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Abstract 
Sense of place as a result of semantic relation between man and place is of 

utmost importance in the sustainability and durability of  historical - cultural 

heritage. The constant presence, utilization of place as well as taking part in 

various activities associated with the place, originate from this sense. Today, the 

significance of sense of place and its different layers remain poorly appreciated 

in case of Historical monuments. Weakening the sense of place is a problem that 

historical buildings face and causes the interaction between the audience and the 

place to fade and lack of satisfaction with the place compared to the past, which 

has an adverse effect on the stability and continuity of historical buildings. The 

present study seeks to answer this main question, which of the levels of sense of 

place in historical Timchehs has the highest importance from the viewpoint of 

salesmen? And tends to explain the layers of Sense of Place in Historical 

Timchehs of Tabriz city. It has a practical goal and applies quantitative method. 

The results of Spearman's rank correlation coefficient test indicate the largest 

correlation also belongs to dedication to place with a coefficient of 0.950. Based 

on the results from Friedman test, the mean values for indifference to place, 

placement awareness, and constant presence were 2.11, 3.28, and 4.26, 

respectively. The mean values for sense of belonging, place attachment, and 

dedication to place were 4.07, 3.97 and 4.67, respectively. Clearly, dedication to 

place has the highest mean value among indicators of sense of place, followed 

by constant presence in the second rank.   
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Extended Abstract 

1- Introduction: 
A result of the emotional relation between man 

and place, sense of place is particularly 

important for durability of historical 

monuments. This sense is responsible for the 

very benefiting from a given place, constant 

presence in it, and involvement in the various 

activities associated with that place. Today, the 

significance of sense of place and its different 

layers remains poorly appreciated in case of 

Historical Timchehs. Weakening the sense of 

place is a problem that historical buildings face 

and causes the interaction between the audience 

and the place to fade and lack of satisfaction 

with the place compared to the past, which has 

an adverse effect on the stability and continuity 

of historical buildings. This can have an 

adverse impact on the durability of historical 

monuments and, once extinct, cannot be 

reestablished or replaced. According to the 

recent prevailing and dominating conditions on 

urban life, the lack of attention to culture and 

the void of meaning and the deterioration of 

emotional links with place are evident in most 

of the buildings. Continuous developments 

have provided the grounds for more speed and 

acceleration in the process of fragmentation and 

degeneration of the place and deterioration of 

the factors connecting the audience with the 

place. The way the audience relates to the place 

also reflects its values and meanings; 

Recognizing relationships provides more 

comprehensive and sensitive approaches to the 

management of historical-cultural works; But it 

is difficult to achieve in practice; In fact, not 

paying attention to the issue will have the 

opposite effect on the correct management of 

cultural and historical works; And the 

continuity of the existing process will cause the 

collapse and destruction of the place. This study 

explains the relationship between different 

layers of sense of place and it’s ranking as 

expressed by salespeople operating in  

Timchehs of the Tabriz Historic Bazaar. 

2- Methods:  

In terms of goal, the present study is applied 

research. This study is essentially quantitative 

research that is non-experimental in terms of 

variables control and manipulation. Data 

collection method consists of library and field 

surveys: the theoretical framework, 

background literature, and the type of indicators 

were drawn from library sources while the 

questionnaires were completed in field 

surveys.The questionnaires were designed 

based on the indicators specified in theoretical 

framework section: four items cover  the 

‘indifference to place’, three items for ‘place 

awareness’, four items for ‘sense of belonging’, 

nine items for ‘place attachment’, four items for 

‘place identity’, five items for ‘constant 

presence’ and finally three items for ‘dedication 

to place’. Accordingly, those questionnaires 

whose validity was confirmed by face validity 

and whose reliability was confirmed by 

Cronbach's alpha method were used. The 

research statistical population consisted of the 

salespeople operating in in  Timchehs of the 

Tabriz Historic Bazaar. Applying Cochran 

formula, the sample size was determined to be 

319 salespeople working in Historical 

Timchehs. A framework of seven major layers 

of sense of place were selected for analysis and 

were formatted in form of 32 items following a 

mixture of existing body of research. Total 

research questionnaire was found to have a 

reliability value of 0.723. 
 

3- Results: 

The results of Spearman's rank correlation 

coefficient test indicate a relationship between 

the factors under study: the smallest correlation 

belongs to indifference to place and its 

correlation with sense of place was estimated to 

be 0.295. The largest correlation also belongs to 

dedication to place with a coefficient of 0.950. 

Based on the results from Friedman test, the 

mean values for indifference to place, 

placement awareness, and constant presence 

were 2.11, 3.28, and 4.26, respectively. The 

mean values for sense of belonging, place 

attachment, and dedication to place were 4.07, 

3.97 and 4.67, respectively. Clearly, dedication 

to place has the highest mean value among the 

seven indicators of sense of place, followed by 

constant presence in the second rank. Also, the 

lowest rank is occupied by indifference to place 

indicator. 
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4- Conclusion: 

The results confirm  that there is a positive and 

significant relationship between the aspects of 

sense of place. In addition, the results of 

Friedman test show that the salespeople at 

Historical Timchehs believe that dedication for 

place and presence in place have higher average 

and higher rank. It is safe to say that the 

Historical Timchehs has created a vibrant and 

dynamic environment that meets the economic, 

social, cultural and religious needs of both 

salespeople and clientele. Additionally, the 

unique historical features and social traditions 

in Historical Timchehs has incited a strong 

sense of belonging in salespeople who would 

spend more time there and maintain it, promote 

it and protect it more responsibly. All of these 

factors make the marketplace enjoyable for 

salespeople who consider it as their second 

home and contribute to its protection. Thus, the 

relations between the general public and 

salespeople and more broadly, between the 

events and interactions that take place in It is 

safe to say that the Historical Timchehs has 

created a vibrant and dynamic environment that 

meets the economic, social, cultural and 

religious needs of both salespeople and 

clientele. Additionally, the unique historical 

features and social traditions in Historical 

Timchehs has incited a strong sense of 

belonging in salespeople who would spend 

more time there and maintain it, promote it and 

protect it more responsibly influence and shape 

salespeople’s thinking, leading to salespeople' 

dedication to this marketplace, where 

salespeople display the utmost commitment to 

the  place and great dedication in a variety of 

situations and feel an extensive emotional 

connection with the place attains a certain 

meaning for them. Understanding the nature 

and extent of users' sense of place and 

satisfaction can help managers and experts in 

planning. They can use this knowledge to 

improve the users’ loyalty by providing and 

protecting them, and to enhance subjective 

loyalty by improving the cognitive and 

emotional loyalty. In fact, a serious regard for 

preserving the features that impact the layers of 

sense of place in Historical Timchehs, 

managers and experts can increase satisfaction. 

They can improve durability of this market by 

implementing behavioral change strategies to 

encourage people’s dedication and loyalty to 

place through facilitating participation in 

preservation practices. 
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 چکیده 
فرهنگی از اهمیت     -آثار تاریخی در پایداری و ماندگاری مکان، و انسان برآیند پیوند معنایی مکانحس

فرهنگی، برآمده از این  - در بناها و آثار تاریخی  استمرار حضور، مشارکت و فعالیت ای برخوردار است.ویژه

قرار نگرفته    موردتوجهی  خوب بهمکان و سطوح مختلف آن در بناهای تاریخی  امروزه جایگاه حسحس است.  

  شدن  کمرنگ مواجه هستند و موجب   آن بناهای تاریخی با  که است  ایمسئله حس مکانتضعیف   .است

در پایداری و   شود کهتعامل میان مخاطب و مکان و عدم رضایتمندی از مکان در مقایسه با گذشته می

  ک ی کدامسؤال اصلی که    پژوهش حاضر در پی پاسخ به این معکوس دارد.    ریتأثاستمرار  بناهای تاریخی  

و با هدف تبیین    دارای باالترین اهمیت است؟   نظرگاه کسبه از  های تاریخیدر تیمچهاز سطوح حس مکان  

است.    شده انجام  های تاریخی بازار تبریزی آن در تیمچهبندرتبه  مختلف حس مکان و   رابطه بین سطوح

پژوهش   و    ازلحاظاین  کاربردی  است.  براساسهدف  کمی  همبستگی    ماهیت  آزمون  از  حاصل  نتایج 

به  های مختلف،  کسبه مستقر در تیمچه  ازنظراسپیرمن بیانگر اینکه   بیشترین میزان همبستگی متعلق 

ی سطوح  بندرتبههای حاصل از  است. باتوجه به یافته  950/0فداکاری برای مکان با ضریب همبستگی  

برآورد شد و همچنین میانگین    26/4ان مکان براساس آزمون فریدمن، میانگین شاخص حضوردرمکحس

ارزیابی شد؛ در واقع از    67/4و فداکاری برای مکان نیز    07/4مکان  ، تعلق به  97/3ی به مکان  بستگدل

های حس مکان، شاخص فداکاری برای مکان دارای بیشترین میزان است و در مرتبه بعد  بین شاخص

باالتری  شاخص حضورپذیری مکانی،   بهدارد  اهمیت  آنکه  تداوم  و  تاریخی  منظور حفظ  بناهای  ها در 

 فرهنگی باید موردتوجه قرارگیرد.   -درراستای ماندگاری آثار تاریخی 
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 و بیان مسئله   مقدمه   - 1
های  و جزو ثروت  دارند  هم مؤثری در پیشبرد تاریخ کشوری، سرانیو هنر تمدن ا  ، هویتفرهنگبناهای تاریخی معرف       

حجام ا  آن از طریقکه نمود    تاس  ی هایایدئولوژی بیانگر  ،  جامعهفرهنگ در معماری هر    . شوندیممحسوب    فرهنگی   ملی و

های  ه تتعادل بین خواس پی پیدایش که در آیدبوجود میسازوکاری  ای،معهجافرهنگ در  گیریکلش هنگام است؛ عینی

ا  طب عقلهمیشه بین دو قنیز    معماریت؛  و فردی اس  اجتماعی پیوند و  از    گرفتهتأ نشموضوع  و این  بوده    حساسو 

شرایط    به  با توجه(. امروزه  109:  1401،  و هاشمی طغرالجردی  عزیزمقدماست )  معماریی  هنرجنبه  دانش و    ترکیب

در    مکانپیوندهای احساسی با  عدم توجه به فرهنگ و خالء معنا و زوال    ،و حیات شهری  بر زندگی  غالب و مسلط  اخیر

های سرعت و شتاب مستمر، زمینه   مداوم و  تحوالتدگرگونی و  (.  17:  1391)فالحت و نوحی،    است  ناها مشهودبیشتر ب

:  1397زاده،  ابی)ست  را فراهم کرده ا  با مکانمخاطب    دهنده پیوند  عوامل  زوالو  مکان  و انحطاط  گسست    وند رتر در  افزون

های  های یک جامعه و آرمانارزشبیانگر  مادی جوامع و عام جغرافیایی است؛ بلکه    خصوصیات  شاملتنها  نه  مکان  (.4

و معانی    هاکننده ارزشمنعکس  نیز  با مکان  مخاطباننحوه ارتباط    (. 11:  1400،  مرضیه  ، آزاد ارمکیآن است )فرهنگی  

همچنین  استآن   ارزش ستسی؛  اجتماعی  نظا  یم  طرم  بازتاب    ،فرهنگ  یقاز  و  )مینمود  هاشمی  یابد  و  عزیزمقدم 

روابط(؛  109:  1401،  طغرالجردی و حساس رویکردهای جامع  ،شناخت  تاریخیتر مدیریت  تر  فراهم  فرهنگی    - آثار  را 

(؛ درواقع عدم توجه به موضوع بر مدیریت 2:  2018،  1کانسا است )نیول و  در عمل دشوار    آندستیابی به  کند؛ اما  می

را مکان  و انهدام    فروپاشی  موجود،  روندمعکوس خواهد داشت؛ و تداوم و استمرار    ریتأث صحیح آثار فرهنگی و تاریخی  

 شود.  سبب می

 اتموجب  آید؛ میدست  به ها و معانیارزش ادراک  دنبال  کان و بهآشنایی و حس هماهنگی با م  بر اساس  که  حس مکان    

از    به حضور  مخاطبان  فزاینده  تمایل عالقه و  ارتباط،  پی آن پیوند و  و در    مکان  شدنانسانی را فراهم    مکانو استفاده 

 شود؛را سبب میدارد، عاملی که حیات یا مرگ فضا مکان  و فعالیت در  افراددر جذب  مهمای که نقشی به گونه کند؛می

بخشد )فالحت  میضرورت    فرهنگی -حفظ آثار تاریخیهای مربوط به  زمینه   کلیهتوجه به آن را در    حس مکان،  ویژگیاین  

به16:  1396و همکاران،   از  بهحس مکان  عبارتی  (؛  تاریخیپایداری    ترین عاملمهمعنوان یکی  به لحاظ  بناهای  ، چه 

در حقیقت حس مکان در بناهای تاریخی    ؛ار استتأثیرگذ  هاآننظر معنایی بوده و در زنده و پویا بودن    کالبدی و چه از

در حقیقت تری از تعهد، تبدیل به فداکاری برای مکان شده است؛  در بسیاری از موارد با ارتقا به سطوح عمیق و ژرف 

بر معنا  به  شدن ترعمیق تولید  داشته؛  تأثیرگذار  و  مهم  نقشی  آثار  با  و  طوری پیوند حسی مخاطبان  واکنش  باعث  که 

   (.169: 1397زاده، ابی)است  شده آن های متعدد درفعالیت انجام وفرد نسبت به مکان  ری کنشیوفادا

جایگاه ویژه سطوح مختلف حس مکان و سنجش آن در بناهای تاریخی ازجمله و علیرغم اهمیت موضوع،    وجودنیباا       

توجه به پیوستگی احساسی   ی قرار نگرفته است؛ عدمبررس توجه و  مورددقت  به   مجزا و  صورت بههای تاریخی تبریز  تیمچه 

مواجه هستند؛   آن افرهنگی ب   - که بیشتر آثار تاریخی   است اینیز مسئله  حس مکانو تضعیف تدریجی    انسان با مکان

با گذشته می  تعامالت  شدن  کمرنگای که موجب  گونه به از مکان در مقایسه  عدم رضایتمندی  به  و  شود؛ عدم توجه 

سطوح مختلف حس مکان را تحت   نیز  با مکان کنندگان و مخاطبانپیوند استفادهشدن سستفرهنگ جامعه، کمرنگ و 

معکوس در   راتیتأثهمچنین  و عملکردی    فرسایش کالبدی،  شدن  یخالکاهش تدریجی حضور و  و با    دهدقرار می  ریتأث

تاریخی  پایداری حیات درو    سرزندگی  ویی  ایپو بناهای  این شک  یب   خواهد داشت.  به دنبال  این  به  عدم توجه جدی 

ضمن  دهد،  قرار می  ریتأثهای تاریخی تبریز که در حال حاضر از پویایی برخوردار هستند را نیز تحت  موضوع در تیمچه 

مواجه  اقتصادیو  هویتی ،  فرهنگی اجتماعی و  دیگری ازجمله فراتر مسائل با  ، این آثار ارزشمند تاریخی نیستی و نابودی
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های  مخاطبان و کاربران با مکان، پیوندهای پایداری و ماندگاری  که بتواندمناسب  نگرشی داشتندر این راستا  شوند؛ می

منظور توجه  به ریزی نگرشی جدیدپایه  و همچنین  باشد  تداوم حیات آن  ضامن استمرار ورا موردتوجه قرار داده و    تاریخی

این پژوهش با نگرشی    است.امری ضروری   تداوم آنبه سطوح مختلف حس مکان، ایجاد رابطه بین مکان و مخاطبان و  

در همچنین  .  نموده استسطوح مختلف حس مکان تحلیل    بر اساسنو تنوع معناداری از تمایالت احساسی و رفتاری را  

 چگونه است؟ رابطه بین سطوح مختلف حس مکان در بناهای تاریخی :افتی سؤاالت  نیای به پاسخ توانیماین پژوهش 

حال با توجه به این   دارای باالترین اهمیت است؟  نظرگاه کسبهاز    های تاریخیدر تیمچه از سطوح حس مکان    کیکدام

  هایدر تیمچه ی آن از دیدگاه کسبه  بندرتبه  مختلف حس مکان و  هدف تبیین رابطه بین سطوحموضوع، پژوهش حاضر با  

ها و تداوم و استمرار پایداری این میراث فرهنگی ارزشمند جهت تقویت و حفظ آنی آن  بندرتبه  ی در بازار تبریز و خیتار

و    قرار گرفته است  1حس مکان مبنای پژوهش بر نظریه شامای   سطوح  ارزیابیدر بخش    کهی طوربهمعماری انجام شده؛  

 ی قرار گرفته است.موردبررسبر اساس نظرات کسبه حس مکان مختلف سطوح رابطه بین 

 پیشینۀ پژوهش   - 2
 : پیشینۀ تجربی 2- 1

های گوناگون  دهنده و سطوح مختلف آن را از دیدگاهی مفهوم حس مکان و عوامل شکلدر پژوهش( 1385فالحت )        

ها و معناها  . در پژوهش فالحت عوامل تأثیرگذار بر حس مکان به صورت دو دسته فعالیتداده استی قرار  موردبررس

فعالیت  شدهمطرح زیبایی و هویت و در سطح  اجتماعی، راست؛ در سطح معنا،  تعامالت  اجتماع  ها،  ضایتمندی، حس 

؛ عوامل متعدد دیگری چون چگونگی رابطه با مکان و خصوصیات فردی و اجتماعی مخاطبان نیز  قرارگرفته استپذیری  

ها، تعامالت  فعالیت  شده در این پژوهش، عوامل کالبدی با تأثیر برمدل ارائه  بر اساساز عوامل مؤثر بر حس مکان هستند؛  

ای اجتماعی و فرهنگی  که برای درک اثر نیاز به زمینهطوری ان را تحت تأثیر قرار داده؛ بهاجتماعی و مفاهیم، حس مک

 راه ادهیپ حس مکان و بررسی ابعاد  گوناگون آن در  -تبیین مدل هویت مکان  منظوربه( 1392) یادیبنکاشی و   .هست

بررسی   منظوربه( در پژوهشی  1393همکاران )اند. بزی و  گیری هویت مکان پرداختهشهری به تبیین مدلی از فرایند شکل

ای حس تعلق به مکان در محالت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که عواملی ازجمله بافت مکان، وجهه مکان،  مقایسه

فراغت در    اوقاتیاهی، وجود و یا نزدیکی اماکن تفریحی و گذران  قدمت مکان، دسترسی به خدمات در مکان، پوشش گ

بررسی   منظوربه( نیز در پژوهشی  1397)  نیرالدیخمکان از عوامل تأثیرگذار بر حس تعلق مکانی هستند. ضابطیان و  

افزایش جاذبه و   با  یافتند که  نتیجه دست  این  به  تنوع فعالیتبهسطوح حس مکان در فضاهای شهری  ای  هخصوص 

( در پژوهشی با هدف بررسی حس مکان در  2017)   2چمروکختاب و  .  کندانتخابی، میزان حس مکان افزایش پیدا می

های قدرتمندی هستند که تأثیر بسزایی بر تصور مردم از  شهر تپیازای الجزایر دریافتند که خصوصیات طبیعی، نشانه

( با هدف بررسی سطوح حس مکان و تجسم  2018) 3کانسا و    . در پژوهشی دیگر که نیولد ندارمکان و حس تعلق مکانی  

های مختلف حس مکان و نگرانی در مورد  که جنبه  آن در ارتباط بین مخاطب و مکان انجام دادند، این نتیجه حاصل شد

انداز مخاطب مکان بر عناصر مکان که شامل تجسم ذهنی از مکان است، تأثیر داشته و از دیگر سو حس مکان بر چشم

این تجسم و  در  تان  است.  مؤثر  پژوهشی  2018)  4همکارانها  در  نیز  میراث   منظوربه(  پایداری  و  بررسی حس مکان 

سه عامل مهم در پیوند و ارتباط    عنوانبهلموس دریافتند که احساس از دست دادن، احساس عدالت و رسالت  فرهنگی نام

 . شودمخاطب با مکان نقش دارد و باعث مشارکت اشخاص و جامعه در حفظ میراث فرهنگی می

 
1 -Shamai, 1991 
2 -Khettab and Chemrouk 
3 -Newell and Canessa 
4 -Tan et al 
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تداوم حیات بناهای   نهیزم دری صدورت گرفته هاپژوهشحس مکان، تعداد   نهیدرزم  شددهانجامی  هاپژوهشعلیرغم       

در بناهای    هاپژوهش؛ اکثر اسددتتاریخی از طریق حفظ و تقویت پیوندهای میان مخاطب و مکان و حس مکان محدود  

 قرار کاوش های تاریخی موردموضدوع در تیمچه این فراوان بر بعد کالبدی بوده اسدت؛ همچنین جایگاه  دیتأکتاریخی با  

در قالب بررسددی ابعاد   های تاریخیتیمچهسددطوح حس مکان در بررسددی  مبنی بر پژوهشددی  که  طوریبه ؛اسددت نگرفته

طورکلی باتوجه به بررسدی پیشدینه و مطالعات انجام شدده، از منظر نوآوری در پژوهش  ؛ بهصدورت نگرفته اسدتهفتگانه،  

ورت مسدتقل در صدبه توان چنین بیان داشدت، پژوهشدی که میزان اهمیت سدطوح و مراتب مختلف حس مکان راحاضدر می

نپدذیرفتده  ی قرار دهدد؛ تداکنون انجدامموردبررسدددتدأکیدد بر حفظ ابعداد مهم آن   منظوربدههدای تداریخی در بدازار تبریز   تیمچده

 است. 

 : مالحظات نظری  2- 2   

های تاریخی و تداوم و استمرار مکان با مخاطبان ارتباط و پیوند نشانگر نوع معانی تولیدشده،   ریتأثتحت   حس مکان        

  از طریق آن فرداست که    کانحس مکان ادراک ذهنی از می  به عبارت(؛  23  ؛ 1391فالحت و نوحی،  )  است آن  در   تیفعال

 ،1رلف ( یابدو عمق می  بسطزمان  گذشتبا  وگیرد با مکان شکل می رابطهدر  اتقرارگرفته و احساسمکان  با   پیونددر 

ها  کیفیت طراحی، فعالیتواسطه چگونگی و  بهکالبدی  های  مؤلفه مدل کانتر    به  با توجه(.  58:  1385؛ فالحت،   4-7:  1976

ادراک، رضایت و حس مکان   موجبات اشخاص مختلف  نیازهایپاسخگویی به و با  و تحت تأثیر قرار داده  ارتقا و معانی را

و    ی تیفعالی،  کالبدهای فیزیکی و  نیز مؤلفه  پانترجان(.  139:  1971،  2کانتر    ;61:  1385آورند  )فالحت،  را فراهم می

که    عنوان عاملی بهحس مکان  نیز  رلف    نظر  از(.  25: 1991،  3پانتر)  دانسته است  رگذاری تأث  حس مکانایجاد    ایی را درمعن

دیگر عاملی برای   سویی و از  شده    آن   مناسبصحیح و  و کارکرد    انسان با مکانهماهنگی  سویی موجب سازگاری و   از

مکان در    کهطوری به  شود؛ی شخص نیز میابیتیهو  اعثکه باست  امنیت    ولذت  شخص،    عاطفی  اتو ادراک  اتاحساس

ایجاد    ضمناین حس    (.43:  2008)رلف،    شودحاصل می  یزمان بستر  معانی است که با ادراک و در  برآیند  رلف    توصیف

با  و  اجتماعی و فرهنگی  حفاظت از ارتباطات  با    و   بوده   مکان  شخص با   سازگاریدر    اصلی  عامل ،  مکانی   حس آسایش 

گیری صحیح  بهره که  (57:  1385فالحت،  )  کند یمکان را مشخص م  و چیستی  خاطرات، ماهیتتداعی  تجارب گذشته و  

. تأثیر متقابل  شودسبب میآن را حضور در  تداوم ه مکان وتعلق ب حسو  کاربران و مخاطبان، رضایت مکاناز   و مناسب

مشارکت  حس مکانشان    مبنایبر  مختلفهای  در فعالیت  مخاطبانشود تا  های فردی و جمعی و حس مکان باعث میارزش 

پیوندی زنده و پویا است که مخاطب براساس رضایتمندی از مکان،    حس مکان  طورکلیبه.  (3:  1971،  4)کانتر  کنند  

به ثبات و    ( و 349:  1991،  5)شامای  د ده یمن و تعهد به مکان آن را بسط و گسترش  ی به مکابستگدلتعلق به مکان،  

بناهای  پایداری  و    عوامل ماندگاریترین  مهمعنوان یکی از  بهحس مکان  ؛ همچنین  انجامدمی  شخص  ماندگاری در ذهن

از اهمیت بسیاری برخوردار    حس مکانمعیارهای مربوط به  ایجاد    .داردها  و حیات آن   ییدر پویابسزایی  نقش    تاریخی،

 (. 1 شکل) اند کردهاشاره ها ه آنگوناگون ب یهامختلف به صورت  پردازانهیکه نظر هستند

 
1 -Relph   
2 -Canter   
3 -Punter 
4 -Canter   
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؛  1991،  4؛ پانتر 1990،  3؛ راپاپورت 1984،  2؛ لینچ 1981،  1معیارهای مربوط به ایجاد حس مکان نگارنده براساس شولتز   . 1شکل  

 (  1391فالحت و نوحی؛    ؛ 2008و    2007رلف،  

ترین اند؛ ازجمله مهمهای مربوط به سنجش و ارزیابی سطوح حس مکان را نیز موردتوجه قرار داده پردازان مؤلفه نظریه     

پیوند با    ترین درجه و مرتبه ارتباط وهای رلف، هیومن، کراس، گاسو وشامای هست. از نظرگاه رلف ژرفبندیها سطحآن 

از  انستؤمای که  گونه شود؛ بهایجاد می  ناخودآگاهمکان،   گونه ؛ رلف این شودیمقسمت هوشیار آگاهی ناپدید    با مکان 

  کندیمدرونیت و بیرونیت را برای حس مکان تبیین    ی نامیده و هفت سطح ازدارشه ی رارتباط و پیوند ژرف و عمیق را  

حس تعلق مکانی و هویت عمیق با مکان    ی تاگانگ یازخودبی و  خانمانیبحس    که  (45:  1976رلف،  ؛    55:  1385فالحت،  )

می شامل  حقشود؛  را  ژرف  قتیدر  به  نیتررلف  را  مکان  به  وابستگی  قرار  سطح  موردتوجه  ناخودآگاه  استطور  ؛  داده 

گیرد و حس مکان شامل  که جدایی شخص و مکان صورت می  دهد یمدیدگاه وی ناآگاهانه بودن، هنگامی خود را نشان  از

  هیومن (.44: 2008رلف، ) پنداری عمیق و شدید با مکان استی تا حس تعلق و همذاتمکانیبطیف و سطح وسیعی از 

بی ازجمله  مکان  ریشهپنج سطح حس  نسبی،  مکان  مکان،  با  بیگانگی  ریشه مکانی،  ناخودآگاه،  را  داری  عقیدتی  داری 

شامای برای سطوح و مراتب حس مکان هفت مرتبه و سطح درنظر گرفته    (1:  1992،  5)هیومن     قرار داده است  توجهمورد

 مرتبهشامل سه  شامای    دیدگاه  مبنای بندی حس مکان بر  سطح  . (344:  1991،  6شامای     ;58:  1385فالحت،  (است  

 رفتن تفاوتی به مکان، آگاهی از قرارگبی  درجه و مرتبهو تعهد به مکان است که با هفت    ی، دلبستگی مکان یاصلی تعلق مکان

مکان    به  و وفاداری  مکان و فداکاری  پذیری، یکی شدن با اهداف مکان، حضوری ، دلبستگی مکانی در مکان، تعلق مکان

 (.  2( )شکل 348:  1991ست )شامای، شده ابیین ت
 

 
1 -Schulz 
2 -Lynch 
3 -Rapaport 
4 -Punter 
5 -Hummon   
6 -Shamai  

شولتز

رویدادها و حوادث•
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مصالح•

رنگ ها•
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ساختار فیزیکی•

ساختار معنایی•

ی سرراختار فعررالیت•
عملکرررد ادرالرری، )

(یمناسیات فرهنگ

رلف

انتظارات اولیه•

تجربیات•

نیات•

ارزش های فردی•

ارزش هدددددددای •
جمعی

تعدددددددددامالت •
اجتماعی

فعالیت هددددددا و •
ا تعامالت انسان ب
ا انسان و انسان بد

مکان

زمان•

روح مکان•

فالحت

تجربه های ذهنی•

تصورات ذهنی•

ارتبدداط درونددی •
انسان

ویژگی هدددددددای •
محیطی

زمینددددددده های •
بیرونددی و عینددی

محیط
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 ( 1991؛ شامای،  1385)نگارنده بر اساس فالحت،    حس مکان سطوح مختلف    . 2شکل  

 روش پژوهش    - 4

حاضر        پژوهش  ازنظرپژوهش  نوع  از  و    ازلحاظ های کمی،  ماهیت  غیرآزمایشی  متغیرها،  کنترل  نحوه    ازنظرمیزان 

های شهر  . جامعه آماری پژوهش کسبه  مستقر در تیمچه گرددیمها در زمره تحقیقات میدانی محسوب  گردآوری داده

نمونه   است. حجم  اساس تبریز  برآورد    319فرمول کوکران    بر  روش   منظوربه.  است  دهیگردنفر  از  گردآوری اطالعات 

ها و از  ای جهت تدوین مبانی نظری، پیشینه و گرداوری شاخص انهای و میدانی استفاده شده که از بخش کتابخکتابخانه

ها به روش  هایی که روایی آندر این راستا از پرسشنامه  .ه استبخش میدانی جهت تکمیل پرسشنامه بهره گرفته شد 

از هفت معیار  ی چهارچوببرای تحلیل موضوع  شده است.شده، استفادهها با روش آلفای کرونباخ اثباتصوری و پایایی آن

اساسسطوح حس مکان   قالب    بر  در  بهره    32نظریه شامای  استگرفتهگویه  برمبنای اساس    .شده  پرسشنامه  تهیه 

تفاوتی نسبت به  بیهای صورت گرفته در بخش مبانی نظری بوده است که در شاخص  از پژوهش  شده هیتههای  شاخص

ی به مکان از نه گویه، بستگدل سه گویه، تعلق به مکان از چهار گویه،  از چهار گویه، آگاهی از قرارگیری در مکان از    مکان

از سه گویه جهت بررسی   تیدرنهایکی شدن با اهداف مکان از چهار گویه، در مؤلفه حضورپذیری مکان از پنج گویه و  

نظران، پس از تغییرات . روایی صوری آن توسط پانل متخصصین و صاحبشده استشاخص فداکاری برای مکان استفاده  

ها توزیع آزمون در سطح تیمچه پیش  صورتبهپرسشنامه    25. جهت تعیین پایایی آن تعداد  است  ده ی گردتأیید    ازیموردن

برآورد گردید. این موضوع بیانگر این است که پرسشنامه مذکور قابلیت اعتماد باالیی    723/0گردید که پایایی کل آن  

تصادفی سیستماتیک بوده   صورتبهرهای تحقیق را دارد. توزیع پرسشنامه در میان کسبه  دارد و توانایی سنجش متغی

اس   افزارنرممحیط  در    شدهی گردآوری  ها داده  لیوتحله یتجزجهت  است.   اس  پی  آماری    اس  آزمون   -  کلموگرافاز 

های پژوهش(،  جهت بررسی رابطه بین مؤلفه )  رمنیاسپ)جهت بررسی نرمال بودن متغیرها(، ضریب همبستگی    اسمیرنف

 . شده استهای سطوح حس مکان( بهره گرفته بندی میانگین شاخصجهت رتبه ) دمنیفرآزمون 

سطوح مختلف 
حس مکان 

7سطح 
(باالترین سطح)

فداکاری و وفاداری 
برای مکان

مخاطب عمیق ترین تعهرد
در/ نسیت بره مکران دارد 

ایرررن سرررطح و مرتیررره 
ی توانمندی به منظور جردای

از عالیق و تعلقات فرردی
و جمعرری و رسرریدن برره 
عالیررق و وابسررتگی های 
واالتررر نسرریت برره مکرران 

مخاطررررب / وجررررود دارد
ز فرردالاری های بیشررتری ا

.خود بروز می دهد

6سطح 

حضور پذیری 
مکان

حضرررور انسررران بررره منظور 
چگررونگی تبربرره مکرران، از 
اهمیت خاصی برخوردار است

بنا بره مههروو و معناهرای / 
مکان له به واسطه حضور  و
تبربه مکان درک می شرود، 
طه مهاهیم گوناگونی را در راب
کان با پیوند بین مخاطب با م

می توان موردتوجره رررار داد 
ری له نشان دهنده حضور پذی
ی  مکان و در پری آن دسرتیاب

به سطوح متعرددی از حرس 
در این سطح و/ مکان است 

مرتیه نقر  فعراو و پویرای
مخاطب در مکان موردتوجره 

ررار گرفته است

5سطح 

یکی شدن با 
اهداف مکان

نشررررران دهنده 
پیوسرررررررتگی 
مخاطرررب برررا 
نیازهای مکران 
/ هسررررررررت 
مخاطب ضرمن 
تشرررررررخی  
اهرردام مکرران، 
خررود را بررا آن  
تطییق می دهرد
و تیعیررررررررت 
/ می لنررررررررد
ازخودگذشررتگی
ان نسیت به مک

مشرررررررراهده 
.می شود

4سطح 

دل بستگی
به مکان

مههومی چندبعدی
ه و پیچیده است لر

برررره پیونرررردهای 
احساسی و عاطهی
مخاطررب و مکرران 

مکران/ تألید دارد 
محررور فردیررت و 
برای فرد معنا دارد

تبارب جمعری و / 
هویت اشخاص در 
و ترلیب با نمادهرا

معناهرررررا بررررره 
ارزش هررای مکرران 

.می افزاید

3سطح 

تعلق به مکان

مخاطب نه تنها به
نمادهررای مکرران  
وارف و آگاه است؛
و بلکه حس بودن

تقرردیر مشررترک 
داشررتن بررا مکرران  

نمادهررای / دارنررد
مکرران و هرآنچرره 
برررای مکرران و در 
مکرررران اتهررررا  
می افترررد بررررای 
مخاطررب اهمیررت 

.خاصی دارد

2سطح 

آگاهی از قرارگیری 
در مکان

ی آشنایی به عنوان یکر
از سرررطوح ابتررردایی 
شرررکل گیری حرررس 
مکان با عنوان آگاهی
از ررارگیری در مکران

و تمایز  مکرانی/ است
نمادهررررای مکرررران 
مشررخ  اسررت؛ امررا 
حسی له مخاطرب را 
به مکان پیونرد دهرد، 

مخاطیان / وجود ندارد
ن به ررارگیری در مکا

.وارف هستند

1سطح
(حپایین ترین سط)

بی تفاوتی نسبت 
به مکان

در ادبیررات حررس مکرران 
؛ موردتوجه ررار نمی گیررد
اما در ارزیرابی و سرنب  
حس مکران مورداسرتهاده 

ررار می گیرد
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های  مرکز ثقل فعالیتتوان چنین بیان داشت که ازجمله بناهای تاریخی و میراث فرهنگی و  ها میدر خصوص تیمچه    

یافته و اغلب تحت مالکیت تنها یک تاجر است که نامش به تجارت خاصی اختصاص تجاری در بازارهای تاریخی بوده و  

(  1سه نوع تیمچه شامل    شوند دار و بدون طاق تقسیم میشکل به دو نوع طاق   ازنظرها  تیمچه .  شده استبه بنا داده

سرپوشیده یا    دورتادورسقف شبیه به معماری سرا با راهروهای  بی  دوطبقه(  2طیل  مسقف به شکل مربع یا مست  دوطبقه

 سقف.( یک طبقه با سقف یا بی3سقف بی
 

 ها تحلیل یافته   - 5
در بین حجم نمونه بیانگر این است    شدهع یتوزپرسشنامه    319های توصیفی پژوهش بر اساس  نتایج حاصل از یافته    

درصد مجرد و   22/ 3وضعیت تأهل  ازلحاظو  داده بودند درصد را زنان به خود اختصاص   9/0درصد را مردان و  1/99که 

نفر در رده    99بیشترین فراوانی پاسخگویان یعنی    شدهگرفتهدرصد متأهل بودند. از بین شش رده سنی در نظر    7/77

میزان تحصیالت نیز از بین   ازلحاظحجم نمونه را به خود اختصاص داده بود.    درصد  31شتند که  قرار دا  سال  40-31

درصد(    3/58نفر )  186، بیشترین فراوانی پاسخگویان با  سانسیلفوق ، لیسانس و  پلم یدفوق چهار مقطع زیر دیپلم و دیپلم،  

مالکیت مغازه، از بین سه نوع  تیوضعوزیع فراوانی ت ازلحاظدر مقطع تحصیلی زیر دیپلم و دیپلم قرار داشتند. همچنین 

دارای   درصد  37نفر معادل    118درصد( دارای ملک استیجاری،    8/39نفر )  137مالکیت مالک، سرقفلی و استیجاری،  

  شده عیتوزهای  ( دارای مالکیت مغازه بودند. از سوی دیگر بیشتر کسبه پاسخگو به پرسشنامه2/23نفر )  74ملک سرقفلی و  

درصد آنان بوده   45/ 1 یاجدادهای تاریخی بودند که شغل سال در تیمچه 20نفر دارای سابقه فعالیت باالی  144یعنی 

 (. 1است )جدول 

 یفی پژوهش های توص . یافته 1جدول  
وضعیت   زن  مرد  جنسیت 

 تأهل 

شغل   متأهل  مجرد 

 اجدادی 

 خیر  بلی 

 9/54 1/45 درصد  7/77 3/22 درصد  9/0 1/99 درصد 

وضعیت  

 مالکیت 

  پلمید ر یز تحصیالت  استیجاری  سرقفلی  مالک 

 و دیپلم

و   سانس یلفوق لیسانس  پلم یدفوق

 باالتر 

 2/8 7/20 9/12 3/58 درصد  8/39 0/37 2/23 درصد 

سن  

 پاسخگویان 

کمتر از  

20 

 319تعداد پاسخگویان:  60باالتر از  60-51 50-41 40-31 30-20

 100درصد:  1/3 7/20 8/24 0/31 5/18 5/1 درصد 

 های پژوهش منبع: یافته
 

تفاوتی  دهد در مورد وضعیت شاخص بینشان می 2  جدولکه   گونههمانهای توصیفی پژوهش،  نتایج حاصل از یافته

آگداهی داشدددتن از   برآورد گردیدد، همچنین شددداخص  391/1،  001/2بده مکدان میدانگین و انحراف معیدار آن بده ترتیدب  

های آمد. این دو شداخص از بین شداخص به دسدت 156/1و انحراف معیار آن  809/2رفتن در مکان نیز میانگین آن  قرارگ

و انحراف معیار  165/4رای کمترین میانگین بودند؛ از سدوی دیگر شداخص حضدور پذیری مکان با میانگین  ی داموردبررسد

محداسدددبده   در باالترین سدددطح قرار داشدددتندد.  048/0و انحراف معیدار   373/4و فداکاری برای مکدان با میدانگین  089/0

  0/ 255و انحراف معیار آن  823/3ن آن  های سده شداخص دیگر نیز بیانگر این اسدت شداخص تعلق به مکان میانگیگویه

آمد.   به دسدت 167/0و انحراف معیار آن  976/3برآورد گردید. در رابطه با شداخص دلبسدتگی به مکان نیز میانگین آن 

های  یافته آمد. به دسددت  127/0و انحراف معیار آن   895/3شدداخص یکی شدددن با اهداف مکان میانگین آن   تیدرنها
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حاضدر بیانگر این اسدت از دیدگاه کسدبه، فداکاری برای مکان تاریخی دارای اهمیت بیشدتر اسدت و از بین هفت شداخص 

 سطوح حس مکان، بیشترین میانگین را دارا بوده است.

 

 های پژوهش میانگین و انحراف معیار شاخص .  2جدول  

فداکاری   شاخص 

 برای مکان 

حضور  

پذیری  

 مکان 

  شدن  یک ی 

با اهداف  

 مکان 

ی به  بستگ دل 

 مکان 

تعلق به  

 مکان 

آگاهی از  

ی در  ر ی قرارگ 

 مکان 

تفاوتی  بی 

نسبت به  

 مکان 

 001/2 809/2 823/3 976/3 895/3 195/4 373/4 میانگین 

 391/1 156/1 255/0 167/0 127/0 082/0 048/0 انحراف معیار 

 های پژوهش منبع: یافته

استفاده گردید. در این آزمون   اسمیرنف   - در این پژوهش جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگراف       

.  گردد یمتأیید    ها دادهباشد نرمال بودن    05/0ی بیشتر از  داریمعن فرض صفر نشانگر نرمال بودن متغیرهاست و اگر سطح  

 p - value = sig)  یداریمعن در پژوهش سطح    مورداستفادهدر تمام متغیرهای  دهدیمنشان    3جدول  که    گونههمان

کمتر است و توزیع تمام متغیرهای پژوهش غیر نرمال است؛ لذا جهت تحلیل پژوهش    05/0ی  از سطح خطا(  0/05 >

 .استفاده نمود کیناپارامترهای  باید از آزمون 
  

 های پژوهش اسمیرنوف شاخص   – . نتایج آزمون کلموگروف  3جدول  
فداکاری   آزمون 

 برای مکان 

حضورپذیری  

 مکان 

  یک ی 

با    شدن

اهداف  

 مکان 

ی به  بستگ دل 

 مکان 

تعلق به  

 مکان 

آگاهی از  

ی در  ر ی قرارگ 

 مکان 

تفاوتی  بی 

نسبت به  

 مکان 

  -کلموگروف 

 اسمیرنوف 

704/2 364/2 352/3 946/1 710/2 003/2 117/3 

 000/0 001/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 داریمعنی

 های پژوهش منبع: یافته
 

های تحقیق از ضدریب همبسدتگی اسدپیرمن  برای تعیین رابطه بین شداخص  دهدیمنشدان  4گونه که جدول  همان      

توان ، میاسدت 000/0برابر با    هاشداخصآمده برای تمام دسدتاسدتفاده گردید. با توجه به اینکه سدطح معنی دارای به

تفاوتی نسدبت به مکان اسدت که تگی مربوط به بیی ارتباط وجود دارد. کمترین میزان همبسدموردبررسدگفت بین عوامل 

برآورد گردید. بیشدترین میزان همبسدتگی نیز متعلق به فداکاری برای مکان  295/0میزان همبسدتگی آن با حس مکان 

، یکی 921/0حضدور پذیری مکان دارای میزان همبسدتگی   ازجملهها  سدایر شداخصاسدت.   950/0با ضدریب همبسدتگی 

، تعلق به 817/0، دلبسدتگی به مکان دارای ضدریب همبسدتگی 874/0دارای ضدریب همبسدتگی شددن با اهداف مکان  

برآورد   443/0و آگاهی از قرارگیری در مکان نیز دارای ضدریب همبسدتگی  724/0مکان نیز دارای ضدریب همبسدتگی 

ا عالوه بر مثبت بودن دار وجود دارد، زیردهد بین سددطوح حس مکان رابطه مثبت و معنیمیاین نتایج نشددان گردید.  

توان می  %99آمد، بنابراین با سدطح اطمینان  به دسدت 000/0ی تمام شداخص داریمعنمقادیر ضدریب همبسدتگی سدطح  

های متعددی اسدت که در پی  وجود دارد. این امر محصدول مؤلفه  داریمعنگفت بین سدطوح حس مکان، رابطه مثبت و 

شدود و معنا و مفهوم متفاوتی را شدامل می  هاآنگیرد و برای هر یک از  تعامل کسدبه و اهالی با مکان تاریخی شدکل می

 شود.موجب تبدیل فضای تیمچه به مکانی با خصوصیات و رفتار منحصر می
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 ها و متغیرهای پژوهش پیرمن شاخص . نتایج ضریب همبستگی اس 4جدول  
 ی دار ی معن سطح   ضریب همبستگی  متغیر وابسته  سطوح حس مکان 

 فداکاری برای مکان 

 حس مکان 

950/0 000/0 

 000/0 921/0 حضور پذیری مکان 

 000/0 874/0 با اهداف مکان   شدن یکی

 000/0 817/0 ی به مکان بستگدل

 000/0 742/0 تعلق به مکان 

 000/0 443/0 ی در مکان ریقرارگآگاهی از  

 000/0 295/0 تفاوتی نسبت به مکان بی

 های پژوهش منبع: یافته
 

ی سطوح حس مکان از دیدگاه کسبه، از آزمون فریدمن استفاده گردید. با توجه بندرتبه  منظوربهدر ادامه پژوهش         

با   آگاهی از قرارگیری در مکان ،11/2با  تفاوتی نسبت به مکانبی( میانگین رتبه شاخص 5پژوهش )جدول ی  هاافتهبه ی

ی مکانی  بستگدل، حس  07/4  ی مکانحس تعلق    برآورد گردید و همچنین میانگین  26/4حضور پذیری مکان با    و  28/3

به مکان  97/3 از بین هفت شاخص حس مکان، شاخص    گونههمانارزیابی گردید.    67/4نیز    و فداکاری  پیداست  که 

قرار دارد. همچنین کمترین رتبه   حضور پذیری مکانیفداکاری به مکان دارای بیشترین میزان است و در مرتبه بعد  

به   000/0برابر با    شدهگرفتههای در نظر ی تمام شاخصداریمعنتفاوتی نسبت به مکان ارزیابی گردد. سطح  متعلق به بی

اتکا نمود. از سوی دیگر میانگین رتبه تمام   آمدهدستبه به نتایج    %1توان در سطح خطای  می  دهدیمآمد که نشان    دست

توان گفت این پاسخگویان نسبت به  کسبه دارای میانگین رتبه باالی یک و مثبت برآورد گردید، می دگاه یاز د ها شاخص

مثبت داشتند. بر اساس مطالعات صورت گرفته از سطوح حس مکان    دگاهی دهای تاریخی  سطوح حس مکان در تیمچه

ها متفاوت بود، حس مکان در سطوح مختلفی از فداکاری توان دریافت این سطوح و درجات در بین آن در بین کسبه می

قراری تعامالت  توانند ضمن بربندی است. در این مکان تاریخی کسبه میتفاوتی نسبت به مکان قابل دستهبرای مکان تا بی

ی سپری کنند و عالوه بر احساس، ادراک از مکان را نیز به دست آورند و با ایجاد تجارب  خوببه اجتماعی، اوقات خود را  

 شود. فراهم می  هاآنو خاطره، حس حضور، تعلق و دلبستگی و فداکاری برای مکان تاریخی در بین 

 وهش های پژ . نتایج حاصل از آزمون فریدمن شاخص 5جدول  

 کای اسکور  ی دار ی معن سطح   رتبه  رتبه   نی انگ ی م  شاخص 

 1 67/4 فداکاری برای مکان 

000/0 072/60 

 2 26/4 حضور پذیری مکان 

 3 18/4 با اهداف مکان   شدن یکی

 4 07/4 تعلق به مکان 

 5 97/3 ی به مکان بستگدل

 6 28/3 ی در مکان ریقرارگآگاهی از  

 7 11/2 مکان تفاوتی نسبت به بی

 های پژوهش منبع: یافته
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 گیری  بحث و نتیجه   - 5
گیرد که و بررسدی قرار می  موردبحثمواردی اسدت که در ارزیابی بناهای تاریخی موفق    نیترمهمحس مکان ازجمله        

به معنای تجربه و درک خاص از یک مکان ویژه اسددت. با توجه به این موضددوع، پژوهش حاضددر با هدف تبیین سددطوح  

. برای شدد  انجام هاآنی بندرتبه مختلف حس مکان و  و رابطه بین سدطوح های تاریخی شدهر تبریزحس مکان در تیمچه

گویه  32نفر از کسدبه بهره گرفته شدد. جهت تحلیل موضدوع از هفت شداخص در قالب   319از دیدگاه    بررسدی این موضدوع

نتایج حاصدل از آزمون همبسدتگی اسدپیرمن بیانگر این اسدت که بین عوامل   سدایر مطالعات اسدتفاده گردید. بر اسداس

تفاوتی نسدبت همبسدتگی مربوط به بیکه کمترین میزان  طوریی همبسدتگی و ارتباط معناداری وجود دارد؛ بهموردبررسد

برآورد گردید. بیشددترین میزان همبسددتگی نیز متعلق به  295/0به مکان اسددت که میزان همبسددتگی آن با حس مکان 

ی سددطوح حس مکان  بندرتبههای حاصددل از اسددت. باتوجه به یافته  950/0فداکاری برای مکان با ضددریب همبسددتگی 

، 28/3با    آگاهی از قرارگیری در مکان ،11/2تفاوتی نسدددبت به مکان با  خص بیبراسددداس آزمون فریدمن میانگین شدددا

برآورد گردید و همچنین میانگین فداکاری   26/4حضددور در مکان با   و 07/4مکان  ، تعلق به 97/3ی به مکان  بسددتگدل

کاری برای مکان  که پیداسدت از بین هفت شداخص حس مکان، شداخص فدا گونههمانارزیابی شدد.   67/4برای مکان نیز  

تفاوتی نسدبت دارای بیشدترین میزان اسدت و در مرتبه بعد حضدور در مکان قرار دارد؛ همچنین کمترین رتبه متعلق به بی

 به مکان ارزیابی گردد.  

سدطح  از بین هفت حس مکان دارای سدطوح و درجات مختلف برای کسدبه و اهالی اسدت.طورکلی نتایج نشدان داد به      

 یناهای تاریخی شددهر تبریز، سددطح فداکاری برای مکان تاریخی دارای بیشددترین میانگین بود.  ی در تیمچهموردبررسدد

 (،1992، هیومن )(1991، شدامای )(1976و با نتایج تحقیقات رلف )  کندیم حمایترا پژوهش پیشدین   یهایافته  ،نتایج

  ازسددویی دیگر  ( همخوانی دارد.1397طیان و همکاران )( و ضدداب1385(، فالحت )2018)نیول و کانسددا   ،(2008رلف )

گیری فضدایی سدرزنده و پویا شدده اسدت های تاریخی تبریز موجب ایجاد و شدکلتوان چنین بیان داشدت وجود تیمچهمی

های  که پاسدخگوی نیازهای گوناگون اقتصدادی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی مخاطبان اسدت. درحقیقت به دلیل ویژگی

های اجتماعی که در آن وجود دارد سدبب شدده اسدت که کسدبه ارتباط عاطفی  و رویدادها و تعامالت و سدنت  فردهمنحصدرب

، حس تعلق ارتباطات درونیمعنادار شدود.؛ خود را متعلق به آن دانسدته و    هاآنکنند و مکان برای گسدترده با مکان پیدا 

زمان بیشدتری را برای حضدور در آن صدرف کنند و نسدبت به حفظ،  ،خاطرتعلق با  قوی باشدد و  هاآنداری در بین و ریشده

  رونیازا دخیل دانسته وبناهای تاریخی را درگذشته    زیرا  آنان خودارتقاء و دفاع از آن احساس مسئولیت بیشتری کنند؛  

های تیمچهدر  مفاهیم و معانی تولیدشده  یبه عبارت؛ بوداهمیت خواهد    کسبه دارایبرای  نیز   داده در محیطاتفاقات روی

هدای محیطی و فرهنگی  بدا ایجداد محیطی دلپدذیر، زنددگی اجتمداعی را بده جریدان اندداختده و بدا تدأکیدد بر ارزش تبریزتداریخی  

خاطره ذهنیت و حس تعلق،  انگیز شددده که بر کیفیت ادراکی معماری،  در آن منجر به خلق فضددایی باکیفیت و خاطره

برای کسدبه ها تیمچهشدود حضدور در تمام این عوامل سدبب می  اسدت؛ حس مکان تأثیرگذارمختلف  سدطوحو  جمعی 

  با  ها نیزیافته ینابخش باشدد و آن را همانند منزل دوم خود تلقی کنند و در حفاظت از آن مشدارکت داشدته باشدند؛  لذت

(، شدددولتز  1976(، رلف )1971ازجملده کدانتر )  پردازانهیدنظرو معیدارهدای مربوط بده حس مکدان از دیددگداه    تمطدالعدا  نتدایج

(، 2007؛  2008(، رلف )1991(، پدانتر )1992، هیومن )(1991(، شدددامدای )1990(، راپداپورت )1984(، لینچ )1981)

( مطدابقدت دارد و 1393(، بزی و همکداران )1391فالحدت و نوحی )  (،2018(، تدان و همکداران )2017ختداب و چمروک )

های تاریخی  در تیمچه انسان است؛  لهیوسبهحس مکان تجربه مکان  توان بیان نمود ی کلی میبندجمعدر  .راستاستهم

بخش  لذت های متعدد فرهنگی، مذهبی، سدیاسدی و اقتصدادی،و فعالیت با برقراری تعامل اجتماعیکسدبه  تبریز نیز  بازار

زیرا عالوه   ها فراهم نموده اسدت؛آنبرای زندگی   ی رامناسدبزمینه کنند که را احسداس می  مکان تاریخیبودن حضدور در  
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بسدتگی به مکان  دلتعلق و    حس های فرهنگی وهویتاصدالت و    ،شدناخت خصدوصدیات محیطی، های اقتصدادیبر فعالیت

رین عامل برای پایداری  تمهم.  گردد، وابسددتگی بیشددتری به آن مکان ایجاد میحضددوراسددت که با طوالنی شدددن مدت  

حس تعلق و دلبستگی ابعاد ناملموس و  و  فعالیتی و چه ازنظر معنایی ، عملکردی و، چه به لحاظ کالبدیمعماری  میراث

که نتیجه آن رونق، حفاظت و  تأثیرگذار اسدددت  بودن میراث معماری  در زنده و پویابوده و و وفاداری نسدددبت به  مکان  

. مطابق با آنچه گفته شددد، افزایش سددطح تمایل رفتاری جامعه آماری به سددمت  بود خواهدماندگاری آن برای آیندگان  

ی به مکان و فداکاری برای مکان رابطه مسدددتقیمی با سدددطوح حس مکان دارد؛ بنابراین باید حفظ و بسدددتگدلتعلق و  

و سدددطوح و مراتب آن در مدیریت صدددحیح و کارآمد شدددهری و حکمرانی نوین نیز تقویت حس مکان بناهای تاریخی 

در این  مدیرانو   متخصدصدان  تواندیم حس مکان و رضدایتمندی کاربرانت و میزان یآگاهی از ماهموردتوجه قرار گیرد. 

های نوین و با نگرش  گذاراناسدتیسدکه مسدئوالن و  طوریبهنماید؛  یاری ها  سدازی برنامهبهینهو   یزیررا در برنامهزمینه  

بر سدطوح مختلف حس تأثیرگذار   یهایژگیو حفاظت فراهم نمودنتوجه جدی به و    روزخاص و به  یو راهکارها کردیرو

نقش  پیامد و   که این موضددوع  را سددبب شددده آن  یداریو پا  یماندگار مندی،رضددایت افزایش  ،مکان در بناهای تاریخی

و تجدید حیات  تقویت فرهنگ، تداوم هویت، الیدر پایداری و تحکیم روابط اجتماعی، اعت  رگذاریتأثشدددت و بهبنیادی  

 ی در منافع ملی خواهد داشت.طورکلبهو  سرزندگی حاصل از اقتصاد پررونقو   اقتصادی

 مالحظات اخالقی 

 پیروی از اصول اخالق پژوهش 

 ها تکمیل شد. آگاهانه توسط تمامی آزمودنی نامهرضایتهای در مطالعه حاضر فرم

 حامی مالی 

 شد.  تأمینمقاله  ههای مطالعه حاضر توسط نویسندهزینه

 تعارض منافع 

 بنابر اظهار نویسنده مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.  

 منابع 
بر حس مکان بازار تاریخی تبریز در راستای حفاظت معنایی و ارزشی میراث    مؤثربررسی عوامل  (.  1397زاده، الناز. )ابی

 رساله دکتری معماری اسالمی، تبریز، دانشگاه هنر اسالمی.  .معماری

  3،  فرهنگ و هنر  ی شناسجامعه  .زاراحیاء زندگی شبانه در بافت فرسوده شهری خیابان الله(.  1400. )مرضیه  ،آزاد ارمکی

(2 ،)32-1 . 
ق به مکان در محالت  حس تعل  اییسهمقا  یبررس  (.1393. )رادیابیو محمدصادق افراس  یرزاپور،م  یمانخدارحم، سل  ی،بز 

 . 14 - 1(: 2) 2 ،یدارپا یو شهرساز یمعمار.  آبادشهر خرم 

خمینی و مام  مکان در فضداهای شدهری، نمونه موردی: میدان اسدطوح حس (.1397)ضدابطیان، الهام، و رضدا خیرالدین. 

 .18 – 169(: 2) 2دانش شهرسازی . امام حسین شهر تهران

معماری به مثابه فرهنگ؛ تحلیلی بر کاراکتر زاویه  (.1401)سددیدمجید.    ،هاشددمی طغرالجردی ،  محمدامین  ،عزیزمقدم

  -109(:  2) 4  فرهنگ و هنر  یشناسجامعه.  پذیری فرهنگ و معماری فضاهای بینابینبصری در تطبیق

 5-66:  26  هنرهای زیبا. دهنده آنمفهوم حس مکان و عوامل شکل(. 1385)فالحت، محمدصادق.  

هنرهای  ها و نقش آن در ارتقاء حس مکان فضدای معماری. ماهیت نشدانه(.  1391)و سدمیرا نوحی.   فالحت، محمدصدادق 
 .17-26:  1 زیبا
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مجله . معماری کیفیت ارتقای در مکان حس مفهوم نقش(.  1396)و شدهیدی، صدمد.   فالحت، محمدصدادق، کمالی، لیال،
 .15-22:  46( 14)  ،باغ نظر

مکان و بررسدی عناصدر و ابعاد مختلف آن، نمونه  حس  -تبیین مدل هویت مکان(.  1392)کاشدی، حسدین، و ناصدر بنیادی. 

 .52  -43(: 3)18هنرهای زیبا   شهرری.  راه  ادهیپ موردی: 
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