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چکیده

کیفیــت در محیط های مســکونی را بــه دنبال  کنین و بناهــا، تنــزل  امــروزه جدایــی میــان ذهنیــت ســا

کیفیت  که تاریخ ذهنیت عامه می تواند عاملی تاثیرگذار در  داشته است. این نوشتار با این پیش فرض 

که تاریخ ذهنیت عامه مسکن در زمان حال در  مســکن باشــد، در پی پاســخگویی به این سوال اســت 

گذشته در شهر زنجان چه تغییراتی داشته است؟ در این راستا با مرور مبانی نظری در  مقایسه با زمان 

حوزه تاریخ ذهنیت ســه مولفه بازنمایی، ســاختار و هویت به عنوان عناصر شــکل دهنده این موضوع 

کمــک تحلیــل محتــوای مصاحبه هــا، نســبت به اســتخراج  گام دوم بــه  گردیــد. ســپس در  شناســایی 

کنان خانه های قدیمی و جدید در شــهر زنجان در خصوص  مقوله هــای اصلــی تاریخ ذهنیت عامه ســا

کّمــی در جامعه  ج در طی پژوهشــی  مســکن اقــدام شــد. جهــت پایایــی پژوهــش نیز مقــوالت مســتخر

کنین مسکن های امروزی  که ذهنیت عامه سا کی از آن است  گذاشته شد. نتایج حا وسیع تر به آزمون 

گذشــته  که ذهنیت  زنجــان رو بــه ســوی زیبایــی صرفًا بصــری و مصرف گرایی دارد؛ این در حالی اســت 

کیفیت مسکن عمل گرا، دارای روایی و جامعه گرا بوده و اعتبار، شان  کنین شهر زنجان در خصوص  سا

و هویــت را در اولویــت قــرار می دهد. دســتاورد نهایی تحقیق با توجه بــه ذات پویای فرهنگ، تغییر در 

کیفیت محیط می باشد. که عاملی تاثیرگذار بر  نگرش ها  است 

واژه های کلیدی
کیفیت، مسکن، تاریخ ذهنیت عامه، حافظه، شهر زنجان.  
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مقدمه
کالبــد بناها،  کنین و  امــروزه جدایــی آشــکار میــان ذهنیت ســا
کیفیــت در محیط هــای مســکونی را به دنبال داشته اســت.  تنــزل 
کــه معمــاران  ایــن مشــکل می توانــد ناشــی از ایــن موضــوع باشــد 
افــرادی برگزیــده و عمــوم مــردم، مصرف  کننــدگان بی چــون و چــرا 
گردیده انــد. بــه ایــن ترتیــب، معمــاری بــه امــری تخصصــی  فــرض 
کــه عامــه مــردم اجــازه ورود بــه آن را ندارنــد، تبدیــل  کادمیــک  و آ
خواهد شد. این مورد ممکن است توسط مسائلی چون مهاجرت 
کمیت گرایی، فرد گرایی، توسعه سریع فناوری  و رشد شهر نشینی، 
کنــار مصالــح و تجهیــزات نــو و در نهایــت غرب  گرایــی ناشــی از  در 
مدرنیزه شــدن، حمایت شــود. مواردی از این قبیل، بر لزوم توجه 
کن  کالبد محیط های مســکونی با درنظرگیری ذهنیت افراد ســا به 

کید می نماید.  در آن، تا
تاریخ ذهنیت عامه، به عنوان متاخرترین گرایش تاریخ فرهنگی، 
بیشتر به نگرش های مردم عادی نسبت به زندگی روزمره می پردازد 
و چون این جنبه ها اغلب در ذهنیت عوام جست و جو می شد، این 
گرچه تامل در شواهد تاریخی نشان می دهد  گذاشتند.  نام را بر آن 
که بسیاری از سالیق معمارانه عوام و خواص مشترک است )قیومی 
بیدهندی و شمس، ۱۳۹۱، ۱4 – 8(. در رویکرد تاریخ ذهنیت عامه 
بیشــتر از مفاهیمی چون تمدن، ذهنیت جمعی و تخیل اجتماعی 
گردد )برک، ۱۳8۹، ۲۰ – ۱۹(. ذهنیت ها زمانی جمعی  استفاده می 
 Burke,( گیرند که انواع فردی آن در ارتباط با یکدیگر قرار  می شــوند 
442 ,1986(. موضع گیری امروز تاریخ ذهنیت عامه، تمایل بر اجماع 

موضوعات متضاد و مخالف هم دارد و بر همین اســاس در موضوع 
کیفیت و هم فرآیند حصول به این  مسکن، می توان هم بر محوریت 
کیــد نمود. در  کیفیــت بــا توجه به ذهنیــت اســتفاده  کننده عامه، تا
کارگیری رویکردها، مباحث و نظریات مرتبط با تاریخ  این فرآیند به 
که در ادامه به آنهــا پرداخته خواهد   )Burke, 1986( ذهنیــت عامــه
کیفیت محیط های مسکونی می تواند  شد؛ در جهت تاثیرگذاری بر 

دارای اهمیت باشد. 
کــه رویکرد تاریــخ ذهنیت عامه  ایــن نوشــتار با این پیش  فرض 
کیفیــت  به عنــوان رویکــردی علمــی می توانــد عاملــی تاثیرگــذار در 
که؛ تاریخ  مســکن باشــد؛ در پی پاســخگویی به این ســوال اســت 
گذشــته  ذهنیــت عامــه مســکن در زمــان حال در مقایســه با زمان 
در شــهر زنجان چه تغییراتی داشــته اســت؟ در راستای تحقق این 
هدف، ساختار پژوهش به دو بخش با رویکرد مفهومی و مصداقی 
تقســیم می گــردد. در بخش نظــری تحقیق، مبانی نظــری تحقیق 
کیفیــت در محیط هــای مســکونی و تاریــخ ذهنیــت  در دو حــوزه 
عامــه مورد بررســی قــرار می گیــرد. بر پایه مــرور ادبیــات، حافظه به 
کیفیت و ذهنیت در محیط های  عنــوان اولین ابزار ارتباط  دهنــده 
کمک دومین ابزار  که ســبب بازنمایی ذهنیت عامه به  مســکونی، 
یعنــی طرحواره هــای ذهنــی در محیط هــای مســکونی می گــردد، 
گردیــده و به ایــن ترتیب جایــگاه رویکرد تاریــخ ذهنیت  اســتخراج 
کار پیمایشــی در  کیفیــت محیط های مســکونی از طریق  عامــه در 

کاوی قرار می گیرد )نمودار ۱(. شهر زنجان مورد وا

2- مبانی نظری پژوهش

2-1- تاریخ ذهنیت عامه 
تاریخ ذهنیت عامه، از یک ســو در پی پاســخگویی به تغییرات 
گزیر  ســریع و فزاینده بعد از مدرنیزاســیون -که انسان  شناسان را نا
از مطالعــه تغییــرات در طول زمان نمود )فاضلی، ۱۳۹۳، 44(- و از 
گرفته  شدن فرهنگ و ذهنیت در روند  سویی دیگر به علت نادیده 
تاریــخ و تاریخ نــگاری )بــرک، ۱۳8۹، ۱۳( -در پی بازشناســی وجوه 
گذشــته، تاریخ مــردم و شــرایط فرهنگی موثر بــر رخدادها  مغفــول 
)هــال، ۱۳8۹، ۲4(- پدیــد آمد. روند شــکل گیری این نوع جدید از 

کرد.  تاریخ را می توان در جدول ۱ بیان 

نمودار 1- ساختار پژوهش. 

کلیدی تاریخ ذهنیــت عامه، نه تاریــخ بلکه "ذهنیت"  مفهــوم 
گاهی هــا و باورهای  که ســازه هایش را آ اســت. ســاختاری منطقــی 
بــه   .)56۹-5۷۱  ،۱۳6۹ )منــاف  زاده،  می دهنــد  تشــکیل  انســان 
همین علت است که برای مطالعه آن الزم است به تغییرناپذیرترین 
خ  تجربیات انســانی، بپردازیم )Hutton, 1981, 243(. بنابراین مور
گاهانه تدوین  که روشنفکران آ ذهنیت، به جای بررسی مفاهیمی 
گاهانه و گرایش ها و عادت های فکری  کرده اند، به مفروضات نیمه آ
گروه های اجتماعی می پــردازد )Burke, 1998(. این موضوع  همــه 
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دیدگاه ها و نظریات نظریه پردازانتاریخدوره

بورکهارت۱ )۱86۰(۱۹5۰-۱8۰۰کالسیک
هویزینگا۲ )۱۹۱۹(

کالســیک و متون اصیل و یا شــاهکارهای هنر، ادبیات و... و قرار دادن این  - مورخان در این دوره به مطالعه آثار 
آثار در بستری هنری مشغول بودند.

کشــف ارتباط آثار و روح زمانه داشــتند و به همین جهت برخی مورخان آلمانی  کالســیک ســعی بر  - مورخان دوره 
خود را محققان تاریخ روز یا تاریخ ذهن هم می خواندند.

کالسیک تاریخ هرگز عامه مردم را مورد توجه قرار نداده و مضمون اصلی آن خواص جامعه بود. - رویکرد 

تاریخ 
وبر۳ )۱۹۰4(۱۹6۰-۱۹۳۰اجتماعی

هاوزر4)۱۹5۱(

کتاب ها و مقاالتی با عنوان ”تاریخ از پایین” زدند. گروهی از تاریخ نگاران جوان مارکسیست دست به انتشار   -
کنند. این  گذشــته را بــا وضع موجود یــک فرهنگ خاص ترکیــب  کوشــیدند تــا مطالعه  - نظریه  پــردازان اجتماعــی 

موضوع دیدی اجتماعی به مقوله فرهنگ را در پی داشت.

فرهنگ 
۱۹۷۰-۱۹6۰عامه پسند

تامپسون5 )۱۹6۹(
هابزباوم6 )۱۹5۲(

لدور۷ )۱۹۷۷(

- در ایــن دوره، توجــه تاریخ  نویســان از تاریخ  نــگاری ســنتی دربــاره رهبــران سیاســی و نهادهــا، بــه زمینــه ترکیــب 
گردید و بــه این ترتیب تاریخ از  گروه های قومی و... معطوف  کارگران، خدمتکاران، زنــان،  اجتماعــی زندگــی روزانــه 

گرفت. قشر عامه مورد توجه قرار 
کالن به تاریخ خرد راه برد. تجزیه و تحلیل ساختاری،  کشید و تاریخ  کیفی  کمی به پژوهش های  گذار مطالعات   -
گروه های در  بــه روایت  کردن هــا تقلیــل یافت و به ایــن ترتیب مباحث اجتماعی جــای خود را به مضامیــن فرهنگی 

حاشیه داد.

تاریخ 
فرهنگی 

جدید

۱۹۷۰ به 
بعد

فوکو 8)۱۹86(
الیاس۹ )۱۹۳۹(

دوسرتو۱۰ )۱۹84(

- همه حقایق ناشی از ذهن و پنداشته ها و تخیالت و پیش فرض های ذهنی افراد است.
- همکاری میان انسان شناسان و مورخین در این دوره، مایه نوآوری و شکوفایی تاریخ فرهنگی در معنای تاریخ 

گردید. ذهنیت عوام 

جدول 1- مراحل شکل گیری تاریخ ذهنیت عامه. 

کیــد می کنــد. موضع گیــری رایج  بــر اهمیــت توجــه بــه عــوام نیــز تا
گی ها نســبت به موضوعات  تاریــخ ذهنیــت عامه از طریق بیان ویژ
مختلــف در ارتباط با دو مســئله فراهم می شــود؛ اول،کلیشــه های 
که در واقع همان الگوهای اصلی و تغییر ناپذیری هســتند  ذهنــی 
کــه بــه شــکلی طوالنــی مــدت زنده انــد و دوم، مفهــوم مقابــل این 
موضوع یعنی طرحواره  ها )Burke, 1986, 447(. بر این پایه، نوعی 
که امروز  دیــدگاه تلفیقی از ذهنیت عینی – ذهنی حاصل می گردد 
به عنوان دیدگاه رایج تاریخ ذهنیت پذیرفته شده است. از طرفی 
کــم بــر ذهنیت هــا،  طرحواره هــای ذهنــی بــه عنــوان الگوهــای حا
دومیــن ابــزار جهت عینی ســازی ایــن ذهنیت ها معرفی می شــود. 
اساســًا ذهن انســان در مواجهه با پدیده ها در محیط، تمایل دارد 
کرده، در ســاختار ذهن  طرحــواره ای از آن بســازد، آنها را نظام  مند 
کند تا به هنگام  خــود جــای دهد و مفاهیمش را عمیــق و عمیق  تر 
کم بر ذهنیت ها  نیاز نیز جهت اســتفاده های آتــی این الگوهای حا

کند )پوردیهیمی، ۱۳۹4، ۱۳(. را بازنمایی 
از ســویی اعتنــای تاریــخ ذهنیــت بــه ذهــن ممکــن اســت این 
کــه نوعــی تاریــخ روان شــناختی اســت. امــا  اشــتباه را ایجــاد نمایــد 
خ ذهنیــت، متوجه جنبه های فرهنگی  کار مور که  کرد  کید  بایــد تا
ذهن و یا به عبارتی جنبه های روان  شناســی جمعی اســت. همین 
کــه در دهــه ۱۹8۰، عبارت تاریــخ ذهنیت از  گردید  موضــوع ســبب 
رواج بیفتــد و "تاریــخ فرهنگــی جدیــد" یــا "تاریخ ذهنیــت جمعی" 
که   )Hutton, 1999( گــردد و "تاریــخ خاطــره جمعــی" جایگزیــن آن 
ح شــدن "حافظــه جمعی" بــه عنــوان دومین  زمینــه را بــرای مطــر
و البتــه اصلی تریــن ابــزار عینی  ســازی ذهنیت هــا در محیط هــای 
مســکونی فراهــم نمــود. ایــن مفهــوم بــرای نخســتین بــار توســط 
اجتماعــی  "چارچوب هــای  عنــوان  بــا  او  کتــاب  در  کــس۱۱  هالبوا
گردید )فاضلی، ۱۳۹۳، 8۹(. توانایی ذهنی جهت  ح  حافظه" مطر
که هر آن در ذهن ما حاضر است و ما را دنبال  بایگانی ذهنیت ها، 

می کنــد را حافظه یا خاطره می گویند )مناف  زاده، ۱۳6۹، 5۷۱(. در 
که با  حقیقت حافظه، دربرگیرنده ذهنیت های متعدد افراد است 
قانون  منــدی طرحواره هــای ذهنــی نظم یافته اند و بــه این ترتیب 

می توانند نمودی عملی  تر برای ذهنیت ها به شمار آیند. 
اصلی تریــن مشــخصه تاریخ ذهنیــت جمعی، "بازنمایی" اســت 
)بــرک، ۱۳8۹، ۹۳(. تلمــن۱۲ بــرای اولیــن بــار فرضیــه بازنمایــی را به 
کرد )عاملی و اخوان، ۱۳۹۱، ۷۹(.  کانون رفتار فضایی مطرح  عنوان 
گاهی  هر فضای ســاخته شــده بیش از هر چیز، یک نحوه حضور و آ
که همیشه در خاطره جمعی حفظ شده  اســت، یک صورت ذهنی 
گاهی، از طریق بازنمایی  است )شایگان، ۱۳۹5، ۲۳(. این حضور و آ
خ می دهــد. بازنمایی به عنــوان عامل انتقال دهنده ذهنیت عوام  ر
که غایب اســت، فراهم  کالبــد، امــکان رو به رو شــدن با چیــزی را  بــه 
که  می ســازد )شــارتیه، ۱۳۷۷، ۱۲6(. بنابراین، این بازنمایی اســت 
کمک  قادر است تا از خالل دو ابزار ارتباطی حافظه و طرحواره ها به 
ســه مولفــه خود یعنی معنا، هویت و ســاختار، ذهنیت هــای ما را بر 

واقعیت های محیط پیرامون تطبیق دهد )نمودار ۲(.
و  داده انــد  روی  گذشــته  در  پدیده هــا  کــه  آنجــا  از  تاریــخ،  در 
عنصر انســانی در آنها موثر اســت، معنا اهمیت فوق العاده ای دارد 
)قیومــی بیدهنــدی، ۱۳۹۰، 5۷(. انســان پیش از هــر چیز، موجود 
بــه وجــود آورنــده معنا اســت )راپاپــورت، ۱۳88، ۷۳(. در حقیقت 

ماخذ: )نگارندگان بر اساس فاضلی، 1393 و برک، 1389(

نمودار 2- فرآیند تطبیق و انتقال ذهنیت.
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کارکردهــای اصلــی ذهنیــت، معنادار کــردن محیــط اســت  یکــی از 
)فاضلــی، ۱۳۹۳، ۱۱۰(. معنــی در درک وضــوح و شــناخت محیــط 
اطــراف و ســهولت برقــراری پیونــد بین عناصــر و اجزای آن با ســایر 
رویدادهــا و مکان هــا در یک تجلی منســجم ذهنی از زمان و مکان 
و ارتبــاط ایــن تجلــی با مفاهیــم غیر فضایی و ارزش هاســت )لینچ، 
۱۳۷6، ۱6۷(. عــالوه بــر ایــن، هویت نیــز محصول محیــط مادی و 
اجتماعی اســت و به عبارتی در تعادل میان محیط درون و بیرون 
کننــده ای  خ می دهــد )تابــان و دیگــران، ۱۳۹۱( و نقــش تعییــن  ر
در شــکل  دهی ذهنیــات جمعــی و به ایــن ترتیب بازســازی تصاویر 
گذشــته دارد )فاضلی، ۱۳۹۳، ۹۱(. هویت اشــخاص، ارتباط بسیار 
که "من اینجا هســتم"  نزدیکــی بــا هویت مکانی برقرار می کند، این 
حکایــت از "مــن هســتم" می کنــد. رویدادهــا نیــز می تواننــد دارای 
هویــت باشــند )لینــچ، ۱۳۷6، ۱6۹(. عالقــه مورخــان ذهنیــت بــه 
ســاختارهای عمیــق ذهنــی و توصیــف آنهــا جهــت اســتفاده های 
گذشته را به صورت  که  عینی برای زمان حال، ســبب شــده اســت 
یک زنجیره بی پایان از یک سری حوادث تاریخی طوالنی مدت به 
صــورت ســاختارمند، به جای بررســی خود حوادث، مورد بررســی 
که  قــرار دهنــد. از دیدگاه تاریخ ذهنیت مشــکل اصلی این نیســت 
گذشــته به چــه چیزی فکــر می کرده انــد؛ بلکــه چگونگی آن  مــردم 
کــه امکان روشــن نمــودن افق هــا و ســاختارهای  مهــم اســت، چرا
ذهنــی را مــی دهــد )Hutton, 1981, 239(. از دیــدگاه لینچ، هویت 
و ســاختار هــر دو اجــزای شــکلی معنــا هســتند )۱۳۷6، ۱8۲(. این 
موضوع به مفهوم نادیده انگاشته شــدن هویت و ســاختار نیست، 

بلکــه در نظرگرفتــن نوعــی سلســله مراتــب و الیه بنــدی را آشــکار 
می نماید. معنا در درونی  ترین جایگاه، به نوعی حکایت از انطباق 
محیط با توانایی های احساســی و ذهنــی فرد بوده )لینچ، ۱۳۷6، 
کــه شــخص می توانــد  ۱5۲(، در الیــه میانــی هویــت حــدی اســت 
یــک مــکان را به عنــوان مکانی متمایز از ســایر مکان ها شــناخته و 
یــا بازشناســی نماید )لینــچ، ۱۳۷6، ۱68( و در نهایــت بیرونی  ترین 
کوچک به معنی چگونگی ترکیب  که در مقیاس  الیه ساختار است 
اجــزا با یکدیگر و در ســکونتگاه های بزرگ، بیشــتر بــه مفهوم حس 

جهت یابی است )لینچ، ۱۳۷6، ۱۷۰(.

کیفیت مسکن   -2-2
کیفیت یک ســکونتگاه، ارائــه تعریفی  گام بــرای بررســی  اولیــن 
گردد.  مناســب و جامــع از آن اســت، تــا شــناختی درســت حاصــل 
که به عنوان ریشــه های  در واقــع منابع اصلی این شــناخت اســت 
ح شــده، و در شناســایی  رویکردهــای نظــری بــه یک مســئله مطر
مولفه هــای آن تاثیــری اساســی دارد )گروت و وانــگ، ۱۳86، ۲4(. 
کیفیت مسکن مطلوب را می توان در  رویکردها و تعاریف مرتبط با 

قالب جدول ۲ ارائه نمود. 
بــر اســاس رویکــرد عینــی -ذهنــی، حرکــت فیزیکــی در محیــط 
کنونی  کــه تجربه  همزمــان بــا حرکت ذهنــی و در زمان همراه اســت 
را بــه تجارب پیشــین فیزیکــی، تجارب مجــازی و ذهنیت ها متصل 
کنش های رفتاری می شود )فکوهی، ۱۳8۳، ۲۳۲(.  کرده و ســبب وا
کیفیــت محیــط مســکونی، یــک موضــوع عینــی –ذهنی و سلســله 

کیفیت محیط های مسکونینظریه پردازاناهدافنگرشرویکرد

عینی
کالبدی 

 –
محیطی

ایجاد ترکیب مناســب اجزا 
کالبــدی، وضــوح  و روابــط 
کالبدی، تامین ســالمت و 

نیازهای فیزیکی

)Crosby ,1980(.کالبدی محیط مسکونی است کیفیت، مطابق با معیارها و خصوصیات 

)Aldo Rossi ,1982(.ک ناظر وجود دارد کالبدی و مستقل از ادرا کیفیت، صفت ذاتی محیط 

)جعفری و مهدوی پور، 
)۱۳۹۲

کن امــروزی، تجدیــد نظــر در تکنیک های  کیفیت مســا یکــی از راهکارهــای بــاال بــردن 
ساخت و ساز و پیشبرد آنها به سمت استفاده از معماری و تکنولوژی های بومی است.

ذهنی
معنایی 

 –
محیطی

ذهنــی  کامــل  ارضــای 
کنین محیط مسکونی  ســا
و  لــذت  حــس  ایجــاد  و 
اعتماد به محیط در آن ها

 )Juran ,1989(.کیفیت، داشتن قابلیت استفاده محیط ها توسط بهره  برداران است

)Porteous, 1971( که در بین ک انتزاعی، طرز تلقی و ارزش  هایی اســت  کیفیت محیطی دربردارنده ادرا
گروه ها متفاوت است. افراد و 

 )Kesalkheh &
Dadashpoor, 2012(

گی هایی  کیفیــت محیط مســکونی، یــک ارزش ذهنی اســت. ایــن مفهوم شــامل ویژ
اساسی از جمله رضایت فردی از خانه، محله و همسایگان است.

عینی – 
ذهنی

تعاملی - 
کی ادرا

فرآهــم نمودن یک محیط 
جهــت  مطلــوب  فیزیکــی 
برقــراری روابــط اجتماعــی 
و ارضــای نیازهــای ذهنــی 

و فرهنگی

 )Montgomery , 2005( کیفیــت، مجموعــه ای از مشــخصه های ذاتی یــک پدیده بر حســب بــرآوردن نیازها و
توقعات در جهت رضایت مندی بهره بردار است.

)Lansing &Marans, 
1969(

کیفیــت باال، حســی از رفــاه و رضایــت را برای افــراد از طریق شــاخص های  محیــط بــا 
فیزیکی، اجتماعی و یا نمادین به همراه دارد.

) Nasar, 1994( کالبدی است و هم تحت تاثیر کیفیت، هم وابســته به ســاختار و قابلیت های محیط 
کات بهره  برداران است. نیازها و ادرا

کیفیــت محیط مســکونی، حاصل تطبیق محیــط با الگوهای رفتار اســت. رفتار خود )لنگ ،۱۳8۳(
عملکردی از تصاویر و ذهنیات است.

کیفیــت محیط هــای مســکونی، اعمــال و تفکرات ) لینچ، ۱۳۷6( کالبــدی بــر  بــا وجــود تاثیــر عناصــر 
کیفیت است. انسانی زمینه نهایی برای قضاوت 

 )Clark &  Kearns,
2012(

با توجه به افزایش اســتانداردهای زندگی، امروزه نقش رفاه ذهنی در راســتای بهبود 
کیفیــت زندگی درک شــده و مزایای روانی اجتماعی آن اســت  روان شــناختی مســکن، 

که اهمیت می یابد.

کیفیت مسکن مطلوب از دیدگاه های مختلف. جدول 2- تعاریف 
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که توسط چندین مقیاس توضیح داده می شود )ون  مراتبی اســت 
پــل، ۱۳۹۰، 48(. در ایــن زمینه ســه عرصه و مقیــاس داریم: عرصه 
کــه در درون هــر  خصوصــی و در مقیــاس واحدهــای مســکونی، 
واحد مســکونی اتفاق افتاده و فضای الزم برای هر خانواده را فراهم 
می کند. عرصه نیمه خصوصی – نیمه عمومی و در مقیاس روابط 
درونی مجموعه ها و یا ارتباطات خارج از واحدهای مسکونی با 
که شــریان های داخلی بیــن واحدها از قبیل پله، آسانســور  محلــه، 
و فضاهای نیمه خصوصی – نیمه عمومی با مالکیت مشــاع را دربر 
می گیــرد؛ و دســت آخــر عرصه هــای عمومــی و در مقیــاس پیونــد 
که  بیرونی مجموعه های مســکونی با محیط های مجاور و شــهر، 
کلی،  شــامل فضاهــای محیــط بــر مجموعه های مســکونی به طــور 
شــریان های شــهری اتصال  دهنــده مجموعه هــا و فضاهای جمعی 

عمومی می گردد )پوردیهیمی، ۱۳۹4 و عینی فر، ۱۳۷۹(.

کیفیت مسکن 3- تاریخ ذهنیت عامه، رویکردی تاثیرگذار در 
کیفیت در محیط های  که میان تاریخ ذهنیت و موضوع  آنچــه 

مســکونی ارتبــاط برقــرار می کنــد، مجموعــه ای از قوانیــن نظــری 
روشــن نیســت. بلکــه فراهم  نمــودن یــک محیــط ذهنــی جهــت 
مطالعــه جامعه انســانی اســت تــا زمینه نمایــش باورهــای جمعی 
گذشته را نسبت به موضوعات از طریق استفاده از ابزارهای  مردم 
 Gruyter, 2008,(کنــد تاریخــی، جامعه  شناســی و محیطــی ایجــاد 
78(. حافظــه بــه عنــوان اولین و اصلی تریــن ابزار هــم در حوزه نظر 
و هــم در حــوزه تجربی عالوه بر بازنمایــی و انتقال ذهنیت عوام در 
کردن رابطه ذهن و  کالبد محیط های مســکونی، به دنبال روشــن 
کارکرد  فرهنــگ با تاریخ و زمان اســت )ذکائی، ۱۳۹۰، ۷۳(. اساســًا 
کمک به شــکل دهی مجدد به آن، به  گذشــته و  حافظــه، بازتولید 
گردد  کنین  که متناســب با نیازهــا و ایده آل های امروز ســا گونــه ای 
)فاضلــی، ۱۳۹۳، ۹۳(. اندرســون۱۳ معتقــد اســت حافظــه جمعی، 
حافظه افراد را در روابط متقابل با یکدیگر قرار می دهد. یک سوی 
کــه در قیــد حیاتنــد و اعضای  کســانی  کلیــه  ایــن رابطــه افــراد را بــا 
گــروه به شــمار می رونــد، مرتبط می کند و ســوی دیگــر آنان را  یــک 
که هنوز متولد  که قباًل زیســته اند و با آیندگان  گروه  کلیه اعضای  با 

گذشته و حال. گی های مربوط به حافظه در تطابق میان  جدول 3- ویژ

کیفیت مسکن تاریخ ذهنیت عامه، عاملی تاثیرگذار بر 

 .های مربوط به حافظه در تطابق میان گذشته و حالویژگی -3جدول 
حال )مدرن و  ویژگی کلی

 پست مدرن(
ویژگی  ماخذ توضیحات

 کلی
ذشته گ

 )کالسیک(
 ماخذ توضیحات

 کمرنگ شدن فرد گرایی
-های جمعارزش

 و گراگرایانه، فرد
شدن گرادرون

افراد، سازمانی 
 بودن

ا پیشرفت تکنولوژی، انسان ب
مدرن بیشتر به سمت خود کشیده 

شود، معیار اصلی برای وی می
 در درجه اولجهت تعیین کیفیت، 

-ها و استانداردهای درونیذهنیت
ها ذهنیت متعاقباً گردد ومیاش 

 شوند.تر میسازمان یافته

(Hutton,
1981) 
13)فاضلی،

93) 

پذیری و جامعه گراییجامعه
 به سازیشخصیت

عنوان گرایش 
توجه بیشتر  ،غالب

تداوم نظام  به
وجود اجتماعی، 
 غالب چارچوب

اجتماعی کلیت 
-بخش، اجتماعی

 بودن

 یمشترکاتدر گذشته اغلب 
محلی  یتعام و اختصاصا

برای ذهنیت ایرانی وجود 
داشته است، تحوالت در 

 تردکن به نسبت امروز گذشته
در خدمت تداوم  اغلب و

این  جامعه بوده و معموالً
-پذیری از طریق خانهجامعه

های اربابی و تک خانواره 
 گردیده است.محقق می

(Hutton,1981) 

 (1393فاضلی،) 

تصاویر بسیار  ها وفیلم امروزه بصری شدن بصری شدن
بیشتر از متن و کلمه در خاطرمان 

 می ماند.

13)فاضلی،
93) 

ابزار اصلی  ،حافظه روایی بودن
گیری شکل

-فرهنگ، شفاهی
شعر  معموالً بودن،

 داردغلبه  بر حافظه
محور روایی و قصه

نسبت به  بودن
 امروز

در اختیار خواص  اغلب ،سواد
جامعه بوده و به این ترتیب 

ت برای عموم انتقال اطالعا
از طریق زبان و  بیشتر جامعه

زبان  داده است.واژگان رخ می
عامل استراتژیکی جزو بعنوان 

نخستین مولفه های مقوله 
-هویت فرهنگی به شمار می

-می این موضوع سبب رود.
که شاعرانگی به  گردیده است

حافظه  از یعنوان وجه پنهان
، حافظه به گردد ما تثبیت

تقال انمهم  عنوان ابزار
اطالعات به معانی و عواطف 

بیشتر از وجوه مادی و  ،پنهان
 عینی معطوف گردد.

 (1393فاضلی،)

 (Taguchi, 
2006), 

(Vezzoni, 
2007) 

شدن  مصرفی مصرف گرایی
 ،سبک زندگی افراد

شدن ترشهری
 حافظه

-ا از مولدهذهنیت ،در این دوران
بودن خود فاصله بودن و خالق

 رو به سویهرچه بیشتر گرفته و 
 .گذاردگرایی میمصرف

13)فاضلی،
93) 

تابعی از  معموالً ذهنیت مردم بودنگرا عمل  گراییعمل
اقتضائات، الزامات و نیازهای 

طبیعی سوژه در موقعیت 
 خاص بوده است.

 (1393)فاضلی،

توجه به 
 زیبایی

 زنانه تر شدن
، مفهوم زیبایی

 روزافزون جدایی
علم و هنر )فن و 

 ی(بایی شناسزی
اهمیت بیشتر بدن، 

 شدن گرایکمّ

غلب نگاه این گونه است که ا
 قکیفیات حسی نوعی تاثر و انطبا

 شتریبی اند که کیفیت عینیذهنی
کنند، به این جهت است القا می

-تر جلوه میکه ظاهر و عین مهم
 کند.

)قیومی 
بیدهندی، 

1390 ،)
13)فاضلی،

93) 

توجه به 
 اعتبار و شان

اعتبار و  بهاهمیت 
 شان

 ،ایرانی گذشته ذهنیت معموالً
 و حول تامین نیازهای زیستی

کرده حیثیت و آبرو عمل می
است؛ مفهومی که در دنیای 

منسوخ شده  مدرن تقریباً
 است.

 ،قیومی بیدهندی)
1390 ،)

 (1393)فاضلی،

 (1394،برگر )

ر تدموکراتیک
 شدن

روزافزون  گسترش
ها، فرهنگخرده

تر دموکراتیک
 شدن

ه شد کنولوژی سببگسترش ت
سطح تعامالت،  است که

ت تا حد قابل محاورات، و صمیمی
به این  توجهی افزایش یابد.

سبب تمایز افراد از  ،ترتیب
 یکدیگر گردد.

13)فاضلی،
93) 

(Olson, 
2002) 

مبتنی بر 
 ین بودنیآ

محوریت غالب 
-فرا تاریخیمذهب 
حافظه،  تر بودن

یت ذهن بیشتر غلبه
 بزرگسالی

ای اندیشه لباغ در گذشته
مذهبی، آرمانی و اساطیری در 

داشته  مفاهیم وجود بطن
بیشتر است و در پس رخدادها 

-عنوان می دالیل ماورائی
 .گردیده است

 (1393)فاضلی،

(Hutton,198
1) ، 

)گلیجانی مقدم، 
1384) 

 .های مربوط به حافظه در تطابق میان گذشته و حالویژگی -3جدول 
حال )مدرن و  ویژگی کلی

 پست مدرن(
ویژگی  ماخذ توضیحات

 کلی
ذشته گ

 )کالسیک(
 ماخذ توضیحات

 کمرنگ شدن فرد گرایی
-های جمعارزش

 و گراگرایانه، فرد
شدن گرادرون

افراد، سازمانی 
 بودن

ا پیشرفت تکنولوژی، انسان ب
مدرن بیشتر به سمت خود کشیده 

شود، معیار اصلی برای وی می
 در درجه اولجهت تعیین کیفیت، 

-ها و استانداردهای درونیذهنیت
ها ذهنیت متعاقباً گردد ومیاش 

 شوند.تر میسازمان یافته

(Hutton,
1981) 
13)فاضلی،

93) 

پذیری و جامعه گراییجامعه
 به سازیشخصیت

عنوان گرایش 
توجه بیشتر  ،غالب

تداوم نظام  به
وجود اجتماعی، 
 غالب چارچوب

اجتماعی کلیت 
-بخش، اجتماعی

 بودن

 یمشترکاتدر گذشته اغلب 
محلی  یتعام و اختصاصا

برای ذهنیت ایرانی وجود 
داشته است، تحوالت در 

 تردکن به نسبت امروز گذشته
در خدمت تداوم  اغلب و

این  جامعه بوده و معموالً
-پذیری از طریق خانهجامعه

های اربابی و تک خانواره 
 گردیده است.محقق می

(Hutton,1981) 

 (1393فاضلی،) 

تصاویر بسیار  ها وفیلم امروزه بصری شدن بصری شدن
بیشتر از متن و کلمه در خاطرمان 

 می ماند.

13)فاضلی،
93) 

ابزار اصلی  ،حافظه روایی بودن
گیری شکل

-فرهنگ، شفاهی
شعر  معموالً بودن،

 داردغلبه  بر حافظه
محور روایی و قصه

نسبت به  بودن
 امروز

در اختیار خواص  اغلب ،سواد
جامعه بوده و به این ترتیب 

ت برای عموم انتقال اطالعا
از طریق زبان و  بیشتر جامعه

زبان  داده است.واژگان رخ می
عامل استراتژیکی جزو بعنوان 

نخستین مولفه های مقوله 
-هویت فرهنگی به شمار می

-می این موضوع سبب رود.
که شاعرانگی به  گردیده است

حافظه  از یعنوان وجه پنهان
، حافظه به گردد ما تثبیت

تقال انمهم  عنوان ابزار
اطالعات به معانی و عواطف 

بیشتر از وجوه مادی و  ،پنهان
 عینی معطوف گردد.

 (1393فاضلی،)

 (Taguchi, 
2006), 

(Vezzoni, 
2007) 

شدن  مصرفی مصرف گرایی
 ،سبک زندگی افراد

شدن ترشهری
 حافظه

-ا از مولدهذهنیت ،در این دوران
بودن خود فاصله بودن و خالق

 رو به سویهرچه بیشتر گرفته و 
 .گذاردگرایی میمصرف

13)فاضلی،
93) 

تابعی از  معموالً ذهنیت مردم بودنگرا عمل  گراییعمل
اقتضائات، الزامات و نیازهای 

طبیعی سوژه در موقعیت 
 خاص بوده است.

 (1393)فاضلی،

توجه به 
 زیبایی

 زنانه تر شدن
، مفهوم زیبایی

 روزافزون جدایی
علم و هنر )فن و 

 ی(بایی شناسزی
اهمیت بیشتر بدن، 

 شدن گرایکمّ

غلب نگاه این گونه است که ا
 قکیفیات حسی نوعی تاثر و انطبا

 شتریبی اند که کیفیت عینیذهنی
کنند، به این جهت است القا می

-تر جلوه میکه ظاهر و عین مهم
 کند.

)قیومی 
بیدهندی، 

1390 ،)
13)فاضلی،

93) 

توجه به 
 اعتبار و شان

اعتبار و  بهاهمیت 
 شان

 ،ایرانی گذشته ذهنیت معموالً
 و حول تامین نیازهای زیستی

کرده حیثیت و آبرو عمل می
است؛ مفهومی که در دنیای 

منسوخ شده  مدرن تقریباً
 است.

 ،قیومی بیدهندی)
1390 ،)

 (1393)فاضلی،

 (1394،برگر )

ر تدموکراتیک
 شدن

روزافزون  گسترش
ها، فرهنگخرده

تر دموکراتیک
 شدن

ه شد کنولوژی سببگسترش ت
سطح تعامالت،  است که

ت تا حد قابل محاورات، و صمیمی
به این  توجهی افزایش یابد.

سبب تمایز افراد از  ،ترتیب
 یکدیگر گردد.

13)فاضلی،
93) 

(Olson, 
2002) 

مبتنی بر 
 ین بودنیآ

محوریت غالب 
-فرا تاریخیمذهب 
حافظه،  تر بودن

یت ذهن بیشتر غلبه
 بزرگسالی

ای اندیشه لباغ در گذشته
مذهبی، آرمانی و اساطیری در 

داشته  مفاهیم وجود بطن
بیشتر است و در پس رخدادها 

-عنوان می دالیل ماورائی
 .گردیده است

 (1393)فاضلی،

(Hutton,198
1) ، 

)گلیجانی مقدم، 
1384) 

 .های مربوط به حافظه در تطابق میان گذشته و حالویژگی -3جدول 
حال )مدرن و  ویژگی کلی

 پست مدرن(
ویژگی  ماخذ توضیحات

 کلی
ذشته گ

 )کالسیک(
 ماخذ توضیحات

 کمرنگ شدن فرد گرایی
-های جمعارزش

 و گراگرایانه، فرد
شدن گرادرون

افراد، سازمانی 
 بودن

ا پیشرفت تکنولوژی، انسان ب
مدرن بیشتر به سمت خود کشیده 

شود، معیار اصلی برای وی می
 در درجه اولجهت تعیین کیفیت، 

-ها و استانداردهای درونیذهنیت
ها ذهنیت متعاقباً گردد ومیاش 

 شوند.تر میسازمان یافته

(Hutton,
1981) 
13)فاضلی،

93) 

پذیری و جامعه گراییجامعه
 به سازیشخصیت

عنوان گرایش 
توجه بیشتر  ،غالب

تداوم نظام  به
وجود اجتماعی، 
 غالب چارچوب

اجتماعی کلیت 
-بخش، اجتماعی

 بودن

 یمشترکاتدر گذشته اغلب 
محلی  یتعام و اختصاصا

برای ذهنیت ایرانی وجود 
داشته است، تحوالت در 

 تردکن به نسبت امروز گذشته
در خدمت تداوم  اغلب و

این  جامعه بوده و معموالً
-پذیری از طریق خانهجامعه

های اربابی و تک خانواره 
 گردیده است.محقق می

(Hutton,1981) 

 (1393فاضلی،) 

تصاویر بسیار  ها وفیلم امروزه بصری شدن بصری شدن
بیشتر از متن و کلمه در خاطرمان 

 می ماند.

13)فاضلی،
93) 

ابزار اصلی  ،حافظه روایی بودن
گیری شکل

-فرهنگ، شفاهی
شعر  معموالً بودن،

 داردغلبه  بر حافظه
محور روایی و قصه

نسبت به  بودن
 امروز

در اختیار خواص  اغلب ،سواد
جامعه بوده و به این ترتیب 

ت برای عموم انتقال اطالعا
از طریق زبان و  بیشتر جامعه

زبان  داده است.واژگان رخ می
عامل استراتژیکی جزو بعنوان 

نخستین مولفه های مقوله 
-هویت فرهنگی به شمار می

-می این موضوع سبب رود.
که شاعرانگی به  گردیده است

حافظه  از یعنوان وجه پنهان
، حافظه به گردد ما تثبیت

تقال انمهم  عنوان ابزار
اطالعات به معانی و عواطف 

بیشتر از وجوه مادی و  ،پنهان
 عینی معطوف گردد.

 (1393فاضلی،)

 (Taguchi, 
2006), 

(Vezzoni, 
2007) 

شدن  مصرفی مصرف گرایی
 ،سبک زندگی افراد

شدن ترشهری
 حافظه

-ا از مولدهذهنیت ،در این دوران
بودن خود فاصله بودن و خالق

 رو به سویهرچه بیشتر گرفته و 
 .گذاردگرایی میمصرف

13)فاضلی،
93) 

تابعی از  معموالً ذهنیت مردم بودنگرا عمل  گراییعمل
اقتضائات، الزامات و نیازهای 

طبیعی سوژه در موقعیت 
 خاص بوده است.

 (1393)فاضلی،

توجه به 
 زیبایی

 زنانه تر شدن
، مفهوم زیبایی

 روزافزون جدایی
علم و هنر )فن و 

 ی(بایی شناسزی
اهمیت بیشتر بدن، 

 شدن گرایکمّ

غلب نگاه این گونه است که ا
 قکیفیات حسی نوعی تاثر و انطبا

 شتریبی اند که کیفیت عینیذهنی
کنند، به این جهت است القا می

-تر جلوه میکه ظاهر و عین مهم
 کند.

)قیومی 
بیدهندی، 

1390 ،)
13)فاضلی،

93) 

توجه به 
 اعتبار و شان

اعتبار و  بهاهمیت 
 شان

 ،ایرانی گذشته ذهنیت معموالً
 و حول تامین نیازهای زیستی

کرده حیثیت و آبرو عمل می
است؛ مفهومی که در دنیای 

منسوخ شده  مدرن تقریباً
 است.

 ،قیومی بیدهندی)
1390 ،)

 (1393)فاضلی،

 (1394،برگر )

ر تدموکراتیک
 شدن

روزافزون  گسترش
ها، فرهنگخرده

تر دموکراتیک
 شدن

ه شد کنولوژی سببگسترش ت
سطح تعامالت،  است که

ت تا حد قابل محاورات، و صمیمی
به این  توجهی افزایش یابد.

سبب تمایز افراد از  ،ترتیب
 یکدیگر گردد.

13)فاضلی،
93) 

(Olson, 
2002) 

مبتنی بر 
 ین بودنیآ

محوریت غالب 
-فرا تاریخیمذهب 
حافظه،  تر بودن

یت ذهن بیشتر غلبه
 بزرگسالی

ای اندیشه لباغ در گذشته
مذهبی، آرمانی و اساطیری در 

داشته  مفاهیم وجود بطن
بیشتر است و در پس رخدادها 

-عنوان می دالیل ماورائی
 .گردیده است

 (1393)فاضلی،

(Hutton,198
1) ، 

)گلیجانی مقدم، 
1384) 

 .های مربوط به حافظه در تطابق میان گذشته و حالویژگی -3جدول 
حال )مدرن و  ویژگی کلی

 پست مدرن(
ویژگی  ماخذ توضیحات

 کلی
ذشته گ

 )کالسیک(
 ماخذ توضیحات

 کمرنگ شدن فرد گرایی
-های جمعارزش

 و گراگرایانه، فرد
شدن گرادرون

افراد، سازمانی 
 بودن

ا پیشرفت تکنولوژی، انسان ب
مدرن بیشتر به سمت خود کشیده 

شود، معیار اصلی برای وی می
 در درجه اولجهت تعیین کیفیت، 

-ها و استانداردهای درونیذهنیت
ها ذهنیت متعاقباً گردد ومیاش 

 شوند.تر میسازمان یافته

(Hutton,
1981) 
13)فاضلی،

93) 

پذیری و جامعه گراییجامعه
 به سازیشخصیت

عنوان گرایش 
توجه بیشتر  ،غالب

تداوم نظام  به
وجود اجتماعی، 
 غالب چارچوب

اجتماعی کلیت 
-بخش، اجتماعی

 بودن

 یمشترکاتدر گذشته اغلب 
محلی  یتعام و اختصاصا

برای ذهنیت ایرانی وجود 
داشته است، تحوالت در 

 تردکن به نسبت امروز گذشته
در خدمت تداوم  اغلب و

این  جامعه بوده و معموالً
-پذیری از طریق خانهجامعه

های اربابی و تک خانواره 
 گردیده است.محقق می

(Hutton,1981) 

 (1393فاضلی،) 

تصاویر بسیار  ها وفیلم امروزه بصری شدن بصری شدن
بیشتر از متن و کلمه در خاطرمان 

 می ماند.

13)فاضلی،
93) 

ابزار اصلی  ،حافظه روایی بودن
گیری شکل

-فرهنگ، شفاهی
شعر  معموالً بودن،

 داردغلبه  بر حافظه
محور روایی و قصه

نسبت به  بودن
 امروز

در اختیار خواص  اغلب ،سواد
جامعه بوده و به این ترتیب 

ت برای عموم انتقال اطالعا
از طریق زبان و  بیشتر جامعه

زبان  داده است.واژگان رخ می
عامل استراتژیکی جزو بعنوان 

نخستین مولفه های مقوله 
-هویت فرهنگی به شمار می

-می این موضوع سبب رود.
که شاعرانگی به  گردیده است

حافظه  از یعنوان وجه پنهان
، حافظه به گردد ما تثبیت

تقال انمهم  عنوان ابزار
اطالعات به معانی و عواطف 

بیشتر از وجوه مادی و  ،پنهان
 عینی معطوف گردد.

 (1393فاضلی،)

 (Taguchi, 
2006), 

(Vezzoni, 
2007) 

شدن  مصرفی مصرف گرایی
 ،سبک زندگی افراد

شدن ترشهری
 حافظه

-ا از مولدهذهنیت ،در این دوران
بودن خود فاصله بودن و خالق

 رو به سویهرچه بیشتر گرفته و 
 .گذاردگرایی میمصرف

13)فاضلی،
93) 

تابعی از  معموالً ذهنیت مردم بودنگرا عمل  گراییعمل
اقتضائات، الزامات و نیازهای 

طبیعی سوژه در موقعیت 
 خاص بوده است.

 (1393)فاضلی،

توجه به 
 زیبایی

 زنانه تر شدن
، مفهوم زیبایی

 روزافزون جدایی
علم و هنر )فن و 

 ی(بایی شناسزی
اهمیت بیشتر بدن، 

 شدن گرایکمّ

غلب نگاه این گونه است که ا
 قکیفیات حسی نوعی تاثر و انطبا

 شتریبی اند که کیفیت عینیذهنی
کنند، به این جهت است القا می

-تر جلوه میکه ظاهر و عین مهم
 کند.

)قیومی 
بیدهندی، 

1390 ،)
13)فاضلی،

93) 

توجه به 
 اعتبار و شان

اعتبار و  بهاهمیت 
 شان

 ،ایرانی گذشته ذهنیت معموالً
 و حول تامین نیازهای زیستی

کرده حیثیت و آبرو عمل می
است؛ مفهومی که در دنیای 

منسوخ شده  مدرن تقریباً
 است.

 ،قیومی بیدهندی)
1390 ،)

 (1393)فاضلی،

 (1394،برگر )

ر تدموکراتیک
 شدن

روزافزون  گسترش
ها، فرهنگخرده

تر دموکراتیک
 شدن

ه شد کنولوژی سببگسترش ت
سطح تعامالت،  است که

ت تا حد قابل محاورات، و صمیمی
به این  توجهی افزایش یابد.

سبب تمایز افراد از  ،ترتیب
 یکدیگر گردد.

13)فاضلی،
93) 

(Olson, 
2002) 

مبتنی بر 
 ین بودنیآ

محوریت غالب 
-فرا تاریخیمذهب 
حافظه،  تر بودن

یت ذهن بیشتر غلبه
 بزرگسالی

ای اندیشه لباغ در گذشته
مذهبی، آرمانی و اساطیری در 

داشته  مفاهیم وجود بطن
بیشتر است و در پس رخدادها 

-عنوان می دالیل ماورائی
 .گردیده است

 (1393)فاضلی،

(Hutton,198
1) ، 

)گلیجانی مقدم، 
1384) 

 .های مربوط به حافظه در تطابق میان گذشته و حالویژگی -3جدول 
حال )مدرن و  ویژگی کلی

 پست مدرن(
ویژگی  ماخذ توضیحات

 کلی
ذشته گ

 )کالسیک(
 ماخذ توضیحات

 کمرنگ شدن فرد گرایی
-های جمعارزش

 و گراگرایانه، فرد
شدن گرادرون

افراد، سازمانی 
 بودن

ا پیشرفت تکنولوژی، انسان ب
مدرن بیشتر به سمت خود کشیده 

شود، معیار اصلی برای وی می
 در درجه اولجهت تعیین کیفیت، 

-ها و استانداردهای درونیذهنیت
ها ذهنیت متعاقباً گردد ومیاش 

 شوند.تر میسازمان یافته

(Hutton,
1981) 
13)فاضلی،
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پذیری و جامعه گراییجامعه
 به سازیشخصیت

عنوان گرایش 
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تداوم نظام  به
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۷۲
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۳  شماره ۱  بهار ۱۳۹۷

نشده اند )Wright, 2003, 18( )جدول ۳(.
حافظــه نــه تنهــا در تعامــل دائــم بــا دیگــر حافظه های انســانی 
پدیــد می آید، بلکه در ارتباط با نمودهای بیرونی متجســد، مبتنی 
بــر تمــاس مــادی بین یــک ذهــن به  خاطر ســپارنده و یــک موضوع 
ایــن  در   .)Assmann, 2008, 111(دارد قــرار  نیــز  یادآوری  کننــده 
رهیافــت، حافظه ســازه ای نمادین اســت و محیط های مســکونی 
گذشــته و یــا حامــل منفعالنه  گنجینــه رخدادهای  مطلــوب فقــط 
معنا نیستند، بلکه بیشتر محرک "عملیات های ذهنی" برای تامل 
 .)Wright, 2003, 31( و بازخوانــی و در نهایــت بازنمایــی هســتند
کیفیت مســکن مطلوب  بنابرایــن شــناخت دقیــق از ارتباط میــان 
و تاریــخ ذهنیــت عامه، نیاز به یک تفســیر قوی دارد. این تفاســیر، 
که می توانند موضوعات مادی را به ذهنیات  عملکردهایی هستند 
کننــد )Ankersmit, 1994, 155(. فرآیند  و باورهــای ذهنــی تبدیــل 
کســب اطالعــات از جهان، روش هــای بازنمایی  شــناخت به نحوه 
ایــن اطالعــات و چگونگی تبدیل آن به دانــش، نحوع ذخیره آنها و 
شــیوه های اســتفاده از آن به منظور جهت  دهــی و توجه به رفتارها 
دو  بــا  فرآینــد،  ایــن  ابتــدای  در   .)Gifford, 1997, 30( می پــردازد 

کنین  موضوع مواجهیم؛ اولین موضوع مربوط به ذهنیت های ســا
کــه افــراد در تعامــل بــا ویژگی های محیط مســکونی  اســت. زمانــی 
قــرار می گیرند، از تمامــی دریافت کننده ها و ثبت  کننده های حســی 
خــود بهره می برند تا بتواننــد از آن محیط، اطالعات مورد نیاز خود 
کننــد. اما برخــی اطالعات در این روند متقدم می شــوند.  کســب  را 
در حقیقــت، توجــه، نتیجه وجود یک سیســتم پــردازش اطالعات 
دریافتــی از محیــط پیرامــون، بــا ظرفیــت محدود اســت )سولســو، 
۱۳8۱، ۱۱8(. پس از این، اطالعات دریافت شده با دو نوع از حافظه 
کوتاه  مدت و بلند مدت. اطالعات در بدو  مواجه می گردند: حافظه 
کوتاه  مــدت شــده، رمزگــذاری و در قالب مفاهیم  ورود وارد حافظــه 
کنــار هم،  که در  ذهنیت هــای مــا، ثبــت می شــوند؛ ذهنیت هایــی 
که  مجموعــه حافظــه بلند مــدت ما را شــکل می دهنــد و مفاهیمی 
پیش تــر پایــه بودنــد، جای خــود را به معانــی موجــود در حافظه ما 
کنار دو مولفه دیگر، هویت و ســاختار، منجر به  می دهنــد. معنــا در 
تجلی ذهنیت ما در محیط های مســکونی می شوند. در این روند، 
نام گذاری و تعین های عینی - ذهنی صورت می گیرد که فرد و جامعه 
دســت به رمزگشــایی آن می زنند )عاملــی، ۱۳۹۰، ۱۹۹( )نمودار ۳(.

کیفیت مسکن و رویکرد تاریخ ذهنیت عامه. نمودار 3- سازوکار ارتباط میان 

ادامه جدول 3.

 .های مربوط به حافظه در تطابق میان گذشته و حالویژگی -3جدول 
حال )مدرن و  ویژگی کلی

 پست مدرن(
ویژگی  ماخذ توضیحات

 کلی
ذشته گ

 )کالسیک(
 ماخذ توضیحات

 کمرنگ شدن فرد گرایی
-های جمعارزش

 و گراگرایانه، فرد
شدن گرادرون

افراد، سازمانی 
 بودن

ا پیشرفت تکنولوژی، انسان ب
مدرن بیشتر به سمت خود کشیده 

شود، معیار اصلی برای وی می
 در درجه اولجهت تعیین کیفیت، 

-ها و استانداردهای درونیذهنیت
ها ذهنیت متعاقباً گردد ومیاش 

 شوند.تر میسازمان یافته

(Hutton,
1981) 
13)فاضلی،

93) 

پذیری و جامعه گراییجامعه
 به سازیشخصیت

عنوان گرایش 
توجه بیشتر  ،غالب

تداوم نظام  به
وجود اجتماعی، 
 غالب چارچوب

اجتماعی کلیت 
-بخش، اجتماعی

 بودن

 یمشترکاتدر گذشته اغلب 
محلی  یتعام و اختصاصا

برای ذهنیت ایرانی وجود 
داشته است، تحوالت در 

 تردکن به نسبت امروز گذشته
در خدمت تداوم  اغلب و

این  جامعه بوده و معموالً
-پذیری از طریق خانهجامعه

های اربابی و تک خانواره 
 گردیده است.محقق می

(Hutton,1981) 

 (1393فاضلی،) 

تصاویر بسیار  ها وفیلم امروزه بصری شدن بصری شدن
بیشتر از متن و کلمه در خاطرمان 

 می ماند.

13)فاضلی،
93) 

ابزار اصلی  ،حافظه روایی بودن
گیری شکل

-فرهنگ، شفاهی
شعر  معموالً بودن،

 داردغلبه  بر حافظه
محور روایی و قصه

نسبت به  بودن
 امروز

در اختیار خواص  اغلب ،سواد
جامعه بوده و به این ترتیب 

ت برای عموم انتقال اطالعا
از طریق زبان و  بیشتر جامعه

زبان  داده است.واژگان رخ می
عامل استراتژیکی جزو بعنوان 

نخستین مولفه های مقوله 
-هویت فرهنگی به شمار می

-می این موضوع سبب رود.
که شاعرانگی به  گردیده است

حافظه  از یعنوان وجه پنهان
، حافظه به گردد ما تثبیت

تقال انمهم  عنوان ابزار
اطالعات به معانی و عواطف 

بیشتر از وجوه مادی و  ،پنهان
 عینی معطوف گردد.

 (1393فاضلی،)

 (Taguchi, 
2006), 

(Vezzoni, 
2007) 

شدن  مصرفی مصرف گرایی
 ،سبک زندگی افراد

شدن ترشهری
 حافظه

-ا از مولدهذهنیت ،در این دوران
بودن خود فاصله بودن و خالق

 رو به سویهرچه بیشتر گرفته و 
 .گذاردگرایی میمصرف

13)فاضلی،
93) 

تابعی از  معموالً ذهنیت مردم بودنگرا عمل  گراییعمل
اقتضائات، الزامات و نیازهای 

طبیعی سوژه در موقعیت 
 خاص بوده است.

 (1393)فاضلی،

توجه به 
 زیبایی

 زنانه تر شدن
، مفهوم زیبایی

 روزافزون جدایی
علم و هنر )فن و 

 ی(بایی شناسزی
اهمیت بیشتر بدن، 

 شدن گرایکمّ

غلب نگاه این گونه است که ا
 قکیفیات حسی نوعی تاثر و انطبا

 شتریبی اند که کیفیت عینیذهنی
کنند، به این جهت است القا می

-تر جلوه میکه ظاهر و عین مهم
 کند.

)قیومی 
بیدهندی، 

1390 ،)
13)فاضلی،

93) 

توجه به 
 اعتبار و شان

اعتبار و  بهاهمیت 
 شان

 ،ایرانی گذشته ذهنیت معموالً
 و حول تامین نیازهای زیستی

کرده حیثیت و آبرو عمل می
است؛ مفهومی که در دنیای 

منسوخ شده  مدرن تقریباً
 است.

 ،قیومی بیدهندی)
1390 ،)

 (1393)فاضلی،

 (1394،برگر )

ر تدموکراتیک
 شدن

روزافزون  گسترش
ها، فرهنگخرده

تر دموکراتیک
 شدن

ه شد کنولوژی سببگسترش ت
سطح تعامالت،  است که

ت تا حد قابل محاورات، و صمیمی
به این  توجهی افزایش یابد.

سبب تمایز افراد از  ،ترتیب
 یکدیگر گردد.

13)فاضلی،
93) 

(Olson, 
2002) 

مبتنی بر 
 ین بودنیآ

محوریت غالب 
-فرا تاریخیمذهب 
حافظه،  تر بودن

یت ذهن بیشتر غلبه
 بزرگسالی

ای اندیشه لباغ در گذشته
مذهبی، آرمانی و اساطیری در 

داشته  مفاهیم وجود بطن
بیشتر است و در پس رخدادها 

-عنوان می دالیل ماورائی
 .گردیده است

 (1393)فاضلی،

(Hutton,198
1) ، 

)گلیجانی مقدم، 
1384) 

 .های مربوط به حافظه در تطابق میان گذشته و حالویژگی -3جدول 
حال )مدرن و  ویژگی کلی

 پست مدرن(
ویژگی  ماخذ توضیحات

 کلی
ذشته گ

 )کالسیک(
 ماخذ توضیحات

 کمرنگ شدن فرد گرایی
-های جمعارزش

 و گراگرایانه، فرد
شدن گرادرون

افراد، سازمانی 
 بودن

ا پیشرفت تکنولوژی، انسان ب
مدرن بیشتر به سمت خود کشیده 

شود، معیار اصلی برای وی می
 در درجه اولجهت تعیین کیفیت، 

-ها و استانداردهای درونیذهنیت
ها ذهنیت متعاقباً گردد ومیاش 

 شوند.تر میسازمان یافته

(Hutton,
1981) 
13)فاضلی،

93) 

پذیری و جامعه گراییجامعه
 به سازیشخصیت

عنوان گرایش 
توجه بیشتر  ،غالب

تداوم نظام  به
وجود اجتماعی، 
 غالب چارچوب

اجتماعی کلیت 
-بخش، اجتماعی

 بودن

 یمشترکاتدر گذشته اغلب 
محلی  یتعام و اختصاصا

برای ذهنیت ایرانی وجود 
داشته است، تحوالت در 

 تردکن به نسبت امروز گذشته
در خدمت تداوم  اغلب و

این  جامعه بوده و معموالً
-پذیری از طریق خانهجامعه

های اربابی و تک خانواره 
 گردیده است.محقق می

(Hutton,1981) 

 (1393فاضلی،) 

تصاویر بسیار  ها وفیلم امروزه بصری شدن بصری شدن
بیشتر از متن و کلمه در خاطرمان 

 می ماند.

13)فاضلی،
93) 

ابزار اصلی  ،حافظه روایی بودن
گیری شکل

-فرهنگ، شفاهی
شعر  معموالً بودن،

 داردغلبه  بر حافظه
محور روایی و قصه

نسبت به  بودن
 امروز

در اختیار خواص  اغلب ،سواد
جامعه بوده و به این ترتیب 

ت برای عموم انتقال اطالعا
از طریق زبان و  بیشتر جامعه

زبان  داده است.واژگان رخ می
عامل استراتژیکی جزو بعنوان 

نخستین مولفه های مقوله 
-هویت فرهنگی به شمار می

-می این موضوع سبب رود.
که شاعرانگی به  گردیده است

حافظه  از یعنوان وجه پنهان
، حافظه به گردد ما تثبیت

تقال انمهم  عنوان ابزار
اطالعات به معانی و عواطف 

بیشتر از وجوه مادی و  ،پنهان
 عینی معطوف گردد.

 (1393فاضلی،)

 (Taguchi, 
2006), 

(Vezzoni, 
2007) 

شدن  مصرفی مصرف گرایی
 ،سبک زندگی افراد

شدن ترشهری
 حافظه

-ا از مولدهذهنیت ،در این دوران
بودن خود فاصله بودن و خالق

 رو به سویهرچه بیشتر گرفته و 
 .گذاردگرایی میمصرف

13)فاضلی،
93) 

تابعی از  معموالً ذهنیت مردم بودنگرا عمل  گراییعمل
اقتضائات، الزامات و نیازهای 

طبیعی سوژه در موقعیت 
 خاص بوده است.

 (1393)فاضلی،

توجه به 
 زیبایی

 زنانه تر شدن
، مفهوم زیبایی

 روزافزون جدایی
علم و هنر )فن و 

 ی(بایی شناسزی
اهمیت بیشتر بدن، 

 شدن گرایکمّ

غلب نگاه این گونه است که ا
 قکیفیات حسی نوعی تاثر و انطبا

 شتریبی اند که کیفیت عینیذهنی
کنند، به این جهت است القا می

-تر جلوه میکه ظاهر و عین مهم
 کند.

)قیومی 
بیدهندی، 

1390 ،)
13)فاضلی،

93) 

توجه به 
 اعتبار و شان

اعتبار و  بهاهمیت 
 شان

 ،ایرانی گذشته ذهنیت معموالً
 و حول تامین نیازهای زیستی

کرده حیثیت و آبرو عمل می
است؛ مفهومی که در دنیای 

منسوخ شده  مدرن تقریباً
 است.

 ،قیومی بیدهندی)
1390 ،)

 (1393)فاضلی،

 (1394،برگر )

ر تدموکراتیک
 شدن

روزافزون  گسترش
ها، فرهنگخرده

تر دموکراتیک
 شدن

ه شد کنولوژی سببگسترش ت
سطح تعامالت،  است که

ت تا حد قابل محاورات، و صمیمی
به این  توجهی افزایش یابد.

سبب تمایز افراد از  ،ترتیب
 یکدیگر گردد.

13)فاضلی،
93) 

(Olson, 
2002) 

مبتنی بر 
 ین بودنیآ

محوریت غالب 
-فرا تاریخیمذهب 
حافظه،  تر بودن

یت ذهن بیشتر غلبه
 بزرگسالی

ای اندیشه لباغ در گذشته
مذهبی، آرمانی و اساطیری در 

داشته  مفاهیم وجود بطن
بیشتر است و در پس رخدادها 

-عنوان می دالیل ماورائی
 .گردیده است

 (1393)فاضلی،

(Hutton,198
1) ، 

)گلیجانی مقدم، 
1384) 

 .های مربوط به حافظه در تطابق میان گذشته و حالویژگی -3جدول 
حال )مدرن و  ویژگی کلی

 پست مدرن(
ویژگی  ماخذ توضیحات

 کلی
ذشته گ

 )کالسیک(
 ماخذ توضیحات

 کمرنگ شدن فرد گرایی
-های جمعارزش

 و گراگرایانه، فرد
شدن گرادرون

افراد، سازمانی 
 بودن

ا پیشرفت تکنولوژی، انسان ب
مدرن بیشتر به سمت خود کشیده 

شود، معیار اصلی برای وی می
 در درجه اولجهت تعیین کیفیت، 

-ها و استانداردهای درونیذهنیت
ها ذهنیت متعاقباً گردد ومیاش 

 شوند.تر میسازمان یافته

(Hutton,
1981) 
13)فاضلی،

93) 

پذیری و جامعه گراییجامعه
 به سازیشخصیت

عنوان گرایش 
توجه بیشتر  ،غالب

تداوم نظام  به
وجود اجتماعی، 
 غالب چارچوب

اجتماعی کلیت 
-بخش، اجتماعی

 بودن

 یمشترکاتدر گذشته اغلب 
محلی  یتعام و اختصاصا

برای ذهنیت ایرانی وجود 
داشته است، تحوالت در 

 تردکن به نسبت امروز گذشته
در خدمت تداوم  اغلب و

این  جامعه بوده و معموالً
-پذیری از طریق خانهجامعه

های اربابی و تک خانواره 
 گردیده است.محقق می

(Hutton,1981) 

 (1393فاضلی،) 

تصاویر بسیار  ها وفیلم امروزه بصری شدن بصری شدن
بیشتر از متن و کلمه در خاطرمان 

 می ماند.

13)فاضلی،
93) 

ابزار اصلی  ،حافظه روایی بودن
گیری شکل

-فرهنگ، شفاهی
شعر  معموالً بودن،

 داردغلبه  بر حافظه
محور روایی و قصه

نسبت به  بودن
 امروز

در اختیار خواص  اغلب ،سواد
جامعه بوده و به این ترتیب 

ت برای عموم انتقال اطالعا
از طریق زبان و  بیشتر جامعه

زبان  داده است.واژگان رخ می
عامل استراتژیکی جزو بعنوان 

نخستین مولفه های مقوله 
-هویت فرهنگی به شمار می

-می این موضوع سبب رود.
که شاعرانگی به  گردیده است

حافظه  از یعنوان وجه پنهان
، حافظه به گردد ما تثبیت

تقال انمهم  عنوان ابزار
اطالعات به معانی و عواطف 

بیشتر از وجوه مادی و  ،پنهان
 عینی معطوف گردد.

 (1393فاضلی،)

 (Taguchi, 
2006), 

(Vezzoni, 
2007) 

شدن  مصرفی مصرف گرایی
 ،سبک زندگی افراد

شدن ترشهری
 حافظه

-ا از مولدهذهنیت ،در این دوران
بودن خود فاصله بودن و خالق

 رو به سویهرچه بیشتر گرفته و 
 .گذاردگرایی میمصرف

13)فاضلی،
93) 

تابعی از  معموالً ذهنیت مردم بودنگرا عمل  گراییعمل
اقتضائات، الزامات و نیازهای 

طبیعی سوژه در موقعیت 
 خاص بوده است.

 (1393)فاضلی،

توجه به 
 زیبایی

 زنانه تر شدن
، مفهوم زیبایی

 روزافزون جدایی
علم و هنر )فن و 

 ی(بایی شناسزی
اهمیت بیشتر بدن، 

 شدن گرایکمّ

غلب نگاه این گونه است که ا
 قکیفیات حسی نوعی تاثر و انطبا

 شتریبی اند که کیفیت عینیذهنی
کنند، به این جهت است القا می

-تر جلوه میکه ظاهر و عین مهم
 کند.

)قیومی 
بیدهندی، 

1390 ،)
13)فاضلی،

93) 

توجه به 
 اعتبار و شان

اعتبار و  بهاهمیت 
 شان

 ،ایرانی گذشته ذهنیت معموالً
 و حول تامین نیازهای زیستی

کرده حیثیت و آبرو عمل می
است؛ مفهومی که در دنیای 

منسوخ شده  مدرن تقریباً
 است.

 ،قیومی بیدهندی)
1390 ،)

 (1393)فاضلی،

 (1394،برگر )

ر تدموکراتیک
 شدن

روزافزون  گسترش
ها، فرهنگخرده

تر دموکراتیک
 شدن

ه شد کنولوژی سببگسترش ت
سطح تعامالت،  است که

ت تا حد قابل محاورات، و صمیمی
به این  توجهی افزایش یابد.

سبب تمایز افراد از  ،ترتیب
 یکدیگر گردد.

13)فاضلی،
93) 

(Olson, 
2002) 

مبتنی بر 
 ین بودنیآ

محوریت غالب 
-فرا تاریخیمذهب 
حافظه،  تر بودن

یت ذهن بیشتر غلبه
 بزرگسالی

ای اندیشه لباغ در گذشته
مذهبی، آرمانی و اساطیری در 

داشته  مفاهیم وجود بطن
بیشتر است و در پس رخدادها 

-عنوان می دالیل ماورائی
 .گردیده است

 (1393)فاضلی،

(Hutton,198
1) ، 

)گلیجانی مقدم، 
1384) 

 .های مربوط به حافظه در تطابق میان گذشته و حالویژگی -3جدول 
حال )مدرن و  ویژگی کلی

 پست مدرن(
ویژگی  ماخذ توضیحات

 کلی
ذشته گ

 )کالسیک(
 ماخذ توضیحات

 کمرنگ شدن فرد گرایی
-های جمعارزش

 و گراگرایانه، فرد
شدن گرادرون

افراد، سازمانی 
 بودن

ا پیشرفت تکنولوژی، انسان ب
مدرن بیشتر به سمت خود کشیده 

شود، معیار اصلی برای وی می
 در درجه اولجهت تعیین کیفیت، 

-ها و استانداردهای درونیذهنیت
ها ذهنیت متعاقباً گردد ومیاش 

 شوند.تر میسازمان یافته

(Hutton,
1981) 
13)فاضلی،

93) 

پذیری و جامعه گراییجامعه
 به سازیشخصیت

عنوان گرایش 
توجه بیشتر  ،غالب

تداوم نظام  به
وجود اجتماعی، 
 غالب چارچوب

اجتماعی کلیت 
-بخش، اجتماعی

 بودن

 یمشترکاتدر گذشته اغلب 
محلی  یتعام و اختصاصا

برای ذهنیت ایرانی وجود 
داشته است، تحوالت در 

 تردکن به نسبت امروز گذشته
در خدمت تداوم  اغلب و

این  جامعه بوده و معموالً
-پذیری از طریق خانهجامعه

های اربابی و تک خانواره 
 گردیده است.محقق می

(Hutton,1981) 

 (1393فاضلی،) 

تصاویر بسیار  ها وفیلم امروزه بصری شدن بصری شدن
بیشتر از متن و کلمه در خاطرمان 

 می ماند.

13)فاضلی،
93) 

ابزار اصلی  ،حافظه روایی بودن
گیری شکل

-فرهنگ، شفاهی
شعر  معموالً بودن،

 داردغلبه  بر حافظه
محور روایی و قصه

نسبت به  بودن
 امروز

در اختیار خواص  اغلب ،سواد
جامعه بوده و به این ترتیب 

ت برای عموم انتقال اطالعا
از طریق زبان و  بیشتر جامعه

زبان  داده است.واژگان رخ می
عامل استراتژیکی جزو بعنوان 

نخستین مولفه های مقوله 
-هویت فرهنگی به شمار می

-می این موضوع سبب رود.
که شاعرانگی به  گردیده است

حافظه  از یعنوان وجه پنهان
، حافظه به گردد ما تثبیت

تقال انمهم  عنوان ابزار
اطالعات به معانی و عواطف 

بیشتر از وجوه مادی و  ،پنهان
 عینی معطوف گردد.

 (1393فاضلی،)

 (Taguchi, 
2006), 

(Vezzoni, 
2007) 

شدن  مصرفی مصرف گرایی
 ،سبک زندگی افراد

شدن ترشهری
 حافظه

-ا از مولدهذهنیت ،در این دوران
بودن خود فاصله بودن و خالق

 رو به سویهرچه بیشتر گرفته و 
 .گذاردگرایی میمصرف

13)فاضلی،
93) 

تابعی از  معموالً ذهنیت مردم بودنگرا عمل  گراییعمل
اقتضائات، الزامات و نیازهای 

طبیعی سوژه در موقعیت 
 خاص بوده است.

 (1393)فاضلی،

توجه به 
 زیبایی

 زنانه تر شدن
، مفهوم زیبایی

 روزافزون جدایی
علم و هنر )فن و 

 ی(بایی شناسزی
اهمیت بیشتر بدن، 

 شدن گرایکمّ

غلب نگاه این گونه است که ا
 قکیفیات حسی نوعی تاثر و انطبا

 شتریبی اند که کیفیت عینیذهنی
کنند، به این جهت است القا می

-تر جلوه میکه ظاهر و عین مهم
 کند.

)قیومی 
بیدهندی، 

1390 ،)
13)فاضلی،

93) 

توجه به 
 اعتبار و شان

اعتبار و  بهاهمیت 
 شان

 ،ایرانی گذشته ذهنیت معموالً
 و حول تامین نیازهای زیستی

کرده حیثیت و آبرو عمل می
است؛ مفهومی که در دنیای 

منسوخ شده  مدرن تقریباً
 است.

 ،قیومی بیدهندی)
1390 ،)

 (1393)فاضلی،

 (1394،برگر )

ر تدموکراتیک
 شدن

روزافزون  گسترش
ها، فرهنگخرده

تر دموکراتیک
 شدن

ه شد کنولوژی سببگسترش ت
سطح تعامالت،  است که

ت تا حد قابل محاورات، و صمیمی
به این  توجهی افزایش یابد.

سبب تمایز افراد از  ،ترتیب
 یکدیگر گردد.

13)فاضلی،
93) 

(Olson, 
2002) 

مبتنی بر 
 ین بودنیآ

محوریت غالب 
-فرا تاریخیمذهب 
حافظه،  تر بودن

یت ذهن بیشتر غلبه
 بزرگسالی

ای اندیشه لباغ در گذشته
مذهبی، آرمانی و اساطیری در 

داشته  مفاهیم وجود بطن
بیشتر است و در پس رخدادها 

-عنوان می دالیل ماورائی
 .گردیده است

 (1393)فاضلی،

(Hutton,198
1) ، 

)گلیجانی مقدم، 
1384) 

 .های مربوط به حافظه در تطابق میان گذشته و حالویژگی -3جدول 
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داشته است، تحوالت در 
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کرده حیثیت و آبرو عمل می
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 ،قیومی بیدهندی)
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 (1393)فاضلی،

 (1394،برگر )

ر تدموکراتیک
 شدن

روزافزون  گسترش
ها، فرهنگخرده

تر دموکراتیک
 شدن

ه شد کنولوژی سببگسترش ت
سطح تعامالت،  است که

ت تا حد قابل محاورات، و صمیمی
به این  توجهی افزایش یابد.

سبب تمایز افراد از  ،ترتیب
 یکدیگر گردد.

13)فاضلی،
93) 

(Olson, 
2002) 
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محوریت غالب 
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 .گردیده است
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1) ، 
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 شوند.تر میسازمان یافته
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توجه بیشتر  ،غالب
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اجتماعی کلیت 
-بخش، اجتماعی

 بودن

 یمشترکاتدر گذشته اغلب 
محلی  یتعام و اختصاصا

برای ذهنیت ایرانی وجود 
داشته است، تحوالت در 

 تردکن به نسبت امروز گذشته
در خدمت تداوم  اغلب و

این  جامعه بوده و معموالً
-پذیری از طریق خانهجامعه
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حافظه  از یعنوان وجه پنهان
، حافظه به گردد ما تثبیت

تقال انمهم  عنوان ابزار
اطالعات به معانی و عواطف 
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۷۳

4- مواد و روش

4-1- نمونه مورد مطالعه
ایــن بخش از پژوهــش به روش نمونه گیــری هدفمند از محالت 
شهر زنجان انجام گردیده است. به این صورت که دو گونه از محالت 
که هنوز هم خانه های قدیمی  گردید: اول محالت قدیمی  انتخــاب 
که آپارتمان های معاصر  قابل ســکونت دارد و دوم محالت جدیدی 
را در خود جای داده اســت. لذا بر این اســاس محالت مورد انتخاب 
بــرای خانه های آپارتمانی از میان محالت شــماره ۱ )بافت جدید( و 
محــالت مورد انتخاب بــرای خانه های قدیمی نیــز از میان محالتی 
که در غالب شماره ۲ )بافت قدیمی( دسته بندی می شوند، انتخاب 
شــده اند. در این میان، بافت تاریخی )شــماره ۳( مورد مطالعه این 

پژوهش واقع نمی گردد )تصویر ۱(.
کــه همگونی اجتماعــی – فرهنگــی در محالت مورد  از آنجایــی 
گــروه دارای اهمیــت بــود، لــذا بــرای خانه هــای  مطالعــه بــرای هــر 
کارمنــدان، اعتمادیــه و آزادگان  آپارتمانــی جدیــد محــالت شــهرک 
جهــت بررســی انتخاب شــدند. برای خانه هــای قدیمی نیــز موارد 
مــورد مطالعــه از میان محالت امجدیه و ســعدی شــمالی انتخاب 
ح جدول 4  گردیدنــد. اطالعات فردی نمونه های آماری نیز به شــر
که مشــاهده می شــود، ســعی بر این بوده  گونه  می باشــند. همان 
گروه از میان اقشــار با  کــه نمونه های مــورد مطالعه در هر دو  اســت 
ســطح سواد متوســط و باالتر باشند تا پاســخ  دهی راحت  تر صورت 
گروه های  پذیرفتــه و داده های معتبرتری به دســت آید. از ســویی 
ســنی نمونه هــا در خانه هــای آپارتمانی بیشــتر جوان و بزرگســال و 
در خانه های قدیمی، بیشــتر میانسال بوده است. این موضوع در 

کنین  کنار جامعه آماری بیشتر مالکین در دستیابی به ذهنیت سا
کننده بود. کمک  گروه  در هر دو 

4-2- فرآیند مطالعه
که هــدف از پژوهش، شناســایی ســنجه های  بــا توجــه بــه این 
کیفیــت مســکن بــر اســاس تاریــخ ذهنیــت عامــه در شــهر زنجــان 
گردیــد: تحلیل  می باشــد؛ لــذا بــه این ترتیب در ســه مرحلــه انجام 
پایایــی  آزمــون  یافته هــا،  روایــی  آزمــون  مصاحبه هــا،  محتــوای 
کیفی و با اســتفاده  گام اول پژوهــش حاضــر بــا رویکردی  یافته هــا. 
از روش تحلیــل محتوای مصاحبه ها انجام شده اســت. در تحلیل 
کار و منطق تحقیق بیشتر با معانی بنیادین  کیفی، روش  محتوای 
در پیــام ســروکار دارد و بیشــترین قرابت روشــی را بــا موضوع تاریخ 
کیفی، محتوای  ذهنیت دارا می باشد. در واقع در تحلیل محتوای 
پنهــان پیــام مــورد توجــه اســت و بــه ایــن دلیــل، نــگاه عمیق تری 
کات و  کیفــی وجــود دارد زیــرا ادرا کلمــات و عبــارات داده های  بــه 
کدگذاری می شود )عادل  تفاسیر پژوهشــگر از یک معنای ارتباطی 
مهربــان، ۱۳۹4، 4۰ - ۳۷(. تعــداد نمونــه در مرحلــه مصاحبــه، در 
گــروه بــه اشــباع اطالعاتــی بســتگی داشــت )ســیدمن، ۱۳۹5،  هــر 
گــروه )خانه هــای آپارتمانی  گــروه مــورد مطالعــه ۱۰ نفــر در هر   .)۹۳
جدیــد و خانه هــای قدیمی با قدمــت بیش از ۳۰ ســال( بودند. در 
گروه ۲ مصاحبه پایلوت، 6 مصاحبه اصلی و ۲ مصاحبه آزمون  هــر 
اشــباع اطالعــات انجــام شــد. افــراد جهت مصاحبــه با اســتفاده از 
گلوله برفــی انتخــاب شــدند. بــرای تحلیل متن  روش نمونه گیــری 
گــروه تا رســیدن به نظریــه، ســیری از عینیت تا  مصاحبه هــا در هــر 
که در ســطح اول،  انتــزاع در چنــد ســطح طی شــد؛ بــه این معنــی 
از متــن مصاحبه هــا مفهوم ســازی به عمل آمد. مفاهیم به دســت 
آمــده بــه طــور عینــی از مطالعــه و بررســی جملــه بــه جملــه متــون 
گردید. در ایــن مصاحبه ها، مفاهیم  مرتبط مصاحبه ها اســتخراج 
کــه مبتنی بــر نظر عینــی مصاحبه شــونده ها  متعــددی ایجاد شــد 
که  کرد  بــود. در مــورد نســبت مفاهیم با مبانــی نظری باید عنــوان 
کــه مقــوالت مرتبط با  رونــد پژوهــش بــه ایــن صــورت بــوده اســت 
مسکن از خالل مصاحبه ها و از طریق تحلیل محتوای مصاحبه ها 
گردیده اند و هیچ مبانی نظری از پیش تعریف شــده ای  اســتخراج 
بجز ســه الیه تاریخ ذهنیت عامه )معنا – هویت – ســاختار( وجود 
کاماًل برخاســته از زمینه بوده اســت. در ســطح  نداشــت و تحقیــق  گانه محالت جدید،  ح تفصیلی شهر زنجان بر اساس تقسیم بندی سه  تصویر 1- نقشه طر

قدیمی و تاریخی.

گروه خانه های آپارتمانی جدید و خانه های قدیمی. جدول 4- درصد توزیع فراوانی جمعیت شناختی برای هر دو 

کیفیت مسکن تاریخ ذهنیت عامه، عاملی تاثیرگذار بر 

 .های آپارتمانی جدید و خانه های قدیمیدرصد توزیع فراوانی جمعیت شناختی برای هر دو گروه خانه -4جدول 
 یتنوع مالک تحصیالت سن جنس متغیر

دیپلم و  کهنسال میانسال بزرگسال جوان زن مرد نوع متغیر
 رتپایین

فوق 
 دیپلم

فوق لیسانس و  لیسانس
 باالتر

 مستاجر مالک

 3/15 7/84 0/21 8/34 6/11 6/32 2/15 8/34 4/25 6/24 2/52 8/47 های آپارتمانی جدیدخانه 

 7/12 3/87 5/18 8/43 0/8 6/29 04/0 3/66 6/21 7/11 2/55 8/44 های قدیمیخانه

 
 



۷4
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۳  شماره ۱  بهار ۱۳۹۷

کــه مبتنــی بــر انتــزاع از مفاهیــم ســطح قبــل بــود، محقــق به  دوم 
کشــف محورهایی مشــترک برای ارتباط بیــن مفاهیم – نه  دنبــال 
فقــط در متــن یک مصاحبــه بلکه از طریق مقایســه مفاهیم درون 
گرفت.  همــه مصاحبه هــا – بــود و بر ایــن مبنــا مقوله هایی شــکل 
در ادامــه و در ســطح ســوم، همیــن روند برای تشــکیل مقوله های 

اصلی از بین مقوالت بوجود آمده در سطح قبلی صورت پذیرفت. 
جــدول 5 بــه عنوان نمونه بــه روند تحلیل محتــوای الیه هویت در 

گروه مورد مطالعه می پردازد. مقیاس میانه در هر دو 
کدگــذاری و مقوله بندی مفاهیم اولیه  به این ترتیب بر اســاس 
گــروه مصاحبه ها، مقوالت اصلی بــرای تمامی  ج از هــر دو  مســتخر

کدگذاری مفاهیم و مقوله های استخراج شده الیه هویت در مقیاس میانه از متن مصاحبه های خانه های آپارتمانی جدید و خانه های قدیمی. جدول 5- 

ج از مصاحبه های خانه های آپارتمانی جدید و خانه های قدیمی. جدول 6- مقوله های اصلی مستخر

 .های قدیمیهای آپارتمانی جدید و خانههای خانهکدگذاری مفاهیم و مقوله های استخراج شده الیه هویت در مقیاس میانه از متن مصاحبه -5جدول 

خانه
های آپارتمانی جدید

 

مقوله 
 اصلی

ابعاد مقوله 
 اصلی

 مفاهیم اولیه

خانه های قدیمی
 

مقوله 
 اصلی

ابعاد مقوله 
 اصلی

 مفاهیم اولیه

وجود زمینه  i شناسه
برای تغییرات 
و اضافات در 

سطح 
 مجموعه

خوب طراحی به حدی  ساختمان -
که توانستیم خودمان  شده بود

 م.آسانسور به آن اضافه کنی

خوب طراحی  فضاهای سبز اصالً -
 کنند. تغییرنشده اند و باید 

وجود فضاهای باز  شناسه
کافی جهت 

سازی و گسترده
 دهی بهپاسخ

 عملکردهای متنوع

ها و فضاهای باز و باغها مملو از محله -
 بود. سبز

تعامل 
 اجتماعی

ها توقوجود پا
های و محل

گردهمایی 
برای حضور، 

ارتباط و 
یت فعال

 ساکنین

در محوطه فضای جمعی وجود  -
ولی برای تمامی اعضای دارد 

 مجموعه پاسخگو نیست.

در بین درختان  محلی مخصوص -
 وجود دارد.برای حضور خانم ها 

تعامل 
 اجتماعی

وجود زمینه، پاتوق 
هایی جهت و محل

شناخت و برقراری 
ارتباط متقابل میان 

 ساکنین

هایمان خانههایمان خوب بودند و همسایه -
رفت و های هم و به خانه واقع یکی بود در

جود و گستردهکردیم، گویی یک خانه می آمد
 داشت.

 ها مسجد، حمام و یا به بلواربا همسایه -
 رفتیم.می

ها بین همسایههایمان مسدود بود و کوچه -
 فضاهای خصوصی وجود داشت.

-قلمرو
 گرایی

حس مالکیت 
 بر ساختمان

خانه کنم زمانی که من فکر می -
 تحمل وی ،متعلق به خود فرد باشد

شود تا اینکه در آپارتمان بیشتر می
به عنوان مستاجر حضور داشته 

 باشد.

-قلمرو
 گرایی

حس مالکیت بر 
 فضاهای مشترک

برای چند خانه خصوصی شده بود  هاکوچه -
 و بر سر کوچه ها یک در قرار داشت.

 یحمایت و پشتیبان مسئولیت
 از یکدیگر

یک همسایه داشتیم که وضعیت مالی  -
، پدرم گوسفندانمان را خیلی خوبی نداشتند

 کمکسپرد تا به این بهانه به او به او می
 هم بکند. مالی

 
 

 i(1379 فر، عینی) است فضاها تمایز و شناسایی جهت عاملی شناسه. 
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مقیاس ها در هر ســه الیه معنا، هویت و ســاختار مطابق جدول 6 
ج از جــدول 5 و 6،  طبقه  بنــدی شــد. نکتــه حایز اهمیت مســتخر
گــروه در خصــوص برخــی مفاهیــم ظاهرًا  تاریــخ ذهنیــت عامــه دو 
مشــترک )نظیر معنا، ســاختار و هویت( اســت. شناسایی تغییرات 
تاریــخ ذهنیــت بعنــوان هــدف تحقیــق بواســطه تحلیــل محتوای 

گردید. مصاحبه ها فراهم 
از  حاصــل  داده هــای  روایــی  بررســی  جهــت  دوم،  گام  در 
تحلیــل محتــوای مصاحبه ها، ســواالتی در قالب دو پرسشــنامه از 
کنین هر یک  ج از تاریخ ذهنیت عامه سا مقوله های اصلی مستخر
که در قالــب طیف لیکرت تنظیم  از خانه هــای قدیمــی و آپارتمانی 
گردیــد و به تاییــد 5 صاحب نظــر معماری از  شــده بودنــد، تدوین 
اساتید دانشگاه رسید. سپس پرسشنامه ها توسط خود محققین 
توزیع و تکمیل شــد. در خالل تکمیل پرسشــنامه ها نیز به فراخور 
کوتــاه جهــت دســتیابی بــه دالیــل و زوایــای  نیــاز، مصاحبه هایــی 
گردید. ســواالت پرسشنامه در سه  کنین انجام  پنهان ذهنیت ســا
گروه معنا، هویت و ســاختار دســته  بندی و ســه ســوال نیز در ابتدا 
کتورهای مطلوبیت محیط مســکونی شــامل مکان مطلوب،  به فا
ترجیــح بــه ســایر مکان ها و پیشــنهاد مــکان اختصاص داده شــد. 
از طرفــی روایــی داده هــا توســط دو آزمــون تحلیــل عاملــی، یعنــی 
گــروه ســنجیده  کــی.ام.اُ و ســطح معنــاداری بارتلــت۲۱، در هــر دو 
کی.ام.اُ بــرای خانه های آپارتمانــی ۰/86۳ و برای  کــه ضریب  شــد 

گردید )جدول ۷(. خانه های قدیمی برابر با ۰/۷88 برآورد 
گام ســوم جهت ســنجش پایایی نیز به منظور اندازه گیری و  در 
کرونباخ اســتفاده  هماهنگی درونی میان متغیرها، از آزمون آلفای 
شــد. با اجرای آزمایشــی بر روی یک نمونه آزمایشی ۲5 نفره در هر 
کرونباخ برای پرسشــنامه خانه های آپارتمانی  گروه، ضریــب آلفای 
کلی، معنا، هویت و  کیفیــت  برابــر بــا ۰/8۹۲ و برای زیر بخش های 
گردید.  ســاختار به ترتیــب ۰/۹۱۷ ، ۰/۷5۹ ، ۰/۷۰۱ و ۰/۷6۰ برآورد 
کلــی برای خانه های قدیمی برابر بــا ۰/۹۱۲ و برای هر چهار  ضریــب 
زیربخش به همان ترتیب پیشین برابر با ۰/858 ، ۰/۷۳۲ ، ۰/۷۱۲ 
گردیده و در نهایت ســواالت نامناســب حذف  و ۰/۷۲4 محاســبه 
گردیــد. جامعــه آمــاری برای خانه هــای آپارتمانی برابــر ۱۳8 و برای 
گردیــده و پرسشــنامه ها به  خانه هــای قدیمــی برابــر بــا ۱68 برآورد 
گروه قرار داده شــد.  صورت نمونه گیری تصادفی در اختیار افراد دو 
جهــت تاییــد اعتبــار نتایــج بــرای خانه هــای آپارتمانــی و قدیمــی، 
شاخص های برازش مناسب مدل شامل نیکویی برازش، نیکویی 
برازش اصالح، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد و مجذور خی 

با استفاده از نرم افزار ایموس به دست آمد. مقدار شاخص برازش 
۰/844، شــاخص بــرازش تطبیقــی ۰/۷56 و مجــذور خی بر درجه 
آزادی برابــر بــا ۱/68 بــرای خانه هــای آپارتمانی و بــه همان ترتیب 
مقادیر ۰/۷۹۹، ۰/۷۱۰ و ۱/۷6 برای خانه های قدیمی به دست آمد؛ 
گروه می باشد.  که نشان از دارا بودن برازشی قابل قبول برای هر دو 

5- یافته های پژوهش

از مهم تریــن یافته هــای ایــن پژوهــش می تــوان به تغییــر تاریخ 
گــروه خانه هــای آپارتمانــی جدیــد و  کنین دو  ذهنیــت عامــه ســا
خانه های قدیمی در خصوص برخی مفاهیم ظاهرًا مشترک اشاره 
کــه بعنــوان مثــال در مقیــاس  نمــود )جــداول 5 و 6(. بدیــن معنــا 
کنین خانه های آپارتمانی به معنای شناسه  خرد، هویت برای ســا
کنین خانه هــای قدیمــی  و آزادی می باشــد، در حالی کــه بــرای ســا
بــه معنــای اعتبــار و شــان، خوداتکایــی و شناســه می باشــد؛ یا در 
کنین خانه های  مقیاس میانه نیز یکی از نمودهای هویت برای سا
کنین  که در تاریخ ذهنیت سا قدیمی، مســئولیت پذیری می باشد 
آپارتمان های جدید جایگاهی نداشــت )جــدول 6(. موضوع قابل 
تامــل دیگــر در خصــوص اســتفاده از برخــی مفاهیم مشــترک نظیر 
کنین از یک واژه دارای  گروه ســا که تلقی دو  شناســه یا زیبایی بود 
که در جدول شماره 5 بعنوان نمونه در مورد الیه  تفاوت هایی بود 

هویت در مقیاس میانه  به این تحلیل پرداخته شده است. 
 در تحلیــل داده هــای آمــاری این پژوهــش نیز برای دســتیابی 
گروه مســکن از منظر  کیفیت هر دو  به میزان معناداری معیارهای 
کنین، از الگوســازی معادله های ســاختاری اســتفاده  ذهنیــت ســا
شــد. در الگوســازی معادله های ســاختاری عالوه بر بررســی میزان 
گروه مســکن به منظور  انطبــاق داده  هــا، الگوی پژوهــش در هر دو 
مناســب بــودن بــرازش و نیــز معنــاداری روابــط در الگــوی بــرازش 
گیــرد. بر این مبنــا، از "تحلیل عامل  یافته هــا، مــورد آزمون قرار می 
ارزیابــی  بــرای  "الگوســازی معادلــه هــای ســاختاری"  تاییــدی" و 
گروه اســتفاده شــده است. در مرحله  الگوی پژوهش مربوط به هر 
اول از تحلیــل عامــل تاییــدی، بــرای ارزیابــی برازندگــی الگوهــای 
کــه تا چه  گیــری عوامل نهفته اســتفاده شــد و بررســی شــد  انــدازه 
میزان عوامل مشــاهده شــده، درســتی ســاختار نهفته در پژوهش 
گیری می کنند. در مرحله دوم، از الگوســازی معادله های  را انــدازه 
ســاختاری برای ارزیابی الگوی فرضی اســتفاده شد. نرم افزار مورد 
استفاده برای محاسبه "الگوسازی معادله های ساختاری" در این 

گروه خانه های آپارتمانی جدید و خانه های قدیمی.  و بارتلت برای هر دو 
ُ
کی.ام.ا جدول 7- مقدار عددی 

کیفیت مسکن تاریخ ذهنیت عامه، عاملی تاثیرگذار بر 
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کــه ترکیبی از تحلیل مســیر،  پژوهــش، نرم افــزار ای.کیو.اس اســت 
الگوســازی عّلــی بــا متغیرهای پنهان و رگرســیون چندگانــه را مورد 
بررســی قــرار می دهد. بــرای ارزیابــی با نرم افــزار، ابتدا آماده  ســازی 
گرفت و تدوین،  کمک برنامه اس.پی.اس.اس صورت  داده ها به 
تشــخیص، بــرآورد آزمــون، اصالح و اعتبارســنجی نهایــی الگوهای 
گرفت. جهت سنجش  نظری به وسیله نرم افزار ای.کیو.اس انجام 
گروه، ایــن الگوها با اطالعات حاصل  الگــوی نظــری پژوهش در هر 
از پرسشــنامه ها مجــددًا بــا اســتفاده از "الگوســازی معادلــه هــای 

گرفت. ساختاری" مورد ارزیابی قرار 
در مرحلــه قبــل از ارزیابــی الگوهــای فرضــی، از الگــوی تحلیــل 
گــروه بــه منظــور اندازه گیــری برازندگــی عوامل  عامــل تاییــدی هــر 
گــروه، اســتفاده شــد. جهــت نیل به  نهفتــه الگــوی نظــری همــان 
گرفت و ســنجه های متناقض با  الگــوی برازنده، غربال گری صورت 
بــرازش مجموعــه حذف شــدند. در هر یــک از الگوها، ابتــدا میزان 
کنین با ســه معیار مکان مناســب برای زندگی، ترجیح  رضایت ســا
گردید  دادن به ســایر مکان ها و پیشــنهاد مکان به دیگران ارزیابی 

)جدول 8(.
کیفیت   ســپس این الگو با الگوی ارزیابی ســه بعدی معیارهای 
کیفیت ارزیابی شــده در ســه  تلفیق شــد و ســهم هر بعد در میزان 
کالن، میانــه و خــرد در ارتبــاط بــا ســه الیــه معنــا، هویت  مقیــاس 
گردیــد. جهــت تدقیــق بیشــتر و در روش دوم،  و ســاختار بــرآورد 
کمتــر از ۰/4 بودند، بــه دلیل تاثیر  کــه بــار عاملی آنها  ســنجه  هایی 
شــدند.  غربــال  پنهــان،  متغیــر  اندازه گیــری  در  آنهــا  نامحســوس 
تعــدادی از ســنجه ها حذف و تنها معیارهای موثــر و معنادار طبق 

گردیدند. جدول ۹ تنظیم 
مطابق یافته های جدول ۹، در الیه هویت هر سه مقیاس خرد 
کالن )۰/۹4۹( در خانه هــای آپارتمانی  )۰/8۱۹(، میانــه )۰/86۱( و 
نســبت به همان ســه مقیاس خانه های قدیمی )۱/۰54، ۱/۱۲۱ و 
۱/۰۷۳( از مقادیر پایین  تری برخوردار است. این موضوع به ادعای 
کــه میــان  کــی از ارتباطــات ضعیفــی اســت  مصاحبه  شــوندگان حا
کنین خانه هــای امروزی در شــهر زنجان نســبت بــه خانه های  ســا
نوعــی درون گراتــر شــدن  کــه نشــان دهنده  اســت  برقــرار  قدیمــی 
افــراد و فردگرایــی در جامعــه امروز اســت. امــا از ســویی مصاحبه-
کــه در واقــع خانه هــای  شــوندگان خانه هــای قدیمــی مدعی انــد 
یــک محله یکــی بــوده و مانعی بــرای ارتباطات همســایه ها وجود 
که تمامی محله و شــهر یک داســتان واحد  گویی  نداشــته اســت؛ 
کنین خانه های  را روایت می کرده اســت، )روایی بودن ذهنیت سا

قدیمی شهر زنجان( و این روایت بر چیزی جز یک ذهنیت جمعی 
لت نداشته اســت. از طرفی در الیه ســاختار در دو مقیاس خرد  دال
)۱/۰۳۳( و میانه )۰/88۱( در خانه های آپارتمانی نسبت به همان 
دو مقیــاس خانه های قدیمی )۰/۹64 و ۰/8۰۹( مقادیر باالتری را 
کنار اینکه در الیه معنا در مقیاس  نشــان می دهد. این موضوع در 
خرد )۱/۱5۲( در خانه های آپارتمانی نســبت به خانه های قدیمی 
کنین  که ســا )۰/58۳( دارای مقادیــر باالتــری اســت ولــی تعریفــی 
خانه هــای آپارتمانــی از معنــا ارائــه می کننــد، نســبت بــه تعاریــف 
گــروه دیگر بیشــتر حــاوی بحث های بصری اســت؛ ایــن حقیقت را 
کارکرد و زیبایی بصــری فضاهای  کالبــد،  کــه امروزه  آشــکار می کند 
که بیشــتر در اولویت قرار می گیرد، همان گونه  داخلی و بناها اســت 
کــه مصاحبه  شــوندگان نیــز در یادآوری هــای خــود در وهلــه اول، 
کی از  صحبــت از ایــن مــوارد دارند. تمامی ایــن نتایج می توانــد حا
کــه تاریخ ذهنیــت امروز بــه نوعی رو به ســوی  ایــن موضــوع باشــد 
بصری شــدن، مصرف گرایــی و زیبایی  شناســانه تر شــدن )از جنبــه 
کــه از مهم ترین بــارزه های  گذشــته دارد  صرفــًا بصــری( نســبت به 

تاثیر زندگی مدرن می باشد.
کی از  یافته هــای ســنجه های مرتبــط بــا هر الیــه )جــدول ۹( حا
کالن در الیه  کــه در خانه هــای آپارتمانــی و در مقیــاس  ایــن اســت 
کالبــدی )۰/8۰۳( و در الیــه  ســاختار، مولفه هــای تــداوم و پیونــد 
معنــا، مولفه های زیبایــی )۰/۷۷5( و ســرزندگی )۰/۷۳4(، دارای 
تاثیرگذاری باالیی نسبت به همان سه متغیر و سه الیه در خانه های 
قدیمــی )۰/55۲، ۰/۷۲8 و ۰/6۱۹( برخوردارند. بر این اســاس نیز 
می توان به بصری شــدن، مصرف  گرایی و زیبایی  شناســانه  تر شدن 
کنین امــروز زنجان نســبت بــه محیط های مســکونی  ذهنیــت ســا
کنین خانه های قدیمی  در مقایســه با افراد میانســال به باالی ســا
پــی بــرد. همچنیــن در خانه هــای آپارتمانــی، مولفــه حریــم در دو 
دارای  ســاختار،  الیــه   )۰/45۲( میانــه  و   )۰/55۹( خــرد  مقیــاس 
کمتری نســبت به همان دو مقیاس خانه های قدیمی  تاثیرگذاری 
)۰/6۷۲ و ۰/5۰۱( اســت. امــروزه به دلیــل ورود فرهنگ ناهمگون 
غربــی، ذهنیــت ایرانی دچار نوعی دگرگونــی ناهماهنگ با فرهنگ 
کشیده شــدن  ایــن مــرز و بوم شــده اســت و ایــن مورد، به حاشــیه 
ســبک زندگــی ایرانــی در طراحــی فضاهــای مســکونی را بــه دنبال 
که برخالف ذهنیت تاریخی آیین محور عامه ایرانی  داشــته اســت 
می باشــد. عــالوه بــر این موضــوع، در جــدول ۹ مشــاهده می گردد 
کــه در خانه هــای قدیمــی در مقیاس خــرد و میانه الیــه هویت، به 
ترتیــب مولفه هــای خوداتکایــی )۰/6۹۲( و مســئولیت )۰/686(، 

کیفیت مسکن. جدول 8- بار عاملی و سطح معناداری ارزیابی 



۷۷

جدول 9- بار عاملی و سطح معناداری در الیه های مختلف و مقیاس های مختلف  برای هر دو نوع مسکن آپارتمانی و خانه های قدیمی.

کیفیت مسکن تاریخ ذهنیت عامه، عاملی تاثیرگذار بر 

خانه های قدیمی خانه های آپارتمانی جدید

بارعاملی سنجه نشانه بارعاملی الیه بارعاملی سنجه نشانه بارعاملی الیه مقیاس

٠/69١ زیبایی q4 ٠/58٣ معنا حس آرامش در  568/٠
فضاهای داخلی q4 ١/١5٢ معنا

مقیاس 
خرد

٠/٤١٠ شناسه q6

١/5٤ هویت
٠/6٣٣ شناسه q7

٠/8١9 ٠/٤9٤هویت اعتبار و شان q7

٠/69٢ خود اتکایی q8 ٠/66١ آزادی q8

٠/6٧٢ حریم q9

٠/96٤ ساختار

٠/599 حریم q9

١/٠٣٣ ٠/٧٢9ساختار شخصی سازی q10 ٠/59٢ کالبدی تداوم و پیوند  q10

٠/٤5١ تمایز و تکرار q11 ٠/58٠ شخصی سازی q11

٠/5٧6 زیبایی q15 ١/٣6 معنا

٠/6٠8 زیبایی q12

./9٤٧ معنا

مقیاس 
میانه

٠/68١ ثبات و پایداری q13

٠/56٢ خاطره  انگیزی q14

٠/٤9٠ تعامل اجتماعی q16

١/١٢١ هویت

٠/65١ شناسه q15

٠/86١ هویت
٠/5١9 شناسه q17 ٠/586 تعامل اجتماعی q16

٠/686 مسئولیت q18
٠/٧١8 قلمروگرایی q17

٠/5١6 قلمروگرایی q19

٠/5٠١ حریم q20

٠/8٠9 ساختار

٠/5٧١ حس امنیت q18

٠/88١ ٠/5٣٠ساختار دسترسی و 
نفوذپذیری q21 ٠/6٧٠ کالبدی تداوم و پیوند  q19

٠/٤88 تمایز و خوانایی q22 ٠/٤5٢ حریم q20

٠/٧٢8 زیبایی q23
٠/989 معنا

٠/65١ حس آرامش q21

٠/96٣ معنا

مقیاس 
کالن

٠/٧٧5 زیبایی q22

٠/6١9 سرزندگی q24 ٠/٧٣٤ سرزندگی q23

٠/5٧8 تداوم و پیوند 
اجتماعی q25

١/٠٧٣ هویت
٠/٤9٢ تداوم و پیوند 

اجتماعی q24
٠/9٤9 هویت

٠/٤٣6 شناسه q26 ٠/6٧8 شناسه q25

٠/55٢ کالبدی تداوم و پیوند  q27

٠/888 ساختار

٠/٤58 حریم q27

٠/٧٠5 ٠/6٠6ساختار حس امنیت q28 ٠/8٠٣ کالبدی تداوم و پیوند  q28

٠/٤١9 تمایز و خوانایی q29 ٠/85٤ دسترسی q29

** سطح معنی داری 0/000است.
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نتیجه

ذهنیــت  بــه  توجــه  کاهــش  و  کّمی گرایــی  امــروز،  جامعــه  در 
کیفیــت از منظــر ذهنیــت  اســتفاده کننده از فضاهــا، ســبب تنــزل 
گردیده است. از طرفی  اســتفاده کنندگان مجموعه های مســکونی 
چون محیط های مسکونی، بیشترین میزان ارتباط را در طول روز 
کیفیت در اولویت  بــا عموم مردم دارا می باشــند، به لحاظ ارتقــای 
که بــه ذهنیت عامه  قــرار دارنــد و در این صورت خواهند توانســت 

استفاده  کننده از آن پاسخگو باشند. 
گروه افراد میانسال  در راســتای پاسخگویی به ســوال تحقیق، دو 
کن خانه های  کن در خانه های قدیمی و افراد جوان ســا به باالی ســا
گرفتنــد. از مهم تریــن یافته های  آپارتمانــی جدیــد مورد تحقیــق قرار 
گروه  کنین دو  ایــن پژوهش می توان به تغییر تاریخ ذهنیت عامه ســا
خانه هــای آپارتمانــی جدیــد و خانه هــای قدیمــی در خصــوص تلقی 
متفــاوت از برخی مفاهیم ظاهرًا مشــترک اشــاره نمــود. بعنوان مثال 
در خصــوص اســتفاده از برخــی مفاهیــم مشــترک نظیــر هویــت برای 
کنین خانه هــای آپارتمانی به معنای شناســه و آزادی می باشــد،  ســا
کنین خانه های قدیمی،  در حالی که یکی از نمودهای هویت برای سا
کنین آپارتمان های  مسئولیت پذیری می باشد که در تاریخ ذهنیت سا
که  کی از این است  جدید جایگاهی نداشت. یافته  نهایی تحقیق حا
تاریــخ ذهنیــت عامه مــردم زنجان در خصوص کیفیت مســکن رو به 
ســوی فردگرایــی، بصری شــدن، مصرف گرایــی و زیبایی  شناســانه تر 
شدن )از جنبه صرفًا بصری( دارد که از مهم ترین بارزه های تاثیر زندگی 

کنین شهر  معاصر می باشد. این در حالی است که ذهنیت گذشته سا
کیفیت مســکن، بیشــتر عمل  گــرا، دارای روایی و  زنجــان در خصوص 
جامعه  گــرا بــوده و اعتبار، شــان و هویت را به  واســطه ارتباطات قوی و 

مسئولیت همسایگان در قبال یکدیگر در اولویت امور قرار می داد. 
کن  ســا جــوان  افــراد  درمــورد  صرفــًا  پژوهــش  ایــن  محــدوده 
)عمــر  قدیمــی  خانه هــای  کن  ســا میانســال  افــراد  و  آپارتمان هــا 
حدود ۳۰ ســال( می باشــد. پژوهش هایی با هدف بررســی دیدگاه 
کن  کن در خانه هــای جدید یــا  افراد جوان ســا افــراد میانســال ســا
خانه هــای قدیمــی می توانــد دســتمایه پژوهش هــای آتــی جهــت 

کاوی تطبیقی تاریخ ذهنیت عامه باشد. وا
که  ح  شــده در این نوشــتار نیاز اســت    بــا توجــه به مباحث مطر
طراحان محیطی شــامل برنامه ریــزان، معماران و طراحان محیط 
بــر اســاس یافته هــای تحقیقــات، ارزیابی هــای الزم پــس از اجــرا را 
انجــام داده و بــا بهره گیــری از آموزه هــای غنی معماری ســنتی، به 
راهکارهــای فرهنگــی در خصــوص احیــای ســبک زندگــی ایرانــی 
کــه ایــن تغییرات،  برســند. نگارنــدگان بــا اذعــان بــه ایــن موضوع 
بخشی از ذات پویای فرهنگ هستند، راه حل این چالش را عالوه 
کالبــدی، در بحث هــای فرهنگــی در مســیر  بــر تغییــر در الگوهــای 
تاریــخ ذهنیــت عامــه می داننــد تا بتــوان به ایــن طریــق در الگوی 
کالبد-رفتــار امیــد بــه تغییــر مســیر و ارجاع بــه مقوله های  تعاملــی 

بنیادین نیازهای انسانی در معنای سکونت داشت. 

مقادیــر باالیــی را به خود اختصاص می دهند و هم وجه تمایز این 
که  خانه هــا با خانه های آپارتمانی جدید محســوب می گردند. چرا 
که فضاهای داخلی خانه های  مصاحبه شونده ها بر این باور بودند 
قدیمــی، زمینه اســتقالل الزم برای تامین نیازهــای روزمره و نوعی 
عمل  گرایــی را فراهــم می نمــود؛ ارتباطــات قــوی میان همســایه ها 
کــه مســئولیت در قبــال یکدیگــر در اولویت امور  نیز ســبب می شــد 
گردد. این  گرفتــه و بــه این ترتیب اعتبار و شــان حائز اهمیــت   قــرار 
که امروزه با ضعــف ارتباطات اجتماعی از یک ســو  در حالــی اســت 
ح شــدن بحث هــای مدیریــت مجموعــه مســکونی و عــدم  و مطــر
کنان از ســوی دیگر، به نظر می رسد  همکاری مناســب از ســوی سا

نمودار 4- الگوی تدقیق شده پژوهش.

که در خانه هــای آپارتمانی  کــه مســئولیت از جملــه مقوالتی باشــد 
ح نمی گردد. جدید دیگر مطر

لذا با توجه به موارد ذکر شــده و با توجه به الگوی تدقیق شــده 
که خانه هــای قدیمی  پژوهــش )نمــودار4(، می تــوان عنوان نمــود 
شــهر زنجان در هر ســه مقیــاس الیه هویت، همچنیــن در مقیاس 
میانــه الیه معنا؛ نســبت به خانه های آپارتمانــی امروز قوی  تر عمل 
می نموده است و طبیعتًا این موضوع، فردگراتر شدن، توجه بیشتر 
کمتر بــه فرهنگ متناســب بــا ذهنیت  بــه زیبایــی بصــری و توجــه 
گذشته به  کنین شــهر زنجان در خانه های امروزی را نسبت به  ســا

که نیازمند برنامه ریزی های الزم است. دنبال داشته است 
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