عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در فرآیند بازآفرینی
در بافت مسکونی اطراف حرم حضرت امام رضا (ع) ،محلۀ نوغان
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چکیده  

یکی از مهمترین شاخصههای ارتباط انسان با محیط ،حستعلق به مکان است که در راستای تداوم حضور انسان در مکان نقش
تعیینکنندهای دارد .احساس تعلقخاطر به مکان در بین ساکنین بافتهای کهن سبب پایداری آن ،در ابعاد مختلف میگردد.

عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی

محلة نوغان در بافت پیرامون حرم حضرت امام رضا (ع) در شهر مشهد واقع شده که در محدودة طرح بهسازی و نوسازی قرار
گرفته اس��ت .با توجه به اهمیت حستعلق به محله بهعن��وان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بازآفرینی محالت قدیمی،
این تحقیق بر آن اس��ت ،تا عوامل تأثیرگذار بر حستعلق س��اکنین و زائرین س��اکن در محلة نوغان (به عنوان جزیی تفکیک
ناپذیر در بازآفرینی بافت) را شناسایی و ارائه نماید .روش این تحقیق کیفی است و رویة عملی آن استفاده از پرسشنامۀ باز و
مشاهده است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در نزدیکی این محله ،مهمترین عامل
تأثیرگذار بر حستعلق است؛ به سبب کیفیت و قدرت این عامل محیطی ،در طول زمان ،درک ساکنین متأثر گردیده و سبب
افزایش مدت س��کونت و ایجاد رضایتمندی آنها ش��ده است .سایر عوامل محیطی و فردی تأثیرگذار در حستعلق ،نسبت به
این عامل در درجة بعد قرار میگیرند .همچنین این نتایج این پژوهش نشانگر آن است که هویت محالتی مانند محلة نوغان،
ب��ه اختالط س��اکنان و زائران از قومیت و فرهنگهای مختلف گره خورده اس��ت که این هوی��ت کمنظیر را از طریق مداقه در
برنامههای بازآفرینی شهری ،میتوان حفظ و تقویت نمود.

واژههاي كليدي  :

حستعلق ،بازآفرینی شهری ،محلة نوغان ،بافت مسکونی ،حرم امام رضا (ع).
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 - 1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری با موضوع “بررسی مفهوم قلمرو و عوامل موثر بر آن در بافت پیرامون حرم اما رضا (ع) “ به راهنمایی
آقای دکتر علی افشار و خانم دکتر آزاده آقالطیفی است که مشمول طرح حمایت از پایاننامهها توسط شهرداری ثامن مشهد شده است.
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اقبال الهوری مشهدfarzaneh.ahmadi69@yahoo.com ،
 - 3استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اقبال الهوری مشهد
 - 4استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
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مقدمه
احساس تعلق خاطر به مکان در بافتهای قدیم همواره مهمترین عامل برای دوام و پایداری آن ،چه بهلحاظ کالبدی و فعالیتی
و چه از نظر معنایی و خاطرهای بوده است .مکان فضایی است هویتساز ،نسبی و تاریخی که هرگز بهطور کامل از میان نمیرود
و نامکان هیچگاه بهطور کامل تحقق نمییابد ( .)Canter, 1977, 173محالت مس��کونی از کهنترین میراثهای شهرنش��ینی
ی آن میشود .این پژوهش با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر حستعلق
بهشمار میروند که احساس تعلق ساکنین سبب پایدار 
در فرآیند بازآفرینی ،محلۀ نوغان در بافت مسکونی اطراف حرم حضرت امام رضا (ع) را مورد سنجش قرار داده است.
باتوجه به اجرای چندسالة طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم امام رضا (ع) ،بافت اطراف محلۀ نوغان دستخوش تغییرات بسیاری
گردیده است؛ لذا این پژوهش بر آن است ،تا با بررسی عوامل تأثیرگذار بر حستعلق برای ساکنین بافت و زائرین ساکن در محله
(بهعنوان جزیی تفکیکناپذیر در آن) ،به نتایجی برای بازآفرینی این محله دست یابد .از این رو ابتدا حستعلق به مکان و سطوح
و ابعاد آن بررس��ی میش��ود و سپس عوامل استخراجشده ،در محلة نوغان سنجش قرار می گیرد و درنهایت موارد قابل توجه در
فرایند بازآفرینی مطرح میشود.
 .1حستعلق به مکان

حستعلق به مکان را میتوان به معنای خاص و متمایز بودن ،ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داش��تن دانس��ت (سرمست و
متوس��لی .)1389 ،تعلق مکانی در مردم بهواس��طۀ مکانی که در آن به دنیا آمدهاند و رش��د کردهاند شکل میگیرد .در واقع این

نوع ارتباط با مکان ،مردم را بهگونهای ماندگار ،تحتتأثیر قرار میدهد و خاطرۀ مکان ،هویت انس��ان را غنا میبخش��د .از دیدگاه
روانشناسی محیط ،احساس تعلق و دلبستگی به مکان در سطح باالتری از حس مکان قرار دارد ،که به منظور بهرهمندی و تداوم

حضور انسان در مکان نقش تعیینکنندهای مییابد (فالحت .)1385 ،تعلق به مکان ،فراتر از آگاهی از استقرار در یک مکان است.
این حس به پیوند فرد با مکان منجرشده و در آن انسان خود را جزئی از مکان میداند و براساس تجربههای خود از نشانهها ،معانی،

عملکردها و شخصیتها نقشی برای مکان در ذهن متصور میسازد و مکان برای او قابل احترام میشود (.)Steele, 1981, 44

مهمترین معنای تعلق به مکان در تجربۀ رابطۀ نمادین فرد ،گروه و مکان نهفته است که میتواند ضمن فرهنگی بودن ،از دیگر

منابع اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی و فرهنگی نیز معنا بگیرد (فالحت .)1385 ،مکان بهواسطۀ روابط اجتماعی در قلمروهای کوچک

دارد ،ک��ه هري��ک به ايجاد حستعلق به مکان ،از طريق برقراری يک رابطۀ س��مبليک با محي��ط میانجامد (Altman & low,

 )1992که به شرح ذیل هستند:

ارتباط تبارشناسانه (ارتباط ساکنین و محیط در زمانهای طوالنی)؛
ارتباط به واس��طۀ از دس��ت رفتن سرزمین (این رابطه به واسطۀ از دست دادن مکان و تجدید خاطره با فرآیند آفرینش مجدد
مکان ایجاد میگردد)؛

عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی

و بسته سبب ایجاد حستعلق به گروه شده و آن را تقویت میکند .همچنین ،شش نوع رابطۀ نمادین میان انسان و محیط وجود

ارتباط اقتصادی (این رابطه به واسطۀ مالکیت به وجود میآید)؛
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ارتباط کیهانشناختی (در این رابطه تعلق مکانی به واسطۀ تطابق میان اسطورهها و نمادها از طریق مناسبات مذهبی ،معنوی
یا اسطورهشناسی به وجود میآید)؛
ارتباط زیارتی (نوع خاصی از تعلق به مکان است« .زیارت» ،تجربۀ مکان موقتی است؛ ولی حس مکان به دلیل اهمیت مذهبی،

سیاسی مکان ،مدتهای مدید دوام مییابد)؛
معنوی یا اجتماعی-
ِ

ارتباط روایتی (در این رابطه فرد به واسطۀ افسانهها و داستانها و نامگذاری روی مکان با سرزمین و فضا آشنا میشود).
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 .1-1سطوح مختلف تعلق به مکان
طبق بررسیهای شامای )1991( 5سطوح مختلف حس مکان ،شامل سه مرحلة اصلی تعلق به مکان ،دلبستگی به مکان و تعهد
به مکان است .او همچنین این حس را در هفت سطح طبقهبندی میکند که عبارتند از:
( .)1بیتفاوتی به مکان؛
( .)2آگاهی از قرارگیری در یک مکان؛
( .)3تعلق به مکان؛
( .)4دلبستگی به مکان؛
( .)5یکی شدن با اهداف مکان؛
( .)6حضور در مکان؛
( .)7فداکاری برای مکان.
با توجه به این هفت سطح میتوان گفت که دو سطح اولیۀ آن ،بیشتر به سطوح ادراکی و شناختی فرد نسبت به محیط میپردازند
و از سطح سه به بعد ،ابعاد احساس فرد نسبت به مکان مورد توجه قرار میگیرند.رلف )1976( 6نیز بر عمیقترین سطح وابستگی

به مکان بهصورت ناخودآگاه اش��اره مینماید و اعالم میکند ناآگاهانه بودن حستعلق ،زمانی خود را نش��ان میدهد که فقدان یا
7
جدایی فرد و مکان اتفاق بیفتد و حستعلق دارای طیف وسیعی از بیمکانی تا تعلق و همذاتپنداری شدید با مکان گردد .هاموم
( )1992نیز در مطالعات خود با اش��اره به درجات مختلف حس مکان ،به وجود تفاوت معنایی در درجات این حس تأکید کرده
و نوع��ی ارتب��اط اجتماعی عمیق بین محیط و فرد را ،به عنوان بُعدی از حستعلق ،مورد توجه قرار داده اس��ت (جوان فروزنده و
مطلبی.)1389 ،
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 .2-1ابعاد مختلف حستعلق مکان
ج��وان فروزن��ده و مطلبی ( )1389حستعلق را واجد دو بعد اجتماعی و کالب��دی میدانند و نتایج پژوهش آنها بر برتری تعلق
اجتماع��ی ب��ر تعلق کالبدی تأکید مینماید .نکتۀ مهم بهدس��ت آمده در آن پژوهش ،نقش محی��ط و ویژگیهای کالبدی آن در
ش��کلگیری حستعلق اس��ت .افزونبر این ،عوامل کالبدی نقش واسطه را در ش��کلگیری حستعلق در دو سطح از محیط ایفا
میکنند؛ در سطح نخست ،عناصر کالبدی محیط با همسازی فعالیتها از طریق تأمین و قابلیت انجام آنها ،تأثیرگذار میشود که
این امر در برقراری تعلق اجتماعی محیط مؤثر واقع میشود و در سطح دوم عناصر کالبدی بهعنوان مؤلفههای فرهنگی و نمادها،
واس��طۀ بصری در ایجاد ارتباط ذهنی بین اس��تفادهکنندگان از مکان هستند که این عناصر نیز منبعث از خاطره و تصاویر ذهنی
استفادهکنندگان هستند.
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 .3-1عوامل تأثیرگذار بر حستعلق به مکان
در این بخش با بررسی پژوهشهای انجامشده در حیطة حستعلق به مکان ،دستهبندی جامعی از عوامل تأثیرگذار بر حستعلق
ارائه میگردد .مغاره و همکاران ( )1392ش��اخصهای تأثیرگذار بر حستعلق بر مکان را ش��اخصهای تعلق روحی -روانی ،تعلق
اخالقی و تعلق بیوگرافیکی میدانند .منظور از شاخص تعلق روحی-روانی مفاهیمی است که خاطره و به سبب آن ،روابط روحی-
روانی ایجاد میکند .این شاخص به دو دستة مفاهیم کالبدی (از جمله عناصر خاطرهساز ،نقاط شاخص محله ،بناهای تاریخی و
مکانهای مرجع) و مفاهیم اجتماعی (از جمله روابط همسایگی در محله ،طبقات اجتماعی ،رویدادهای محلی خاطرهساز ،تعاون و
5 -Shmuel Shamai
6 - Edward Relph
7 -David Hummom
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همکاریهای محلی) تقسیم میگردد .همچنین شاخص تعلق اخالقی ،همان پیوندهای اخالقی و اعتقادی است که شامل فرهنگ،
س��نت ،آموزشهای دینی و مش��ارکت میگردد .تعلق بیوگرافیکی نیز رابطة عمیق تاریخی و خانوادگی اس��ت که به س��ه دستۀ
«استمرار سکونت در محله»« ،تولد ،حیات ،مرگ» و «گذشته ،حال و آینده» ،تقسیم میگردد .همچنین نتایج تحقیق سرمست و
متوسلی ( )1389بیانگر آن است که عواملی از قبیل تلقی و برداشت دیگران از مکان ،قدمت و پیشینه ،میزان سکونت فرد در آن
مکان ،داشتن تجربهها و خاطرات مشترک از آن مکان ،میزان فعالیتهای جمعی و اجتماعی ،میزان احساس امنیت در فضاهای
عمومی در ایجاد حستعلق به مکان مؤثر هستند .پژوهش جوان فروزنده و مطلبی ( )1389حستعلق در معماری را برآیند سه
عامل فرد ،دیگران و محیط به ش��مار میآورد؛ در واقع حستعلق به مکان از یک طرف وابس��ته به مشخصات و ویژگیهای فردی
ش��امل انگیزشها ،شایستگیها و ش��ناخت افراد نسبت به مکان بوده و از طرف دیگر ریشه در تعامالت اجتماعی و ارتباط فرد و
دیگران در محیط دارد که منبعث از نیازهای انسانی تعلق به عنوان نیاز اولیة انسانی است.
بنابراین بهطور خالصه میتوان نتیجه گرفت که عوامل تأثیرگذار بر ایجاد حستعلق به مکان ناشی از فرد و محیط اطراف او (با
تمام ویژگیهایش) اس��ت .ازاینرو این عوامل در یک دس��تهبندی کلی به دو گروه «عوامل محیطی» و «عوامل فردی» تقس��یم
میشوند .همچنین ،میتوان عوامل محیطی تأثیرگذار را به سه دستة عوامل کالبدی ،عوامل اجتماعی و فعالیتهای موجود در یک
مکان تقسیم کرد که منظور از عوامل کالبدی شاخصهایی مانند فرم ،روابط و سازماندهی ،مکانهای شاخص و خدمات محلی
اس��ت .همچنین اجتماع ،شامل سه شاخصة تعامالت اجتماعی ،طبقات اجتماعی و سایر افراد حاضر در بافت است و فعالیت نیز
در برگیرندة شاخصههایی از قبیل تعاون و همکاریهای محلی و رویدادهای محلی خاطرهساز است .عوامل فردی نیز به دو دستۀ
تصورات ذهنی و ویژگیهای فردی تقس��یم میش��ود؛ منظور از تصورات ذهنی ،رضایتمندی ،امنیت ،رابطهها ،توقعات و تعلقات
قبلی است و ویژگیهای فردی نیز دارای عوامل شغل ،نوع اقامت ،فرهنگ مرجع و مدت اقامت است .این تقسیمبندی در نمودار
(شکل  )1مشخص شده است.
شکل  : 1عوامل تأثیرگذار بر حستعلق به فضا
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شماره47-48

(منبع :نگارندگان)

 -2بازآفرینی محله نوغان در بافت مسکونی اطراف حرم حضرت رضا (ع)
 .1-2مفهوم بازآفرینی
بازآفرینی به معناي باز تولید یا ترمیم طبیعی بخش��ی از یک تمامیت زنده اس��ت که در معرض نابودي قرار گرفته است (لطفی،
 .)1386به عقیدة گالدینی ( )2005بازآفرینی از طریق بهبود حیاط محیطی ،اقتصادی و اجتماعی شهر بهدست میآید و طیف
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وس��یعی از فعالیتها را توصیف میکند که به مناطق فرس��وده و کهن ش��هر زندگی جدیدي میبخش��ند و بدین لحاظ باعث
تجدیدحیات س��اختمانها ،زیرساختها ،تأسیس��ات شهري و محیط ساختهشده میشود و منجر به توسعۀ مجدد ساختارهایی
میگردد که پایان عمر مفیدش��ان فرا رس��یده است .بنابراین بازآفرینی با بررسی موقعیت ،شرایط محیطی ،اجتماعی -فرهنگی
و اقتصادي س��عی دارد به تجدید حیات مکانهایی بپردازد که به مرور زمان فرس��وده شده و کارایی الزم را ندارند ،همچنین به
نحوي که احیاي کالبدي و عملکردي توأمان به وقوع بپیوندد ،باعث افزایش کیفیتهاي محیطی میگردد (عندلیب و همکاران،
 .)1392جدول زیر ویژگیهای بازآفرینی را شرح میدهد.
جدول  :1تشریح مفهوم بازآفرینی
واژه
معادل لغوی
معنای مفهومی

هدف

بازآفرینی
نو شدن و به روز شدن
خلق فضاي شهري جدید باحفظ ویژگیهاي فضایی (کالبدي و فعالیتی) قدیم
ارائه شخصیت و هویت متفاوت
بازآفرینی فضا با ویژگیها و ارزشهاي کهن فضا
ایجاد شخصیت و هویت مستقل
حفظ ویژگیهاي با ارزش بافت

اصول

خلق فضاهاي جدید متناسب با نیاز روز
بازآفرینی و تعریف مجدد ارزشهاي بهتر براي پاسخگویی به نیازهاي معاصر

زمان اقدام

مستمر و بلندمدت

عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی

(منبع)Robert, 2003, 12 :
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 .1-2محلة نوغان
محلۀ نوغان به دلیل مجاورت مجموعۀ حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) از یک سو و سالم ماندن بخش اعظمی از بافت قدیمی
محله و زنده بودن ساختار اصلی آن از سویی دیگر ،در حال حاضر هنوز هم به عنوان یکی از پویاترین بخشهای شهری بافت
کهن مشهد مطرح است .نوغان فعلی که بازمانده بافت اصلی و قدیم آن است در شمال شرق مشهد قرار دارد و با وجود این
که به علت مرور زمان تغییرات زیادی در آن روی داده اس��ت ،هنوز آثار بس��یاری در این محله کهن باقی مانده و به خوبی
میتوان بقایای آداب و رسوم و لهجه و لباس و غذاهای قدیم نوغان را در آنجا مالحظه نمود.8
با توجه به اینکه امروزه محلۀ نوغان در محدودۀ بافتهای هدف برنامههای بازآفرینی شهری پیرامون حرم مطهر قرار گرفته
و مش��مول طرح بهس��ازی نوسازی شده است ،از این رو چگونگی بازآفرینی آن از اهمیت قابلمالحظهای برخوردار است .این
محله در ش��مال غربی حرم مطهر واقع ش��ده و در محدوده قطاع دو از قطاعهای چهارگانه طرح بهس��ازی و نوسازی پیرامون
حرم حضرت امام رضا (ع) قرار گرفته است .مساحت آن حدود  124هکتار و حدود  36درصد از مساحت  2قطاع را به خود
اختصاص داده است .الزم به ذکر است که کمترین بیشترین میزان نسبی مداخله در زمینۀ بازآفرینی بافت اطراف حرم مطهر،
 - 8نوغان قدیم دارای ویژگیهای از قبیل داالنهای تنگ و باریک ،وجود مساجدی کهن نظیر مسجد خونی ،مسجد هفت دره ،مسجد کشمیریها و نیز همجواری
تأسیساتی مانند حمامها و آب انبارها ،دروازه و یخدان بزرگ نوغان و بناهایی مانند گنبد خشتی و بازار نوغان بوده است.
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مرب��وط به این قطاع اس��ت و از این رو میتوان با توجه به ارزش تاریخی این محل��ه ،در جهت بهبود بازآفرینی بافت،مطالعات
دقیقتری انجام داده و راهکارهایی ارائه نمود (اسحاقیان و همکاران.)1391 ،
نقشه :1تقسیمبندی قطاعهای محدودۀ طرح نوسازی
وبهسازی بافت پیرامون حرم مطهر

(مأخذ)www.maskansamen.ir :

 .3بررسی عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در محلة نوغان :

در این مقاله ،برای بررس��ی عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در محلة نوغان ،از روش پرسش��نامه و مش��اهده استفاده شده است .با
توجه به حضور زائران به عنوان یک فاکتور تأثیرگذار در بازآفرینی بافت ،مخاطب این تحقیق ،ساکنین و زائرین ساکن در محلة

نوغان بودند که با توجه به تفاوت مفهوم حستعلق برای زائرین و س��اکنین ،نیاز به بررس��ی این مفهوم برای آنها بود و لذا برای
این دو گروه مخاطب دو گونه پرسش��نامه تهیه گردید .الزم به ذکر اس��ت که فاکتورهای تعیین ش��ده در این پرسشنامهها یکی

پرسشنامه باز (سؤاالت تشریحی) در بین ساکنین و زائرین ساکن در محلة نوغان بررسی گردید که سهم هر دسته از مخاطبان

 20عدد پرسشنامه بود .هم چنین ،از میان  20نفر از ساکنین 13 ،نفر مالک و  7نفر مستأجر بودند .سؤاالت پرسشنامه به بررسی
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است و بعضی سوالها به علت بیارتباط بودن موضوع با مخاطب مورد بررسی ،تغییر کردهاند .در پیمایش انجام گرفته 40 ،عدد

عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی

از ویژگیهای تأثیرگذار در بازآفرینی این محله ،حضور ش��بانهروزی زائران در بافت و اس��کان آنها در خانههای س��اکنین است.
این ویژگی که از گذش��ته تا امروز در بافت وجود دارد ،س��بب نوع خاصی از زندگی و تعامالت شده است که در بازآفرینی دوبارة
بافت نیز تأثیرگذار است .با توجه به دستهبندی روابط میان انسان و محیط توسط سیتالو و آلتمن ( ،)1992در این محله ارتباط
تبارشناسانه به علت سابقة سکونتی باال و ارتباط زیارتی به سبب وجود زائران به صورت همزمان شکل گرفته است ،و سبب تمایز
این بافت ش��ده اس��ت .لذا با توجه به اینکه یکی از عوامل تأثیرگذار در بازآفرینی بافت فرسوده حستعلق ساکنین بافت است ،در
ادامه به بررسی عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در بافت پرداخته شده است ،که مخاطب بررسی آن عالوه بر ساکنین ،زائرین ساکن
در بافت نیز هستند.

عوامل تأثیرگذار بر حستعلق با توجه به نمودار نهایی مبانی نظری (نمودار )1پرداخته اس��ت .همچنین با توجه به نتایج پایلوت
پیمایش مشخص گردید که به علت باال بودن سن ساکنین و پایین بودن سطح سواد ،پرسشنامهها به صورت کامل پر نمیگردد
لذا در پژوهش انجام گرفته ،برای باال بردن دقت پژوهش اطالعات پرسش��نامه توس��ط پژوهشگر وارد گردید .جدول  2که مالک
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بررسی عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در این مقاله است با توجه به نمودار  1شکل گرفته و در واقع به نوعی کامل شدة آن است.

در ادامه به بررسی فاکتورهای آن در دو دستة عوامل محیطی و فردی پرداخته میشود.
جدول :2عوامل تأثیرگذار بر ایجاد حستعلق
عوامل

زیر شاخهها

شاخصها
شکل ساختمان

فرم

مقیاس ارتفاعی و تناسبات
روابط موجود بین فضاهای عمومی ،نیمه خصوصی
نیمه عمومی ،خصوصی

روابط و سازماندهی
کالبد

بناهای تاریخی

مکانهای شاخص

مکان خاطرهساز

محیط

دسترسی به خدمات محلی

خدمات محلی

اجتماع

فعالیت

فرد

عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی

تصورات ذهنی
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ویژگیهای فردی

دسترسی به حمل و نقل عمومی

تعامالت اجتماعی

روابط همسایگی

طبقات اجتماعی

درآمد خانوار ،قومیت

سایر افراد حاضر در بافت

نمودها و بروزهای اجتماعی

تعاون و همکاریهای محلی

همکاریهای محلی

رویدادهای محلی خاطره ساز

برگزاري آیینهاي جمعی

رضایت مندی

رضایت از محیط زندگی

حس امنیت

وجود امنیت در محیط زندگی

تعلقات

رابطهها ،تعلقات محیطی ،توقعات

مدت اقامت

مدت زمان اقامت در محله

فرهنگ مرجع

فرهنگی که شخص در آن رشد یافته است.

نوع اقامت

مالک ،مستأجر ،اقامت موقت

محل اشتغال

وابسته به محیط زندگی
(منبع :نگارندگان)
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مذهبی

 -1-3عوامل فردی
با توجه به جدول شماره  2عوامل فردی به دو دستة ویژگیهای فردی و تصورات ذهنی افراد تقسیم میگردند که دستة نخست
یعنی ویژگیهای فردی ،خود بر دستة دوم یعنی تصورات ذهنی نیز تأثیرگذار است .بدینترتیب برای دسته دوم و یا عوامل دیگر
مؤثر بر حستعلق ،ضروری است بدانیم که چه کسانی با چه ویژگیهایی مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
ویژگیهای فردی
در این قسمت نتایج ویژگیهای فردی ساکنین و زائران براساس پرسشنامههای مورد اشاره و در قالب دو جدول آورده شده است.
ویژگیهای فردی که برای ساکنین بررسی شدهاند عبارت از نوع اقامت ،جنسیت ،سن ،محل اشتغال سرپرست خانوار ،فرهنگ
مرجع و مدت زمان اقامت هس��تند .الزم به ذکر اس��ت در سؤالهایی که نوع اقامت تأثیرگذار است مانند فرهنگ مرجع و مدت
اقامت ،س��اکنین به دو دس��تة مالکین و مستأجرین تقسیم شدهاند .همچنین مدت اقامت در این جدول خود به دو دستة مدت
اقامت در محله و مدت اقامت در منزل مسکونی تقسیم شده است.
جدول  :3ویژگیهای فردی ساکنین
ساکنین
نوع اقامت
جنسیت
سن
محل اشتغال سرپرست
خانوار

 65درصد مالک 35 ،درصد مستأجر
 65درصد زن 35 -درصد مرد
میانگین سنی پاسخدهندگان برابر  54/6سال است
محل اشتغال سرپرست خانوار ساکنین ،هم در داخل محله و هم در خارج از محله ذکر شده
است .که سهم بیشتر آن را خارج از محله داشته است.

ویژگیهای فردی

فرهنگ مرجع
مستأجرین

از بین  35درصد مس��تأجر 20 ،درصد ایرانی (متعلق به ش��هرهای
مختلف دور و نزدیک مانند بندرانزلی ،دامغان و نیش��ابور) و  15درصد
غیرایرانی (پاکستانی و تاجیکستانی)
در میان مستأجران هیچ کدام مشهدی نیستند.

مدت اقامت

م��دت اقام��ت در
محله
مستأجرین

میانگین سکونت در محله  12/5سال است.
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مالکین

میانگین مدت اقامت  37/38سال است.
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مالکین

 65درصد از مصاحبه شوندگان به عنوان ساکن ،مالک هستند.
از مجم��وع س��اکنان 35 ،درصد مش��هدی و  30درص��د متعلق به
ش��هرهای دیگر بودهاند (شهرها دارای تنوع جغرافیایی هستند ازجمله
چناران ،چکنه ،سروالیت سبزوار ،میبد ،طرقبه و بندر کنگ).

از می��ان مالکی��ن  50درصد در طول اقامت در همان منزل مس��کونی
م��دت اقام��ت در
اقامت داشتهاند.که میانگین آن برابر  35/2سال است.
منزل مسکونی
(منبع :نگارندگان)
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در جدول  4ویژگیهای فردی برای زائران بررس��ی ش��ده اس��ت .که این ویژگیها عبارتند از :مدت اقامت ،فرهنگ مرجع ،تعداد
تشرف ،سن ،جنسیت .یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر حستعلق ،مدت اقامت زائرین است؛ که خود آن به دو بخش مدت اقامت
در محله و مدت اقامت در واحد اقامتی تقسیم گردیده است.
جدول  :4ویژگیهای فردی زائرین
زائرین
جنسیت
سن

 75درصد زن –  25درصد مرد
میانگین سنی آنها برابر  37/85سال است.

ویژگیهای فردی

تعداد تشرف

تعداد تشرف زائران به مشهد از  1تا  40دفعه متغیر بوده است.

فرهنگ مرجع

در میان زائرین 55 ،درصد از استان اصفهان و سایر زائرین از شهرهای تهران ،میانه ،سبزوار و
شیروان آمده بودند.
مدت اقامت در محله

مدت اقامت
مدت اقامت در منزل
مسکونی

میانگین مدت اقامت زائرین در مشهد  3/9روز است.
تنها  25درصد از زائرین بیش از یکبار به این محله آمدهاند.
هیچکدام از زائرین در محل اقامت قبلیشان ،اقامت نکردهاند.

(منبع :نگارندگان)

عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی
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با توجه به نتایج حاصل شده از تطابق ویژگی های فردی با دیگر عوامل ،میتوان نتیجه گرفت که حستعلق با توجه به نوع اقامت
و مدت زمان آن ،برای افراد متفاوت است .در این پژوهش مالکین نسبت به مستأجرین و مستأجرین نسبت به زائرین از حستعلق
بیش��تری نس��بت به منزل مسکونی و محلة خود ،برخوردار بودند .همچنین هرچه مدت زمان اقامت در یک منزل مسکونی و به
تبع آن ،محلة نوغان بیشترشده است ،حستعلق افراد نیز نسبت به آن بیشتر میگردد .افزونبر این ،باتوجه به عالقة مردم ایران
و س��ایر کش��ورها به حضرت امام رضا (ع) ،افراد بسیاری از روستاها ،ش��هرها و کشورهای مختلف برای سکونت به نزدیکی حرم
ایشان میآیند .این تفاوت قومیت سبب شکلگیری روابط همسایگی با قومیتهای متفاوت همسایگان از جمله یزدی ،شمالی،
تاجیک ،پاکس��تانی شده است .طبق بررسیهای انجام شده افرادی که اصالتاً مشهدی هستند ،کمتر عالقه به برقراری ارتباط با
سایر قومیتهای موجود در یک محله دارند.
تصورات ذهنی فرد

موضوع تصورات ذهنی به س��ه دس��تة رضایتمندی ،امنیت و تعلقات تقسیم میگردد .منظور از رضایتمندی ،رضایت از محیط
زندگی است ،که در پرسشنامه در دو بخش رضایت از محلة زندگی و رضایت از منزل مسکونی مطرح شده است .برای این منظور
از مخاطبین خواسته شد تا میزان رضایت و دالیل رضایت یا عدم رضایت خود را از محله و منزل مسکونی اعالم کنند و همچنین
پیشنهادهای خود را جهت باال رفتن حس رضایت مطرح نمایند (جدول .)5

جدول  :5تحلیل رضایت مندی ساکنان و زائران
رضایتمندی

رضایت از محله

درصد

وجود حرم حضرت امام رضا (ع) ،مذهبی بودن
 80درصد محله ،و سابقة سکونت از کودکی در محله

راضی

رضایتمندی ساکنین

ناراضی

راضی
رضایت از منزل
مسکونی
ناراضی

رضایتمندی زائرین

رضایت از
محله

 20درصد
مالک

شلوغی و عدم نظارت از محله

نزدیکی به حرم مطهر ،ساختن شدن خانه
 50درصد توسط خود فرد ،سابقة روضه خوانی درخانهها
داشتن حیاط و صاحب خانه خوب

مستأجر

 20درصد

مالک

عدم مجوز برای نوسازی ،جدا نبودن
 15درصد
سرویسها

مستأجر

 15درصد

قدیمی بودن خانه
نزدیکی به حرم امام رضا (ع)

راضی

 70درصد

ناراضی

طوالنی بودن را تا حرم مطهر حضرت امام
 30درصد رضا (ع)

راضی

 40درصد

ناراضی

 60درصد

سابقة حضور
نبودن بهداشت و جدا نبودن فضاها

(منبع :نگارندگان)

بنابراین با توجه به جدول ش��ماره  5میتوان گفت که حدود  80درصد س��اکنان از محلة خود رضایت دارند ،مهمترین عامل در
میزان رضایت از محله ،وجود حرم حضرت امام رضا (ع) در نزدیکی این محله ،مذهبی بودن اهالی و سابقة سکونت از کودکی در
محله اس��ت .همچنین  70درصد س��اکنان از منزل مسکونی خود رضایت دارند که مجددا ً نزدیکی به حرم مطهر در آن تأثیرگذار
محله ،بهس��ازی بافت ،س��اماندهی زائران ،ایجاد عالئم برای خوانا شدن محیط برای زائران ،وسیع شدن معابر ،ایجاد فضای سبز و

وسایل ورزشی ،افزایش نظارت بر فضای عمومی و بهبود وضعیت روشنایی،بهداشت و ترافیک منطقه .همچنین پاسخهای مرتبط
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اس��ت .پیش��نهادهای س��اکنان برای باال بردن حس رضایت از محله عبارتند از :عدم تخریب خانهها در طرح بهسازی و نوسازی

عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی

رضایت از
منزل مسکونی

دالیل

با رضایتمندی زائران از محله و محل اقامتش��ان مطرح نش��انگر آن است که حدود  70درصد از محله اعالم رضایت کردهاند که
دلیل آن نزدیکی به حرم مطهر بوده اس��ت .همچنین دو عامل اساس��ی نبود بهداشت و عدم تفکیک فضایی مناسب ،سبب شده

است تا  60درصد از پاسخدهندگان از منزل مسکونی خود اعالم نارضایتی داشته باشند.
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یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر حستعلق ،احساس امنیت است که به دو قسمت احساس امنیت در محله و احساس امنیت در

منزل مسکونی تقسیم میشود 45 .درصد از ساکنین امنیت موجود در محله را خوب و  30درصد متوسط و  25درصد کم ارزیابی

کردهاند .پیشنهادهای اصلی این افراد جهت باال بردن امنیت در محله عبارتند از افزایش نظارت ،بهسازی معابر و بهبود وضعیت

روش��نایی .همچنین  85درصد س��اکنین امنیت موجود در منزل مسکونی خود را خوب ارزیابی کردهاند و پیشنهادهایشان برای
بهبود آن عبارتند از افزایش نظارت عمومی ،عدم ورود زائر در خانههای خصوصی و افزایش تعداد موانع فیزیکی برای ورود سارقان

مانند حفاظ .همچنین با توجه به بررس��یهای انجام ش��ده مشخص شد مس��تأجرین نسبت به مالکین امنیت بیشتری احساس

میکنند .الزم به ذکر است که تمامی زائرین از امنیت موجود در محله و محل اقامتشان اعالم رضایت نموده و هیچ پیشنهادی

جهت افزایش امنیت نداشتهاند.

در مورد تعلقات میتوان گفت که طبق بررسیهای انجام شده در این پژوهش و پژوهشهای پیشین علت سکونت بیش از نیمی از
ساکنین نزدیکی به حرم مطهر است؛ در واقع وجود حرم حضرت امام رضا (ع) سبب ایجاد محلهای با سنتهای مذهبی قویتری

شده است که بسیاری از ساکنان به آن عالقهمند هستند .افزونبر این در چنین محلهای که به واسطة قرارگیری نسبت به حرم
مطهر ،جهت قبله با جهت حرم حضرت امام رضا (ع) یکی است ،صفتی به خانههای این محله اضافه شده است که در اصطالح

محلی «دو قبلتین» گفته میش��ود .طبق بررس��یهای مهندسین مش��اور اوت و اثر ( )1389دو قبلتین بودن برای زائران لبنان،
بحرین و عراق بس��یار مهم اس��ت و سبب میگردد تابه اقامت در این محله اشتیاق بیشتری نشان دهند .همچنین یکی دیگر از
دالیل اصلی تعلق افراد به محله ،وابستگی محل استغالشان به محله است .الزم به ذکر است که تعداد قابل توجهی از ساکنین،

در داخل محله شاغل هستند.
 -2-3عوامل محیطی

همانطور که اشاره شد ،عوامل محیطی به سه دسته عوامل کالبدی ،عوامل اجتماعی و فعالیتهای موجود در یک مکان تقسیم

میشود ،که هرکدام از این عوامل شاخصههای خود را دارند .در ادامه به بررسی این عوامل پرداخته میشود.

عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی

عوامل کالبدی
در این قسمت به بررسی شاخصههای کالبدی شامل فرم ،روابط و سازماندهی ،مکانهای شاخص و خدمات محلی پرداخته شده

است.

منظور از فرم ،ش��کل س��اختمان و مقیاس ارتفاعی و تناسباتِ آن اس��ت .برای این منظور از ساکنین خواسته شد تا ویژگیها و

اشتراکات خانههای موجود در محلة خود را نام ببرند 55% .ساکنین به داشتن حیاط در خانهها به عنوان اشتراکات اشاره کردهاند.

سایر افراد نیز ویژگیهای از قبیل وجود درخت در خانهها ،یک واحدی بودن ،دو طبقه بودن ،ساخت خانهها با مصالح ضعیف و
بدون مجوز ،قدیمی بودن و داشتن سقفهای چوبی و بزرگ بودن خانهها را ذکر کردهاند.9
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با توجه به مشاهدات ،عرصهبندی فضایی بافت مورد بررسی با در نظر گرفتن حضور همزمان زائرین در منزل ساکنان شکل خاصی
به خود گرفته اس��ت و به چهار دس��ته شامل فضای خصوصی ،فضای نیمهخصوصی ،فضای نیمهعمومی و فضای عمومی تقسیم

میشود که با توجه به مشاهدات میدانی و پرسشنامه ساکنین و زائرین این فضاها عبارتند از:

 - 9الزم به ذکر اس��ت که دو نفر از پاس��خدهندگان اعالم کردهاند که خانهها در محله هیچ اش��تراکی ندارند .نکتة جالب توجه این اس��ت که هر دو نفر به فعالیتهای
مذهبی ،که در خانهها انجام میشود ،مانند روضهخوانی ،تاکید داشتهاند.
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فضای خصوصی :برای ساکنین فضای داخل خانه (مانند اتاق خواب و در بعضی موارد که اتاق خواب نداشتند ،نشیمن) است.
این فضا برای زائرین معموالً وجود ندارد.
فضای نیمهخصوصی :فضایی که زائرین یا مستأجرین و صاحبخانه از آن به صورت مشترک استفاده میکنند (مانند حیاط،

فیلتر ورودی و در بعضی از موارد راهپله ،س��رویسها و آش��پزخانه) .برای زائرین این فضا ش��امل فضای اقامت خودش��ان (اتاق یا
سوئیت) میشود.

فضای نیمهعمومی :این فضا برای ساکنین معموالً از جلو در ورودی شروع میشود و معموالً با توجه به درک افراد از محله تا
کوچة محل زندگیشان را در بر میگیرد .این فضا برای زائرین معموالً فضای مشترکشان با صاحب خانه است.
فضای عمومی :برای س��اکنین از سطح محله ش��روع میشود و کل فضاهای عمومی را در بر میگیرد .و برای زائرین از دم در

ورودی تا کل فضای بیرون است.

حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) به عنوان مهمترین شاخص این منطقه تعلق خاطر عمیقی در ساکنین ایجاد کرده است که باعث
شده تا نیمی از جمعیت نوغان در این محله باقی بمانند .عالوه بر حرم حضرت امام رضا (ع) ،یکی دیگر از شاخصههای کالبدی

مؤثر در این محله ،وجود مساجد بسیار آن است که هرکدام از این مساجد برای ساکنان آن محله خاطرهانگیز هستند .10همچنین

از دیگر نقاط ش��اخص محله میتوان به مس��یرهایی که تعامالت اجتماعي در آنها به حداكثر خود رسيده اشاره نمود که در این

مسیرها خاطرات جمعي برای شهروندان ایجاد شده است .11نتایج حاصل از پرسشهای مرتبط با خدمات محلی نشانگر آن است
که خدمات محلی موجود پاسخگوی نیاز هر دو قشر زائران و ساکنان است.
عوامل اجتماعی

عوام��ل اجتماع��ی در این پژوهش عبارتند از تعامالت اجتماعی ،طبقات اجتماعی مراجعهکننده به محله و حضور س��ایر افراد .با

بررسی وضعیت تعامالت اجتماعی ،آنچه مشخص گردید این بود که در این محله ارتباطات اجتماعی بیشتر با همسایگان شکل

میگیرد و تعامالت اجتماعی بین ایرانیان و اتباع خارجی در حداقل میزان خود است .همچنین با توجه به قرارگیری این محله در
نزدیکی حرم مطهر و مذهبی بودن اهالی محله ،مهمترین عامل پیونددهنده ،آیینهای مذهبی است.

میتوان دریافت که افزونبر جمعیت اهل مشهد (35درصد کل ساکنان محله) ،از اکثر قومیتهای موجود در ایران ،در این محله

میتوان یافت .این موضوع با حضور اتباع دیگر کشورها ،تنوع بیشتری به خود میگیرد .این موضوع سبب تمایز بیشتر این محله با

سایر محالت موجود در بافت شده است .خصوص سطح درآمد ساکنان میتوان اشاره نمود که اهالی از سطح اقتصادی متوسطی
برخوردار هستند .در خصوص سایر افراد حاضر در بافت ،بروزهای اجتماعی موجود در محدوده ،به شدت تحتتأثیر وجود زائران

پُرشمار در آن است .این حضور و عبور و مرور افراد با فرهنگها و قومیتهای متفاوت سبب ایجاد نوع خاصی از فضاهای اجتماعی

عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی

مطالعات در حوزة طبقات اجتماعی در این مقاله به دو دس��تۀ «قومیت» و «درآمد خانوار» تقس��یم میگردد .با بررس��ی بیش��تر

گردیده اس��ت به گونهای که همزمان در یک کوچه میتوان ش��اهد قومیتهایی مانند عرب ،کرد ،لر ،بلوچ ،فارس و مانند آن بود.
یکی از مهمترین ویژگیهای موجود در این منطقه ،تفاوت در پوششهای بسیاری از زائرین است که سبب ایجاد فضای متفاوت
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این تفاوت قومی سبب میشود که افراد ساکن در بافت نیز از سایرین قابل شناسایی نباشند.

با سایر فضاهای پیرامونی حرم شده است .همچنین عالوه بر نوع پوشش متفاوت افراد حاضر در بافت ،میتوان به تفاوت در نوع

 - 10مهمترین این مساجد عبارتند از مسجد حضرت امام رضا (ع) ،مسجد محراب خان ،مسجد پل سنگی ،مسجد هفت درب ،مسجد مرویها ،مسجد صاحبکار و مسجد عربها.
 - 11این مسیرها عبارتند از :راستۀ نوغان ،دریا دل (کاشانی)،کوچه حمام باغ ،کوچه مرویها ،کوچه صاحبکار ،کوچه حمام حاج رستم ،نوغان  ،4کوچه پل سنگی ،بازارچه حاج آقاجان ،طپ
المحله (فضای باز).
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گویشها و لهجههای موجود در بافت نیز اشاره کرد .همچنین الزم به ذکر است که وجود زندگی شبانهروزی در محله (به علت
امکان زیارت در هر ساعت از شبانهروز) پویایی فضا بیشتر شده و جلوه این نمودها را افزونتر کرده است .این نمودها در نوع خود

کمنظیر اس��ت و تداخل همزمان آن با زندگی جاری در بافت مس��کونی ،شرایطی خاصی را در منطقه ایجاد کرده است که سبب
تمایز بیشتر آن میگردد.

فعالیتهای موجود در بافت
در موضوع فعالیت ،دو عنوان تعاون و همکاریهای محلی و نیز رویدادهای خاطرهس��از بیش از بقیه تأثیرگذار بوده اس��ت .نتایج
حاصل از تحلیل پاس��خها نش��انگر آن اس��ت که همکاریهای محلی در راس��تای برگزاری مجالس مذهبی و نیز حل مش��کالت
همسایگان وجود دارد و
و این فعالیتها در مساجد ،خانهها و پارکها انجام میشود .الزم به ذکر است که مراسم آیینی و مذهبی فراوانی(مراسم مربوط
به ش��هادت و والدت اهل بیت) در محله نوغان برگزار می گردند که از جمله مهمترین آنها مراس��م عزاداری مربوط به ش��هادت
حضرت امام رضا (ع) است.12
 .4جمع بندی و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررس��ی عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در بازآفرینی بافت مس��کونی اطراف حرم حضرت امام رضا (ع) محلة
نوغان ،شکل گرفته است .حستعلق که بهمعنای خاص و متمایز بودن ،ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است ،مهمترین
عامل در پایداری و دوام بافت قدیمی ش��هرها اس��ت .عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در دو دس��تة کلی عوامل فردی و محیطی
قابلتقس��یم اس��ت که عوامل فردی به دو دس��تة ویژگیهای فردی و تصورات ذهنی ،و عوامل محیطی نیز به س��ه دستة عوامل
کالبدی ،عوامل اجتماعی و فعالیتهای موجود در یک مکان تقسیم میگردد.

عوامل تأثیرگذار بر حستعلق در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی

محلة نوغان یکی از محدودههای مش��مول طرح بهس��ازی و نوسازی اطراف حرم حضرت امام رضا (ع) است و لذا بررسی موضوع
حس تعلق در این محدوده میتواند مریرت شهری را در تدقیق فرآیند بازآفرینی یاری دهد .از ویژگیهای مورد توجه برای انتخاب
محلة نوغان برای مطالعه در این مقاله ،حضور همزمان ساکنان و زائران در محله و واحدهای مسکونی بوده است که شرایط خاصی
را برای این محله ایجاد نموده است.
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نتایج این پژوهش در حیطة عوامل فردی بیانگر آن است که با توجه به نوع اقامت (مالک ،مستأجر ،زائر) و مدت زمان آن ،چگونگی
حستعلق برای افراد متفاوت اس��ت .در این پژوهش همانگونه که پیشبینی میش��د ،مالکین نسبت به مستأجرین و مستأجرین
نس��بت به زائرین از حستعلق بیشتری نس��بت به منزل مسکونی و محلة خود ،برخوردار بودهاند .همچنین مدت زمان اقامت در
ارتقاء حستعلق افراد مؤثر بوده است .نکتة جالب توجه در این مطالعه ،میزان رضایت ساکنان از محله و واحدهای مسکونی خود
بوده اس��ت که برخالف دیگر محالت هدف برنامههای بازآفرینی ش��هری که معموالً ساکنان ناراضایتی خود را از سکونت در این
محدودهه��ا اعالم میدارند ،در حد قابل قبولی بوده اس��ت .مهمترین دلیل رضایت از حض��ور و اقامت در محلة نوغان را میتوان
نزدیکی آن به حرم مطهر امام رضا (ع) دانست که این عامل آنقدر تأثیرگذار است که علت سکونت بیش از نیمی از ساکنین در
این منطقه است .اهمیت این مورد سبب شده تا با وجود مشکالتی مانند نبود بهداشت مناسب در محله و نیز عدم تفکیک فضایی
قابلقبول ،این موضوعات تأثیر چندانی در رضایت عمومی نداشته باشد .به عبارت دیگر وجود حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در
نزدیکی این محله ،مهمترین عامل تأثیرگذار بر حستعلق است و سایر عوامل مؤثر بر حستعلق ،در مراتب بعدی قرار میگیرند.
 - 12از عوامل قدیمی شهرت محله نوغان ،بخشیدن مهریه زنان نوغانی به همسرانشان در زمان شهادت امام رضا(ع) برای شرکت در تشییع جنازه آن حضرت است.
این مراسم به صورت نمادین هر ساله در روز شهادت حضرت امام رضا (ع) انجام میشود.
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همچنین امنیت مناسب محله (از نظر ساکنان و زائران) نیز به سبب زندگی شبانه و پویایی دائمی فضاهای محله به جهت تردد
زائران ،توانسته است نه تنها بر رضایت افراد بیافزاید ،بلکه هویتی ویژه را به این محله ببخشد .هویتی که در برنامههای بازآفرینی
شهری نباید نادیده انگاشته شود .بدین ترتیب ،یکی از پیشنهادهای این پژوهش برای برنامههای بازآفرینی این گونه از محالت،
حفظ هویت آنها به واس��طة همنش��ینی زائران و س��اکنان اس��ت که با عدم تفکیک محل اقامت این دو گونه در طرحها محقق
میگردد .افزون بر مطالب پیشگفته ،ضروری است تا همنشینی این دوگونه (زائران و ساکنان) با عرصهبندی مناسب و تفکیک
مناسب فضایی همراه باشد؛ بهگونهای که با طراحی مناسب سلسله مراتب فضایی تعریف شده و امکان نظارت بر فضاهای عمومی،
نیمهعمومی و نیمه خصوصی افزایش یابد .این موضوع با تدوین قوانین و ضوابط مرتبط در طرحهای بازآفرینی ،قابلحصول خواهد
بود.
همچنین همانطور که ذکر شد ،نتایج نشانگر آن است که حس تعلق در این محله بیش از هرچیز وابسته به حرم مطهر امام رضا
(ع) است که با نحوة جایگیری نسبت به حرم (دوقبلتین بودن) تشدید نیز شده است .به نحویکه علت سکونت بسیاری از اهالی
محل ،این ویژگی محله بوده اس��ت .بدینترتیب اصلیترین سیاس��ت در برنامة پیش روی برنامهریزان ،برای چنین محالتی ،به
حداقل رساندن مهاجرت از این محدوده است .با تثبیت جمعیت در این محدوده و نیز حفظ هویت اجتماعی آن ،با پرهیز از ورود
کاربریهای غریبه و بزرگ مقیاس ،میتوان تداوم هویتی مناسبی را در این محدوده متصور بود.
افزونبر این موارد ،مکانهای بارز محلی و نیز وجود حیاط از نظر ساکنان این محله ،جز شاخصههای محلی بوده است و پیشنها د
میگردد تا در طرحهای بازآفرینی محله به آنها توجه گردد .وجود خدمات محلی نیز در این محدوده سبب شده است تا ساکنان
و زائران از وجود آنها کمال رضایت را داشته باشند و تنها با بهسازی فضاهای مرتبط با خدمات محلی ،امکان بهرهبرداری از آنها
پس از اجرای برنامههای بازآفرینی وجود دارد .نکتة قابل توجه نحوة برقراری تعامالت اجتماعی اس��ت که در مس��اجد و فضاهای
عمومی محله (افزون بر فضای نیمهعمومی خانهها) ایجاد میش��ود که با تقویت فضاهای عمومی و مکانهای ش��اخص محلی،
قابلارتقاء بوده و خود سبب افزایش حستعلق به محله میگردد .همینطور این موضوع با پاسداشت رویدادهای محلی خاطرهساز
مانند مراسم عزاداری به ویژه در روز شهادت حضرت امام رضا (ع) در محله تقویت میگردد .بدین منظور پیشنهاد میگردد تا در
طرحهای بازآفرینی شهری در اینگونه محالت ،توجه ویژهای به تسهیل در برگزاری این رویدادهای محلی از طریق ایجاد فضای
مناسب در محله ،معطوف گردد.
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