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چکیده

کیفیت زندگی انســان ها و  کــه افزایــش  دلبســتگی بــه خانــه، پیونــد عاطفی میان انســان و خانه اســت 

سکینۀ خاطر آنان در خانه را در پی دارد. این مقاله، با هدف شناسایی نقش معماری خانه در ایجاد 

گی ها و صفات مؤثر خانه در این زمینه می باشد.  و یا ارتقای این پیوند عاطفی، به دنبال شناخت ویژ

کیفیات متعــدد مالزم با مفهــوم خانه،  که »از میــان صفــات و  لــذا در پــی پاســخ به این پرســش اســت 

که این صفات رابطۀ تنگاتنگی  کدام یک نقش مؤثری در دلبســتگی انســان به خانه دارد؟« از آن جایی 

کتورهــای فیزیکــی فضــا دارنــد، این پژوهــش می تواند بــه عنوان یک پژوهــش پایــه، مبنایی برای  بــا فا

کالبدی تأثیرگذار بر دلبســتگی انســان بــه خانه ارائه نماید. ایــن پژوهش روش فرآیند  شــناخت عوامل 

کار می گیرد و با برقراری ارتباط عّلی میان مفاهیم حوزه های مورد مطالعه،  عّلــی در خلــق نظریات را به 

گام به پاسخ پرسش پژوهش نزدیک می گردد. بر این مبنا، لنگرگاه بودن، شاخصی برای شأن  در چند 

اجتماعی، بســتری برای شــکل گیری خاطرات شــیرین و بســتری برای رفع نیاز رفتارها، صفاتی از خانه 

که ارتباط عّلی با دلبستگی به خانه داشته و دستیابی به راهکارهای خلق و تعالی این صفات  هستند 

در خانه، احتمال دلبستگی انسان به خانه را افزایش می دهد.
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مقدمه

هــر فــردی ممکــن اســت در طــول زندگــی خــود، ســکونت در 
گاه  کرده باشــد. اما معمواًل یکــی )یا  خانه هــای متفاوتــی را تجربــه 
تعــدادی( از ایــن خانه هــا برایــش متمایــز اســت و بــه آن احســاس 
که با شنیدن واژۀ »خانه«  تعلق خاطر بیشتری می کند؛ به گونه ای 
گر محل  گاه آن مکان در ذهــن وی تداعی می گردد، حتی ا ناخــودآ
کــه برایش یگانه اســت و آن را  کنونــی اش نباشــد. خانه ای  زیســت 
گویــی برخی از خانه ها بیشــتر  بــه دیگــر مکان هــا ترجیــح می دهد؛ 
معنــای »خانــه« دارنــد، عالقــۀ بیشــتری در فــرد ایجــاد می کننــد و  
گر خانۀ فعلی وی باشد، تصور ترکش  بخشی از وجود او می گردند. ا
گر قباًل آن را ترک نموده اســت، دل کندن از  برایش ســخت اســت و ا
آن برایش مشــکل بوده است. این احساسات، حکایت از پیوندی 
عاطفی میان فرد و آن مکان می نماید. به بیان دیگر، وی دلبستۀ 
گر از او در خصوص دلیل این احســاس پرســیده  آن خانــه اســت. ا
کــه در آن خانــه شــکل  را  برخــی خاطــرات  اســت  شــود، ممکــن 
گذرانده است،  که در آن  گرفته اســت به یاد آورد، لحظات شــیرینی 
که در آن مکان  که آن جا افتاده است، آسایشی  اتفاقات دلنشینی 
داشــته و یا دارد و بســیاری موارد دیگر. این جمالت، این اندیشــه 
که به راستی چه عاملی باعث می شود  را به ذهن متبادر می ســازد 
تا انســان دلبســتۀ یــک خانه بــوده و از خانــه ای دیگر بیزار باشــد؟ 
کتورهایــی در جریــان ارزیابــی خانــه باعــث چنین  چــه عوامــل و فا
کالبدی خانه یــا به بیان دیگر  گی های  احساســی می شــود؟ آیا ویژ

معماری خانه می تواند نقشی در این راستا داشته باشد؟
یک فضای محصور، ساختاری خاص از عناصر فیزیکی را به تن 
گی هــای آن عناصــر، حامــل صفات۱ معینی اســت. به  دارد و بــا ویژ
کیفیات و یا  کالبد فضا می تواند منجر به خلــق و تعالی  بیــان دیگــر 
کیفیات می توانند تنظیم کنندۀ چگونگی  گردد. این  صفاتی در آن 

تعامــل انســان و فضــا باشــند. تعامــل انســان و محیــط، ســطوح 
متفاوتــی نظیر تعامل شــناختی، تعامل رفتــاری و تعامل عاطفی را 
که  داراســت۲. ایــن پژوهش، بــه یکی از انواع تعامل انســان و خانه 
کیفیات مؤثر  در دستۀ تعامالت عاطفی جای می گیرد، می پردازد و 
خانه در ایجاد و یا ارتقای آن را تبیین می نماید. از این نوع تعامل 

با عنوان دلبستگی به خانه یاد می شود. 
وابســتگی  نوعــی  و  پیونــدی احساســی  بــه خانــه،  دلبســتگی 
که بین فرد و خانه شــکل می گیرد. در اثر این  عاطفی مثبت اســت 
پیونــد، خانه به لنگرگاهی روانی بدل شــده و احساســی از امنیت، 
 Tsai, 2012; Fullilove,( اعتمــاد و رضایــت را با خود به دنبال دارد
1996(. این احساس، در سکنی گزیدن و آرام گرفتن انسان در خانه 
و دســتیابی وی به ســکینۀ خاطر مؤثر می باشــد. هم چنین انسان 
را بــه مراقبــت و محافظــت از خانه واداشــته و در حفظ و نگهداری 
لــذا یافتــن ســازوکار و  بــود.  محیط هــای مســکونی مؤثــر خواهــد 
گی های مؤثر بر خلق این پیوند، موضوعی درخور توجه اســت.  ویژ
که  مطالعه در این حوزه به منظور دســتیابی به پاســخ این پرسش 
که انســان را دلبســتۀ خود  »چطــور می تــوان خانــه ای خلق نمــود 
ســازد«، می توانــد پایه ای بــرای دســتیابی به راهکارهای مناســب 
در طراحی معماری باشــد. تمرکز این پژوهش بر شناسایی صفات 
کیفیــات مؤثــر خانه در شــکل گیری این پیوند اســت. از آن جایی  و 
کتورهــای فیزیکی فضا دارند،  کــه این صفات رابطــۀ تنگاتنگی با فا
کالبدی مؤثر بر خلق و تعالی آنها  گی های  گام بعدی، شــناخت ویژ
که می تواند موضــوع پژوهش های آتی باشــد. این  در خانــه اســت 
کالبدی  پژوهش ها می توانند نوع و میزان تأثیر متغیرهای مختلف 
کیفیات در فضا را مشخص نموده و اصولی برای  بر شکل گیری این 

خلق خانه های »قابل دلبستگی« فراهم سازند.

پیشینۀ پژوهش

ح در  دلبســتگی بــه مــکان، به عنــوان یکــی از رویکردهــای مطر
ارزیابــی پیونــد انســان و مــکان، در ســال های اخیر توجه بســیاری 
کرده و بیشــترین التفات به آن  از حوزه هــای علــم را به خود جلــب 
از حوزه های معماری و طراحی، جغرافیای انســانی و روانشناســی 
محیطــی بــوده اســت )Lewicka, 2011, 207(. رابطــۀ دلبســتگی، 
کــه موجب  برقــراری رابطــه ای عاطفــی بــا مکانــی مشــخص اســت 
 Bonaiuto et al., 1999,( می گردد فرد خود را جزیی از مکان بداند
343(. دلبستگی به مکان، مفهومی پیچیده و چند سطحی است 
گرانــش مؤثــر میــان مــردم و مــکان تعریــف  کــه آلتمــن آن را نیــروی 
می کنــد. تأثیــر حســی، عاطفــی و درونــی مــکان بر انســان، اســاس 
تفکــر دلبســتگی بــه مــکان می باشــد. تــوان )Tuan, 1974(، ایــن 
کرده اســت. جی کابز،  رابطه را توپوفیلیا۳ و یا عشــق به مکان تعبیر 

دلبســتگی بــه مــکان را بــه عنــوان یــک خصیصــۀ انســانی عمیــق 
که افراد در مواجهه با برخی از مکان ها ابراز  می داند و معتقد است 
کــه »من بــه آن تعّلق دارم« و به این وســیله به آن مفهوم  می کننــد 
خانــه می بخشــند )دانشــپور و دیگــران، ۱۳88, ۳۹(. شــوماخر و 
همکارش نیز این واژه را به عنوان وابستگی عاطفی مثبت بین فرد 
کالبدی،  گروه های اجتماعی، مطلوبیت  که  و مکان بیان می کنند 
 Shumaker &( شــخصیت فرد و موقعیت مــکان در آن نقش دارند
کــه در اوایل دهه  Taylor, 1983, 24(. الو و آلتمــن اشــاره می کنند 
۱۹۹۰ میــالدی، مطالعــات بیش تــر معطوف به وجود ایــن پدیده با 
 Altman & Low, 1992,( توافق بر معانی، اهداف و پویایی آن بود
که این  10(. مرحلــه دّوم مطالعات دلبســتگی به مــکان زمانی بود 
گرفــت و محّققین به  پدیــده بــا دقــت بیش تــری مورد بررســی قــرار 
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کاربردی در  گونــی معانــی آن به عنوان پایه ای بــرای تحقیقات  گونا
طراحــی مــکان پــی بردنــد. در معمــاری و شهرســازی، طراحان به 
که بر رابطۀ دلبســتگی  کالبدی هســتند  گی های  کشــف ویژ دنبــال 
مؤثــر اســت. در ایران نیز پژوهشــگرانی از این حوزه بــر روی عوامل 
سازندۀ دلبستگی به مکان در فضاهای شهری و معماری مطالعه 
نموده انــد. چرخچیــان )۱۳88، ۱5۰(، با مطالعه بــر روی فضاهای 
عمومی شــهری، ســه مؤلفۀ »کیفیات بصری«، »استفاده مداوم از 
مــکان« و »تنــوع فعالیتی« را به عنوان عوامل مؤثر بر دلبســتگی به 
گونه از فضاها معرفــی می نماید. نیز قاضــی زاده )۱۳۹۰، 58(،  ایــن 
در مطالعــۀ خــود بــر روی فضاهــای بــاز مجتمع هــای مســکونی به 
تبییــن مدلــی مفهومی برای ارزیابی دلبســتگی به مــکان پرداخته 
ح شده  است. الگوی پیشنهادی وی در واقع توسعۀ  الگوهای مطر
کــه چارچوب های مفهومــی موجود را  در ادبیــات غربی4 می باشــد 

گام به پیش برده است5. یک 
بیــن میــزان دلبســتگی فرد بــه مکان و توجــه او بــه آن ارتباطی 
که فردی به مکانی دلبســته  مســتقیم وجــود دارد؛ یعنــی هنگامی 
 Mesch & Manor,( می شــود، بــه آن توجــه بیش تــری می نمایــد
مــکان در  بــه  از ســودمندی های دلبســتگی  برخــی   .)1998, 506
مطالعــات مختلف عبارتند از: احســاس امنیت از حضور در مکان، 
ارتقای سالمت جسمی- روحی در سطح فردی و جمعی، افزایش 
مشــارکت و همــکاری در فعالیت هــای مشــترک مرتبــط بــا مــکان 
)Scannell & Gifford, 2010, 5-6(، افزایــش تــاب آوری اجتماعــی 
کاهــش جــرم و جنایــت در   ،)Morris, 2008, 83( در برابــر ســوانح
محله )Brown & Werner, 1985, 553(، ســرمایه گذاری های مالی 
و زمانــی و همبســتگی اجتماعــی )Brown et al., 2003, 259(. بــا 
افزایــش دلبســتگی بــه مــکان، مشــارکت های اجتماعــی، امنیــت 

 .)Ibids, 260( خاطر و حس آشنایی افزایش می یابد
تعامــل  آنــان  بــا  روزمــره  زندگــی  در  کــه  مکان هایــی  میــان  در 
می نماییم، خانه یکی از مهم ترین هاست. تعّمق در ادبیات موجود 
در حــوزۀ خانــه، مــا را با صفــات و معانی متعددی بــرای این مفهوم 
آشنا می نماید. خانه به عنوان مکان یا موضعی شناخته می شود که 
کالبدی  اقامتگاه مشترک خانواده می باشد و عالوه بر آن که ساختار 
بــرای زندگــی خانــواده اســت، ســاختاری اجتماعــی نیــز محســوب 
می شــود )Rapoport, 1985; Canter, 1977; Duncan, 1981(. خانــه 
لنگــرگاه فرد بــوده )Rapoport, 1990(، تکیه گاهی آشــنا برای آرامش 
یافتــن و آســایش می باشــد. خانــه محلــی بــرای انجــام رفتارهــای 
مختلــف مرتبــط بــا زندگی روزمــره، محلی بــرای ارتبــاط بــا خانواده 
و محلــی بــرای ســکنی گزیدن )هاشــمی، ۱۳75، ۲( و ســکینۀ خاطر 
که نســبت به آن احســاس مالکیت، احســاس  اســت. جایی اســت 
تعّلق خاطر و وابســتگی وجود دارد. خانه محل امنیت و محافظت 
در برابر تهدیدهای بیرونی )آقالطیفی، ۱۳۹۱، ۲۹(، محل شکل گیری 
خاطرات و محل ثبات و پایداری )همان، ۳۲( اســت. خانه عالوه بر 
آن که مکانی برای برقراری روابط آشنا و قابل اعتماد است، به انسان 
امکان تنهاشــدن را نیز می دهد. در مجموع پژوهشگران حوزه های 
آن  بــرای  و  نمــوده  مطالعــه  خانــه  مفهــوم  درخصــوص  مختلفــی 
مؤلفه های شخصی، اجتماعی، عملکردی، فرهنگی و کالبدی قائل 

شده اند. از جمع بندی مرور نظریات حوزه های مختلف در خصوص 
که خانه مفاهیم متعددی  معنای خانه اینگونه برداشــت می شــود 
کرانمندی، تصویر  کالبدی، سرپناه، قلمرو، مرکزیت،  مانند ساختار 
ایــده آل زندگــی، خانواده، نماد، شــاخص شــأن فــردی و اجتماعی، 
امنیــت،  فــردی،  بــه مــکان، هویــت  تعلــق  درون، خلــوت، حــس 
خاطره، فضای شخصی، خانۀ کودکی، انگیزش، صمیمیت، گرمی، 
استقالل، راحتی، آزادی، آسایش، مالکیت، تداوم و ریشه داری را در 

خود جای داده و یا با آنها در ارتباط است )همان، 57(.
علیرغــم وجــود ادبیــات غنی پژوهشــی در زمینۀ معنــا و مفهوم 
کید بر اهمیت تعامل عاطفی انســان و خانه  خانــه و نیز علیرغــم تأ
 ،)Shabak et al., 2015, 39( کیفیــت زندگــی انســان ها در افزایــش 
موضــوع دلبســتگی به خانه و پژوهش در زمینــۀ راهکارهای ایجاد 
که شایســته است مورد توجه قرار نگرفته  و یا ارتقای آن، آن چنان 
کیفیت  اســت. مطالعات، تأثیر دلبســتگی به خانه بر روی افزایش 
زندگــی )QOL۶( را اثبــات نموده انــد. بســیاری از محققــان بیــان 
که دلبســتگی به محیط مسکونی، شاخصی ضروری برای  کرده اند 
ســالمتی و پایداری انسان اســت )Ibids(. لذا شناخت عوامل مؤثر 
در ایجــاد و یا ارتقای این پیوند، از اهمیت زیادی برخوردار اســت. 
کنون چــه در داخل و چه  هرچنــد پژوهش هایــی در ایــن زمینــه تا
گرفتــه اســت، امــا بیشــتر ایــن پژوهش ها  کشــور صــورت  ج  در خــار
کالبدی  رویکرد جزءنگر داشته و با تمرکز بر روی یک یا چند مؤلفۀ 
کّمی و آمــاری، تأثیر ایــن عوامل  یــا انســانی و انجــام پژوهش هــای 
را در شــکل گیری دلبســتگی بــه خانــه مــورد ارزیابــی قــرار داده اند. 
کمالی پــور و دیگــران )۲۰۱۲( بر  بــرای نمونــه می تــوان بــه پژوهــش 
کباتان تهران اشاره  کنان مجتمع های مسکونی شــهرک ا روی ســا
کــه بــرای ارزیابــی عوامل مؤثــر بر دلبســتگی بــه محیط های  نمــود 
مســکونی شهری انجام شــده است. این پژوهش، با ارایۀ تعدادی 
کالبدی و اجتماعی  پرسشــنامه به آزمون تأثیر متغیرهای مختلف 
گردیده اند، بر روی میزان دلبستگی  که از ادبیات مرتبط استخراج 
به واحد مسکونی، محله و شهر پرداخته است. بر طبق نتایج این 
پژوهش، طول مدت اقامت و مالکیت همبستگی مثبت، و ترس از 
وقوع جرم، تنش  های فرهنگی و ناهمگنی اجتماعی، همبســتگی 
پژوهــش  دارد.  مســکونی  محیط هــای  بــه  دلبســتگی  بــا  منفــی 
که  قاضــی زاده)۱۳۹۰( نیز از دیگر پژوهش های این حوزه می باشــد 
بــر موضــوع دلبســتگی به مــکان در مجتمع های مســکونی متمرکز 
کمی و با اســتفاده از پرسشــنامه و  می باشــد. وی نیــز با رویکــردی 
گی های فضای باز  انجــام تحلیل هــای آماری، به ارزیابی نقــش ویژ
مجتمع هــای مســکونی در ایجــاد دلبســتگی به مــکان می پردازد.  
گی هــای »انســجام«،  نتایــج پژوهــش وی، همبســتگی بــاالی ویژ
در  خصوصــی«  حریــم  »وجــود  و  »طبیعت گرایــی«  »خوانایــی«، 
فضاهای باز مجتمع های مســکونی با حس دلبســتگی به مکان را 

نشان می دهد.
که دیده می شــود، با وجود انجــام برخی پژوهش ها  همان گونــه 
که به صــورت نظام مند، جامــع و کل نگر،  در ایــن زمینــه، پژوهشــی 
سازوکار دلبستگی به خانه را تحلیل نموده و عوامل متفاوت مؤثر در 
شکل گیری آن را مورد شناسایی و موشکافی قرار دهد، چه در داخل 
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ج ایران صورت نگرفته است. انجام چنین پژوهشی در  و چه در خار
گام نخست، نیازمند انجام یک پژوهش پایه ای برای تبیین صفات 
کیفیات مؤثر خانه در شــکل گیری دلبســتگی انســان به آن است.  و 
کیفیات و صفات مختلف خانه  که از میان  پرداختن به این موضوع 
کدام یک  گرفته اند،  کنون در مطالعات متعدد مورد بررسی قرار  که تا
می توانــد زمینه ســاز دلبســتگی انســان بــه خانــه باشــد، می توانــد 
کالبدی  پژوهش آغازین این راه باشــد. با توجه به تأثیر ویژگی های 
فضــا در خلــق این صفــات در خانه، اهمیت ایــن پژوهش، در نقش 
کاربردی تر در  آن بــه عنوان مبنایی برای شــکل گیری پژوهش هــای 
راســتای شــناخت عوامل فیزیکی شــکل دهندۀ این صفات اســت. 
مجمــوع ایــن پژوهش هــا می توانــد منجــر بــه خلــق مدلی جامــع از 

گردد. عوامل تأثیرگذار بر دلبستگی به خانه 

روش پژوهش

کیفی بــرای دســتیابی بــه صفات و  ایــن پژوهــش، بــا رویکــردی 
کیفیات مؤّثر خانه در شــکل گیری دلبســتگی انســان به آن، از روش 
فرآیند عّلی7 بهره می برد. این فرآیند، نوعی از مرتبط نمودن مفاهیم 
که در نهایت می تواند منجر به  گزاره ها به شــیوۀ منطقی می باشد  و 
کیفــی بر خلق نظریه اســتوار  آفرینــش نظریــه  گردد. اســاس پژوهش 
کمک ساخت  گاهی به  است. در هر بخشی از بدنۀ دانش، توسعۀ آ
نظریه های جدید صورت می گیرد. تمایل به کنترل اموری که بیرون 
کار  که ابتدا ســاز و  خ دادن اســت، ما را بر آن می دارد  از مــا در حــال ر
ایــن امــور را شناســایی نماییــم. خلــق نظریه، پاســخی در راســتای 
ایــن تــالش می باشــد. نظریه هــا به یکی از ســه روش مجموعــه ای از 
قوانیــن8، مبتنــی بــر بدیهیــات۹ و یــا فرآیند عّلــی۱۰ شــکل می گیرند.
گزاره های عّلی قطعی یا  فرآینــد عّلی، به صورت مجموعــه ای از 
که یک یا چند فرآیند یا مکانیســم عّلی را  احتمالی تعریف می گردد 
کــه تأثیــر یک یا چند متغیر مســتقل بر یک یا چند متغیر وابســته را 
مشــخص می ســازند، توصیف می کنند. این فرآیند، در شکل گیری 
گونه از  کاربرد دارد. در ایــن  گــون در حــوزه دانــش  گونا نظریه هــای 
گزاره های  کمــک  نظریه هــا، ابتــدا نظریه در دســتگاه منطقــی و به 
گرفته و ســپس مورد آزمایش قرار  عّلی مرتبط کنندۀ مفاهیم شــکل 

کارهای مبهم در  کمک فرآیند عّلی، ساز و  می گیرد۱۱. لذا می توان با 
حوزه دانش را روشن نمود. این مقاله، از این فرآیند برای شناخت 
کار دلبســتگی به خانه و در نهایت پیش بینی عوامل موّثر بر  ســاز و 
شــکل گیری این پیوند بهره می برد. شــناخت مفاهیم قابل ارتباط 
در دو حــوزه خانه و دلبســتگی به مــکان، از اصلی ترین بخش های 
گزاره های ارتباط دهنده این  این فرآیند بوده و به دنبال آن ساخت 
مفاهیــم ممکــن می گــردد. برقراری ارتبــاط منطقی میــان مفاهیم 
گزاره هــای عّلی ارتباطــی و تبیین  ایــن دو حــوزه، منجر به ســاخت 

مدل دلبستگی به خانه با صورت بندی فرآیند عّلی می گردد۱۲.

الگوی ارزیابی دلبستگی به خانه

کــه در ادبیــات  هویــت مکانــی، یکــی از مفاهیــم مهمــی اســت 
کار رفته است.  موجود برای ارزیابی دلبســتگی انســان به مکان به 
هویــت مکانــی بــا ارجاع بــه »خود« فرد به عنــوان ترکیبــی از قرارگاه 
که برای  کالبــدی خــاص و روابــط نمادین با مکان تعریف می شــود 
که »کیســت« و بر این اســاس فرد خود را جزیی  فرد آشــکار می کند 
گونه ای دلبســتگی عاطفی  از مکان می داند؛ لذا هویت مکانی، به 

.)Williams et al., 1992, 32( و نمادین با مکان قلمداد می شود
کــه در ادبیــات روان شناســی  هویــت مکانــی، مفهومــی اســت 
 Jorgenson &( گره خــورده اســت محیطــی با دلبســتگی بــه مکان 
کــه  Stedman, 2001, 238(. هرنانــدز در ســال ۲۰۰7 بیــان می کنــد 
خ می دهند، در  بــا وجــود اینکه ایــن دو مفهوم معمــواًل همزمــان ر
کدام یــک مقدمه دیگری  که  واقــع مجزا هســتند و تشــخیص ایــن 
است، مشکل می باشد )Hernandez et al., 2007, 317(. جدول۱، 
که بــه چگونگی ارتباط ایــن دو مفهوم  از تحلیــل محتــوای متونــی 
که در جدول دیده  پرداخته اند، اســتخراج شده است. همان گونه 
می شود، توافقی در ادبیات مبنی بر چگونگی ارتباط دلبستگی به 
مــکان و هویت مکان وجود نــدارد. برخی از نظریه پردازان، این دو 
مفهــوم را معادل یکدیگر دانســته اند، برخی دلبســتگی به مکان را 
مقــدم بر هویــت مکانی و برخــی دیگر عکس این ارتبــاط را صحیح 
که اصلی ترین نظریه پردازان  گفــت  قلمــداد نموده اند. اما می توان 
ایــن حــوزه، دکتــر ویلیامــز و همکارانــش محققین علــوم اجتماعی 

مفاهیم برداشت شده از تحلیل محتوای متوننظریه پرداز

Jorgenson & Stedman, 2001گره خوردن دو مفهوم هویت مکان و دلبستگی به مکان به یکدیگر  •

Hernandez et al., 2007مجزا بودن دو مفهوم در عین همزمانی آنها •
• نامشخص بودن مفهوم مقدم

Williams et al., 1992هویت مکانی به عنوان مقدمه و مولفۀ دلبستگی به مکان •

 Jorgenson & Stedman, 2001; Kyle et al., 2004;
Stedman, 2002کاربردی با هویت مکان در یک سطح پدیدارشناختی • قرارگیری دلبستگی 

Pretty et al., 2003دلبستگی به مکان به عنوان زیرشاخۀ هویت مکان •

Hernandez et al., 2007 مقدم بودن دلبستگی به مکان بر شکل گیری هویت مکانی؛ هویت مکانی فرای دوست داشتن یا •
دلبستگی به مکان

جدول 1- ارتباط مفاهیم هویت مکانی و دلبستگی به مکان در متون مرتبط.
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کــه بخش اعظم  کــی مونتاین می باشــند  در موسســه تحقیقاتــی را
مطالعات این حوزه توســط آنان انجام شــده و الگوی پیشــنهادی 
An-( گرفتــه اســت آنــان مــورد اســتفاده محققــان بســیاری  قــرار 
ton & Lawrwnce, 2014, 452(. ویلیامــز از حــوزه جامعه شناســی 
پــس از بررســی ۶۱ موضــوع اثرگذار بر دلبســتگی، الگــوی دو بعدی 
هویــت و وابســتگی به مــکان را الگوی بهینه جهــت ارزیابی معرفی 
نمــوده اســت )Williams & Vask, 2003, 839(. لــذا هویت مکانی 
را بــه عنــوان مقدمه و مؤلفه دلبســتگی به مــکان می داند. به زعم 
ویلیامــز و همــکاران، دلبســتگی بــه مــکان دارای دو جــزء اصلــی 
که به وابستگی مکانی۱۳ اشاره  اســت: بعد هدف- محور )کاربردی( 
که به هویت مکانی مشــهور اســت.  دارد و بعــد نمادیــن )عاطفــی( 
که به  احساس وابستگی متوجه بخشی از مفهوم دلبستگی است 
کاربران مربوط  تأمین حس رضایت و تأمین نیازها و خواسته های 
می شــود. میــزان تأمیــن نیازهــا و اهداف فرد توســط یک ســاختار 
کیفیت آن ساختار می باشد.  مشــخص، تعیین کننده قضاوت او از 
کیفیــت، تنظیم کننــدۀ دلبســتگی به مکان  ایــن قضــاوت در مورد 
اســت )Stokols & Shumaker, 1981, 462(. الگــوی پیشــنهادی 

ویلیامز در تصویر ۱ نشان داده شده است.
مبنــای این پژوهش برای ارزیابی دلبســتگی بــه خانه بر الگوی 
که به جای مفهوم وابســتگی،  ویلیامز اســتوار اســت؛ با این تفاوت 
که حــس رضایت،  کار می گیرد چرا  مفهــوم احســاس رضایــت را بــه 
کثر مطالعات موجود  مهم ترین عامل ارزیابی وابستگی به مکان در ا
اســت )قاضی زاده، ۱۳۹۰، 4۶(. از طرف دیگر، پژوهش های زیادی 
به طور مســتقیم به نقش احســاس رضایت از مکان در شکل گیری 
کید می نماینــد. در غالب نظریه ها، دلبســتگی  دلبســتگی بــه آن تأ

کــه رضایــت از  خ می دهــد  نــه ضرورتــًا همیشــه، امــا اغلــب زمانــی ر
که از تحلیل محتوای متون مرتبط  مکان حاصل شــود؛ جدول ۲، 
استخراج شده است، دیدگاه نظریه پردازان این حوزه در خصوص 
ارتباط رضایت از مکان و دلبســتگی بــه آن، به ویژه در محیط های 
مســکونی را نشــان می دهــد. در بخشــی از مطالعــات تفاوتی میان 
رضایــت از مکان و دلبســتگی به آن وجود نــدارد و به جای یکدیگر 
اطالق شــده اند. برخی دیگر از پژوهشــگران نیز در مطالعات خود، 
ک شــده عملی  کیفیت محیط ادرا که به واســطۀ  رضایــت از مکان 
کننده دلبســتگی به  می گــردد را بــه عنوان یک مؤلفه یا پیش بینی 
مکان دانسته اند )Brocato, 2007; Halpenny, 2006(. برخی دیگر 
از نظریه پــردازان تفاوت هایــی را میــان دلبســتگی و رضایتمنــدی 
قائل شــده اند. به هر حال آنچه بیشــتر نظریه پــردازان بر آن صحه 
می گذارند، ارتباط میان رضایت مندی و دلبستگی به مکان و لزوم 
شــکل گیری احســاس رضایــت به عنــوان مقدمه ای بر شــکل گیری 
دلبســتگی به مــکان اســت. این ارتبــاط در محیط های مســکونی 

کنید به جدول ۲(. گرفته است )نگاه  کید قرار  بیشتر مورد تأ
در  مــکان  از  رضایــت  احســاس  تأثیرگــذار  نقــش  بــه  توجــه  بــا 
شکل گیری دلبستگی به آن به خصوص در مکانی مانند خانه و نیز 
نزدیکی مفاهیم وابستگی مکانی و رضایت از مکان، این پژوهش، 
احســاس رضایــت از خانه را مؤلفــۀ مناســب تر و ملموس تری برای 
ارزیابی دلبســتگی به خانه در مقایســه با مفهوم وابســتگی مکانی 
کار رفتــه در مــدل ویلیامــز می دانــد. بنابراین الگــوی دو بعدی  بــه 
هویت بخشــی خانه و احســاس رضایت از خانــه را به عنوان الگوی 
کار می گیــرد. این الگــو در تصویر ۲  ارزیابــی دلبســتگی بــه خانه بــه 
نشــان داده شــده اســت. بر مبنــای این الگــو می تــوان چنین ادعا 

مفاهیم برداشت شده از تحلیل محتوای متوننظریه  پرداز

Hashas, 2004کنان • لزوم بررسی میزان رضایت از محیط مسکونی به منظور درک دلبستگی سا

Bonaiuto et al., 1999رضایت مندی از محل سکونت به عنوان مقدمۀ دلبستگی به آن •

Brocato, 2006; Halpenny, 2006 رضایت مندی از مکان به عنوان یک مؤلفه یا پیش بینی کنندۀ دلبستگی به مکان •

Amerigo & Aragones, 1990کنان از رضایت از محیط مسکونی و ارزیابی آنان از دلبستگی به محله • رابطۀ مستقیم ارزیابی سا

Spear, 1974کمتر به جابجایی در صورت افزایش سطح رضایت مندی • تمایل 
کاهش سطح رضایت مندی • افزایش تمایل به جابجایی در صورت 

• احساس رضایت به عنوان مهم ترین عامل جابجا نشدن از خانه 

جدول ۲ - ارتباط رضایت از مکان و دلبستگی به مکان در متون مرتبط.

تصویر 1 - مدل ویلیامز از دلبستگی به مکان.
)Williams & Vask, 2003, 839( :ماخذ

تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل گیری دلبستگی انسان به آن



5۶
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۶

کــه میزان رضایــت  فرد از خانه و نیز میزان مشــارکت خانه در  نمــود 
هویت فرد یا به بیان دیگر میزان هویت بخشــی خانه، ســنجه های 
مهمــی بــرای ارزیابــی میزان دلبســتگی فرد به خانه می باشــند. به 
گــر فــرد از خانــه اش رضایــت داشــته باشــد، احتمال  بیــان دیگــر، ا
کاهش و یا  کــه به آن دلبســته شــود افزایش می یابد. برعکــس،  آن 
کاهش و یا ســلب دلبســتگی به آن  نبــود رضایــت از خانــه، موجب 
گر خانه در شکل دهی به هویت فرد مشارکت نماید،  می گردد. نیز ا

احتمال دلبسته شدن به آن افزایش می یابد. 
ح شــده، می توانــد بخــش نخســت از مــدل فرآینــد  الگــوی مطر
عّلــی دلبســتگی به خانه را شــکل دهد. بــرای تکمیل ایــن فرآیند، 
گی هــای مؤثــر در هویت بخشــی خانــه و  گام بعــدی، شــناخت ویژ
نیــز احســاس رضایــت از آن می باشــد. بــر مبنــای روش پژوهــش 
که  که صفاتی از خانه  ح شده، می توان اینگونه استدالل نمود  مطر
کلیدی دارند، می توانند در یک فرآیند  در هویت بخشــی آن نقش 
گردند.  ح  عّلــی بــه عنــوان مقدمــات دلبســتگی بــه خانه نیــز مطــر
که در شکل گیری احساس رضایت در آن  هم چنین صفاتی از خانه 
دخیل می باشــند نیز به طریق مشابه می توانند مقدمۀ دلبستگی 
کیفیات مؤثر  گردنــد. لــذا در ادامه به شــناخت صفــات و  بــه خانــه 
در هویت بخشــی خانــه و نیــز شــکل گیری احســاس رضایــت از آن 
ح می گردد به ساخت  که در ادامه مطر پرداخته می شود. مباحثی 

حلقه های مدل فرآیند عّلی دلبستگی به خانه منجر می شود. 

کیفیات مؤثر در هویت بخشی خانه صفات و 

که صفــات نمادین  هویــت مکانــی، ارجــاع به روش هایــی دارد 
و فیزیکــی یــک محل مشــخص، در احســاس هویت یک شــخص، 
مشــارکت می کنند )Proshansky et al., 1983, 61(. پروشانســکی، 
کــه هویت  هویــت مــکان را آن جنبه هایــی از خــود تعریــف می کنــد 

Pro-( شــخصی فرد را در ارتباط با محیط فیزیکی تعریف می نماید
shansky, 1978, 155(. لــذا هویــت مکانــی، بخشــی از هویت فرد و 
که طی آن، افراد برای شناســاندن خود از تعّلق به  فرایندی اســت 
یک مکان استفاده نموده، هویت خود را در رابطه با مکان توصیف 
می نماینــد)Hernandez et al., 2007, 311(. ایــن پژوهــش، هویت 
کیفیات  مکانــی در خانــه را مقدمۀ دلبســتگی بــه آن می داند. لــذا 
مؤثــر در هویت بخشــی خانــه در یــک فرآینــد عّلــی در شــکل گیری 
که به  کیفیات  دلبســتگی بــه خانه نیز تأثیرگــذار خواهند بود. ایــن 
کمــک تعّمق در متون نوشــتاری این حوزه و تحلیــل محتوای آنها 

گردیده است، در ادامه آورده شده است. استخراج 

خانه به مثابۀ شاخص شأن اجتماعی
که  جدول ۳، مفاهیم برداشت شــده از تحلیل محتوای متونی 
بــه موضوع هویــت مکانی در خانــه پرداخته اند را نشــان می دهد. 
از پیشــروترین نظریه پــرداران ایــن حــوزه، یونگ می باشــد. یونگ 
که بیان خود در فرم ســاخته شــده، روشــی اســت  اظهــار مــی دارد 
کهن الگوی »خود« به صــورت بیانیه درمی آید. وی  کــه توســط آن 
ســاخت خانــۀ شــخصی خــود را بــه عنــوان عینیت دهی بــه فرآیند 
 Jung,( گاه توصیف می نمایــد گاهی بخشــیدن بــه ضمیر ناخــودآ آ
گســترش داده  کوپــر و دیگــران  کــه توســط  95 ,1964(؛ رویکــردی 
کتــاب ماهیــت خانــه، دو امــکان را بــرای  شــده اســت. برومــت در 
اظهار و بیان خود توســط خانه پیشــنهاد می دهد: در داخل خانه 
کــه چگونه  و در بیــرون خانــه. محیــط داخلــی، بازتــاب این اســت 
که  یــک نفــر خــودش را می بینــد )یــا می خواهــد ببینــد(؛ در حالــی 
که چگونه یک نفر می خواهد  اطالعات بیرونی بازتاب این هستند 
کرســک ســرفتی،   .)Brummett, 1997( توســط دیگران دیده شــود
در تحلیلــش از ابعاد پدیدارشناســانه ســکونت، »پیــدا و پنهان« را 
بــه عنــوان یــک خصیصــۀ پایــه ای بــرای ســکونت می دانــد. وی از 
قابلیــت نمایش الیه های مختلف اطالعات شــخصی در خانۀ یک 
نفــر ســخن می گوید و معتقد اســت چون هر ســکونتی هم بســته و 
هم باز اســت، هم مرا پنهان می کند و هم مرا نمایش می دهد. آن 
مــرا معین می کند )korosec-Serfaty, 1985, 75(. خانه به وســیله 
کنین در بر داشــته و حمل می کند«،  که راجع به ســا »پیغام هایــی 
کره کننده بین فرد و جامعه بزرگ تر عمل می کند؛  به عنوان یک مذا

دیدگاهنظریه پرداز

Brummett, 1997  امکان اظهار و بیان خود توسط خانه •
• تأثیر جلوۀ بیرونی خانه در دیدگاه دیگران نسبت به صاحب خانه

korosec-Serfaty, 1985
• »پیدا و پنهان« به عنوان یک خصیصه پایه ای برای سکونت 

• پتانسیل نمایش الیه های مختلف اطالعات شخصی در خانه یک نفر 
• قابلیت خانه برای نمایش و هویت بخشیدن به فرد

Annison, 2000 کره کننده بین فرد و جامعۀ بزرگ تر کنین، مذا • خانه حامل پیغام هایی راجع به سا
• خانه نمادی از هویت اجتماعی فرد 

Saegret, 1985کنان • نقش اجتماعی خانه به عنوان بیان کنندۀ موقعیت اجتماعی و هویت سا

تصویر۲- الگوی ارزیابی دلبستگی به خانه.

جدول 3- دیدگاه  نظریه پردازان در خصوص هویت مکانی خانه.
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تصویر3- تأثیر اعتبار اجتماعی خانه در هویت بخشی آن.

که سایگرت  لذا نمادی از هویت اجتماعی فرد اســت. در پژوهشی 
کم درآمد اجاره ای انجام داده اســت،  کنان خانه هــای  بر روی ســا
کننده موقعیت اجتماعی  بــه نقــش اجتماعی خانه به عنوان بیان 

.)Saegret, 1985( کنان اشاره می کند و هویت سا
ح شــده در خصوص هویــت مکانی در  از مــرور دیدگاه هــای مطر
خانــه، می تــوان نقــش اجتماعــی خانــه، تأثیــر آن در بیــان هویــت 
اجتماعــی فــرد و نیز بیان، ارایــه و نمایش خانه از »خــود« فرد را به 
عنوان وجوه مهم و تأثیرگذار خانه در شــکل دهی به هویت مکانی 
کیفیتی که در ادبیات  دانست. این مفاهیم می توانند تحت عنوان 
مربوط به حوزۀ معانی خانه با عنوان »شأن اجتماعی خانه« آمده 
گردنــد. ادبیــات حــوزه علــوم اجتماعی، خانــه را یک  اســت، بیــان 
که در ســال ۱۹۹۱،  شــأن اجتماعــی بــرای افــراد می داند. دســپرس 
یکــی از جامع تریــن فهرســت های معانــی خانــه را تهیــه نمــود، ده 
معنای  مرتبط با خانه را ارائه داد. در فهرســت او، »شــاخص شــأن 
 Despres,( اجتماعی« به عنوان یکی از معانی خانه دیده می شــود
110 ,1991(. تعبیــر روان شناســی- اجتماعــی دســپرس از معانــی 
که شأن اجتماعی خانه، بیان کنندۀ  مرتبط با خانه نشان می دهد 
کنان بوده و عامل مهمی در تعریف  موقعیت فردی و اجتماعی سا
هویت آنان اســت )Annison, 2000, 257(. لذا این پژوهش »شأن 
کــه دربرگیرنــده دیدگاه های  اجتماعــی خانــه« را معنایــی می دانــد 
ح شده در خصوص هویت مکانی در خانه بوده و می تواند به  مطر
عنوان یکی از صفات تأثیرگذار خانه در شکل دهی به هویت مکانی 
که خانه، مکانی  گردد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود  ح  مطر
که قادر به اعطای اعتبار اجتماعی )شــأن( به افراد می باشد  اســت 
و ایــن اعتبار اجتماعی بر شــکل گیری هویت مکانی افــراد تأثیرگذار 
اســت. بــه بیــان دیگر، اعتبــار اجتماعی ایجاد شــده توســط خانه، 
عامل مهمی در شــکل گیری هویت فرد به واســطۀ خانه می باشد. 

این ارتباط در تصویر ۳ نشان داده شده است.

خانه به مثابۀ لنگرگاه
که در ادبیات  احســاس ثبات در مکان، یکی از مفاهیمی است 
موجود به عنوان مقدمۀ هویت مکانی شناخته می شود. احساس 
کاربــر از تداوم حضور در مــکان، امکان  ثبــات بــه معنــای اطمینان 

کاربــر و امنیــت خاطــر  اقامــت طوالنــی مــدت در صــورت تمایــل 
ناشــی از عــدم ترس از اضطرار به ترک مــکان و یا از بین رفتن مکان 
می باشــد. پژوهشــگرانی چــون بریــک ول، به تبیین رابطــه ثبات و 
 ،)Breakwell, 1986, 24( بریــک ول هویــت مکانــی پرداخته انــد. 
ســه جــزء اصلی احــراز هویت را، »تمایز« و یا منحصــر به فرد بودن، 

»ثبات« در عین تغییر و تحول و »عزت نفس« می داند.
خانــه  امــروز،  تهدیدکننــده  و  پیش بینــی  غیرقابــل  جهــان  در 
کنترل فعالیت های  کنان امکان  که به سا تأمین کننده ثباتی است 
خــود را می دهــد. از این رو اهمیت معنایی خانه در وهله نخســت 
کی و جهان  کــره خا در ایجــاد »حس تثبیت« و »ثبات بخشــی« در 
 Dovey,( ۱4کــه دووی گونــه  اســت )آقالطیفــی، ۱۳۹۱، ۳۲(. همــان 
که  1985( می گوید خانه مرکز فضایی زندگی روزانه و وجود ماســت 

کیفیت ثبات را فراهم می کند. 
ح  گیدنزدر ســال ۱۹۹۱، مبحث امنیت هستی شناســانه۱5 را مطر
کــه تا حد زیادی بر مفهوم ثبــات مدنظر در این پژوهش  می نمایــد 
گونه تعریف  منطبق می باشــد. وی امنیت هستی شناســانه را این 
که بیشــتر مــردم از تداوم هویــت خود و ثبات  می کنــد: »اطمینانی 
محیــط مــادی و اجتماعی خــود دارند. موضوع پایــه ای در امنیت 
هستی شناسانه، احســاس قابل اعتمادبودن مردم و چیزهاست« 
)Giddens, 1990, 92(. امنیت هستی شناسانه وقتی اتفاق می افتد 
کــه خانــه محلــی برای ثبــات در محیــط اجتماعــی و مادی باشــد؛ 
که در آن افراد از پاییده شدن توسط جهان مدرن احساس  محلی 
گیرد  کــه هویت حول آن شــکل  کننــد و پایــه ای امن باشــد  راحتــی 
)Dupis & Throns, 1998, 30-37(. ســاندرز خانه را یکی از عوامل 
کلیــدی فراهــم آورنــدۀ امنیــت هستی شناســانه معرفــی می کنــد، 
که مردم احســاس  کــه ادعا می کنــد: »خانه جایی اســت  هنگامــی 
کنترل دارند، از پاییده شــدن راحت هســتند  می کنند روی محیط 
آزادانــه می تواننــد خودشــان باشــند؛ در عمیق تریــن احســاس  و 
کــه ممکــن اســت بارهــا تهدید کننده و  روان شــناختی، در جهانــی 
کنتــرل تجربــه شــود« )Saunders, 1990, 361(؛ بنابرایــن  غیرقابــل 
کنتــرل، اســتقالل، آســودگی و امنیــت خاطــر در  مفاهیمــی ماننــد 
گردیــدن، می توانند  که در صــورت اغنا  کیفیاتی می باشــند  خانــه، 

گردند.  منجر به احساس ثبات در خانه 
جــدول 4، دیدگاه هــای نظریه پــردازان مختلــف در خصــوص 
مفاهیــم تأثیرگــذار بــر احســاس ثبــات در خانــه را نشــان می دهــد. 
کــه از تحلیل محتــوای متــون موجود در ایــن زمینه  ایــن مفاهیــم 
کیارنــز از آنها تحت  که  گردیده انــد، همان هایــی هســتند  برداشــت 

مفاهیم تأثیرگذار بر احساس ثبات در خانهنظریه پرداز

Dupis & Throns, 1998
Saunders, 1990)احساس راحتی از پاییده شدن )آسودگی

Dupis & Throns, 1998)خانه به عنوان یک پایۀ امن )امنیت خاطر

Saunders, 1990کنترل روی محیط

Saunders, 1990آزادی، استقالل، آزادی عمل

جدول 4- مفاهیم تأثیرگذار بر احساس ثبات در خانه.

تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل گیری دلبستگی انسان به آن
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که در آن  عنوان معنای »لنگرگاه« یاد می کند: لنگرگاه جایی است 
احســاس امنیت خاطر می کنیم، خلوت الزم را داریم، می توانیم از 
چیزها و روابط ناخواسته آسوده باشیم و می توانیم از پاییده شدن 
گیدنز، وجوه لنگرگاه را   .)Kearns et al., 2000, 389( رهایــی یابیــم
کنترل بــر محیط، آزادی  شــامل امنیــت خاطر، خلوت، اســتقالل، 
 .)Giddens, 1990( می داند )و پناهگاه )احســاس حفاظت شــدگی
کــه در ادبیــات پژوهــش بــرای ارزیابــی خانه بــه عنوان  گزاره هایــی 
Ke-  ( گرفته شــده اســت، شــامل موارد زیر می باشد کار  لنگرگاه به 

:)arns et al., 2000, 394
• من در خانه ام احساس امنیت خاطر می کنم.

• احساس می کنم در خانه ام خلوت الزم را دارم.
• می توانم در خانه ام از هر مزاحمتی آسوده باشم.

• من نگران از دست دادن خانه ام هستم.
• زندگی من در خانه، حسی از نظم و روال مشخص را دارد.

که به خانــه به عنوان یک نقطۀ  بنابرایــن ثبات مفهومی اســت 
لنگــرگاه  از نظــر راپوپــورت، محــل ســکونت  لنگــر اشــاره می کنــد. 
اولیــه فــرد را تشــکیل می دهــد )Rapoport, 1990(. به زعــم بکلی، 
Beck-( لنگرگاه بودن مکان، مانع جابجایی افراد از مکان می شود
ح شــده می توان رابطه ای  ley et al., 2007(. بر طبق مباحث مطر
عّلــی میــان مفاهیم لنگــرگاه، ثبــات و هویت مکانــی در خانه برقرار 
ک  گر خانه به مثابۀ یک لنگرگاه ادرا که ا نموده و اینگونه ادعا نمود 
شــود، احســاس ثبات را با خود به همراه داشته و در هویت بخشی 
کیفیتی تأثیرگذار در  خانه مؤثر خواهد بود. لذا لنگرگاه بودن خانه، 

شکل  گیری هویت مکانی در خانه خواهد بود.

خانه به مثابۀ مکانی برای شکل گیری خاطرات شیرین
گذشــته و حــال(، یکی  کیم، تــداوم )اتصــال میان  طبــق تعبیــر 
 Kim( از عوامــل اصلــی مبنــای ارزیابــی هویــت محیــط می باشــد
در  خانــه  تأثیــر  دربــاره  نیــز  اریکســون۱۶   .)& Kaplan, 2004, 316
کیــد نموده  هویــت شــخصی، بــر تــداوم انســان در محیط خانــه تأ
و می گویــد »دســتیابی به حســی منســجم و یکتا از خــود، از تجربۀ 
تــداوم و یــا تــداوم تجربه ناشــی می شــود« )پرتــوی، ۱۳87، ۱44(. 
مفهــوم تــداوم بــه واســطۀ شــکل گیری خاطــرات در مــکان ایجــاد 
کــی تاریخــی دارد )تــوان، ۱۳7،۱۳84(؛  می گــردد. هــر مکانــی پژوا
تداعی هــا و خاطــرات، فــرد را به زمان هــای دیگر پیونــد می زند و از 
ایــن طریــق پیونــد وی با مــکان را تقویت می نمایــد. این خاطرات 
گاهــی بیــن افــراد مختلــف، مشــترک بــوده و از طریــق فضــا زنجیــر 
اتصال بین آنان شــکل می گیرد  )Lawson, 2001(. جان راســکین۱7

 بــه نقــل از شــوای )۱۳75(، زندگــی را خاطره و ســاختن را به مثابۀ 
ایجــاد مکانــی بــرای شــکل گیری خاطــره می داند. خاطــره به حال 
گذشــته اســت و خیال، عامل به وجود آورندۀ خیال جدید  آوردن 

که فضای آن جاری باشد. است. خیال زمانی شکل می گیرد 
 Paez et( خاطــرات انســانی اصواًل خاطــرات اجتماعی هســتند
کمتر محصول  کــه ما به خاطر می آوریــم، اغلب  al., 1997(. آن چــه 
تجربــۀ مســتقیم شــخصی بــوده و بیشــتر حاصــل قرارگیــری مــا در 
گروه ها و  ســاختارهای اجتماعــی مانند خانــواده، جامعه، قبیلــه، 
کس۱8  نظایــر آن می باشــد. واژه خاطــرۀ جمعــی را موریب هالــب وا
کتــاب چارچوب اجتماعی خاطــره۱۹ برای اولین   در ســال ۱۹۲5 در 
گروهی از انســان ها در آن ســهیم بوده،  که  بــار بــه معنــی خاطراتی 
آن را بــه دیگــران انتقــال داده و در شــکل گیری آن دخالــت دارنــد، 
کــه بســتر الزم بــرای رویــداد وقایــع و  اســتفاده نمــود. در مکانــی 
تشــکیل خاطــرات  امــکان  باشــد،  را داشــته  اجتماعــی  تعامــالت 
جمعی بیشتری میسر است. دجنن، به نقش خاطرات جمعی در 

 .)Degnen, 2015( کید می ورزد شکل گیری هویت مکانی تأ
کــه وقایــع مطلوبــی در آن تجربــه می کنیــم را به یاد  مــا مکانــی 
کــه می توانــد نمادی از  می آوریــم و مــکان بخشــی از تجربه ماســت 
کــزاد  آن تجربــه باشــد )Riley, 1992, 19(. میچرلیــخ بــه نقــل از پا
گیری هویت مکانی را تجربه ها  )۱۳8۶(، مهم ترین عامل در شــکل 
همنوعــان  بــا  تعامــل  از  انســان  کــه  می دانســت  خاطره هایــی  و 
خــود در آن مــکان بــه دســت آورده اســت. نقش خاطــره در فرآیند 
هویت بخشــی مــکان بســیار مهــم اســت. خاطــرات بــه مــرور زمان 
جمــع می شــود و مــکان نقــش مخزنــی را بــرای ثبــت و نگهــداری 
خاطــرات و معانــی ایفــا می کنــد. مکان ها به واســطۀ بــروز حوادث 
مهــم در زمان هــای خاص یا در جریان زندگــی روزمره و تجربه های 
حاصــل از آن، بــه یاد ماندنــی می شــوند )Riley, 1992, 18(. آنچه 
گروه ها، تجربه ها  مکان ها را به یاد ماندنی می سازد، حضور افراد یا 
و معانی الصاقی به مکان اســت. لویکا نیز خاطرۀ جمعی را مقدمۀ 
که بر پایۀ  هویــت مکانــی می داند: »هویت مکان با خاطــرۀ جمعی 
تجربه در محیط و از طریق تبادالت و ارتباطات اجتماعی ســاخته 

.)Lewicka, 2008, 228( »می شود، مرتبط است
ح شــده نقــش خاطره منــدی در مکان  بــر مبنــای مباحث مطر
در ایجــاد تــداوم و خلق هویت مکانی آشــکار می گردد. لذا می توان 
گر خانه بســتری برای شــکل گیری خاطرات  که ا اینگونه ادعا نمود 
گردیده و در هویت بخشی  شــیرین زیر سقف باشــد، موجب تداوم 
کــه یکــی دیگــر از حلقه های  خانــه مؤثــر خواهــد بــود. ایــن فرآینــد 
مدل فرآیند عّلی دلبســتگی به خانه را شــکل می دهد، در تصویر 5 

نمایش داده شده است.

تصویر4- تأثیر لنگرگاه بودن خانه در هویت بخشی آن.

کیفیات تأثیرگذار بر هویت بخشی خانه.تصویر5- تأثیر خاطره مندی در خانه در هویت بخشی آن. ی از 
ّ

تصویر6- فرآیند عل
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ی هویت مکانی در خانه
ّ

فرآیند عل
ح شــده می تــوان بخشــی از مــدل  از تجمیــع ســه فرآینــد مطر
کیفیــات تأثیرگذار در  کــه به تبیین  فرآینــد عّلی دلبســتگی به خانه 
هویــت مکانــی می پــردازد را ترســیم نمود. بــر این مبنا و بر اســاس 
ح شده، »شاخصی برای شأن اجتماعی«،  استدالل های عّلی مطر
»لنگرگاه« و » بســتری برای شــکل گیری خاطرات شــیرین« صفاتی 
کــه می تواننــد منجر بــه خلق هویــت مکانی برای  از خانــه هســتند 

گردند. این فرآیند در  تصویر۶ نشان داده شده است. کنان  سا

کیفیــات مؤثــر خانــه در شــکل گیری  صفــات و 
احساس رضایت از آن

رضایت از مکان، نوعی نگرش به محیط بوده و رویدادی است 
کالبــدی محیــط از  کــه در جریــان دادوســتدی میــان خصوصیــات 
یک طــرف و الگوهــای فرهنگــی و ذهنــی فــرد از ســوی دیگر شــکل 
می گیرد؛ بنابراین رویکردی روان شناختی به موضوع کیفیت مکان 
گی هــای محیطی،  گی هــای شــخصی و ویژ کــه دو عامــل ویژ اســت 
.)Stedman, 2002, 564(عاملی تأثیرگذار در این راستا تلقی می گردد
بــر طبــق تئــوری مــکان در روان شناســی محیطــی۲۰، رضایــت از 
محــل ســکونت به عنــوان تجربه لذت یا خشــنودی ناشــی از زندگی 
در یک مکان مشــخص، شــناخته می شــود. از نقطه نظر مفهومی، 
رضایت منــدی ســه مؤلفــه اصلــی ســاختار روان شــناختی نگــرش 
)شــناخت، تأثیــر و رفتــار( را دارد )Rosenberg & Hovland, 1960(؛ 
اما از دیدگاه وایدمن و اندرســون، رضایت مندی، پاســخ احساســی 
کنان  که سا کنان به ســکونتگاه است، احســاس مثبت یا منفی  ســا
نسبت به محل سکونت خود دارند. آنان رضایت مندی را از جنس 
تأثیر و پاسخ مؤثر مردم به محیط فیزیکی- اجتماعی که در آن زندگی 
می کنند، می دانند؛ و به عنوان مثال، ترک مکان به دلیل عدم رضایت 
را، رفتــار پیــرو آن می داننــد )Weidemann & Anderson, 1985(. در 
منابــع دیگــر، رضایــت از محل ســکونت معادل رضایت درک شــده و 
تجربه شــده فرد یا عضوی از یک خانواده از موقعیت سکونتی فعلی 
خــود محســوب می شــود )رفیعیــان و خدایــی، ۱۳88(. این مفهوم 

کنان و مؤلفه های  می توانــد به عنــوان فرآیند پویای تعامل بین ســا
 .)Galster, 1987, 540( فیزیکــی و اجتماعــی محیــط دانســته شــود
کیفیــت محیــط مســکونی  هــر فــردی اســتانداردی مشــخص از 
که محیط واقعــی خود را با آن مقایســه می کند. هر  بــرای خــود دارد 
کــه فاصلــه بین ایــن دو )محیــط واقعــی و اســتانداردهای فرد(  چــه 
کاهش یابد، رضایت فرد از محیط مسکونی بیشتر می شود؛ بنابراین 
رضایت مندی به عنوان فاصله بین داشــته ها و ایده آل ها می باشــد 
 Marans & Rodgers, 1974; Handal et al., 1981; Canter & Rees,(
Bardo & Hughey, 1984 ,1982(. لذا روشــی برای ارزیابی احســاس 
ک شده توسط  رضایت، محاســبه فاصله بین محیط مســکونی ادرا
فرد و محیط مسکونی ایده آل وی می باشد. از لحاظ منطقی، هرچه 
کم تر باشــد، شــخص راضی تر است. رضایت مندی در  که این فاصله 

ادبیات موجود با سواالتی از این دست مورد ارزیابی قرار می گیرد:
• چه قدر از زندگی در این مکان راضی هستید؟

• آیا این مکان را به دوستان خود پیشنهاد می دهید؟
• بــه ایــن خانــه )محلــه( بــه عنــوان مکانــی بــرای زندگــی چــه 

امتیازی می دهید؟
رضایت مندی، نه ضرورتًا بلکه به احتمال زیاد هنگامی به وقوع 
گردد. هرچه  که نیازها و توقعات انسان در مکان برآورده  می پیوند 
گــردد، احتمــال توســعه رابطه  نیازهــا و توقعــات در مــکان بــرآورده 
عاطفــی مطلوب تــر بــا آن نیــز افزایش می یابــد. در جامعه شناســی 
اجتمــاع، رضایــت به معنای ارزش عملی )یک مــکان( برای تأمین 
انســان   .)Guest & Lee, 1983, 234( نیازهــای خــاص می باشــد 
توســط محیــط  کــه می بایســت  رفتــاری متفاوتــی دارد  نیازهــای 
گر خانه بتواند بســتر مناســبی برای رفع  مســکونی برآورده شــوند. ا
نیــاز رفتارهــای مقتضــی باشــد، رضایت منــدی را با خود بــه همراه 
دارد. بر این مبنا می توان یکی دیگر از حلقه های مدل فرآیند عّلی 
که از مســیر رضایت از خانه می گذرد را طراحی  دلبســتگی به خانه 

نمود. این فرآیند در تصویر7  نشان داده شده است.

ی دلبستگی به خانه
ّ

تبیین مدل فرآیند عل

بر مبنای فرآیندهای عّلی مطرح شده و از ارتباط و اتصال حلقه های 
آنهــا، می تــوان مــدل فرآیند عّلی دلبســتگی بــه خانه را تبییــن نمود. 
بــر مبنــای مباحث مطرح شــده، » شــاخصی برای شــأن اجتماعی«، 
»لنگرگاه« و »بستری برای شکل گیری خاطرات شیرین« صفاتی از خانه  تصویر۷- تأثیررفع نیاز رفتارها در خانه در احساس رضایت از آن.

ی دلبستگی به خانه.
ّ

تصویر8- مدل فرآیند عل

تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل گیری دلبستگی انسان به آن
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گاه دارای وجه منفی بوده و با  بــه محیــط )Altman& Low, 1992( را دربــردارد و 
بیزاری از محیط همراه است.

3 Topophilia.
.)Kyle, 2005( کایل 4 الگوی ویلیامز )۱۹۹۲(و الگوی 

5 ر.ک. به: قاضی زاده، س.ن. )۱۳۹۰(.
6 Quality of Life.

خانه در معنای ایده آل خود با صفات و کیفیات متعددی همراه 
که در این پژوهش مورد شــناخت قرار  اســت. برخی از این صفات 
گرفت، نقش مؤثرتری در شــکل گیری پیوند عاطفی میان انســان و 
که از آن با عنوان دلبســتگی به خانه یاد می شــود، دارند. به  خانه 
کیفیات در خانه، احتمال  بیان دیگر، حضور و تعالی این صفات و 
گزاره های زیر  دلبســتگی انســان بــه خانــه را افزایش می دهــد. لــذا 

گردند: ح  می توانند به عنوان دستاوردهای این پژوهش مطر
کنان خود شــأن )اعتبار اجتماعی( بخشــد،  گر خانه به ســا • ا

احتمال دلبستگی انسان به خانه افزایش می یابد.
احتمــال  گــردد،  ک  ادرا لنگــرگاه  یــک  مثابــۀ  بــه  خانــه  گــر  ا  •

دلبستگی انسان به خانه افزایش می یابد.
گر خانه بســتری برای شــکل گیری خاطرات شــیرین باشد،  • ا

احتمال دلبستگی انسان به خانه افزایش می یابد.
گــر خانــه بســتری بــرای رفــع نیــاز رفتارهــا باشــد، احتمــال  • ا

دلبستگی انسان به خانه افزایش می یابد.

بــه بیــان دیگــر، »شــاخصی بــرای شــأن اجتماعــی«، »لنگــرگاه 
بــودن«، »بســتری بــرای خاطــرات شــیرین« و »بســتری بــرای رفع 
کــه حضــور و تعالی آنان  نیــاز رفتارهــا«، صفاتــی از خانه می باشــند 
گردد. با توجه به نقش  می تواند منجر به دلبستگی انسان به خانه 
کالبــدی۲۱ خانــه در خلــق ایــن صفــات، ایــن پژوهش  گی هــای  ویژ
کالبدی مؤثر بر دلبستگی به  می تواند مبنایی برای شناخت عوامل 
کالبدی تأثیرگذار  گی های  گام بعدی، شناخت ویژ خانه باشد. لذا 
که بر عهدۀ پژوهش های  بر خلق و تعالی این صفات در خانه بوده 
آتــی می باشــد. مجمــوع نتایج ایــن پژوهش هــا می توانــد منجر به 
کالبدی تأثیرگذار بر دلبستگی به خانه  خلق مدل جامعی از عوامل 
کالبدی برای ایجاد  که طراحان را در دستیابی به راهکارهای  گردد 
دلبســتگی میــان انســان و خانــه یــاری می رســاند. در ایــن صورت 
که دلبســتگی انســان به  می تــوان امیــدوار به خلق خانه هایی بود 
که هدف  خود را در پی داشــته، به ســکینۀ خاطر انســان در خانه 

گزیدن است، یاری می رسانند. نهایی از سکنی 

نتیجه

پی نوشت  ها

1 Attributes.
کلی و شناسایی فضا می پردازد  که از جنبه شناختی باشد، به درک  ۲تعاملی 
ح است، به نوع فعالیت ها،  که از جنبه رفتاری مطر )لنگ، ۱۳8۱، ۱5۲ (. تعاملی 
 Giorgi,( کارکــرد محیــط و ارتبــاط عملکــردی بیــن انســان و محیــط توجــه دارد
که  کــه بعد احساســی را نشــان دهــد، تعاملی عاطفی اســت  2009(؛ امــا تعاملــی 
گاه دارای وجــه مثبــت بــوده و رضایت مندی، دوســت داشــتن و احســاس تعّلق 

که در هویت بخشــی آن تأثیرگذار خواهنــد بود. هم چنین  می باشــند 
کــه در  »بســتری بــرای رفــع نیــاز رفتارهــا«، صفتــی از خانــه می باشــد 
شکل گیری احساس رضایت در آن تأثیرگذار می باشد. با توجه به رابطۀ 
احســاس رضایت از خانه و هویت بخشــی خانه با دلبســتگی به خانه 
گردید، این صفات می توانند در یک فرآیند عّلی مقدمۀ  که قباًل بیان 
دلبستگی به خانه نیز باشند. لذا مدل فرآیند عّلی دلبستگی به خانه، 
مطابق آن چه در تصویر 8 نمایش داده شــده است، تبیین می گردد. 
کالبدی و اجتماعی خود،  خانه می تواند به وســیلۀ ویژگی هــای 
کنان شأن اجتماعی بخشد. اعتبار اجتماعی و یا شأن خانه،  به سا
بــه بیــان خــود و یــا آنچــه می خواهند توســط دیگــران دیده شــوند، 
می پردازند. لذا با الصاق خود به خانه هایشان، اقدام به شناساندن 
کیســتی خــود می نماینــد. هوّیت بخشــی بــه انســان توســط خانــه، 
گــردد. هم چنین  می تواند منجر به شــکل گیری دلبســتگی به خانه 
که به واسطۀ ایجاد احساس  لنگرگاه بودن خانه، صفتی از آن است 
ثبات مکانی می تواند منجر به شکل گیری هویت مکانی و دلبستگی 
کــه در آن احســاس امنیت  گــردد. لنگــرگاه، جایــی اســت  بــه خانــه 
خاطــر وجــود دارد، خلوت مورد نیاز فراهم اســت، می تــوان از روابط 

گر خانه به  ناخواسته آسوده بود و از پاییده شدن رهایی یافت. لذا ا
که معانی فــوق را در درون خود اغنــا نماید، احتمال  گونــه ای باشــد 
کنده نشدن و به بیان دیگر احساس ثبات انسان  لنگرانداختن، جا
در آن بیشتر است. این احساس می تواند هویت مکانی و دلبستگی 
انسان به خانه را در پی داشته باشد. نبود احساس ثبات در مکان 
گــذرا و مّوقتــی در آن، موجــب تضعیــف و یا عدم  و احســاس حضــور 

شکل گیری دلبستگی انسان به آن می گردد.
خاطرات شیرین افراد از مکان ها، به واسطۀ ایجاد مفهوم تداوم 
در شکل گیری هویت مکانی و دلبستگی ناشی از آن نقش دارند. در 
که بستر الزم برای وقوع تعامالت اجتماعی را داشته باشد،  خانه ای 
احتمال تشــکیل الیه های خاطرات جمعی بیشــتری میّســر اســت. 
لذا احتمال دلبســتگی انســان به خانه افزایــش می یابد. در نهایت، 
تأمیــن نیازها و متعاقب آن افزایــش رضایت مندی از خانه، احتمال 
توسعۀ رابطۀ عاطفی مطلوب تر با آن را افزایش می دهد. لذا می توان 
گر خانه بستری برای شکل گیری رفتارهای مورد نیاز باشد،  گفت که ا
که  رفع نیاز و احســاس رضایت از رفع نیاز را با خود به همراه داشــته 

گردد. می تواند منجر به شکل گیری دلبستگی به خانه 
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