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چکیده
کمرنگ شدن  کنوني  شرایط  در  درحالی که  بوده اند،  برخوردار  ویژه ای  هویت  و  از شخصیت  درگذشته  ایراني  شهرهای 
هویت به ویژه در مراکز قدیمی و بافت تاریخی شهرها از اساسی ترین دغدغه های دانش طراحی شهری محسوب می شود. 
با توجه به این که شکل گیری تصاویر ذهنی و نقشه های شناختی واضح و دقیق از محیط در طول تاریخ، ابزار دستیابی 
به بازنمایی درونی محیط دانسته می شود. این پژوهش با هدف تطبیق پذیری هویت کالبدی چهار حوزه محله دوچی با 
نقشه های شناختی شهروندان، در پی استنتاج شباهت های ادراکی و تأثیر آن در هویت بخشی کالبدی به محله تدوین 
شده است. روش تحقیق توصیفي- تحلیلي و شیوه گردآوري اطالعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و بررسي هاي میداني، 
ابزارهاي پرسشنامه و فن نقشه شناختي هست. به  منظور تحلیل اطالعات از روش آماری- تحلیلی همچون فرآیند تحلیل 
مقاله  یافته های  است.  استفاده شده  یافته ها  استنتاج  برای  ترسیمی  نقشه های شناختی  روی  هم اندازی  و  سلسله مراتبی 
بیانگر تأثیر عناصر نقشه های  شناختی در شکل بخشی به هویت کالبدی محله است. امتیاز دریافتی عناصر نقشه های 
 شناختی در شکل گیری تصاویر ذهنی به ترتیب اولویت در دوچی سه، دوچی یک، دوچی چهار، دوچی دو با امتیازدهی 
در  شناختی   نقشه های  بررسی  دارد.  هماهنگی  محله  حوزه  چهار  در  کالبدی  هویت  مؤلفه های  به  شهری  متخصصان 
شکل دهی محله، مقدمه ای است برای شناخت مدیران، برنامه ریزان شهری، تصمیم گیران و هر آن کس که در ساخت شهر 

نقش دارد تا شهری ساخته شود که صفات هویتی آن مطلوب و پاسخگو باشد.

واژگان کلیدی: هویت کالبدی، نقشه های  شناختی، تصویر ذهنی، فضای شهری، محله دوچی.
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1. مقدمه
در  می آید  میان  به  سخن  شهر  یک  هویت  از  که  زمانی 
یک سري  اصطالح،  این  از  ما  ذهنی  تصویر  و  فکري  خط 
ویژگی ها خودنمایی می کند که نشان دهنده شهر موردنظر 
 .)Hull, Brace, & Gabiela, 1994, p. 110( ما می باشد 
سایر  از  جدا  و  انتزاعی  امري  پدیده  یک  هویت  اصوالً 
موضوعات مرتبط با آن پدیده نیست و هویت یک محله، 
باورها،  محله،  ساکنین  با  ازجمله  بسیاري  موضوعات  با 
شیوه زیست، آرمان، فرهنگ، جهان بینی و غیره مرتبط و 
غیرقابل  تفکیک است. محله شهري که خود یک سیستم 
مستقل کالبدي در قالب شهر ایرانی است، در طی زمان و 
در فرآیند شکل گیری خود با هویت مکانی حتی قوی تر از 
هویت شهري توانسته در انسجام بخشی شهر ایرانی نقشی 

.)Bagheri, 2009, p. 157( اساسی را ایفا کند
مطرح  هویت  به عنوان  تاریخی  شهرهای  مقوله  در  آنچه 
می شود، بیش تر مرتبط با هویت کالبدی آن ها است. هویت 
جسم  که  است  خصوصیاتی  و  صفات  معنای  به  کالبدی 
شهر را از غیر متمایز کرده و شباهتش را با خودی آشکار 
می کند. این صفات باید به گونه ای باشند که جسم شهر، در 
عین تداوم زمانی، در حال تحول و تکامل نیز باشد و در 
 Mīrmoghtadayi,( نهایت به پیدایش یک کل منجر شود
شهری  فضای  می کند  سعی  انسان  هنگامی که   .)2004
بیابد؛  راه خود در آن  و  تعامل کند  با آن  را درک کرده، 
می کند  تالش  وی  ذهن  که  معناست  این  به  در حقیقت 
در ذهن  فضا  از  منسجم  و  به هم پیوسته  روشن،  تصویری 
با محیط  بعدی  مواجه  در  تصاویر  این  از  کند.  ثبت  خود 
استفاده کند. چنین قابلیت ذهنی منجر به تشکیل نقشه 
از  متأثر  فضا،  از  فرد  نقشه  شناختی  می شود.  شناختی 
هندسی  و  زیبایی شناسی  ویژگی های  فضایی،  کالبد  ابعاد 
ذهنی  تصویر  شکل گیری  در  که  فضایی،  عملکردهای  و 
توجه  با  باشد که  مؤثر  شهر در ذهن شهروندان می تواند 
به عنصر زمان و گذر تاریخ نیز در شکل و تغییر ساختار 
شهرها، فرسودگی بناهای تاریخی و مراکز قدیمی شهرها، 
توسعه ساخت وسازهای جدید در مراکز قدیمی و بافت های 
تاریخی بدون توجه به هویت و زمینه  آن ها و از طرف دیگر 
کمبود تسهیالت مناسب و عواملی از این قبیل موجب بروز 
الگوهای  و  در شهرها  نهفته  ارزش های  به  فراوان  لطمات 

شهرسازی شده است.
در پژوهش حاضر با توجه به این که محله تاریخی دوچی  
شهر تبریز مورد بررسی قرارگرفته است، شناخت و درک 
ساختار محله، تالش برای حفظ و احیاء و توسعه در جهت 
تداوم ارزش های گذشته آن صورت نگرفته است، شناخت 
نقشه های  شناختی،  با  آن  ارتباط  و  کالبدی محله  هویت 
مؤلفه های تأثیرگذار آن ها در شکل محله، مقدمه ای است 
برای شناخت مدیران، برنامه ریزان شهری، تصمیم گیران و 
هر آن کس که در ساخت محله نقش دارد تا محله ای ساخته 
شود که صفات هویتی آن مطلوب و پاسخگو باشد. هدف 

در  نقشه های  شناختی  عناصر  بررسی  حاضر  پژوهش  از 
ارتباط با هویت کالبدی محله هست. جهت بررسی ارتباط 
بین  نقشه های شناختی و ویژگی های هویت کالبدی محله 
چه  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  حاضر  پژوهش 
تفاوتی در نتایج حاصل از بررسی هویت کالبدی بر اساس 
نقشه های  شناختی در چهار حوزه محله دوچی وجود دارد؟ 
آیا رابطه معناداری بین هویت کالبدی محله و نقشه های 

 شناختی ساکنین در چهار حوزه محله وجود دارد؟

2. مبانی نظری  
با  آن  ارتباط  و  محله  کالبدی  هویت  شناخت  منظور  به 
نقشه های  شناختی، ابتدا به بررسی هر یک از موارد مطرح 
و  است  شده  پرداخته  مختلف  اندیشمندان  نظر  از  شده 

سپس مؤلفه های مؤثر مورد واکاوی قرار گرفته است. 

2-1- هویت کالبدي
هویت پدیده ای است که در بستر تاریخی یک جامعه شکل 
می گیرد. هویت بیانگر ویژگی های هر فرد یا پدیده ای است 
 Bemanian, Pourjafar, Ahmadi, & Sadegi, 2010,(
و  او  از وجود هر روزه  p. 40( و حاصل احساسات ذهنی 
ارتباطات گسترده اجتماعی است که نیازمند مکانی براي 
 Pour Jafar & Sadat Hashemi, 2011,( شکل گیری است
یا  قوم  فرد،  یک  در  تشابه  ایجاد  باعث  امر  این   .)p. 12
ملتی و در مقابل باعث تمایز بین افراد و گروه ها می شود 
)Akbar, 2008, p. 220(. با گذر زمان حس هویت در فرد 
درونی می شود و رفتار فرد را هدایت و در نهایت جامعه 
ایجاد شده در سطح  رفتاري  یکپارچه می کند. وحدت  را 
رفتاري  نیازهاي  تا  می نماید  جستجو  را  کالبدي  جامعه، 
و روانی فرد و جامعه را برطرف نماید. هر کالبدي از نظم 
برخوردار  تعادل  و  فیزیکی  آسایش  بصري،  نظم  فیزیکی، 
از   .)Movahed, Shamami, & Zanganeh, 2012( است 
این رو هویت کالبدي به معناي صفات و خصوصیاتی است 
که جسم شهر را از غیرمتمایز کرده و شباهتش را با خودي 
باشد که جسم  به گونه ای  باید  این صفات  آشکار می کند. 
شهر، در عین حفظ تداوم زمانی، در حال تحول و تکامل 
نیز باشد و در نهایت به پیدایش یک کل منجر شود. هویت 
کالبدي از نظر مفهومی با اصطالحات »شخصیت« و »حس 

.)Mīrmoghtadayi, 2004, p. 29( مکان« مترادف است
اما لویتکا در تعریفی هویت مکانی را آن قسمت از هویت 
Le- )شخصی می داند که در ارتباط با محیط فیزیکی است 

witka, 2008, p. 211( پروشانسکی عنوان می کند »هویت 
انسان و حاصل  از زیرساخت هویت فردی  مکانی بخشی 
که  است  فیزیکی  جهان  درباره  وی  عمومی  شناخت های 
در آن زندگی می کند« )Proshansky, 1976, p. 147(. با 
در  تعاریف مطرح  شده  گرفته،  مطالعات صورت  به  توجه 
رابطه با هویت کالبدی توسط اندیشمندان دیگر در جدول 

1 ارائه شده است.
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جدول 1: تعاریف مطرح شده در رابطه با هویت کالبدی توسط اندیشمندان
منبعتعریف هویت )کالبدی(نظریه پرداز

حدي که شخص می تواند یک مکان را به عنوان مکان متمایز از سایر مکان ها شناسایي لینچ1
کند، به گونه ای که شخصیتي منحصربه فرد داشته باشد.

)Lynch,1960(

هویت مکانی بخشی از زیرساخت هویت فردی انسان و حاصل شناخت های عمومی پروشانسکی
وی درباره جهان فیزیکی است که در آن زندگی می کند.

)Proshansky,1976(

توجه به شخصیت های فردي هر محیط و پرهیز از یکنواختي در محیط های شهري از کالن
طریق به جلوه درآوردن ویژگی های خاص هر محیط است.

)Cullen, 1998(

ریخت شناسی، عامل تشخیص یک شهر از شهر دیگر است و همین عامل تشخص و کارل کروف
هویت شهر را نشان می دهد.

)Nouri, 2006(

است، الرسن تشکیل شده  تفاوت ها  از  باشد،  تشکیل شده  پدیده ها  از  آن که  از  پیش  شهر 
تفاوت های مادي که جهت های الزم را براي آن که بدانیم به کجا و چگونه باید حرکت 

کنیم به ما می دهند در واقع می توان گفت تنوع مکاني داللت بر تنوع معنایي دارد.

)Moallemi, 2007(

هویت ارتباط متقابل »ترکیب ظاهري و کالبدي نمادها«، »عملکردها و فعالیت های رولف
قابل مشاهده« و مفاهیم نمادها در محیط است.

)Bazarger, 2017(

هر فضا از تکرار مستمر الگوی خاصي از رویدادهایي که در آن مکان حاصل می شود، الکساندر
شکل می گیرد. هویت هر شهر یا بنا بیش ازهر چیز تحت تأثیر رویدادي است که در 

آن اتفاق می افتد.

)Alexander, 2002(

هویت کالبدي تأثیري مثبت بر توانایي و اعتماد به  نفس شهروندان دارد و شهروندان اللي
هر شهر را از غیر شهروندان آن متمایز می سازد.

)Lalli, 1988(

2-2- مؤلفه های هویت کالبدی 
هر فضا و مکان، به عنوان یک منبع هویت است و گروه هایی 
 Rabbani,( قرار می گیرند، هویت می بخشد  را که در آن 
p.37 ,2002(. یک شهر نیز به عنوان مجموعه ای از ترکیب 
عوامل طبیعي، اجتماعي و محیط های شناخته شده توسط 
انسان، که در آن جمعیت ساکن متمرکزشده دارای هویتي 
از  را  که شهر  هویتي   .)Shieh, 2006, p. 4( است  خاص 

به جمعیت ساکن در آن  و  سایر شهرها متمایز مي سازد 
معنا مي بخشد. این شخصیت و هویت خاص، با مؤلفه هاي 
بر  که  مؤلفه ها  این  می شود.  توصیف  و  تعریف  متفاوتي 
مبنای تفاوت شکل، محتوا و عملکرد ساختار ماهوی شهر 
Vare- )را تشکیل می دهند در شهرهای مختلف متفاوت اند 

si, Bafandeh, & Mohhamadzadeh, 2010, p. 23( که 
در جدول 2 مؤلفه های هویت کالبدی مطرح شده توسط 

صاحب نظران ارائه شده است.

جدول 2: مؤلفه های هویت کالبدی مطرح شده
مؤلفه های هویت )کالبدی( مطرح شدهعنوان پژوهشصاحب نظران 

میر مقتدایی
)1383(

تمایز آن از غیر و تشابه آن با خودی، حفظ تداوم معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها
در عین تحول، حفظ وحدت در عین کثرت

وارثی و همکاران 
)1389(

با  آن  رابطه  و  شهري  هویت  مؤلفه های  تحلیل  و  بررسي 
میزان تعلق مکاني ساکنین شهرهاي جدید

تفاوت شکل، محتوا و عملکرد

نصر
)1395(

جایگاه »نشانه های شهری« در واکاوی مؤلفه های »هویت« 
و »فرهنگ« در سیمای شهر ایرانی

مؤلفه های طبیعی، مؤلفه های مصنوعی، مؤلفه های 
انسانی

بذرگر
)1396(

بررسي نقش المان های شهري در تقویت هویت کالبدي؛ 
مطالعه موردي شهر شیراز

تاریخی بودن، بومی بودن )زمینه گرایی(، متمایز 
معماری،  و  فرم  طراحی،  بودن،  پذیرا  بودن، 

محصوریت فضایی و نما
حسینی زاده و 

همکاران )1393(
تبیین جایگاه مسجد جامع یزد در ایجاد حس مکان و 

هویت به فضاي کالبدي شهر
عین  در  وحدت  حفظ  مجاورت،  تشابه،  تمایز/ 

کثرت، تداوم در عین تحول
حبیب و همکاران   

)1387(
تمایز موجود با زمینه، مشابهت، مجاورت و شمولپرسمان تبعي در گفتمان کالبد شهر و هویت
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مؤلفه های هویت )کالبدی( مطرح شدهمقاله و کتابصاحب نظران 

رحمانی و 
همکاران )1395(

تحلیل و بررسی شاخص های مؤثر در هویت محله )نمونه 
موردی: محله مسگرهای شهر زنجان(

کالبدی  ساختار  و  ویژگی ها  شهر،  شکل گیری 
ویژگی های  قدیمی،  و  باستانی  مکان های  شهر، 
اجزاء  و  عناصر  عملکردی  ویژگی های  دسترسی، 
و  معماری  نمایش  شهر،  کالبدی  بافت  سازنده 

ساختمانی شهر و خصوصیات تحرکی شهر
علیرضا نوفل و 

همکاران )1388(
بررسی و ارزیابی شاخص های مؤثر در هویت شهری )محله 

جلفا در شهر اصفهان(
خوانایی، خط آسمان و جداره، اختالط کاربری، 

عناصر نشانه 
هویت شهر نگاهی به هویت شهر تهران )مؤلفه های سازنده بهزادفر )1386(

هویت شهر: دو بعد عیني یا کالبدي و ذهنی یا روحي(
مؤلفه های محیط طبیعی، مصنوعی و انسانی

2-3- تصاویر ذهنی 
تصاویر ذهنی در ذهن ناظر برآورد رابطه دوجانبه محیط 
به واسطه  مکان  ادراک  شناختی،  فرآیند  است.  ناظر  و 
شخصی  تجارب  و  خاطرات  اولیه،  ذهنی  تصاویر  تداعی 
کسب  فرآیند  شامل  نقشه  شناختی  است.  امکان پذیر 
اطالعات، رمزگذاری، ذخیره، یادآوری و رمزگشایی مربوط 
به موقعیت نسبی و وضعیت کالبدی است که تحت تأثیر 
ذهنیت  واضح تر  بیان  به  می گیرد  شکل  متعددی  عوامل 
تصویر  اساس  بر  عمده،  به طور  مکان ها  در خصوص  افراد 
ذهنی آنان شکل می گیرد. این تصویر ذهنی شامل جزییات 
که  هست  آن  از  پردازش شده  ویژگی های  کلیه  و  مکان 
 Pakzad( بخشی از این تصویر ذهنی نقشه  شناختی است

 .)& Bozorg, 2014, p. 2

2-4- نقشه های  شناختی
سال  در  تالمن2  بار  نخستین  را  نقشه  شناختی  اصطالح 

1948 میالدی طی مطالعات بر روی رفتار موش ها مطرح 
 .)Tolman, 1948( کرد وی این قابلیت را مدل ذهنی نامید
سازمان دهی  برای  ابزارهایی  نقشه ها  این  ساده تر  بیان  به 
افزایش ظرفیت  به  اطالعات فضایی هستند که  و ذخیره 
منتهی  اطالعات  یادگیری  و  یادآوری  ارتقای  و  ذهنی 
 Pour Jafar, & Sadat Hashemi Demnah,( می شوند 
نقشه  شناختی  عناصر  »موندسچین«  نظر  طبق   .)2011
این  بررسی  در  که  حوزه ها  و  نقاط، خطوط  از  عبارت اند: 
عناصر در سایر نظریه ها مانند: تصویر ذهنی »لینچ« )راه، 
نشانه، لبه، گره و محله(، دیدگاه »نوربرگ شولتز« مکان، 
موانع  راه ها،  مرزها،  نقاط،  »استی«(  دیدگاه  قلمرو،  راه، 
)درواقع همه موارد بیان شده تعاریف متفاوتی از سه عنصر 
 Pakzad & Bozorg,( می باشند  نقشه  شناختی  اصلی 
را  لبه  و  راه  نیز  گشتالت  بصری  قوانین   .)2014, p. 207
عوامل  از  که  می نماید  معرفی  پیوستگی  اجزای  به عنوان 
 Eraydin, 2007, p.( می باشند  محیط  در  خوانایی  ایجاد 

59(. جدول 3 عناصر نقشه  شناختی را نشان می دهد. 

جدول 3: عناصر نقشه  شناختی 
عناصر نقشه  شناختیاندیشمندان

راه، لبه، گره، نشانه و محدودهلینچ
راه، مکان و قلمرونوربرگ شولتز3

راه، مرز، نقطه و مانعداونز استیا4
اجزای پیوستگی، اجزای ناهمانند، فرم خوب، مجاورت و مشابهت نظریه گشتالت5

برای درک سازوکارهای شناخت ما از محیط مان و شیوه  به 
یادآوردن موارد آن، تحقیقات گسترده ای انجام شده است. 
شیوه اصلی کار برای نیل به این هدف، ترسیم نقشه  ذهنی 
است، یعنی پدیدار ساختن تصویر ذهنی محیط که افراد 
رفتارشان  الگوی  به عنوان  آن  از  و  می دهند  شکل  آن  به 
 Madani Pour, 2000, p.( می کنند  استفاده  شهر  در 
98(. کارکرد دیگر نقشه های ذهنی، القاء و وضوح بخشی 
به معانی محیطی است؛ زیرا که مردم در شهر، با ترسیم 
کرده  خلق  معنا  مختلف،  حسی  آثار  بین  تمایز  خطوط 
عرصه  یک  شهر  می نمایند.  را حس  شهری  پدیده های  و 

پیچیده از ادراک و خاطره است، اما معنای فضای شهر در 
خاطره فردی و فرهنگی محدود می شود. به تعبیر ساواج و 
هنری »بر مبنای نظریه لینچ و با استفاده از نقشه شناختی 
و جانمایی و تشخیص مکان ها و فعالیت ها، عوامل خوانایی 
منظر شهری را نشانه، راه و گره معرفی نمودند و از این 
Sav- ) بین تأکید بیش تری بر روی عنصر نشانه داشتند« 

نقشه  ذهنی  بررسی  به  »نگرو«   .)age & Henry, 1996
شهروندان از محیط پرداخت و نشانه را مهم ترین عنصر در 
نقشه های  شناختی معرفی نمود. او بیان کرد که کنتراست 
رنگ  خیابان،  پس زمینه  با  ابنیه  جلویی  لبه  بین  بیش تر 
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تأثیرگذار  شهروندان  ذهنی  نقشه  تشکیل  نمابر  عناصر  و 
است )Negro, 2003(. دسرتو بیان کرد نقشه های ادراکی 
از ترکیب نشانه ها، پاتوق های شخصی، گمانه های خوب و 
 Tannicus,( می شوند  ساخته  معمولی  و  تکراری  راه های 
که  می دهند  نشان  مطالعات  از  بسیاری   .)2011, p. 201
نقشه سازی  فرآیند  در  عمده ای  نقش  شهری  نشانه های 
ادراکی ایفا می کنند. نشانه های شهری مستلزم این است 
که عناصر شهری معنای مشترک را در ذهن اکثر ساکنان 
با عنوان داللت ضمنی  این مالک  نماید.  آن شهر تداعی 
ضمنی(  )داللت  مالک  این  توضیح  در  می شود.  نامیده 

می توان گفت هر عنصری که دارای بیش ترین تعداد تکرار 
در نقشه های ادراکی باشد ممکن است بیش از سایر عناصر 
کتاب  در  بیابد.  اجتماعی  جنبه ی  باشد  توانسته  شهری 
»دگرگونی نقشه های شناختی6« نوشته باِلباناتی7 )1993(،  
تعبیر شده که  واره ای8 مختصر  نقشه های  شناختی شکل 
و  برای مشاهده، درک  افراد، گروه ها، سازمان ها و جوامع 
بازنمایی پدیده درک شده در جهان، خلق کرده و از آن 
استفاده می کنند )Roberts, 2003, p. 9(. درکل نقشه های 

ذهنی را می توان به واقعیت9 ساده  شده نیز تعبیر کرد.  

شکل 1: مؤلفه های مؤثر در خوانایی نقشه های  شناختی 

هاي ادراكي باشد ممكن است بيش از تعداد تكرار در نقشهين تربيشتوان گفت هر عنصري كه داراي مالك (داللت ضمني) مي
  )،1993( 7بِالباناتي نوشته »6شناختي هاينقشه دگرگوني« كتاب در ي اجتماعي بيابد. ساير عناصر شهري توانسته باشد جنبه

 پديده بازنمايي و درك مشاهده، براي جوامع و هاسازمان ،هاگروه افراد، كه شده تعبير مختصر 8ايواره شكل شناختي هاينقشه
 9تواقعي به توانمي را ذهني هاينقشه دركل ).p.3Roberts, 200 , 9( كنندمي استفاده آن از و كرده خلق جهان، در شده درك
  .كرد تعبير نيز شده ساده

  
  );Biniyazi & Hanai, 2016   Tarkashvand & Majid, 2013شناختي ( هاينقشهثر در خوانايي مؤ هايمؤلفه: 1شكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  چارچوب نظري
  

توسط  شدهمشخص هايشاخصطبق ، دوچيشناختي در چهار حوزه محله  هاينقشهمقايسه تطبيقي هويت كالبدي و  منظوربه
تمايز از غير و تشابه با خودي، حفظ تداوم  ،شامل تربيشو تكرار  بااهميتمؤثر در كالبد محله  هايمؤلفه، 2انديشمندان  در جدول 

گرايي)، متمايز بودن، پذيرا بودن، طراحي، فرم و خي بودن، بومي بودن (زمينهدر عين تحول، حفظ وحدت در عين كثرت، تاري
، عناصر نشانه، تمايز موجود با زمينه، مشابهت، هاكاربريمعماري، محصوريت فضايي، نما، خوانايي، خط آسمان و جداره، اختالط 

 هاييشاخصتر و دقيق هامؤلفهاز طريق پرسشنامه  دوچي آشنا به محله افراد خبرهاز  نظرسنجيمجاورت، شمول انتخاب گرديد. با 
 هامؤلفهيكپارچگي كه هر يك از  ، تنوع، محصوريت وقدمت تاريخي، تمايز، نماياني از:  اندعبارت هامؤلفه تعريف شد. هامؤلفهبراي 

، تمايز(متفاوت بودن مصالح، ساكنان آن)باط با تاريخ گذشته و ارت، منحصر بودن، قدمت، (تاريخي بودن ت.اس هاييشاخصشامل 
(متنوع بودن  امكان شناسايي از بافت شهري پيرامون)، تنوع، بودن خوانا( رنگ در عين هويت محلي)، نماياني، اندازه و ارتفاع

برخورداري از ، ارتفاع، اندازه (تناسبات در عين تجانس)،  محصوريت يسازگار، ان دسترسي به فضاي شهري پيرامونامك، هافعاليت
در شناسايي  .هست و بدنه بافت مناسب) مناسب رنگبرخورداري از ، مناسب مقياس انساني)، يكپارچگي ( برخورداري از مصالح

 راه

يپيچيدگ  عالئم راهنما 

 گره نشانه 

 تمايز  نماياني

 لبه

 نماياني

شناختيهايهاي مؤثر در خوانايي نقشهمؤلفه  

 داللت بر موضوعي غير از خودش نماياني، يا متمايز بودن از بافت اطراف

 منحصر به فردي  داللت مشترك  ميان كاربران برجستگي

هاي شناختيتعداد تكرار در نقشه  

 قدمت تاريخي  كاربري

  تمايز شكلي اياندازهتمايز     تمايز ارتفاعي

 مصالح بنا  رنگ بنا   محل استقرار عنصر در بافت 

 نحو استقرار عنصر در بافت شهري 

پذيري در شبمشاهده  

 محدوده

 گوناگوني

يابيجهت  

 سادگي محصوريت

 
           (Tarkashvand & Majid, 2013; Biniyazi & Hanai, 2016)

به منظور مقایسه تطبیقی هویت کالبدی محله و نقشه های 
در چهار حوزه محله دوچی، طبق شاخص های   شناختی 
مشخص شده توسط اندیشمندان  در جدول 2، مؤلفه های 
مؤثر در هویت کالبد محله با اهمیت و تکرار بیش تر شامل، 
تمایز از غیر و تشابه با خودی، حفظ تداوم در عین تحول، 
بودن  بومی  بودن،  تاریخی  کثرت،  عین  در  وحدت  حفظ 
و  فرم  طراحی،  بودن،  پذیرا  بودن،  متمایز  )زمینه گرایی(، 
آسمان  خط  خوانایی،  نما،  فضایی،  محصوریت  معماری، 
موجود  تمایز  نشانه،  عناصر  کاربری ها،  اختالط  جداره،  و 
سپس  شد.  انتخاب  شمول  مجاورت،  مشابهت،  زمینه،  با 
برفی  گلوله  روش  به  خبره  افراد  با  مصاحبه  طریق  از 
مؤلفه ها تدقیق و شاخص هایي براي مؤلفه ها تعریف شد. 
مؤلفه ها عبارت اند از: قدمت تاریخی، تمایز، نمایانی، تنوع، 
شامل  مؤلفه ها  از  یک  هر  که  یکپارچگی  و  محصوریت 
بودن،  )قدمت، منحصر  تاریخی  بودن  است.  شاخص هایی 

ارتباط با تاریخ گذشته و ساکنان آن(، تمایز )متفاوت بودن 
مصالح، اندازه و ارتفاع، رنگ در عین هویت محلی(، نمایانی 
)خوانا بودن، امکان شناسایی از بافت شهری پیرامون(، تنوع 
)متنوع بودن فعالیت ها، امکان دسترسی به فضای شهری 
پیرامون، سازگاری در عین تجانس(، محصوریت )تناسبات 
یکپارچگی  انسانی(،  مقیاس  از  برخورداری  اندازه،  ارتفاع، 
)برخورداری از مصالح مناسب، برخورداری از رنگ مناسب 
و بدنه بافت مناسب( هست. در شناسایی نقشه های ذهنی 
ترسیمی،  نقشه های  شناختی  اندازی  روی هم  طریق  از 
ترکاشوند  و  بی نیازی  پژوهش  از  بررسی  مورد  مؤلفه های 
طبق شکل 1 شامل عناصر راه، گره، لبه، محدوده، نشانه و 
جهت یابی بر اساس ویژگی عملکردی، کالبدی، اجتماعی و 
ادراکی مورد بررسی و نمایانی و تمایز آن ها در چهار حوزه 

محله استخراج شد. 



32

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
99

ن
ستا

زم
.3

3
اره

شم


 شکل 2: مدل پژوهشی تحقیق

 

3. محدوده و قلمرو پژوهش 
تبریز  از محالت مرکزی شهر  به عنوان یکی  محله دوچی 
بزرگ  و  تاریخی  محله های  از  یکی   ،10 منطقه  در  واقع 
شهر تبریز هست. این محله از سمت شمال به کوه سرخ 
به  از سمت شرق  به مهران رود،  از سمت جنوب  عینالی، 
محله سرخاب و از سمت غرب به محله امیرخیز محدود 
سال  ده  طی  محله  این  از  وسیعی  مساحت  است.  شده 

گذشته نوسازی شده است و هم اکنون نیز در حال نوسازی 
هست این امر باعث به وجود آمدن دو نوع بافت متفاوت 
قدیمی  معماری  به طوری که  است.  شده  محله  سطح  در 
است.  تلفیق  شده  با معماری مدرن و جدید محله  محله 
طبق شکل 3 محدوده محله به چهار حوزه، دوچی یک، 
دوچی دو، دوچی سه و دوچی چهار بر اساس طرح توسعه 
و عمران )جامع( جدید شهر تبریز، بر اساس شریان های 

اصلی تقسیم بندی شده است. 

شکل 3: موقعیت محله دوچی در شهر تبریز و مناطق اطراف 

شریان های اصلی 
محله دوچی

موقعیت محله 
دوچی در شهر 

تبریز

تقسیم بندی 
محله دوچی

موقعیت محله 
دوچی در 

مناطق اطراف

در جدول 4 به برداشت های میدانی بر اساس مصاحبه و 
مشاهده در چهار حوزه محله دوچی با توجه به عوامل مؤثر 
در ابعاد کالبدی وضع موجود پرداخته شده است. هم جواری 
بافت تاریخی و بافت جدید و تلفیق این دو با یکدیگر در 

جریان نوسازی این محله امکان بررسی هویت کالبدی بر 
چهار حوزه  در  محله  ساکنین  نقشه های  شناختی  اساس 

محله و مقایسه تطبیقی بین آن ها، را فراهم می کند. 
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جدول 4: بررسی میدانی چهار حوزه محله دوچی بر اساس ابعاد کالبدی وضع موجود 
          چهار حوزه محله

مؤلفه های کالبدی
دوچی4دوچی3دوچی2دوچی 1

خط آسمان متعادل و خط آسمان
رعایت مقیاس انسانی در 

محدوده

عدم وجود خط آسمان متعادل 
و مقیاس انسانی با توجه به 
بلندمرتبه سازی های صورت 

گرفته

خط آسمان به طور نسبی 
متعادل و رعایت مقیاس 

انسانی

عدم وجود خط آسمان 
متعادل و رعایت مقیاس 

انسانی

قدمت و تاریخی 
بودن

حفظ بافت تاریخی در 
محدوده

نوسازی بناها و از بین رفتن 
بافت تاریخی

حفظ بناهای تاریخی و 
بازسازی

تخریب بناهای تاریخی و 
نوسازی کامل

تبدیل گذرهای تاریخی دسترسی ها
به پارکینگ و محل 

تجمع ماشین ها

وجود گذرهای کم عرض و 
پیچ درپیچ

سهولت در دسترسی های 
به فضاهای داخل و خارج 

محدوده

وجود دسترسی های 
مناسب در داخل محدوده

عدم وجود ایستگاه های مبلمان
اتوبوس، کف پوش های 

نامناسب، کمبود 
چراغ های راهنمایی و 
عدم جانمایی درست 

سطل زباله ها

عدم وجود مبلمان مناسب  
نشستن در محدوده تجمع افراد 

در پیاده روها

کیفیت پایین ایستگاه 
اتوبوس و کف پوش های 

نامناسب

کیفیت نامطلوب تابلوهای 
اسامی معابر و سیستم 

دفع زباله

وجود بافت فرسوده بافت بدنه
بیش تر در محدوده و 

مصالح نامناسب

عدم هماهنگی در بافت 
جداره ها با توجه به نوسازی های 

صورت گرفته

هم خوانی جداره ها و استفاده 
از مصالح بومی

استفاده از مصالح و 
دیوارنویسی های نامناسب 

در محدوده

فضای سبز تعریف شده با 
مقیاس کم برای استفاده 

ساکنین

عدم وجود پوشش گیاهی 
مناسب برای سایه اندازی و 

استفاده ساکنین

فضای سبز تعریف شده 
به عنوان لبه و عدم استفاده 

توسط ساکنان

درخت کاری در جداره های 
اصلی و عدم وجود فضای 
سبز و پارک در محدوده 

برای استفاده
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تاریخي موجود در محله مورد مطالعه  با ارزش و  بناهاي 
سفال،  موزه  َشکلي،  مسجد  األمر،  )مسجد صاحب  شامل 
مقبره سید ابراهیم، مقبره جناب حمال، مسجد کاشي لر، 
این  هستند  غیره(  و  بابا  حاج آقا  مسجد  لر،  عرب  مسجد 
بناهاي با ارزش جزء مهم ترین نشانه هاي بصري موجود در 

محله هستند، به گونه اي که بیش تر مردم براي آدرس دهي 
شکل  مي کنند.  استفاده  ارزش  با  بناهاي  از  جهت یابی  و 
4 نشان دهنده نقشه جایابي مکان هاي شاخص، در چهار 

حوزه محله است.

شکل 4: عناصر کالبدی شاخص در محله دوچی

 
5. مسجد کاشیلر4. مقبره جناب حمال3. میدان َشکلی2. مقبره سید ابراهیم1. میدان تره بار

9. مسجد َشکلی8. مسجد صاحب األمر7. موزه سفال6. مسجد عربلر

4. روش تحقیق 
تحقیق تطبیقی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر 
مشاهدات میدانی است، از روش »کتابخانه ای- اسنادی« 
در  و  استفاده  موضوع  با  مرتبط  مفاهیم  گردآوری  برای 
نهایت شاخص هایی برای بررسی هر یک از مؤلفه ها ارائه 
شده است. در مرحله بعد از طریق بازدید میدانی و سنجش 
وضعیت محدوده و همچنین روش پرسشنامه و فن نقشه  
شناختی داده های الزم جمع آوری شده و داده های کمی-

محله  حوزه  چهار  در  مقایسه ای  کیفی-  به صورت  آماری 
موردبررسی قرار گرفت.

در این تحقیق جمع آوری داده ها در بخش تدوین نقشه های 
 شناختی شهروندان به دو روش ترسیم کروکی و مصاحبه 
صورت پذیرفته است. برای نمونه گیری مناسب از فرمول 

فادی استفاده شده است که حجم نمونه 384 نفر انتخاب 
به   86 سنی20-  طیف  در  دوچی  محله  ساکنین  از  شد. 
صورت تصادفی خواسته شد بر اساس ذهنیتی  که دارند 
بخش  این  در  که  سؤاالتی  نمایند.  ترسیم  کروکی  یک 
صورت گرفت، نام و موقعیت عناصری که تأثیر بیش تری 
محله  از  واضح  ذهنی  تصویر  شکل گیری  و  شناسایی  در 
دارند، روی نقشه ساده شده ای از محدوده مشخص نمایند. 
برای استنتاج شباهت های ادراکی، کروکی های ترسیم شده 
راستای  در  عناصر،  به  اشاره  دفعات  تعداد  با  مطابق 
اولویت بندی چهار حوزه محله دوچی بر اساس بهره مندی 

از عناصر نقشه های شناختی مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه آماري در بخش بررسی مؤلفه های هویت کالبدی 
250 نفر با حجم نمونه 151 نفر از متخصصین برنامه ریزی 
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و مدیریت شهري، دانشگاهي، مهندسان مشاور، شهرداري 
و راه و شهرسازي آشنا به محله است. سطح خطای حجم 
نمونه 5 درصد بوده و از مدل کوکران برای تعیین حجم 
تهیه  براي   AHP مدل  از  که  است.  استفاده شده  نمونه 
لیکرت پنج نقطه اي  از طیف  پرسشنامه و در تکمیل آن 
استفاده شده است. در این روش بر اساس مشخص شدن 
معیارها و شاخص های هویت کالبدي طبق مدل تحقیق، 
در مرحله اول درخت سلسله مراتبی ترسیم شد و پس  از آن 
هر یک از آن ها به صورت دودویی در قالب ماتریس مقایسه 
به دست آمده  داده های  آن ها  اهمیت  محاسبه  برای  شد، 
یکی  کردن،  نرمال  از  هدف  شد  نرمال  معمولی  روش  به 
کردن مقیاس ها است. میزان ناسازگاری هر یک از ماتریس 
حد  به عنوان   0.1 عدد  ساعتی،  پرفسور  روش  اساس  )بر 
قابل قبول( محاسبه شد درنهایت ضریب اهمیت شاخص ها 
و معیارها نسبت به هویت کالبدی و ارجحت چهار حوزه 

محله دوچی در ارتباط با هر یک از شاخص ها و معیارهای 
هویت کالبدی مشخص شد؛ لذا با استفاده از آن ها می توان 
وزن نرمال نهایی هویت کالبدی و اولویت بندی چهار حوزه 
دو، دوچی سه، دوچی  )دوچی یک، دوچی  محله دوچی 

چهار( را موردبررسی قرارداد. 

5. بحث و یافته های تحقیق 
از روش  استفاده  با  بررسی وضعیت،  انجام مرحله  از  پس 
بین  ارتباط  بررسی  به  پرسشنامه  و  کروکی  ترسیم 
نقشه های شناختی و هویت کالبدی در چهار حوزه محله 
ترسیم  کروکي هاي  بررسي  با  است.  پرداخته شده  دوچی 
شده از طریق روي هم اندازي، براساس تعداد دفعات اشاره 
به عناصر نقشه هاي  شناختي به تفکیک هر چهار حوزه در 
براي ترسیم  افراد  اشاره شده است. گروه سني  جدول 5 

کروکي بین20 تا 86 سال است. 

جدول 5: نتایج حاصل از بررسی کروکی ها 
 نقشه های  شناختی عناصر

جهت یابیگرهحوزهلبهراهنشانهچهار حوزه محله

984516418318دوچی 1
3928323316دوچی 2
1857329454637دوچی3
43695181610دوچی 4

صورت  تحلیل های  و  استخراج شده  دادهای  به  توجه  با 
اهمیت  ضریب   EXPERT CHOICE نرم افزار  در  گرفته 
عناصر نقشه های  شناختی که در شکل گیری تصاویر ذهنی 
اولویت بندی شد. طبق  مؤثرند،  دوچی  محله  شناسایی  و 
جدول 6 در خصوص اولویت بندی چهار حوزه محله دوچی 

در تخصیص عناصر نقشه های  شناختی دوچی سه با وزن 
نرمال )0.363( و دوچی یک با وزن نرمال )0.314(، دوچی 
نرمال  وزن  با  دو  دوچی  و   )0.195( نرمال  وزن  با  چهار 

)0.128( به ترتیب از بیش ترین امتیاز برخوردار هستند. 

جدول 6: رتبه بندی چهار حوزه محله دوچی براساس عناصر نقشه های  شناختی
دوچی 4دوچی 3دوچی2دوچی1چهار حوزه محله 

0.3140.1280.3630.195وزن نرمال نهایی عناصر نقشه های  شناختی

نرمال  وزن  با  نشانه  عنصر  در دوچی سه  طبق جدول 7 
نرمال  وزن  با  دو  و  یک  دوچی  در  گره  عنصر   ،)0.444(
وزن  با  چهار  دوچی  در  راه  عنصر   ،)0.141( و   )0.445(
اختصاص  خود  به  را  امتیاز  بیش ترین   )0.391( نرمال 
داده اند و در دوچی سه عنصر گره با وزن نرمال )0.263(، 
عنصر  یک،  دوچی  در   )0.195( نرمال  وزن  با  راه  عنصر 
با  لبه  نرمال )0.104( در دوچی دو، عنصر  با وزن  نشانه 
وزن نرمال )120( در دوچی چهار کم ترین امتیاز را کسب 
در  نقشه های  شناختی  مقایسه  از  اساس  این  بر  کرده اند. 
و  سه  دوچی  دو،  دوچی  یک،  )دوچی  محله  حوزه  چهار 
دوچی چهار( می توان نتیجه گرفت، هر عنصری که دارای 
بیش ترین تعداد تکرار در نقشه های  شناختی باشد؛ ممکن 
باشد جنبه ای  توانسته  عناصر شهری  از سایر  بیش  است 

اجتماعی یافته و لذا در ذهن شمار بیش تری از شهروندان؛ 
شهری  نشانه   یک  و  پرخاطره  اجتماعی  عرصه  به عنوان 
عمومی  کاربری هایی  این که  به  توجه  با  شود.  شناخته 
و  فضای سبز  درمانی،  مذهبی،  فرهنگی،  بناهای  )گره ها، 
نظایر آن( با طیف گسترده تری از ساکنین سروکار دارند؛ 
پتانسیل بیش تری برای شناسایی در ذهن شهروندان دارند. 
مدت  زمان  هرقدر  تاریخی،  قدمت  و  کاربری  همچنین، 
حضور یک عنصر در فضای شهری طوالنی تر باشد؛ امکان 
بیش تری برای تبدیل  شدن آن به یکی از عناصر ثابت و 
قابل  اتکای در تصویر ذهنی ساکنین محله فراهم می شود. 
شاخص  بناهای  و  تاریخی  عناصر  وجود  سه  دوچی  در 
شکلی  مسجد  سفال،  موزه  األمر،  صاحب  مسجد  چون 
تاریخی،  میدان ها  وجود  یک  دوچی  در  و  نشانه  به عنوان 
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وجود فضاهای همگانی، تعامالت اجتماعی بیش تر، عناصر 
ارزشمند تاریخی و خاطره انگیزی به دلیل قدمت و کانون 
توجه و اتفاقات چون میدان کاه، میدان تره بار، پارک سید 
گره  به عنوان  َشکلی  میدان  ابراهیم،  سید  مقبره  ابراهیم، 

ازجمله مواردی اثرگذار هستند که موجب شده، دوچی سه 
و دوچی یک در مقوله شکل گیری تصاویر ذهنی بر اساس 
دوچی  و  دو  دوچی  به  نسبت  نقشه های  شناختی  عناصر 

چهار موفق تر عمل کند.

جدول 7: رتبه بندي عناصر نقشه هاي شناختي در چهار حوزه محله دوچي 
 عناصر

جهت یابیگرهحوزهلبهراهنشانهچهار حوزه محله

0.3110.1950.3120.3330.44500.246دوچی 1
0.1040.1380.1220.1400.1410.135دوچی 2
0.4440.2760.4390.3330.2630.431دوچی3
0.1460.3910.1200.2000.1410.189دوچی 4

هویت  مؤلفه های  از  هریک  تأثیرگذاری  میزان  بررسی 
این  بیانگر   8 جدول  طبق  محله  حوزه  چهار  در  کالبدی 
نرمال  با وزن  نمایانی  است که در دوچی سه، خوانایی و 
وزن  با  محدوده  بودن  تاریخی  یک  دوچی  در   ،)0.436(

در  بودن  متمایز  چهار  و  دو  دوچی  در   ،)0.409( نرمال 
عناصر کالبدی با وزن نرمال )0.294(، )0.270( بیش ترین 

امتیاز را کسب کرده اند.

جدول 8: وزن مؤلفه های هویت کالبدی در چهار حوزه محله دوچي  
 وزن مؤلفه ها

چهار حوزه محله
تاریخی بودن 

)VH()D( تمایز)R( نمایانی )V( تنوع)E( محصوریت)I( یکپارچگی

0.4090.2230.3070.4140.2920.159دوچی 1
0.1010.2940.1250.1340.1300.186دوچی2
0.3470.2130.4360.2500.3840.387دوچی3
0.1430.2700.1310.2020.1940.267دوچی4

به  خوانایی  شاخص های  سه  دوچی  در   9 جدول  طبق 
ترتیب- امکان شناسایی از بافت شهری پیرامون، برخورداری 
ارتفاع،  تناسبات،  مناسب،  بافت  بدنه  و  رنگ  مصالح،  از 
اندازه- برخورداری از مقیاس انسانی، قدمت- منحصر بودن 
بناها )مسجد صاحب األمر، موزه سفال(- ارتباط با تاریخ 
محصوریت،  یکپارچگی،  نمایانی،  آن،  ساکنان  و  گذشته 
قدمت تاریخی نقش بسیار مهمی در هویت بخشی به این 
ایفا می کنند. در دوچی یک، شاخص های  از محله  حوزه 
قدیمی بودن محدود )0.459(، ارتباط با تاریخ گذشته و 
ساکنان )0.414(، امکان دسترسی به فضای شهر پیرامون 
امکان   ،)0.333( انسانی  مقیاس  از  برخورداری   ،)0.458(
شناسایی از بافت شهری پیرامون )0.312( بیش ترین امتیاز 
را به خود اختصاص داده اند. با توجه به این که دوچی یک 
بافتی قدیمی دارد و نوسازی ابنیه نسبت به سه حوزه دیگر 
کم تر صورت گرفته است، کم ترین امتیاز مربوط به کیفیت 
بدنه بافت و برخورداری از مصالح مناسب هست. همچنین 
تشریفاتی  میدان  به عنوان  )گره(  جمعی  فضاهای  وجود 
برای برگزاری مراسم، تنوع و توزیع کاربری های مختلف، 
انسانی،  مقیاس  رعایت  و  بیش تر  مسکونی  کاربری  وجود 
تاریخ گذشته و  با  ارتباط  رعایت خط آسمان، مؤلفه های 

به  دسترسی  امکان  فعالیت ها-  بودن  متنوع  آن،  ساکنان 
از  شناسایی  امکان  بودن-  خوانا  پیرامون،  شهری  فضای 

بافت شهری پیرامون،  قدمت تاریخی، نمایانی، تنوع. 
فعالیت ها و عملکردها از جمله موارد مهمی در هویت بخشی 
به دوچی یک بوده است. در دوچی دو و چهار شاخص های 
قدیمی بودن محدوده با نمره )0.093( و )0.143(، منحصر 
بودن با نمره )0.138( و )0.179(، ارتباط با تاریخ گذشته 
و ساکنان آن با نمره )0.094( و )0.134(، امکان شناسایی 
از بافت پیرامون با نمره )0.122( و )0.122(، تناسبات با 
نمره )0.116( و )0.185(، رعایت مقیاس انسانی با نمره 
)0.191( به دلیل تخریب بناهای تاریخی و نوسازی کامل 
)ازجمله: مسجد عرب لر و مسجد کاشی لر، مسجد حاج آقا 
بافت  از  بابا و غیره( عدم امکان شناسایی، نمایانی، تمایز 
پیرامون به عنوان نشانه قدرتمند معنایی مؤلفه های ارزش 
به خاطر عدم رعایت  تاریخی، محصوریت  هویتی، قدمت 
امتیاز  کم ترین  از  آسمان  خط  رعایت  و  انسانی  مقیاس 
مناسب  مبلمان  وجود  عدم  همچنین  هستند.  برخوردار 
تنوع  کاهش  مردم  اجتماعی  تعامالت  برای  مکان های  و 
محیطی از خاطره انگیزی و هویت بخشی به این حوزه های 

محله کاسته است.
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جدول 9: وزن شاخص های هویت کالبدی در چهار حوزه محله دوچي
زیر 
معیارها

چهار 
حوزه 
محله

)VH( تاریخی بودن)D( تمایز)R( نمایانی)V( تنوع)E( محصوریت)I( یکپارچگی

VH1VH2VH3D1D2R1R2V1V2V3E1E2I1I2I3

0.4590.3200.4140.1630.3330.2950.3120.4720.4580.3330.2400.3300.1350.2280.120دوچی 1

0.0930.1380.0940.3630.1670.1350.1220.2560.1850.3330.1160.1400.1750.2050.191دوچی2

0.3050.3630.3580.1480.3330.4140.4440.1080.1160.1670.4580.3300.3830.3830.418دوچی3

0.1430.1790.1340.3260.1670.1570.1220.1640.2400.1670.1850.2000.3070.1690.271دوچی4

انجام شده طبق جدول 10 نشان می دهد که  بررسی های 
عواملی نظیر: قدمت تاریخی، متنوع بودن بافت، یکپارچگی 
عین  در  بودن  متمایز  خوانایی،  و  نمایانی  محلی،  بافت 

به ترتیب  انسانی  وحدت، محصوریت، تناسبات و مقیاس 
در هویت بخشی به کالبد محله از تأثیر بیش تری برخوردار 

هستند. 

جدول 10: رتبه بندی مؤلفه های هویت کالبدی
یکپارچگیتمایزتنوعنمایانیمحصوریتتاریخی بودنمؤلفه های هویت کالبدی

0.2630.1040.1320.1930.1280.180وزن نرمال نهایی مؤلفه ها

در خصوص اولویت بندی چهار حوزه محله دوچی بر اساس 
وزن نرمال نهایی هویت کالبدی، طبق جدول 11 دوچی 3 
با وزن نرمال )0.342( و دوچی 1 با وزن نرمال )0.305( 

و دوچی 4 با وزن نرمال )0.196( و دوچی 2 با وزن نرمال 
)0.157( به ترتیب بیش ترین امتیاز را به خود اختصاص 

داده اند.

جدول 11: رتبه بندی وزن نرمال نهایی هویت کالبدی در چهار حوزه محله دوچی 
دوچی 4دوچی 3دوچی2دوچی1چهار حوزه محله

0.3050.1570.3420.196وزن نرمال نهایی هویت کالبدی

6.  بحث و نتیجه گیری 
زمینه  در  انجام گرفته  بررسی  از  حاصل  نتایج  مقایسه 
نقشه های  شناختی و هویت کالبدی محله دوچی مطابق 
بین  معنادار  رابطه  و  متناظر  روند  نشان دهنده   5 شکل 

مؤلفه های هویت کالبدی و نقشه های  شناختی به ترتیب 
در دوچی سه ،یک، چهار، دو هست و بیانگر رابطه مستقیم 
هویت  احیای  در  نقشه های  شناختی  واکاوی  اهمیت  و 

کالبدی در چهار حوزه محله دوچی است. 

شکل 5 مقایسه تطبیقی نقشه های  شناختی و هویت کالبدی در چهار حوزه محله دوچی
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با توجه به تحلیل های صورت گرفته در تخصیص عناصر 
گره،  نشانه،  عناصر   7 جدول  طبق  نقشه های شناختی 
جهت یابی، راه، لبه، حوزه به ترتیب در شکل گیری تصاویر 
ذهنی و شناسایی محله اولویت بندی شده است. در دوچی 
سه وجود بناهای شاخص تاریخی، عدم پیچیدگی و دارای 
نشانه،  رود مهران، عناصر  محدوده فضایی مشخص، گذر 
جهت یابی، لبه  به ترتیب بیش ترین تأثیر در شکل گیری 
داده اند.  اختصاص  به خود  محدوده  این  از  ذهنی  تصاویر 
فضاهای  وجود  تاریخی،  میدان های  وجود  یک  دوچی  در 
همگانی، تعامالت اجتماعی بیش تر، قابل  شناسایی هستند. 
از  حوزه  و  گره  عناصر  قدیمی،  بافت  با  محدوده  این  در 
بیش ترین امتیاز برخوردارند. در دوچی دو و چهار به دلیل 
که  شده،  ایجاد  یکنواخت  تقریباً  بافتی  کامل،  نوسازی 
عناصر نقشه های  شناختی در این دو حوزه محله نسبت به 
دوچی سه و یک در شکل گیری تصاویر ذهنی ضعیف عمل 
صعودی  سیر  بیانگر  گرفته  صورت  تحلیل های  می کنند. 
تصویر  شکل گیری  در  نقشه های  شناختی  عناصر  تأثیر 
دوچی  دو،  دوچی  ترتیب  به  محله  در چهار حوزه  ذهنی 
چهار، دوچی یک و دوچی سه است. با توجه به جدول های 
و  معیارها  سهم  میزان  به  معطوف  که  وزن ها   10 و   9
شاخص های هویت کالبدی محله هستند. یافته های کمی 
تاریخی، متنوع بودن  نشان می دهد، عواملی نظیر قدمت 
خوانایی،  و  نمایانی  محلی،  بافت  یکپارچگی  عملکردها، 
و  تناسبات  محصوریت،  وحدت،  عین  در  بودن  متمایز 
مقیاس انسانی به ترتیب در هویت بخشی به کالبد محله از 
تأثیر بیش تری برخوردار هستند. در دوچی سه، خوانایی، 
نقش  محصوریت،  یکپارچگی،  نمایانی،  تاریخی،  قدمت 
ایفاء  از محله  این حوزه  به  بسیار مهمی در هویت بخشی 

تنوع  نمایانی،  تاریخی،  قدمت  یک  دوچی  در  می کنند. 
فعالیت ها و عملکردها ازجمله موارد مهمی در هویت بخشی 
به این محدوده بوده است. در دوچی دو و چهار به دلیل 
تخریب بناهای تاریخی و نوسازی کامل مؤلفه های قدمت 
تاریخی، منحصر بودن، ارزش هویتی، محصوریت به خاطر 
از  آسمان  حفظ خط  عدم  و  انسانی  مقیاس  رعایت  عدم 
کم ترین امتیاز برخوردار هستند. اولویت بندی چهار حوزه 
محله بر اساس بهره مندی از مؤلفه های هویت کالبدی به 
سه  دوچی  یک،  دوچی  چهار،  دوچی  دو،  دوچی  ترتیب 
عناصر  متناظر  روند  اساس  بر  است.  صعودی  سیر  دارای 
با  ذهنی  تصاویر  شکل گیری  در  نقشه های شناختی 
مؤلفه های هویت کالبدی در چهار حوزه محله، دوچی سه 
و دوچی یک با توجه به حفظ و نگهداری بافت تاریخی و 
به  مناسب نسبت  نسبی  به طور  و کیفیت  قدیمی  بناهای 
دوچی چهار و دوچی دو در شکل گیری تصاویر ذهنی بر 
کالبدی  و حفظ هویت  نقشه هاي  شناختی  عناصر  اساس 
موفق عمل کرده اند با توجه به این که عناصر اصلی سازنده 
موجبات  می توانند  نقشه های  شناختی  در  ذهنی  تصویر 
از  یکی  خوانایی،  ازآنجایی که  کنند  فراهم  را  خوانایی 
کارکردهای هویت است. تداوم عناصر نقشه های  شناختی 
محله در طول تاریخ، با کمک به خوانایی، بخشی از هویت 
کالبدی هر محله را بازنمای کرده و می تواند مبنای رشد 
و توسعه آتی محله واقع شود. بنابراین، عناصر نقشه های 
 شناختی، با تداعی معانی و مفاهیم مشترک میان نسل های 
مختلف، به تداوم هویت محله کمک می کنند. آن ها در هر 
مقیاس و از هر نوعی که باشند؛ در واقع توانسته اند ارتباطی 
صریح و عمیق با مخاطب برقرار نموده و بخشی از هویت 

کالبدی به تبع آن، هویت فردی شهروندان باشند. 

پی نوشت
1. Kevin Lynch
2. Tolan
3. Norberg-Schulz
4. Downs-Stea
5. Gestalt Theory
6. The Evolution of Cognitive Maps
7. Bela H. Banathy
8. Schema
9. Reality

10. با توجه به این که برآوردی از حجم نمونه در دست نیست، حجم جامعه را نامحدود فرض می کنیم. براي تعیین حجم نمونه از 
جامعه نامحدود از فرمول فادي استفاده شده است. فرمول به شکل زیر است:

 P= احتمال موجود بودن صفتي در یک جامعه
Q = احتمال موجود نبودن صفتي در یک جامعه )مجموع p و q برابر 1 است(

Z= سطح زیر منحني احتمال نرمال 
E= دقت مورد نظر براي نمونه گیري
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