
Journal of Athar 

 ISSN: 2538-1830 | Volume 42 | Issue 4 | Winter 2022 

568

Increasing Perception of the Environment in the Historical Context of for 
the Social Stability of the Neighborhoods (Case Study: "Baazarche-ye-Fil" 
Pass in Es'haagh Beig Neighborhoods and HajZeinal Pass in Sang-e Siah 

and Sare_dozak Neighborhoods of Shiraz, Iran) 
Nafiseh Golestani1, Mehdi Khakzand2, 3*, Mohsen Faizi4, Bagher Karimi5 

1. PhD Candidate in Architectural, Department of Architecture, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2. Associate Professor, Department of Architecture, School of Architecture & Environmental Design, Iran University of
Science & Technology, Tehran, Iran
3. Visiting Professor, Department of Architecture, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
4. Professor, Department of Architecture, School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science &
Technology, Tehran, Iran
5. Assistant Professor, Department of Architecture, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

Article Info ABSTRACT 
Original Article 

Received: 2021/11/27; 
Accepted: 2022/01/12; 

Published Online 2022/01/15 

 10.30699/athar.42.4.568 

Use your device to scan 
and read the article online 

 

 

Corresponding Author 
Mehdi Khakzand 
Associate Professor, 
Department of Architecture, 
School of Architecture & 
Environmental Design, Iran 
University of Science & 
Technology, Tehran, Iran 
Email:
mkhakzand@iust.ac.ir 

A neighborhood is a separate environment characterized by different 
structural features and social characteristics of the residents. In this connection, 
library studies and field surveys were conducted while direct observation was 
made to achieve effective social stability indicators in neighborhoods. Thus, two 
prominent passes in two different neighborhoods in the historical context of 
Shiraz were investigated. The present research falls under applied studies from an 
objective point of view and is a hybrid one from a nature perspective, which 
involves a content analysis based on library sources that help meet main research 
data. Then, a survey method via field visits was conducted to understand the 
research objectives better. The research findings are a combination of findings 
from documentary and case and field studies about the Bazarchey-e-Fil pass in 
the Es'haagh Beig and HajZeinal Pass in the Sang-e Siah Neighborhoods in the 
historical parts of Shiraz. Because the research sought to better understand the 
main nature of the neighborhood concept by considering social stability 
principles, environment perception and historical context neighborhood indicators 
were categorized, and the quality of the perception of the environment was 
examined. In sum, the indicators about positive and negative aspects were 
provided using case examples. The spaces where one could smell bread at 
bakeries and sweet at confectionaries were factors contributing to collective life. 
On the other hand, places with historical backgrounds were regarded to help 
identify and promote a perception of the environment. Thus, to understand the 
urban environment, social stability is seen as a major component of Shiraz's 
historic neighborhoods. 
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فیل در ۀ گذربازارچ: (مورد مطالعهپایداري اجتماعی محالتمنظوربه ادراك محیط در بافت تاریخی ي ارتقا 
سیاه در بافت تاریخی شیراز)ۀ محله اسحاق بیگ و گذربازارچ حاج زینل در محله سنگ

گلستانین خاك، 1فیسه ف، 3و 2*زندمهدي کر ، 4یضیمحسن 5یمیباقر

دانشگاه.1 بوشهر، واحد معماري، گروه معماري، دکتري بوشهر، ایرانپژوهشگر آزاد اسالمی،
گروه معماري.2 تهران، ایرانةدانشکداری دانش،دکتري معماري منظر، صنعت ایران، و علم دانشگاه شهرسازي، و معماري
معماري.3 اسالمی،،دکتري آزاد دانشگاه مدعو ایراناستاد بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد معماري، گروه
گروه معماريدکتري.4 استاد دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران،معماري منظر،
آزاد اساریاستاد،ي معمارگروه،ي معماريدکتر.5 اسالم،یمالدانشگاه دانشگاه آزاد بوشهر، رانیبوشهر، ا،یواحد

مقاله خالصهاطالعات

09/1400/ 06:افتیدر
1400/ 10/ 22:رشیپذ

1400/ 10/ 25:نیآنالانتشار

جداگانهمحله سکنهاجتماعیخصوصیاتومتفاوت کالبدي دلیل مشخصاتبه که استاي محیط
شاخصبه شود. می شناختهمتمایز  به  دستیابی  محلهها منظور  در  اجتماعی  پایداري مؤثر  مطالعاتي ها

و ا کتابخانه میدانی های بررسي  محیط به ي  بصري مشاهده  گرفته واسطه  گذردو رو ن ی ااز؛است صورت 
محلشاخص  بافت تارۀدر دو در وموردرازی ش یخ یمتفاوت تحققرار یبررس مطالعه قی گرفته است. روش

حا کاربردر به لحاظ هدفضپژوهش ماهي از نوع ابتدايا گونه به است؛یب ی ترک صورتبه تی و به لحاظ که
کتابخانهل ی از روش تحل منابع براساس دستبه ي ا محتوا داده ی اب ی منظور شده استفاده قی تحق یاصل ي ها به

بهاست  پ ق، ی تحق اهداف شبردی پ منظور . سپس  بازدبه ش یمای روش مشاهده صورتبه یدان یم د یصورت 
مطالعات اسنادي بايها افته ینیهمچن استفاده شده است. نتایج برگرفته از مطالعاتتحقیق، تلفیق نتایج
در و میدانی محلۀ اسحاقگذربازارچۀ فیلموردي در در محلۀ سنگ سیاه بیگ و گذربازارچۀ حاج زینل در

است. شیراز  تاریخی  این هدفکهآنجا از بافت  بهپژوهشاز  اصلیدستیابی با،محله مفهومماهیت
بنديبافت تاریخی دستههاي ه و محلمحیطادراكيها شاخص درنظرگیري اصول پایداري اجتماعی است،

و درنهایت کیفیتوجوه و محیط بررسی شده مثبتها شاخص ادراك وجوه مصادیقواسطهو منفی بهي این
است. ارائه ها نمونه در  مانندفضاهاشده بوهایی  آنها  جوار  در  که د یی نان کارگاه بوي بوي و  نانوایی ر 

حیات جمعی محسوببه ،شد ی م استشمامپزي شیرینی مکاناز.شود ی م نوعی عامل دیگر باسوي هایی
دلیل تاریخی ارتقاي ادراك محیط میهویت پیشینۀ به درشود؛بخشی و شهري نتیجه ادراك محیط منظور

مؤلفبه پایداري اجتماعی راتوانمی  .گرفت نظر در هاي تاریخی شیرازمحله در اصلی ۀ عنوان

محیط،:هادواژهیکل محله،ادراك اجتماعی، تاریخی شیرازپایداري بافت

: مسئولةسندینو
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 سکنه  اجتماعی  خصوصیات  و  متفاوت   کالبدي   دلیل مشخصاتبه   که   است  اي محیط جداگانه   محله
شاخص به   شود. می   شناخته   متمایز  به  دستیابی  محله ها منظور  در  اجتماعی  پایداري  مؤثر  مطالعات ي  ها 

و  ا کتابخانه  میدانی  های بررس ي  محیط  به ي  بصري  مشاهده  گرفته  واسطه   گذر  دو   رو ن ی ا  از  ؛است صورت 
 قی گرفته است. روش تحق   قرار   یبررس   مطالعه و  مورد  رازی ش   یخ یمتفاوت در بافت تار ۀ  در دو محل   شاخص 

که ابتدا  يا گونه به   است؛ یب ی ترک  صورتبه  تی و به لحاظ ماه  ي از نوع کاربرد  ر به لحاظ هدفضپژوهش حا 
 شده   استفاده   قی تحق   یاصل   ي ها به داده   ی اب ی منظور دست به   ي ا محتوا براساس منابع کتابخانه   ل ی از روش تحل 

به است  پ   ق، ی تحق   اهداف   شبردی پ   منظور . سپس  بازدبه   ش یمای روش   مشاهده   صورتبه   یدان یم   د یصورت 
نتایج مطالعات   تحقیق، تلفیق نتایج برگرفته از مطالعات اسنادي با  يها افته ی  نیهمچن   استفاده شده است. 
بیگ و گذربازارچۀ حاج زینل در محلۀ سنگ سیاه در در محلۀ اسحاق   گذربازارچۀ فیل   موردي و میدانی در

است. شیراز  تاریخی  این  هدف  که    آنجا   از   بافت  به پژوهش  از  اصلی   دستیابی  با   ،محله   مفهوم   ماهیت 
بندي بافت تاریخی دسته   هاي ه و محل  محیطادراك    يها شاخص   درنظرگیري اصول پایداري اجتماعی است،

مصادیق واسطه  و منفی به   ي این وجوه مثبتها شاخص ادراك محیط بررسی شده و درنهایت  کیفیت    وجوه و  
است.   ارائه   ها نمونه در   مانند  فضاها  شده  بوهایی  آنها  جوار  در  که  د یی  نان  کارگاه بوي  بوي  و  نانوایی  ر 

با سوي دیگر مکان   از  .شود ی م نوعی عامل حیات جمعی محسوب  به   ،شد ی م استشمام  پزي  شیرینی  هایی 
منظور ادراك محیط شهري نتیجه به در شود؛بخشی و ارتقاي ادراك محیط می هویت پیشینۀ تاریخی دلیل 

 .گرفت   نظر  در   هاي تاریخی شیراز محله  در   اصلی  ۀ عنوان مؤلفبه  پایداري اجتماعی را توان  می 
 

 بافت تاریخی شیراز پایداري اجتماعی، محله،  ادراك محیط، :هادواژهیکل
 

 : مسئول ةسندینو
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 مقدمه 

شهرسازي جهان و ایران    تعاریف در    جدید   ي ا محله کلمه 
،  شود مطرح می مفهوم محله    معنا و از    سخنی که  وقتی    . نیست 

ساده،    کلمه همین   و  مت   ظاهري مأنوس  و  پیدا  پیچیده  فاوت 
بلکه    ي ا گونه به   ؛ کند ی م  مردم،  نیز    کارشناسان که  حوزه  این 

محله در    عناي با م   فهم بهتر   براي .  ندارند آن    ی براي تعریف دقیق 
  محیط جداگانه   یک   محله   : شود ی م   عنوان از آن    یف ابتدا چند تعر 

  خصوصیات   و   متفاوت   کالبدي   مشخصات   علت به   که   است 
  عنااین م   ابتدایی شکل    شود. می   شناخته   متمایز   سکنه   اجتماعی 

هاي  حکومت   نخستین که    ي ا ز دوره ا   قبل   و   دور هاي  سال را در  
ها  دژها و شارستان صورت کهن به   ، مرکزي ایران شکل گرفتند 

  شده   ن ی ج ع با فرهنگ مردم   ي ا گونه به  کلمه توان یافت. این  می 
و    شود می استفاده    فراوان   مردم عادي   سخنان است که حتی در  

براي    عناي م  براي  قابل   افراد جامعه آن  است.  واژة  فهم  معناي 
  ي ها هاي مختلف علمی با توجه به حوزه محله هریک از زمینه 

آن    تفسیر و    توضیح محله، به    معناي واژه خود به    متفاوت نظري  
 بودن محله دارد. شاخص ي و  بعد چند   مایانگر اند که ن پرداخته 

محله و  تعاریــف مرتبط با    بر در پژوهش حاضــر، با تمرکز  
بررسی  پردازان  از نگاه نظریه   محله تعاریف مختلف    محیط ادراك  

شد.  این  هدف    خواهد  به پژوهش  از  اصلی   دستیابی    ماهیت 
پایداري اجتماعی است؛   ، محله   مفهوم    از   با درنظرگیري اصول 

گذاري  پایه   سؤال گویی به این این پژوهش با هدف پاسخ  رو این 
است  «   شده  مناسب    ي ها ی ژگ ی و که  پایدار محیطی  ي  براي 

بــا  ،  ها و بــا تطبیق این ویژگی ؟»  چیســت اجتماعی محالت  
،  شده و با استفاده از روش پیمایش توجه به مبانی نظري بررسی 

گذربازارچۀ  طور خاص در  به   پایداري اجتماعی محالت   ي ها نشانه 
اسحاق  محلۀ  در  محلۀ  فیل  در  زینل  حاج  گذربازارچۀ  و  بیگ 

 . شیراز مورد بررسی قرار گرفته است سنگ سیاه در بافت تاریخی  
 

 پژوهش   ۀ پیشین 

تحق    رة دربا   ي نظر   ي ها دگاه ی د   ن ی تر شاخص   حاضر   ق ی در 
صنعت   ژه ی و به   ي شهر   ي فضاها  انقالب  از  و  تاکنون    ی محالت 

لینچ در    ن ی کو   است. حوزه    ن ای   در   شده اقدامات انجام   سنجش 

کننده  جاد ی و عناصر ا   ی ذهن   ر ی تصو   ل ی تشک »  سیماي شهر « کتاب  
کتاب    در   ت ی وا   کند. می   ی منظر شهر از نگاه افراد جامعه را بررس 

کوچک «  شهري  فضاهاي  اجتماعی  و   » زندگی  بر    ژه ی توجه 
مردم را    ي رفتار   ي و الگوها   ي دارد شهر   ي فضا   ی عملکرد اجتماع 

کتاب    بالدز ی ت   . د ی نما ی م   ی بررس  شهروندگرا « در    » شهرسازي 
اشل    ک ی در    و   ی بررس   ی انسان اشل    ک ی در    د ی معتقد است شهر با 

متعلق به افراد    ي شهر   ي ها ط ی مح   زیرا   ؛ گردد   ي ز ی ر برنامه   ی انسان 
انتشار کتاب  ی بنتل   است. جامعه   با  در    » ده پاسخ   ي ها ط ی مح « ، 

معیار   ۀ وهل  هفت  بـصري «   نخست    ، تنوع   ، سازگاري 
خوانایی ي ر ی نفوذپذ   ، پذیري انعطاف  قابلیت    و   غنا   ، ، 
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  ي ها و در سهولت مرتبه   د ی نما ی آن کمک م   شتر ی هرچه ب 
 . است گذار  ر ی ادراك از فضا تأث 

  کمک که به   ی ع ی وس   ي ها: فضا ساختمان   اشل   و   ی گستردگ  .۲
تشک   ک ی   ي ها ساختمان  است   ل ی محله    ط ی مح   ، شده 

ابعاد    ر یی تغ   د ی با   صورت   ن ی و در ا   آورد ی را به وجود م   ی خلوت 
م   یی ها کارکرد با   صورت  آن  در    ی هماهنگ   ، رد ی گ ی که 

فضا  تا  باشد  قابل   و   داشته  هم  با  را    ی ن ی ب ش ی پ   ت ی کالبد 
احساس    باشند داشته   فضا   یی آشنا   و   ی ک ی نزد و    ي و 

 ند. ن ک   جاد ی سکنه آن محله ا   ي را برا   ی شخص 
فضا   د أیی ت   ورد م   اده ی پ   ي فضا  .۳ و    ی خودمان   ی خارج   ي و 

  د ی صورت با   ن ی در ا   ؛ باشد   با ی ز   د ی با   ابان ی خ   ي ما ی دوستانه: س 
گردد.    ي ر ی جلوگ   ط ی در مح   ي عبور   ر ی از وجود اتفاقات غ 

باشد که افراد به حضور در   ي ا گونه به   د ی با فضا   ی طورکل به 
را فراهم کند    ی تعامالت اجتماع   ۀ ن ی شوند و زم   ق ی فضا تشو 

 )Pakzad, 2006 ( ی طراح   در   ی اجتماع   عملکرد   ن ی بنابرا   ؛  
  و   اس ی مق   و   ی گشودگ   عملکرد،   ک ی تفک   بعد   سه   با   منظر 
در    ي ارتقا   ي برا   دوستانه   و   مطلوب   ي فضا  منظر  ادراك 

 . است   رگذار ی و انسان تأث   ط ی مح   ان ی جهت تعامل م 
اجتماع  ارتباطات  غ در    ی کمبود  و  فعال  به    ، رفعال ی حالت 

با  ن ر ی مفهوم درگ    نی نداشتن ا   ی بوده و حت   ي شهر   فضاي شدن 
  ي شهر   ی سقوط زندگ   انگر ی نما   ي، شهر   محیط کم در    ار ی روابط بس 

درنها   شده تعیین   ي ها ت ی فعال   ي ارتقا   ِگل   ان ی   است.    ت ی و 
ارتباط مستق   ی اجتماع   ي ها کنش  ک   م ی را در    ي فضاها   ت ی ف ی با 
  ی خارج   ي که فضا   ی از نظر او وقت   . داند ی ها م آن   یی را ی و گ   ي شهر 
اتفاقات    ، نباشد   مناسبی   ت ی ف ی ک   ي دارا  در    ي ضرور   مهم و تنها 
  يها سرعت به خانه و افراد جامعه به   دهد ی رخ م   ي شهر   ي فضا 

  ي محالت و فضاها   ن ا ساکن   ی ط ی شرا   ن ی در چن   . د ن گرد ی خود برم 
نم   ي شهر  انتخاب  را  آنها  در  است   . د ن کن ی ماندن  معتقد    او 
ه   ی شخص   ي ها ت ی فعال    ، افتن ی ارتقا   ي برا   ی شانس   گاه   چ ی که 

معنادارترشدن  بزرگ  و  درنت   کند ی نم پیدا  ترشدن    جه ی و 
 ). Gehl, 1987(   نخواهند بود   ي گر ی بخش اتفاقات د الهام 

و   جیکوبز   جین  اتفاقات  در    روزانه   عملکردهاي   وجود 
عامل   ها ابان ی خ  ا   ي برا   ی را  م کشش  است    داند ی فراد  معتقد  و 

  نکه ی ا   ا ی   دهند ی را انجام م   دشان ی که خر   ي همه افراد   ي ها ت ی فعال 
م جمع  دور ه   ي شهر   ي فضا   ک ی در    نوشیدن خوردن و    ي تنها برا 

جامعه    گر ی جذب افراد د   ي برا   ی خود عامل   ي به خود   ، شوند ی م 
جالب و با   ي ها ه محض آنکه ارتباط .  ) Lindholm, 2012( است 

  ، کند   دا ی نزول پ   ی خصوص   ي ها افراد جامعه به رابطه   میان مفهوم  
مرد  خواهد  است   جیکوبز   جین   . شهر    یی فضا   ت ی ف ی ک   معتقد 

  رگذار ی ث أ روابط ت   گونه ن ی به ا   دن ی بخش   ت ی قالب هو   در که    ي شهر 
گستردگ همچنین  و    است   د ی مف   بوده،  جاذبه   ی بر    ي ها و 

و   کارکردهاي  توجه  م   . دارد   ژه ی فضاها  اعالم    ک ی که    کند ی او 
در    باشد که   ی ط ی موفق است که در گرو مح   ی زمان   ي شهر   ي فضا 

 . ) Lai et al., 2013( است  افراد جامعه    ي ها ت ی ارتباط با فعال 

 در راستاي ادراك منظر شهري   انسان و محیط ارتباط  
  ي ها اطراف او از گذشته   عت ی انسان با طب ۀ  رابط   نمود   منظر 

تاکنون   موجود   .است دور  امروزه  فعال    ی نسب   ی ت ی منظر  و 
از    ي ا گونه به   ؛ گردد ی م محسوب   تأث   ک ی که  از    ي ر ی رپذ ی طرف 

خود و    ساختار با    گر ی د   طرفی و از  ست  او   ی انسان و نوع زندگ 
بر    ، داده   خ آن ر   بستر بر    ی که در دوران طوالن   ی تکرار خاطرات 

  . درکی ) Mansouri, 2005است (   افراد تأثیرگذار فرهنگ و تمدن  
اصلی    ي ها ی ژگ ی و دارد، یکی از    اطراف خود   محیط   از   فرد   هر   که 

سازمان و ساختار    ک ی عنوان  که به   است آن  شهري    ادراك منظر 
،  ي منظر شهر   گر ی د   ی نوع و به   شود ی عنوان م   یی و فضا   ی اجتماع 

انسان و    ان ی انسان و تعامل م   ۀ تجرب   ۀ است که از رابط   ي ا ده ی پد 
  ي شهر ي  ما ی س .  ) Golkar, 2006(   گردد ی م   ان ی نما   ط ی مح 

ا   م ی اقل   ی، انسان   ي رفتارها   ي گو جواب  عوامل  به   ی من ی و    ی نوع و 
  ط ی مح   ي ها ت ی قابل   ش ی در قالب افزا   ار ی بس   دخل و تصرف   گر ی د 

توان متکی بر  منظر شهري را می . ادراك  ) Cullen, 1995( است  
وظ  دانست.  مکان  طراحان   زان ی ر برنامه   ۀ ف ی پارادایم  در    ی و  که 

  وجوي جست در    هستند،   شهري   منظر   ادراك   ایجاد   ي جو و جست 
فرهنگ   ی خ ی تار   ی، ع ی طب   م ی مفاه  فضا   ی و  و    ي شهر   ي در 

بصر   ي کالبد   ي ها ساختار در    دن ی بخش هویت  هستند    ي و 
 )Golkar, 2006 (  حفظ منظر،  ادراك  اصلی  رکن  درنتیجه  ؛ 

به  انسان و  گونه ساختار اجتماعی فضاست؛  تعادل میان  اي که 
 محیط به بهترین نحو حفظ شود. 
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 بافت تاریخی 
  ی کهنگ   با وجود است که    ي ا مجموعه   ی، خ ی منظور از بافت تار 

فرسودگ  ساختمان   ی و  گسترش  آن    و   ها مجموعه   ، بناها   ، ها در 
شهر   سات ی س أ ت   و   زات ی تجه  ارزش  آنها    ی ب ی ترک   ا ی   ي با  همه  از 

و    ی سنت   ة فرسود   ي ها بافت .  ) Sharan, 2005( است  موجود  
شمار   شهرها   سند   عنوان به   ی، خ ی تار  دارا   روند می   به    ي که 

نه    ی از شهر که در دوران   ی بخش   ؛ هستند   ی خ ی تار   ي ها نه ی زم پس 
  ي اتفاقات تجار   ي را ی و پذ   دادند ی خود ادامه م   ات ی چندان دور به ح 

  ي ها بافت   گر ی د   ی نوع به   . اتفاقات دوران خود بودند   گر ی و د   ی اجتماع 
  ي ها ت ی فهم موقع   ي برا   ا ی خالق و پو   ط ی مح   ي، فرسوده و کهن شهر 

  ر یی تغ   ي برا   یی فضا   ؛ با گذشته هستند   وند ی و پ   ی در هست   ی انسان 
 . ) Habibi, 2006(   نده ی اکنون و آ   ی به زندگ   متفاوت   نگاه   و   ط ی مح 

 محله   تعریف 
  ی انسان   ي روها ی ن   ۀ واسط به   )، محله 2004(   لوفور هنري  به نظر  

مح  م   ی اجتماع   ي ها ط ی و  به   رد ی گ ی شکل  روابط  که  واسطه 
و     نقش دارد  ي شهر   ي ساختارها   ،محله درشکل گیري  اجتماعی 

 ,Lefebvre(   گردد ی م   ی اجتماع   ي ها ط ی مح   گسترش   سبب 

از منظر عملکردي، محله عبارت از فضایی است که در آن  .  ) 2013
شغلی و معیشتی شهروندان به وقوع    ي ها ت ی بخش مهمی از فعال 
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است  اجتماعی  زندگی  و  اقتصاد  .  ) Abdolahi et al., 2010(   و 
از    ی محله جزئ   ی اجتماع   یۀ استاندارد از زاو   ي ها شاخص اساس  بر 

افراد جامعه در    ی که روابط اجتماع   است   ي شهر   یی سازمان فضا 
  ب ی با ترک   تواند ی و م   رد ی پذ ی صورت م   ارتباط نزدیک آن به حالت  

قابل    ط ی مح   ، مشخص   ي مرزها   ی معرف   ي، مانند روابط ادار   ی عوامل 
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ارائ   ي کارکرد   ي بعدها  افراد ساکن در آن    از ی ن   ورد م   ات خدم   ۀ و 
  دگاه ی بر د   ی راستا با مفهوم محله مبتن هم   ي ها واژه   شود.   ف ی تعر 

اجتماع    ف ی تعر   شود. می ائه  محله ار   ی اجتماع   ف ی تعر   و   آن   ی اجتماع 
جمع سلسله   ی، محل  از  هو   ی مردم   ي ها مراتب  و  گذشته    ت ی با 

که    است مشترك در سطح محله    ي ازها ی ها و ن عالقه   ، مشخص 
ا   بستر  پشت   صت فر   جاد ی شناخت  برا   ي ها ی بان ی و  را    ي دوجانبه 

 . ) Barton et al., 2003(   آورند ی ارتباط متقابل به وجود م 
مکانی مرکب از بناها، گذرهاي ارتباطی،  »  محله تاریخی « 

اقتصادي،   کالبدي،  ارتباطاتی  با  اقتصادي  سیستم  و  مردم 
بدو   آن،  از  اجزایی  و  کلیت  است که در  فرهنگی  و  اجتماعی 

شده و  ذخیره   یی ها آن و بر اثر گذر زمان، ارزش   تشکیل تمامیت 
  رد ی گ ی شدن آنها در هر زمانی، بعد تاریخی به خود م با شناخته 

 )Poursarrajian, 2016 (  . گیري  از شکل   اي عنوان نمونه محله به
است.   میان ارتباط   مدنظر  محیط  و  شهروندان  و  در    ساختار 
نظران ارائه  مفهوم محله در بعد اجتماعی از نگاه صاحب   1جدول  

 . شده است 
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 و دهدیم رخ چهره  به چهره  صورتبه آن در افراد تعامالت که است  شهر ییفضا سازمان از یبخش محله ،یاجتماع بعد در
 يهابرداشت ،یزندگ قابل ستیزطیمح مشخص، يها محدوده  فیتعر و يادار ارتباطات همچون یعوامل به توجه با تواندیم

 .شود ف یتعر ساکنانش ازین مورد خدمات ۀارائ و يعملکرد ابعاد محله، طیمح از ساکنان یاجتماع

(Barton et al., 2003) 
 

 از  کوچک  ا ی   ع ی وس   یی ا ی جغراف   ة حوز   ک ی   بودن  دارا«:  از   ند اعبارت   که   داند ی م   ي ضرور   را   شرط  سه  ي شهر   ۀمحل   ک ی   لی تشک   ي برا 
 ».گرفته   شکل ی اجتماع   ي ها گروه   ان ی م  ی وابستگ  جاد ی ا   و  وجود  آخر   در  و   شهر مردم  از  ی گروه  از   کوچک   اجتماع   ک ی   لی تشک   شهر،

)Thomlinson, 1976 ( 

 و آن يفضا در نهاد  و مؤسسه کی از شیب ساکنانش، توسط ییشناساقابل دارکران ییقلمرو آن در که  است يامنطقه محله
 (Schoenberg, 1979) دارد وجود مشترك یاجتماع يهاشبکه  ای یعموم يفضاها  از متعدد يهاگره 

 ) Mumford, 1954( کارکنان  ریسا  با روابط يبرقرار يبرا يبستر عنوان هب محله
  يفضا کی عنوان هب محله. است يضرور ت»یفعال« و  مکان»« کی نیب ارتباط جادیا، است  کیسمبلاگرچه  محله مفهوم
 .ردی گیم قرار استفاده  مورد ساکنان توسط روزانه که شودیم ده ید یعموم

)Rapoport, 1982 ( 
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 اجتماعی در محله تعامالت  ي  ها شاخص 
اصل  ی کی  ي ریپذاجتماع  : »يریپذ«اجتماع   نیتریاز 

  ي هابه وجود آوردن فرصت   یعموم  يهاتیبعدها و خصوص
که افراد جامعه    یوقت  ی است.الزم در جهت ارتباطات اجتماع 

با مکان    يقو  اریبس  ۀرابط  ،کنند یمردم ارتباط برقرار م  ریبا سا 
 . کنندیو جامعه خود احساس م

اجتماع ا  :ت»یفعال  و   ي«کاربر   عملکردهاي   یتفاقات 
قدرت آنها در جذب   زانیو م  يشهر  يموجود در درون فضا

گروه و  اصل  ی کی  ،مختلف  يهامردم  در   نیتریاز  عوامل 
فضاهافعال شاخص  یعموم  يکردن    است. سنجش    يهاو 

در    زانیم مشارکت  و  فضا  به  افراد  مراجعه  دفعات  تعداد  و 
 است.مختلف  ي هاتیفعال

در عملکرد مؤثر   تیخصوص  نای  و ارتباط»:  ی«دسترس
  ی ابیامکان دست  .است  رگذاریتأث  اریبس  ییفضا  تیفضا و امن

گروه حضور  و  اجتماع   يهامداوم  در    یمختلف  خصوصاً 
کننده  ن ییاز جمله عوامل تع  يشهر  يمختلف فضاها  يجاها

 . دیآیبه حساب م
با نوع برخورد   ی ذهن  ریتصو  :»یذهن  ر یو تصو  شی«آسا

  .از فضا مرتبط است  یذهن  شیفضا و آسا   يکالبد  آرایشو  
خوشا  صیتشخ جذب  يبصر  يندیو  در  مردم  فضا  کردن 

افراد جامعه آن را در    شودیاست و باعث م  رگذاریثأ ت  اریبس
تجربقدم  تیتقو  يراستا انتخاب کنند   یجمع  اتیح   ۀزدن 

)Daneshpour & Charkhchyan, 2007(  شکل در   .1  ،
 .هاي تعامالت اجتماعی در محله ارایه شده استشاخص
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از   عامل بر سه    یمبتن  ی اجتماع   ۀاز جنب  یعموم  يضاهاف
موارد   یی بهگوو فضاست که جواب   یجمع  اتیح  ،جمله انسان

. شناخت نیازهاي  1است:    ر یشده مستلزم توجه به موارد زذکر
گروه شناخت  و  فضا  با  رابطه  در  مختلف   يهاانسان 

و  2  ، کنندهاستفاده عمومی  فضاي  کالبدي  ابعاد  شناخت   .
. شناخت  3  ،پذیري فضاآن در رابطه با بعد اجتماع  يهاتیقابل

ما    نیموجود و تأم  يهاابعاد مؤثر در حیات جمعی در نمونه
فرصت و  کالبدي  ازاي  فعال  برايالزم    يهابه    يهاتیبروز 

) . )Daneshpour & Charkhchyan, 2007اجتماعی 
ابعاد مذکور مستلزم توجه به موارد  پاسخ ذکرشده  گویی به 
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 در محالت ادراك محیط    و   ي منظر شهري ها شاخصه 
از شاخص  هریک  مفهومی  تعریف  به  ادامه  کیفی در    هاي 

 شود. محالت شهري پرداخته می در سطوح  ي  شهر منظر    ادراك 
  و ادراك محیط و منظر:   عوامل اجتماعی در محله 

مکان را با سه عامل بیان کردند:    ی بهبستگبراون و ورنر دل
گروه  یشخص  اتیخصوص استفاده  ی و  فضا افراد  از    ، کننده 

در    یکینزد  زانیم در    زانیم  ،فضا  ک یافراد  مشارکت 
مراسم  اجتماعی  يهاتیفعال گروه  یجمع  يهاو  ی  و 

)Brown & Werner, 1985(  .اجتماعی    افت یدر فضاي 
سوي    آلایده امردماز  باعث  ت  منديرضایت  رتقاي،  رغیب  و 

رو  روابط در  مشارکت  و  و  ي  دادهایغیررسمی  اجتماعی 
  گردد می هان بستگی به مکان در آدلافزایش    سبب  نهایتدر

 .)Erkip, 2010( اهمیت داردو بسیار 
محله  ی اجتماع  یبستگ  هم  و   ط یمح  ادراك  و  در 

بستگی اجتماعی در قالب روابط  هم  ،در سطح محله  :منظر
هاي  هاي ارتباطی بین افراد و هنجارها و ارزشفردي و شبکه

آن بر  حاکم  میغیررسمی  مطرح  درها    ، مقیاس  این  شود. 
تشکلهم با  را  اجتماعی  ویژگیبستگی  مردمی،  هاي  هاي 

فره و  شدت  اجتماعی  و  میزان  محله،  یک  ساکنان  نگی 

شبکه وجود  همسایگی،  و  پیوندهاي  رسمی  اجتماعی  هاي 
هاي مردمی در محله و وجود  غیررسمی در محله، مشارکت

 Alvaani(  کنند یماعتماد اجتماعی میان افراد محله ارزیابی  

& seyed Naghavi, 2016.(  هاي  لفهؤانسجام اجتماعی از م
سرمای ب  ۀاصلی  میه  اجتماعی  سرمایه  شمار  امروزه  رود. 

ب  ،اجتماعی براي حرکت  پایدار    ۀسوي توسعهموتور مُحرك 
 .)Naimi Nazm Abad et al., 2015(است 

خانوادگ همکاران   انیم  یروابط  و  دوستان  و  افراد 
که در اتفاقات ناگوار  دهدیم   لیثروت فرد را تشک  نیتریاصل

در کنار او هستند    ی مال  یشتداتوقع و چشم  چیبدون ه  ی زندگ
  دارند و   يقو  ی اجتماع   يها انیکه شر  ییهارو محلهنیو از ا

  ها دارند، با ي آن ریگدر شکل  ییسهم بسزا  ی مدن  ي هاانجمن 
  حل   و   پذیريآسیب  و   فقر  با   مقابله   به  بیشتري  قدرت

 Dale(   برندمی  نو بهره  هايفرصت  از  و  پردازندمی  مشاجرات

& Newman, 2010(  .در  محله  یک  در  اجتماعی  بستگیهم 
 حد  به  ساکنان آن  میان  تعامل  که  آیدمی  وجود  به  شرایطی
  این   به  ها محله  تمامی   است  بدیهی .  باشد   رسیده  خود  مطلوب
 ايگونهبه  هامحله   برخی.  کرد  نخواهند  پیدا  دست  ویژگی

به   را  تعامالت  ایجاد  انگیزة  که  شوند می  ساخته  و  ریزيطرح 

 

 

  روابط   این  گیريشکل  عکس، از  به  دیگر  برخی  و  آورند  وجود
 .)Ledden et al., 2011(کنند می جلوگیري

و ادراك محیط و    پذیري اجتماعی در محله مشارکت 
مشارکت منظر  است   فرایند  نوعی  :   کیفیت  بر  که  خودیاري 
 محصول   که   منظر،   و درنتیجه   جامعه   و   محیط   با   انسان   تعامل 

 ,Mansouri & Foroughi(  است   ثرؤ م است،    تعامالت  این 

زمین تازه .  ) 2018 مشارکت    ۀ ترین  جامعه مشارکت،  در   افراد 
عمومی شهري ي  فضاها   و  محیط زندگی  ةو ادار   ح ی تصح   جهت 
خود است. این نوع مشارکت که امري معطوف به مکان   اطراف 
هاي مسکونی اغلب زمانی در اجتماعات محلی و محله   ، است 

شهروندان داوطلبانه و اختیاري به ایفاي نقش دهد که رخ می 
پذیرفتن ارتقا   و  زندگی   ي مسئولیت در جهت  کیفیت مکان 

 یاست که ط   يمشارکت روند   . ) Bottini, 2018(  خود بپردازند
 و  فعال   شرکت  و   جمع   به   تعلق  احساس   واسطۀ به   شخص آن  

دست   یاجتماع   يها یت به فعال   ارادي   طور به   آن   در   داوطلبانه 
 تی ف ی اتفاق در مقطع محله و ادراك شهروندان از ک   نی ا .  زند ی م 

 .دارد   اری بس   ری تأث   ي شهر   ط ی مح 
در محله اجتماعی  منظر:  فضاي  و  ادراك محیط   و 

پ   یوابط اجتماع   این است که  ل ی افراد جامعه دل   ان یم   وند ی و 
به تعامل   و کنند  تی فعال  ي شهر یعموم   يمردم در بستر فضا 

شوند   با سایر افراد انسانی و نیز با محیط اطراف خویش وادار 
این کنش  انسانی و محیطی است که ها و واکنش و در  هاي 

می  نمایان  شهري  فضاي  قالب  در  عمومی   شودمکان 
 )Mansouri & Foroughi, 2018 ( . 

محله  طی مح   ادراك  و  یجمع   ات ی ح    ادراك   و  در 
 ییرها  ي است برا   یفرصت   کی   ی جمع   اتی ح   :منظر   و طیمح 

کردن اوقات فراغت ي سپر   .روزانه   یها و مشکالت زندگ از اتفاق 
ي ها گروه   ودر کنار یکدیگر  و گرد هم آمدن    یو روابط اجتماع 

آنها   انی ب   ي آزاد   ن ی حضور افراد و همچن   ي برا   ي ا نه زمی   مختلف 
مح  به   ي شهر   یعموم   ي فضاها   . است   يشهر   ط ی در  وابسته 

ترو   شی افزا  اجتماع   جی و  جهت مختلف    ي ها گروه   و   یروابط 
گروه جذب  و  جامعه  مختلف  افراد  سن   ي ها کردن   یمختلف 

است  ا یپو   یی فضا  جادی ا   سبب و    شتر ی ب   ي ر ی پذ جامعه  فعال   و 
 )Naimi Nazm Abad et al., 2015 (. 

 

 ) تحقیق   روش بررسی (روش 

ي اگونهبه؛ استصورت ترکیبی این پژوه به  قیتحقروش 
  ي وابراساس منابع کتابخانهکه ابتدا از روش تحلیل محتوا  

 منظور دستیابی به دادهاي اصلی تحقیقبه  مقاالتهمچنین  
منظور پیشبرد اهداف تحقیق،  سپس به  استفاده شده است.
به پیمایش  میدانی  روش  بازدید  مشاهده  بهصورت  صورت 

است؛ ت  يهاافتهیکه    ياگونهبه  استفاده شده  لفیق  تحقیق، 
  مورد   هاينمونه  و بررسیاز مطالعات اسنادي    حاصلنتایج  

ی و استفاده از ابزار پرسشنامه  میدان   صورت بازدید بررسی (به
به  به دستیابی  محیطهاشاخصمنظور  ادراك  در ي   (  

اسحاق  محلۀ  در  فیل  حاج گذربازارچۀ  گذربازارچۀ  و  بیگ 
شیراز   تاریخی  بافت  در  سیاه  سنگ  محلۀ  در  ؛ استزینل 

ابزار    ۀوسیلبهدر مورد محدودة مورد مطالعه،    اي کهگونه به
نظرسنجی شده و در محالت مورد بررسی براي پرسشنامه  

گفتنی    بررسی مشکالت و کاستی موجود استفاده شده است.
است محتواي پرسشنامه در راستاي شرایط محیطی حاکم  

و   محیط  ادراك  به  منجر  که  محالت  اجتماعی  بر  پایداري 
منظر شهري ادراك ي هاشاخصو در ادامه  مطرح شد ، است

تاریخی   بافت  و  و محالت  براساس   شد.بندي  دستهبررسی 
مشخص محالت تاریخی شیراز  گرفته درمورد  پژوهش صورت 

 پایداري اجتماعی راتوان  ادراك محیط، می  منظوربه  که  شد
هدف    محالت تاریخی در نظر گرفت.   در  عنوان مؤلفه اصلیبه

ساماندهی    برايراهکارهایی    ، ارائۀاین تحقیقگیري  از شگل
در   مطالعه  مورد  بافت  گذرهاي  شیراز،محالت   تاریخی 

 است. پایدار به فضاي اجتماعی  یابیمنظور دستبه
 

 تحقیق   ي ها افته ی 

  یعنی   خود  تاریخی  ةدور  آخرین  در  شیراز  تاریخی  شهر
  بوده   متشکلپنج کل    و  دروازه  شش  محله،  دوازده  از  قاجاریه

شیراز  .است به-فرهنگی  ۀهست،  شهر  یک  عنوان  تاریخی 
فر  در،  منطقه شهري تدریجیایـک  سال  ینـد  هزاران   طی 
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  روابط   این  گیريشکل  عکس، از  به  دیگر  برخی  و  آورند  وجود
 .)Ledden et al., 2011(کنند می جلوگیري

و ادراك محیط و    پذیري اجتماعی در محله مشارکت 
مشارکت منظر  است   فرایند  نوعی  :   کیفیت  بر  که  خودیاري 
 محصول   که   منظر،   و درنتیجه   جامعه   و   محیط   با   انسان   تعامل 

 ,Mansouri & Foroughi(  است   ثرؤ م است،    تعامالت  این 

زمین تازه .  ) 2018 مشارکت    ۀ ترین  جامعه مشارکت،  در   افراد 
عمومی شهري ي  فضاها   و  محیط زندگی  ةو ادار   ح ی تصح   جهت 
خود است. این نوع مشارکت که امري معطوف به مکان   اطراف 
هاي مسکونی اغلب زمانی در اجتماعات محلی و محله   ، است 

شهروندان داوطلبانه و اختیاري به ایفاي نقش دهد که رخ می 
پذیرفتن ارتقا   و  زندگی   ي مسئولیت در جهت  کیفیت مکان 

 یاست که ط   يمشارکت روند   . ) Bottini, 2018(  خود بپردازند
 و  فعال   شرکت  و   جمع   به   تعلق  احساس   واسطۀ به   شخص آن  

دست   یاجتماع   يها یت به فعال   ارادي   طور به   آن   در   داوطلبانه 
 تی ف ی اتفاق در مقطع محله و ادراك شهروندان از ک   نی ا .  زند ی م 

 .دارد   اری بس   ری تأث   ي شهر   ط ی مح 
در محله اجتماعی  منظر:  فضاي  و  ادراك محیط   و 

پ   یوابط اجتماع   این است که  ل ی افراد جامعه دل   ان یم   وند ی و 
به تعامل   و کنند  تی فعال  ي شهر یعموم   يمردم در بستر فضا 

شوند   با سایر افراد انسانی و نیز با محیط اطراف خویش وادار 
این کنش  انسانی و محیطی است که ها و واکنش و در  هاي 

می  نمایان  شهري  فضاي  قالب  در  عمومی   شودمکان 
 )Mansouri & Foroughi, 2018 ( . 

محله  طی مح   ادراك  و  یجمع   ات ی ح    ادراك   و  در 
 ییرها  ي است برا   یفرصت   کی   ی جمع   اتی ح   :منظر   و طیمح 

کردن اوقات فراغت ي سپر   .روزانه   یها و مشکالت زندگ از اتفاق 
ي ها گروه   ودر کنار یکدیگر  و گرد هم آمدن    یو روابط اجتماع 

آنها   انی ب   ي آزاد   ن ی حضور افراد و همچن   ي برا   ي ا نه زمی   مختلف 
مح  به   ي شهر   یعموم   ي فضاها   . است   يشهر   ط ی در  وابسته 

ترو   شی افزا  اجتماع   جی و  جهت مختلف    ي ها گروه   و   یروابط 
گروه جذب  و  جامعه  مختلف  افراد  سن   ي ها کردن   یمختلف 

است  ا یپو   یی فضا  جادی ا   سبب و    شتر ی ب   ي ر ی پذ جامعه  فعال   و 
 )Naimi Nazm Abad et al., 2015 (. 

 

 ) تحقیق   روش بررسی (روش 

ي اگونهبه؛ استصورت ترکیبی این پژوه به  قیتحقروش 
  ي وابراساس منابع کتابخانهکه ابتدا از روش تحلیل محتوا  

 منظور دستیابی به دادهاي اصلی تحقیقبه  مقاالتهمچنین  
منظور پیشبرد اهداف تحقیق،  سپس به  استفاده شده است.
به پیمایش  میدانی  روش  بازدید  مشاهده  بهصورت  صورت 

است؛ ت  يهاافتهیکه    ياگونهبه  استفاده شده  لفیق  تحقیق، 
  مورد   هاينمونه  و بررسیاز مطالعات اسنادي    حاصلنتایج  

ی و استفاده از ابزار پرسشنامه  میدان   صورت بازدید بررسی (به
به  به دستیابی  محیطهاشاخصمنظور  ادراك  در ي   (  

اسحاق  محلۀ  در  فیل  حاج گذربازارچۀ  گذربازارچۀ  و  بیگ 
شیراز   تاریخی  بافت  در  سیاه  سنگ  محلۀ  در  ؛ استزینل 

ابزار    ۀوسیلبهدر مورد محدودة مورد مطالعه،    اي کهگونه به
نظرسنجی شده و در محالت مورد بررسی براي پرسشنامه  

گفتنی    بررسی مشکالت و کاستی موجود استفاده شده است.
است محتواي پرسشنامه در راستاي شرایط محیطی حاکم  

و   محیط  ادراك  به  منجر  که  محالت  اجتماعی  بر  پایداري 
منظر شهري ادراك ي هاشاخصو در ادامه  مطرح شد ، است

تاریخی   بافت  و  و محالت  براساس   شد.بندي  دستهبررسی 
مشخص محالت تاریخی شیراز  گرفته درمورد  پژوهش صورت 

 پایداري اجتماعی راتوان  ادراك محیط، می  منظوربه  که  شد
هدف    محالت تاریخی در نظر گرفت.   در  عنوان مؤلفه اصلیبه

ساماندهی    برايراهکارهایی    ، ارائۀاین تحقیقگیري  از شگل
در   مطالعه  مورد  بافت  گذرهاي  شیراز،محالت   تاریخی 

 است. پایدار به فضاي اجتماعی  یابیمنظور دستبه
 

 تحقیق   ي ها افته ی 

  یعنی   خود  تاریخی  ةدور  آخرین  در  شیراز  تاریخی  شهر
  بوده   متشکلپنج کل    و  دروازه  شش  محله،  دوازده  از  قاجاریه

شیراز  .است به-فرهنگی  ۀهست،  شهر  یک  عنوان  تاریخی 
فر  در،  منطقه شهري تدریجیایـک  سال  ینـد  هزاران   طی 
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استخوان  است.  گرفته  بافت    محدودة اصلی    يبندشکل 
شیراز فعال   تاریخی  مراکز  تاریخی،  گذرهاي  و    تجاري  را 

م تعریف  فرهنگی  شاخص  بافت    د نکنیعناصر  تاریخی  و 
شـاخص در منظـر  ي  هاگستره  نیترباارزش   ی ازبخش  شیراز

 ). 3(شکل   دهدیشکل م راشهري 
 

 
 رازیشی خیتار بافت محدودة در محالتي بندستخوان ا .3 شکل

 نگارندگان :منبع

 شیراز   شهر  تاریخی  محالت  از  : یکیبیگاسحاق محلۀ 
و معابري   گذرها  از  موجود  وضع  بیگ دراسحاق   است. محلۀ

 شهر  کالبدي  بندياستخوان   از  بخشی  که  است  برخوردار
 موجودیت  به  اشارهضمن    شود.می  محسوب  شیراز  تاریخی

ارزشمندي   بیگاسحاق   محلۀ  تاریخی  گسترة  در  آن  هايو 
  و مهم   اصلی  یکی از محالت  بیگاسحاق   ۀمحل  شیراز،  شهر

 طرف   از  را  شهر  از  ياعرصه   که  است  تاریخی شیراز  در شهر
حمام    عالقبندان،  بازار  سعدي،  ةدرواز  حوالی  از  شمال

در  وکیل  مسجد  و  بهارستان جنوبی  و  مسجد    از  محدودة 
تا    غربی،   بخش   و در  شودیم  شامل   را  حرم آستانه  تا   جامع

  محله،  شرقی این  ة محدوددر   .ردیگیم  بر   در  جامع را  مسجد
آستانه راه پیدا    به  قوام  یۀنیحس  هادقاقیگذرسنگ  به واسطه  
 ). 4(شکل می کند   

 

 
 رازیش یخیتار بافت در گیباسحاق  محلۀ محدودة. 4 شکل

 نگارندگان: منبع
 

 با نامبیگ  محلۀ اسحاق یکی از این محورهاي تاریخی   

شکل  هایلیف«گذربازارچۀ   در  به    شودیمشناخته    5»  که 
این گذر در امتداد شرق    .ۀ فیل» اشتهار یافته است بازارچ «

بیگ قرار گرفته است. ۀ اسحاق محلبه غرب شهر تاریخی و  
به از یک طرف  باریک» این محور  زند  از طرف    «خیابان  و 

در امتداد این    .ابدییمراه    خان زند»«لطفعلی دیگر به خیابان
گذر بناهاي تاریخی ارزشمندي ساخته شده است که بیشتر  

از دالیل کاهشکی  .ستیادگار روزگار قاجاریه ا تعامالت    ی 
 اجتماعی، افت کارکرد امنیت در سطح محله است.

 

 
  یخیتار بافت در گیباسحاق محلۀ در لیف بازارچۀ. گذر 5 شکل

 نگارندگان: منبع  - رازیش
 

 

 

هاي اطراف این گذر (حمام، مسجد و  هرکدام از کاربري
اجتماعی   پایدار  و  فعال  مرکز  یک  گذشته  در  که  مدرسه) 

تحت  محسوب می مکان  یا  مخروبه  حالت  به  اکنون  شدند، 
  ر یتأثنقش پررنگ    عمالًاند و  کنترل میراث فرهنگی درآمده

به محیط  پایداري  ادراك  راستاي  در  مشارکت  واسطۀ 
در   دادهاجتماعی  از دست  را  و    اند.محله  مصاحبه  روند  در 

زیربازارچه صورت   پرسشنامه که با متخصصان آشنا به محلۀ

گرفت، مشکالت و مسائل متعددي مطرح شد که ماحصل  
اجتماعی کیفی  سطح  از   تنزل  است.  محدوده  فرهنگی 

شدن  تبدیل  ترین مشکالت، حضور معتادان و بزهکاران،مهم
به  هايکاربر مسکونی  مخدوشعالئم  انبار،  ي  کنندة  بصري 

و هايکاربر  ل یتبد  محیط، مخروبه  به  اجتماعی  فعال    ي 
مرکز  لیتبد (شدن  پارك    ها یفعلبازارچه)  گذر  محل  به 
 . )6(شکل   ستهانیماش

 

 
 راز یش یخیتار بافت در گی باسحاق محلۀ در لیف بازارچۀ گذر در طی مح کنندةمخدوش  يبصر عالئم .6 شکل

 نگارندگان: منبع
 

یکی از محالت تاریخی شهر شیراز    محلۀ سنگ سیاه: 
  شیراز   بافت تاریخی   سردزك در   ۀ سنگ سیاه و محل   ۀ محل   است. 

  اعالم نفر    2132سیاه حدودًا    سنگ   ۀ محل   جمعیت .  قرار دارد 
  این شهر   غرب بخش بافت تاریخی قسمت    شده است که در 

نام دارد قرار   برگرفته   .  محله  آرامگاه سیاه   از سنگ   این    رنگ 
است. مرز این محله    سیبویه، از بزرگان علم در قرن دوم هجري 

شاه و سرباغ و از سمت شرق،  ت میدان ال شمال، به مح سمت    از 
  حدود   غرب،   جنوب و جنوب   و سمت   سردزك محدود   ۀ به محل 

محل  بافت  است.  بوده  تاریخی  لحاظ    سنگ   ۀ شهر  به  سیاه 
باارزش  از  فرهنگی،  و  هویتی  بافت  ال مح   ن ی تر اجتماعی،  ت 

وه بر اینکه  ال ع   محدوده   ن ی . ا شود ی م محسوب  تاریخی شیراز  
نیز    اکنون بوده،    در گذشته   پیدایش شهر شیراز   یۀ اول   ۀ هست 

خدماتی و اداري  مذهبی، تجاري،  ي  ها ت ی بسیاري از فعال مرکز  
 ). 7(شکل    است 

ی از مسیرهاي تاریخی است  ک ی  «گذربازارچۀ حاج زینل»، 
محل   قسمت   در  و   ۀ شرقی  سیاه  محل قسمت    سنگ    ۀ غربی 

دارد  قرار  گذر   واقع در .  سردزك  تاریخی    بخشی   این  گذر  از 
  ة دو درواز   میان دسترسی  راه  گذر علمدار    . است   بوده علمدار  

  است.   را بر عهده داشته   ) نه خا کازرون قصاب   ة درواز ( مهم شهر  

خود را  گذر علمدار نقش   ، خیابان احمدي شدن  عریض پس از 
تبدیل شده  و به دو گذر  تا حدودي از دست داد  در محدوده  

حاج زینل  بازارچۀ  که قسمت شمالی گذر علمدار را گذر    است 
 ). 8(شکل    گویند می 

 
 

 
 رازیش یخیتار بافت درو سردزك  اهیسنگ س ۀمحل محدودة. 7 شکل

 نگارندگان: منبع
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هاي اطراف این گذر (حمام، مسجد و  هرکدام از کاربري
اجتماعی   پایدار  و  فعال  مرکز  یک  گذشته  در  که  مدرسه) 

تحت  محسوب می مکان  یا  مخروبه  حالت  به  اکنون  شدند، 
  ر یتأثنقش پررنگ    عمالًاند و  کنترل میراث فرهنگی درآمده

به محیط  پایداري  ادراك  راستاي  در  مشارکت  واسطۀ 
در   دادهاجتماعی  از دست  را  و    اند.محله  مصاحبه  روند  در 

زیربازارچه صورت   پرسشنامه که با متخصصان آشنا به محلۀ

گرفت، مشکالت و مسائل متعددي مطرح شد که ماحصل  
اجتماعی کیفی  سطح  از   تنزل  است.  محدوده  فرهنگی 

شدن  تبدیل  ترین مشکالت، حضور معتادان و بزهکاران،مهم
به  هايکاربر مسکونی  مخدوشعالئم  انبار،  ي  کنندة  بصري 

و هايکاربر  ل یتبد  محیط، مخروبه  به  اجتماعی  فعال    ي 
مرکز  لیتبد (شدن  پارك    ها یفعلبازارچه)  گذر  محل  به 
 . )6(شکل   ستهانیماش

 

 
 راز یش یخیتار بافت در گی باسحاق محلۀ در لیف بازارچۀ گذر در طی مح کنندةمخدوش  يبصر عالئم .6 شکل

 نگارندگان: منبع
 

یکی از محالت تاریخی شهر شیراز    محلۀ سنگ سیاه: 
  شیراز   بافت تاریخی   سردزك در   ۀ سنگ سیاه و محل   ۀ محل   است. 

  اعالم نفر    2132سیاه حدودًا    سنگ   ۀ محل   جمعیت .  قرار دارد 
  این شهر   غرب بخش بافت تاریخی قسمت    شده است که در 

نام دارد قرار   برگرفته   .  محله  آرامگاه سیاه   از سنگ   این    رنگ 
است. مرز این محله    سیبویه، از بزرگان علم در قرن دوم هجري 

شاه و سرباغ و از سمت شرق،  ت میدان ال شمال، به مح سمت    از 
  حدود   غرب،   جنوب و جنوب   و سمت   سردزك محدود   ۀ به محل 

محل  بافت  است.  بوده  تاریخی  لحاظ    سنگ   ۀ شهر  به  سیاه 
باارزش  از  فرهنگی،  و  هویتی  بافت  ال مح   ن ی تر اجتماعی،  ت 

وه بر اینکه  ال ع   محدوده   ن ی . ا شود ی م محسوب  تاریخی شیراز  
نیز    اکنون بوده،    در گذشته   پیدایش شهر شیراز   یۀ اول   ۀ هست 

خدماتی و اداري  مذهبی، تجاري،  ي  ها ت ی بسیاري از فعال مرکز  
 ). 7(شکل    است 

ی از مسیرهاي تاریخی است  ک ی  «گذربازارچۀ حاج زینل»، 
محل   قسمت   در  و   ۀ شرقی  سیاه  محل قسمت    سنگ    ۀ غربی 

دارد  قرار  گذر   واقع در .  سردزك  تاریخی    بخشی   این  گذر  از 
  ة دو درواز   میان دسترسی  راه  گذر علمدار    . است   بوده علمدار  

  است.   را بر عهده داشته   ) نه خا کازرون قصاب   ة درواز ( مهم شهر  

خود را  گذر علمدار نقش   ، خیابان احمدي شدن  عریض پس از 
تبدیل شده  و به دو گذر  تا حدودي از دست داد  در محدوده  

حاج زینل  بازارچۀ  که قسمت شمالی گذر علمدار را گذر    است 
 ). 8(شکل    گویند می 
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و مسجد)    انبار آب هاي اطراف این گذر ( هرکدام از کاربري 
محسوب   اجتماعی  پایدار  و  فعال  مرکز  یک  گذشته  در  که 

شدند، اکنون به حالت مخروبه یا مکان تحت کنترل میراث  می 
پررنگ    عمالً اند و  فرهنگی درآمده  ادراك محیط    ر ی تأث نقش 

را از    واسطۀ مشارکت در راستاي پایداري اجتماعی در محله به 
 . ) 9اند (شکل  دست داده 

  
 درو سردزك  اهیسنگ س محلۀ در نلیحاج ز بازارچۀ گذر. 8 شکل

  نگارندگان: منبع  - رازیش یخیتار بافت
 

 
 راز یش یخیتار بافت در گیباسحاق ۀمحل در لیف ۀگذربازارچ در طی مح ةکنندمخدوش  يبصر مئعال .9 شکل

 نگارندگانمنبع: 
 

 بحث 
اصلی   یکی   شیراز   تاریخی   بافت   احیاي    ي ها هدف   ترین از 

گردشگري ها طرح  اهداف   است.   ي  از  تاریخی،   یکی  بافت    در 
شهر    محور بافت تاریخی   در   ساختمانی   پایین   با تراکم   بندي زون 

  .است   باارزش   بناهاي   حفظ   عوامل   ن ی تر مهم   از   یکی   عنوان شیراز به 
ي  رها ی با سنجش متغ   توان ی هاي شهري م محله و باهمستان در  

از منظر  وضع موجود مبتنی بر ادراك شهروندان    ي زیر به ارتقا 
اجتماعی   متغ پایداري  محیط  کیفیت  ي  رها ی پرداخت.  ادراك 

روابط    و دید و منظر و  کیفیت ُمحیطی  محالت شامل سه بخش 

فاکتورها  ها و  شاخص است که در هرکدام نوع ارتباط    اجتماعی 
  یی ها مکان واسطۀ  بخشی به هویت مثال    عنوان ه ب   ؛ است بسیار مهم  

جمعی،  مشارکت   در  . رد ی پذ ی م صورت   در محله  تاریخی با ارزش 
ات اجتماعی ساکنان با یکدیگر در اولویت قرار دارد،  میزان ارتباط 

ته از فاکتورهاي مهم  با معماري گذش ها  هماهنگی ساختمان یا  
جدول  . در  است گذار براي ادراك محیط محالت  ر ی تأث   دید بصري 

ادراکی محیط  بررسی کیفیت    فاکتورهاي ها و  متغیرها، شاخص   3
 . شده است   ارائه   تحقیق   ي ها افته ی براساس    محالت 

 

 محالت  طیمح ادراك تیفیک یبررس يفاکتورها ها و شاخص رها،ی. متغ3جدول 
   هاشاخص فاکتورها 

 یدسترس نامناسب یدسترس يرهایمس

 ی طیمُح تیفیک
 رهایمتغ

 تیامن و شیآسا در محله معتادان حضورجرم و 
 تیهو در محله یخیتار ارزش بامکان 

 کمک در رفع مشکالت محله
 گان ی ارتباط با همسا زانیم

 در حل مشکالت  يار یو  گانیکمک به همسابراي  لیتما

 ی رسمریروابط غ
 (مشارکت)

 منظر  و دید ي بصر دید گذشته يمعمار باها ساختمان  یهماهنگ
 ی روابط اجتماع مشارکت گر یکدی با نیساکن یاجتماع  اتارتباط زانیم

 منبع: نگارندگان

 

 

  عنوان توانند به می   محیط روابط اجتماعی در  و    اتفاقات   ۀ مجموع 
بسیار تأثیرگذار  محله  و کالبد    دید و منظر   ة پیونددهند   عوامل 
  طوري   واسطۀ گذرها به   محله   ة دهند عوامل شکل   در ابتدا .  باشند 
  ادراك افرادو    محیط که بتوانند فضاي تعامل بین  اند  فته یا شکل  

ویژه  به محالت ( ش از  این بخ با حضور در    افراد آورند و    به وجود را  
گذرها)  حرکت در    مسیر  تنوع  به   ، هنگام  ي  ها ي کاربر واسطۀ 

یی به حالت بازارچه در جدارة  ها مغازه   متنوع از جمله مسجد، 
دیگر    گذرها  پیوسته  بتوانند    ها ي کاربر و  متنوع  جریانی  از  و 

ي  ها افته براساس ی را دریابند.    ادراك محیط جمعی و    مشارکت 
در  و  اولویت   4  جدول   تحقیق  معیارها  ارزیابی  و  بندي 

محالت  ها شاخص  محیط  ادراك  ادراك  ها مؤلفه   صرفًا  - ي  ي 
شده در شهر شیراز ارائه شده  براساس گذرهاي بررسی   - بصري 
بندي و ارزیابی معیارها ادراك  ي که در این اولویت ا گونه به است؛  

به  محله  تمیزي  و  نظافت  در  بصري  باال  اهمیت  دلیل 
دیگري چون    موارد   . رد ی گ ی م در اولویت اول قرار  پذیري  اجتماع 

و...  محله  منظر  بامعنابودن  ریتم،  و  نظم  ابعاد،  و    در   تناسبات 
 . ي بعدي ارزیابی معیارها ادراك بصري هستند ها ت ی اولو 

و ارتباط آن با پایداري    ادراك براي درك بهتر ابعاد مختلف  
ش  ۀ این پژوه ج ی نت تهیه شده است که در    5اجتماعی، جدول  

 . است تأثیرگذار  
  راز ی ش ادراك محیط در محالت قدیم کیفیت   10شکل در 

بیگ و گذربازارچۀ حاج زینل  گذربازارچۀ فیل در محلۀ اسحاق ( 
شیراز)،  تاریخی  بافت  در  سیاه  سنگ  محلۀ  صورت  به   در 

ادراك  کیفیت    وجوه این روند    در   شده است.   تحلیل   ي ا سه ی مقا 

  ي این وجوه مثبت ها شاخص محیط بررسی گردیده و درنهایت  
براي مثال    شده است؛   ارائه   ها نمونه مصادیق در  واسطۀ  و منفی به 

سقاخانه در مشارکت و پایداري محله در گذشته نقش پررنگی  
درحالی داشته  مشارکت اند؛  فاقد  حاضر  حال  در  پذیري  که 

و  .  اجتماعی هستند  ح انبار  آب مساجد  مقابر و  در گذشته    تی 
نقش فعال و کارکردي بیشتري در مقایسه با امروز در جهت  

اجتماعی  هم  مخدوش اند داشته بستگی  بصري  عالئم  کنندة  . 
ناهماهنگی  مانند  محیط   و  بناها  با  فرسودگی  جدید  معماري 
تمایل   گذشته  اصلی  در جهت  دلیل  به حیات جمعی  نداشتن 

محیط   است    . است بهبود  معت گفتنی  بزهکاران  حضور  و  ادان 
کیفیت  محیطی بسیار در کاهش    و آسایش   منیت ا عدم  عامل  

دیگر مکان   از   . است   مؤثر ادراك محیط   پیشینۀ  سوي  با  هایی 
دلیل   محالت  این  در  ارزشمند  تاریخی  بناهاي  مانند  تاریخی 

توجه و  نکتۀ قابل   . گردد ی م بخشی و ارتقاي ادراك محیط  هویت 
ي میدانی کسب شد، فضاهایی که  ها پژوهش ی که توسط  تأمل 

مانند   بوهایی  آنها  کارگاه  در جوار  بوي  و  نانوایی  در  نان  بوي 
یی بودند که افراد بیشتر  ها مکان  ، شد ی م استشمام پزي  شیرینی 

نوعی عامل حیات جمعی  به حضور و تجمع تمایل داشتند؛ به 
 . شود ی م محسوب  

این براياز  محیط  ادراك  اجتما  رو  سطوح   عیپایداري 
مرتبط با ساختار کالبدي محالت مورد    11شکل  محله در  

بیگ و گذربازارچۀ  مطالعه (گذربازارچۀ فیل در محلۀ اسحاق 
  ارائه   حاج زینل در محلۀ سنگ سیاه در بافت تاریخی شیراز)

 شده است. 
 

 رازیش شهر در  محالت طیمح ادراك يهاشاخص و ارهایمع یابیارز و  يبندت یاولو. 4جدول 
 ) شدهی بررس يگذرها براساس( رازیش شهر در  محالت طیمح ادراك يهاشاخص و ارهایمع یابیارز و  يبندت یاولو

 ) يبصر ادراك يها(صرفاً مؤلفه
 و نظافت

 يزیتم
 محله

 و تناسبات
 ابعاد

 و نظم
 تم یر

  و پر سطوح
 ی خال

 عرض
 قطعات
 منظر

  و تعادل
 تقارن

 يبصر
 نما  ارتفاع

 و نما خط
 آسمان  خط

 و بازشوها
 هاپنجره 

  و کنج
  و گوشه
 لبه

 اتصال خط
 ن یزم به

  نما مصالح
  مصالح و
 رساختیز

 محله

 یمهندس
 بودن ساز

  و تراس
 بالکن

  به یبستگدل
 مکان

  معنا با
 بودن
 منظر
 محله 

 آرامش
  يریپذ

 محله 

 آرامش
  يریپذ

 محله 

 ییخوانا
 محله 

 تیهو
  نهیزم
 ییگرا

 وحدت

 ) Alexeyev, 2012(منبع 
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  عنوان توانند به می   محیط روابط اجتماعی در  و    اتفاقات   ۀ مجموع 
بسیار تأثیرگذار  محله  و کالبد    دید و منظر   ة پیونددهند   عوامل 
  طوري   واسطۀ گذرها به   محله   ة دهند عوامل شکل   در ابتدا .  باشند 
  ادراك افرادو    محیط که بتوانند فضاي تعامل بین  اند  فته یا شکل  

ویژه  به محالت ( ش از  این بخ با حضور در    افراد آورند و    به وجود را  
گذرها)  حرکت در    مسیر  تنوع  به   ، هنگام  ي  ها ي کاربر واسطۀ 

یی به حالت بازارچه در جدارة  ها مغازه   متنوع از جمله مسجد، 
دیگر    گذرها  پیوسته  بتوانند    ها ي کاربر و  متنوع  جریانی  از  و 

ي  ها افته براساس ی را دریابند.    ادراك محیط جمعی و    مشارکت 
در  و  اولویت   4  جدول   تحقیق  معیارها  ارزیابی  و  بندي 

محالت  ها شاخص  محیط  ادراك  ادراك  ها مؤلفه   صرفًا  - ي  ي 
شده در شهر شیراز ارائه شده  براساس گذرهاي بررسی   - بصري 
بندي و ارزیابی معیارها ادراك  ي که در این اولویت ا گونه به است؛  

به  محله  تمیزي  و  نظافت  در  بصري  باال  اهمیت  دلیل 
دیگري چون    موارد   . رد ی گ ی م در اولویت اول قرار  پذیري  اجتماع 

و...  محله  منظر  بامعنابودن  ریتم،  و  نظم  ابعاد،  و    در   تناسبات 
 . ي بعدي ارزیابی معیارها ادراك بصري هستند ها ت ی اولو 

و ارتباط آن با پایداري    ادراك براي درك بهتر ابعاد مختلف  
ش  ۀ این پژوه ج ی نت تهیه شده است که در    5اجتماعی، جدول  

 . است تأثیرگذار  
  راز ی ش ادراك محیط در محالت قدیم کیفیت   10شکل در 

بیگ و گذربازارچۀ حاج زینل  گذربازارچۀ فیل در محلۀ اسحاق ( 
شیراز)،  تاریخی  بافت  در  سیاه  سنگ  محلۀ  صورت  به   در 

ادراك  کیفیت    وجوه این روند    در   شده است.   تحلیل   ي ا سه ی مقا 

  ي این وجوه مثبت ها شاخص محیط بررسی گردیده و درنهایت  
براي مثال    شده است؛   ارائه   ها نمونه مصادیق در  واسطۀ  و منفی به 

سقاخانه در مشارکت و پایداري محله در گذشته نقش پررنگی  
درحالی داشته  مشارکت اند؛  فاقد  حاضر  حال  در  پذیري  که 

و  .  اجتماعی هستند  ح انبار  آب مساجد  مقابر و  در گذشته    تی 
نقش فعال و کارکردي بیشتري در مقایسه با امروز در جهت  

اجتماعی  هم  مخدوش اند داشته بستگی  بصري  عالئم  کنندة  . 
ناهماهنگی  مانند  محیط   و  بناها  با  فرسودگی  جدید  معماري 
تمایل   گذشته  اصلی  در جهت  دلیل  به حیات جمعی  نداشتن 

محیط   است    . است بهبود  معت گفتنی  بزهکاران  حضور  و  ادان 
کیفیت  محیطی بسیار در کاهش    و آسایش   منیت ا عدم  عامل  

دیگر مکان   از   . است   مؤثر ادراك محیط   پیشینۀ  سوي  با  هایی 
دلیل   محالت  این  در  ارزشمند  تاریخی  بناهاي  مانند  تاریخی 

توجه و  نکتۀ قابل   . گردد ی م بخشی و ارتقاي ادراك محیط  هویت 
ي میدانی کسب شد، فضاهایی که  ها پژوهش ی که توسط  تأمل 

مانند   بوهایی  آنها  کارگاه  در جوار  بوي  و  نانوایی  در  نان  بوي 
یی بودند که افراد بیشتر  ها مکان  ، شد ی م استشمام پزي  شیرینی 

نوعی عامل حیات جمعی  به حضور و تجمع تمایل داشتند؛ به 
 . شود ی م محسوب  

این براياز  محیط  ادراك  اجتما  رو  سطوح   عیپایداري 
مرتبط با ساختار کالبدي محالت مورد    11شکل  محله در  

بیگ و گذربازارچۀ  مطالعه (گذربازارچۀ فیل در محلۀ اسحاق 
  ارائه   حاج زینل در محلۀ سنگ سیاه در بافت تاریخی شیراز)

 شده است. 
 

 رازیش شهر در  محالت طیمح ادراك يهاشاخص و ارهایمع یابیارز و  يبندت یاولو. 4جدول 
 ) شدهی بررس يگذرها براساس( رازیش شهر در  محالت طیمح ادراك يهاشاخص و ارهایمع یابیارز و  يبندت یاولو
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 ي ر ی گ جه ی نت 
 

صحیح به  رویکرد  مجموع منظر،  یک  از    ۀمثابه  پیچیده 
بروز    ها داالن، قطعات و  هانهیزمیندها که در قالب  االگوها و فر
در طول زمان    دائماًانسانی،    سبب حضور عواملبه  .یافته است
، در  دیگربوده و به عبارت  يریرپذیتأثثیرگذاري و  أ در حال ت 

  حیط میزان مداخالت انسان در م؛ بنابراین  حال «تغییر» است
دلیل تفاوت اجزاء، هر محیط متفاوت است. از سوي دیگر به

داراي   دیگر  مناظر  است  يهاتفاوتبا  بنیادي  و    ؛ ظاهري 
به مناظر مختلف،  بین  تفاوت  است که  واضح  دلیل  بنابراین 

فر و  الگوها  وجود  متفاوت،  عناصر  و  اوجود  متمایز  یندهاي 
 همچنین وجود رفتارهاي انسانی گوناگون در آن مناظر است.

این  شده  بررسی   فاکتورهايو    هاشاخص   راستايدر   در 
بـا    ادراك محیط محالت گفت مفهوم کیفیت    توانیممقاله  

و پایداري اجتماعی،    روابط اجتماعی مانند  مختلفـی    يهاواژه
  . استتباطات مستقیم  ار  دارايشرایط محیطی و دید و منظر  

ادراك محیط در محالت  کیفیت    ياسهیمقاتحلیــل    حاصل
خصوصیات و   ۀارائـقدیم شیراز در دو منطقۀ مورد مطالعه  

ادراك محیط از جمله حیات جمعی و  کیفیت    مثبت  وجوه
  و آسایش   منیتاو همچنین وجوه منفی آن مانند عدم    هویت

و عوامل    صرعنا  .استکنندة محیط  و عالئم بصري مخدوش
بتوانند گونهبهباید  محله  ة  دهندشکل که  یابند  استقرار  اي 

را فراهم آورند    انساکنادراك  فضاي تعامل بین توده و فضا و  
به هنگام حرکت    ،با حضور در فضاي بین عناصر  انو ساکن

از تجربیات جمعی و همگون را دریابند. پیوسته    با   جریانی 
میان  ارتباط  به  توجه ادراك  که  و  براي   انسان  دارد،  وجود 
به    ارتباط  به  یابی دست اجتماعی،  پایداري  و  ادراك محیط 

پیوند عامل  دهنده  عاملی  این  است.  شرایط  به  نیاز  واسطۀ 
اساس بر  .ردیگیممحیطی و شرایط اجتماعی جامعه شکل  

صورت هاپژوهش برايي  محیط  ادراك  پایداري   گرفته 
که   استت و برگشتی  سطوح محله یک رابطۀ رف  اجتماعی

انسان و ادراك یک رابطۀ دوطرفه با یکدیگر دارند که  در آن 
شرایط    متأثر  ها آنهردوي   و  جامعه  اجتماعی  شرایط  از 

منجر به رابطۀ دوسویۀ ادراك    تیدرنها محیطی جامعه که  
اجتماعی   پایداري  و    محیطیدرنتیجه هر    ؛ گرددیم محیط 

ساختار  و    کالبدي حیط  با م  افراد جامعه ارتباط    ةبراساس نحو
فضا بر  حاکم  بي  الگو،  اجتماعی  و  کرده  پیدا  طور هخاص 

از آنجا که هدف این    . دینمایم با انسان تعامل برقرار  متمایز  
ادراك محیط در بافت  از    يجدید  رویکردمقاله دستیابی به  

با توجه بوده است،  تاریخی براي پایداري اجتماعی محالت  
و  به ا  شدهارائههاي  تحلیل  مطالعات  ارتقاي   راستا،  نیدر 

کمک  واسطه ادراك ذهنی بهبهادراك محیط محالت  کیفیت  

 یاجتماع يداریپا يبرا  طیمح ادراك يریگ. شکل 11 شکل
   محله سطوح

 منبع: نگارندگان 
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و هاشاخص بصري  تقارن  و  تعادل  مانند  بصري  ادراك  ي 
و...  محله  تمیزي  و  اجتماعی  هالفه ؤم  و  نظافت  پایداري  ي 

منجر به افزایش ارتباط   ...برانگیختگی حس در فضا و  مانند
بهتر درك  و  محیط  این  می  آن  با  عملی  نتیجۀ  که  گردد 

مؤلفهشاخص و  تداوم  ها  و  افزایش  یکدیگر  کنار  در  ها 
 . مشارکت اجتماعی افراد در محالت خواهد شد

 
 ي سپاسگزار 

رسا از  برگرفته  مقاله    با   گلستانی  نفیسه  دکتريلۀ  این 
  مشارکت   با  منظر  ادراك  چگونگی  نسبت  نیی تب«  عنوان

  قدیم   محالت  رفتاري  هايقرارگاه  تقویت  در  شهروندان

است  دکتر  و  فیضی  محسن  دکتر  راهنمایی  به  که  شیراز» 
  1398کریمی در سال    باقر  دکتر  مشاورة   با   و   زند خاك  مهدي

دانشکد به  اسال  آزاد  دانشگاه  معماري  ةدر  بوشهر  واحد  می 
 .انجام رسیده است

 

 منابع مالی 
نویسندگان  مشارکت  طریق  از  پژوهش  این  مالی  منابع 

 .شده است   نی تأم 
 

 تعارض منافع 

 .تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد
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