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  چكيده

از  بالياي طبيعي از جمله معماهايي است كه بشريت پيوسته با آن دست به گريبان بـوده اسـت،  

انواع مخاطرات طبيعـي اسـت كـه از گذشـته تـا كنـون        شايع ترين يكي از بين بالياي طبيعي زلزله

بـم دراسـتان كرمـان از    1382زلزلـه دي مـاه   . است نمودهجامعه بشري وارد  رترين آسيب را ب بيش

شـدت و بعـد    هاي فراواني به لحاظ تلفات انسـاني و  هاي بسيار زيانباري بود كه آسيب جمله زلزله

بعد از حادثه بازسازي و برگشت به حالـت عـادي    آشكار است كه. ي به همراه داشتتخريب كالبد

در بازسـازي بايـد مـورد توجـه قـرار      يكي از اصولي كه . استان امه ريزاز وظايف سنگين برنيك 

ان شـهر  اي كه با يك نگاه به شهر بتـوان گفـت كـه ايـن همـ      ، حفظ هويت شهر است به گونهگيرد

در غير اين صورت تنها نامي از آن شهر بـاقي خواهـد    .نه شهر جديد قبلي است كه بازسازي شده،

هـاي   شـهر بـم بـه دليـل ويژگـي      .ت مردم وجود نخواهد داشـت ماند و هيچ تضميني براي بازگش

ر بـود  آن نمـودا مسـكوني و عمـومي   فرهنگي و تاريخي خاص خود كه به خصوص در فضـاهاي  

بازسـازي موفـق و همگـام بـا      اي بـود كـه در راسـتاي اجـراي يـك      داراي ارزش هاي كيفي ويژه

هـا بسـيار حـائز اهميـت      مؤلفـه گذاري ايـن   ، سنجش و ارزشديدگان  شناخت هاي سانحه خواسته

فرآينـد   حفـظ هويـت شـهر  در   تحقيق بررسي ابعاد مختلف اساس هدف اصلي اين اين بر. است 
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) بـاغي  ويژگي خانه(اريخي نظير ارگ بم و هويت طبيعيهاي منحصر به فرد ت بازسازي مانند جاذبه

ابـزار   ازبتنـي براسـتفاده   م ، پيمايشـي و روش تحقيق به لحـاظ اين .استو هويت كالبدي، اجتماعي 

- وروش هـاي آمـاري   SPSS افـزار نرم از به منظورتحليل متغيرهاي مورد مطالعه،. پرسشنامه است

. ده شده اسـت براي متغيرهاي مستقل استفا T آزمون هاي آماري پارامتريك رگرسيون و همبستگي،

اي شـهر بـم     تي و نشـانه هـاي هـوي   بازسازي بسـياري از جنبـه  دهد در فرآيند  نتايج تحقيق نشان مي

از جمله از بين رفتن بافت خانه باغي شـهر بـم كـه  نتيجـه طبيعـي و       ؛مورد غفلت واقع شده است

  .تبعي آن كاهش حس تعلق مكاني شهروندان بوده است

   .، ايرانزلزله، بازسازي، هويت تاريخي، هويت طبيعي، بم :ها كليدواژه

  مقدمه - 1

 از ثره بيـنش سـنتي و آداب و رسـوم آن متـأ    تحـت سـيطر   شهرها مجموعـه بناهـايي هسـتند كـه    

از طرفي ). 59 :1384حجت، (است آوايي همداراي ناگزير اقليمي و فني شكل گرفته و هاي  محدوديت

شناسي حس مكـان، حقيقـت   آورد در حوزه پديدار مي وجود هاين موارد حس مكان را ب ديگر مجموعة

رود، مرحله  مي كار هغير مادي يا شخصيت مكان بهاي  صلتو خ ها ويژگيمكان است و بيشتر به معناي 

حـس مكـان    است در واقع تعلق بـه مكـان بـر پايـة    ي برخوردار ق به مكان است كه از جايگاه بااليتعل

 در نتيجـه فـرد خـود را جرئـي از مكـان      .آيد و فراتر از آگاهي استقرار در يك مكان اسـت  مي وجود هب

تـاريخي،  هـاي   تواند در اثر عوامل مختلفي ماننـد جاذبـه   مي لقات مكانتع). 37: 1384فالحت، (داند مي

از نظر فريتز . وجود آيد هاي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي ب خاطرات گذشته و مجموعه

 .ثير دارندند كه در حس مكان تأبافت هستو استيل عوامل كالبدي زيادي مانند تناسب، اندازه مكان، فضا

هويت تاريخي، تخيل و توهم، راز و رمز، لذت، شگفتي، امنيت، سرزندگي، شور و خـاطره   او همچنين

همچنين لينچ معتقد است كه فضا بايد هويت قابل اداراكي  .داند مي ترين عوامل در حس مكاني را از مهم

  ). 63: 1385فالحت، (داشته باشد تا حس مكان ايجاد كند

فراواني هاي  آسيب كنند و گاه مي طبيعي امروزه شهرها را تهديد بالياي ،با توجه به موارد مطرح شده

بم از آن دسته بالياي طبيعي بـود كـه در مقيـاس     1382زلزله دي ماه . اند همراه داشتهرا براي شهرها به 

 ،مخـرب  در اثر اين زمين لـرزة . شد وسيع موجب تخريب بافت مسكوني و از بين رفتن زير ساخت ها
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غير (اساسي به سازه هاي  درصد تخريب با آسيب 17تخريب شدند، حدود  ها كامالً درصد ساختمان 80

درصد نيز آسـيب   2/0اي و حدود  هاي غير سازه ها آسيب درصد ساختمان 8/2، حدود )قابل بهره داري

 بيشـتر ، همچنين ارگ تاريخي بم آسيب كلـي و اساسـي ديـد،    )82: 1387محمدي آباده، (جزئي ديدند

آب و برق و مخـابرات تخريـب و كليـه نظامـات و     هاي  و شبكهها  قناتروستايي و نيز  هاي سكونتگاه

و نفـر   32000بـه   نزديـك اين فاجعه ملي موجب كشته شـدن  . ارتباطات درون شهري متالشي گرديد 

در  ).1383، اري بـم هبري و سياستگذستاد را گزارش دبير خانة(نفر گرديد  25000زخمي شدن حدود 

به هرجهت بـم خـراب شـده اسـت و از نـو بايـد       . باشد مي مناسب رد بازسازي تنها گزينةگونه موا ينا

اقليمـي،  هاي  ها با فرهنگ مردم و ويژگي ساخته شود بم بايد بر اساس الگويي ساخته شود كه طي سال

  .  هويت تاريخي، فرهنگي منطقه تناسب داشته باشد

ازسازي و هويـت بايـد از   ب در مورد رابطة. گيرد ميبرحيات را درهاي  همه جنبه ،در واقع بازسازي 

 ،اجتماعي ،ها داراي ابعاد مختلف كالبدي در پي يك سانحه تخريب. لهام گرفتو پيشينيان ا گذشته شهر

رواني هستند و به دنبال اين موضـوع بازسـازي پــس از سـانحه نيـز داراي ابعـاد مخــتلفي        ،اقتصادي

كيبــي از فراينــدهاي اجتمــاعي، ت بازســازي در واقــع ترمــي تــوان گفــ ).111: 1371احمــدي،(اســت

هدف اصلي ). 1: 1993آيسان و ديويس، (اقتصـادي، معماري و سياسي است  ،فرهنگي ،شـناختي روان

  . است ن شهر بمر فرآيند بازسازي از ديدگاه ساكناهويتي دهاي  اين مقاله هم بررسي جنبه

   تحقيقپيشينه  - 2

 ,Shaw, 2006; Shah)ازسازي پس از حادثـه صـورت گرفتـه اسـت     ب مطالعات زيادي در زمينة

2005; Pardasani, 2006; Konishi, 2005).  صورت گرفته كه  1يكي از اين مطالعات توسط هاس

در سـال   2فريزمـا . رود مـي  شمار هبازسازي پس از وقوع بالياي طبيعي ب ها در زمينة جزو اولين پژوهش

جغرافيـدان  ،  3همچنـين رايـت  . مدت بالياي طبيعي انجـام داد رات بلنداث در رابطه با پژوهشي را 1379

اثـرات بلنـد مـدت باليـاي     : پس از پاكسازي ضـايعات "مقاله اي با عنوان  1979هم در سال  ،معروف

                                                 
1. J. Eugene Hass 

2. H. Paul Friesema  

3. James D. Wright 
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كاهش اثـر  هاي  گروه مطالعاتي هاس تشريح فرآيند بازسازي و شناخت فرصت. منتشر ساخت "طبيعي

و  2، يـزر 1اخير هم مطالعاتي توسط بولينهاي  در سال. سازي بررسي كردندفاجعه را در طول فرآيند باز

صورت گرفته است كه بيشتر اثرات بلند مدت اقتصادي و تاثير آن بر خانوارها را مـورد بررسـي    3رابين

راجيب شاو بعد از تسـونامي هنـد فرآينـد بازسـازي را      2004در سال  ). 1383:303درابك، (قرار دادند

ــورد بررســي ــرار داد م ــين آســيبق ــرار   ، او همچن ــورد بررســي ق ــد بازســازي م ــذيري را در فرآين پ

  .)shaw,2006:5(داد

  مباني نظري  - 3

هويت در انسـان انگيـزه و   . ش است ا تعيين كنندة نگرش هر انسان در محيط زندگي ،هويت محيط

هويت  .بيگانه هستند شانيكديگر و محيط زندگي هويت همه افراد با  در فضاي بي. كند مي نشاط ايجاد

شـان   افراد را نسبت بـه محـيط زنـدگي   سازد و  مي آن را شفاف ، بخشد مي تكامل فكري افراد را جهت

 كـه   داند هويت را ويژگي يك واحد مي ،فرهنگ فرانسوي روبرت .) 7:1383مخبري، (سازد  مي اميدوار

ي، ويكـرد ي و بستر نيـز بـا چنـين ر   فرهنگ انگليس .ماند صورت متمايز كننده باقي مي هبراي آن واحد ب

يا حالتي كه اجازه  يعني وضعيت ؛دهد اين هماني مي ةداند كه اجاز حالت يا واقعيتي ميهويت را وضع، 

  .داشدهد يك شخص يا يك چيز متمايز ب مي

اي از  تاريخ مجموعـه  )12: 1385حميدي، (هاي اصلي هويت قلمداد شده است لفهؤتاريخ يكي از م

تشـخص و  (رفته بعـدي از ابعـاد شخصـيتي     هم هاي متمادي است كه روي طي سده تجارب وحوادث

شخصـيت و هويـت او    ،شود به همان سان كه تجارب يك ملت افزون مي. سازد يك ملت را مي) تمايز

 انـد بـا تعريـف    از هويت خود داشته تعريفي كه ايرانيان پيش از اسالم. يابد تحول يا تغيير مي ،نيز تكامل

در قرن پانزدهم هجري بسيار متفاوت است تا جايي كه طبق تعريف مصداقي هزار و پانصد سال  ايرانيان

ايرانيان قرن پانزدهم هجري از منظر ايرانيان دوران هخامنشـي شـايد ايرانـي    ) نظري يدبدون تجر(پيش 

. ردنسبي بودن مفهوم هويت وتاريخي بودن آن به همين معنـي اسـت و چنـين پيامـدي دا    . تلقي نشوند

                                                 
1. Robert C. Bolin 

2. M. Yezer 

3. B. Rubin 



 63                                ...در فرآيند بازسازي شهري بررسي هويت                              هم           يازدسال 

حـول  نـاگزير از پـذيرش تكامـل و ت    ،آنگاه كه پاي تاريخ و تحليل تاريخي در تعريف هويت باز شـود 

هويـت  ). 5: 1385اشـتريان، (سان پذيرش نسبيت تـاريخي آن هسـتيم   تاريخي مفهوم هويت و به همين

هـاي   سـنت وسيلة  هيعني شناسنامه جامعه است كه ب. فرهنگي برآيند، هويت مذهبي، ملي و فردي است

سياسي و حكومت،   تاريخ، سرزمين و جغرافيا،  پيشينةهويت ملي   عناصر سازندة. گيرد مي جامعه شكل

  ).8- 10: 1385علي اكبري، (مواريث فرهنگي، دين و مردم هستند

  مفهوم بازسازي -1- 3

ريـزي توسـعه،    ريزي شهري  و طراحـي شـهري، برنامـه    ر ادبيات شهرسازي از جمله برنامهاين واژه د

، مختلـف هاي  رود، بازسازي در پيشينه تمام رشته مي ريزي شهري  به كار عمران، معماري، جغرافيا و برنامه

ـاركرد آن  ـا   عناصر و فضاهاي كامالً فرسوده و تخريب شده كه عالوه بر كالبد، ك ـين رفتـه   ه بـه   ،هـم  از ب

ـاري  ساز اجباري و بازسازي در واقع ساخت .)54: 1385شماعي،(شود مي كارگرفته است كه به صورت اجب

هاي فيزيكـي جامعـه، بلكـه     بازسازي فرآيندي است شامل نه تنها  تجديد بناي ساختمان .گيرد مي صورت

دوران  ).299: 1383درابـك،  .اي(اسـت  رواني ساكنان منطقه بال ديـده هاي  التيام بخشيدن و درمان ناراحتي

  .تر كاهش اثر فاجعه استاقدامات مؤثرجام بازسازي فرصتي بسيار مغتنم براي توجه بيشتر و ان

  مهاتا فن ديد از شهر هويت كالن ابعاد :1شكل 

  
 

   )(van Houtum,2001:755 :مأخذ
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  بازسازي هاي  ديدگاه -2- 3

  :شود  مي ال اساسي مطرحريزي بازسازي سه سؤ براي اقدام به برنامه

  باشد ؟ مي ،آنچه بوده است دقيقبازسازي تكرار  ،آيا طراحي - 1

 ،اجتمـاعي هـاي   بازسازي يك تغيير الگوي به تمام معنـا در مقابـل مفـاهيم و ارزش    ،طراحيآيا  - 2

 ؟فرهنگي و محيطي مسلط است

  )پيشگفتار ،1366 ،كوپ(؟شين استبازسازي پيوند گذشته با حال و معاصر كردن كالبد پي ،آيا طراحي - 3

  :ريزي بازسازي پس از سانحه سه ديدگاه مطرح است  در برنامه

 .از زلزله در شهر وجود داشته است سازي آنچه كه قبل ، يعني دوبارهكه معتقد است بازسازي ديدگاهي •

ديدگاهي كه معتقد است در جريان بازسازي بايد تحوالت اساسي در جامعه و شهر سانحه ديده اتفاق  •

 .بيافتد

 .ديدگاه سوم كه تلفيقي از دو ديدگاه قبلي است  •

چه كـه   سازي آن ازسازي را صرفاً به مفهوم دوبارهاهي كه در آن بدهد كه ديدگ مي تجارب جهاني نشان

ـازي  مورد سؤ ،قبل از سانحه وجود داشته و در جريان آن تخريب شده است تلقي شود  ال بوده زيـرا بازس

نقطـه مقابـل ديـدگاه    . چه كه نابود شده است داشته باشـد  تواند مفهومي فراتر از دوباره سازي دقيق آن مي

ـادي    اي است كه بازسازي را به مفهوم ايجاد تحوالت ا انديشه ،فوق ـاي سـطح توسـعه اقتص ـ  ساسي و ارتق

را فرصتي مناسب براي ايجاد تحول همه جانبه در وضعيت منطقه آن داند و  مي ديده اجتماعي منطقه سانحه

ـان داده اسـ   تجربه. داند مي در جهت بهبود ساختارهاي اقتصادي ـ اجتماعي و كالبدي آن  ت كـه ايـن   ها نش

توان مطرح كرد  مي در بين دو ديدگاه فوق ديدگاهي را .بازسازي موفق نبوده استهاي  ديدگاه نيز در برنامه

نه ايجاد تحول اساسي  ،داند كه قبالً وجود داشته مي سازي دقيق همان شرايطي دوبارهتنها كه بازسازي را نه 

ـاي   بلكه بازسازي را تـرميم خرابـي   ،در منطقه سانحه ديده ـانحه و بـه مـوازات آن اصـالح      ه ناشـي از س

ـاد دگرگـوني اساسـي در سـطح       اما اين اصالح نارسايي. داند مي قبلي منطقههاي  نارسائي ـاي ايج ها به معن

ـادگي در   هاي  ي، بلكه رفع اشكاالت و نارسايتوسعه اقتصادي ـ اجتماعي منطقه نيست  قبلي است كه بـه س

ـتي مناسـب بـراي رفـع ايـن      پذ هر ومنطقه امكانجريان بازسازي ش ير است و بر اين اساس بازسازي فرص

  ) .74 : 1379 ،احمدي( نقايص پديد آورده است 
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  موفق بازسازي يك الزامات -3- 3

مهم هاي  لفهفرآيند بازسازي به توان يكي از مؤدهد، هويت شهري در  مي نشان )2شكل(كه  طور همان

در فرآيند بازسازي بايد بيش به همراه دارند، كاركرد خاصي  در مورد شهرهايي كه. بايد در نظر گرفته شود

ـته    . ها توجه شود از اين موارد به آن ـا گذش حفظ هويت شهر به معناي حفظ تداوم تاريخي و پيوند شـهر ب

ـازي اسـت؛ يعنـي در حقيقـت      خويش، حفظ شخصيت، خصوصيات و سيماي قبلي شهر در هنگام بازس

يكي از اصولي كه در بازسازي بايد مورد توجه قرار بگيرد حفظ هويت  .بازگردانيدن روح شهر به آن است

شهر است به گونه اي كه با يك نگاه به شهر بتوان گفت كه اين همان شهر قبلي است كه بازسازي شـده و  

نه شهر جديد در غير اين صورت تنها نامي از آن شهر باقي خواهد ماند و هيچ تضـميني بـراي بازگشـت    

 ) 120: 1371احمدي، ( واهد داشت مردم وجود نخ

  :ند از ا حفظ هويت شهر عبارتهاي  روش

  در جاسازي شهر  - 

  قديميهاي  بازسازي و حفظ شبكه  - 

  مهم هاي  ميادين و چهارراه ،بازار ،سازي مركز شهر مشابه  - 

 )121: 1371احمدي،( سازي بناهاي شاخص و ارزشمند و آثار باستاني و با هويت شهر مشابه  - 

جايي شهر در مقابـل   هجاب ،شود مي كه به هنگام بازسازي شهرهاي سانحه ديده مطرحهايي  يكي از ديدگاه

ـيب  ،محيطي مشكالت زيست اين ديدگاه به دليل حلّ. درجاسازي است پـذيري و تخريـب    جلوگيري از آس

تفكر مناسب نبوده و ايـن  مطرح شد، اما  تجربيات موجود گواه آن هستند كه اين ... شهر در اثر سوانح آينده و

  :ند ازا برخي داليل آن عبارت .ها در طوالني مدت از ديدگاه رضايت مردمي موفق نيستند گونه طرح

فرهنگي، نمادين و تاريخي سرزمين تخريب شده براي ساكنان آن به آساني قابل انتقال هاي  ـ ارزش

  .به زمين جديد نيست

ـاكنان  ي و مجاورت آشنايان و اقواـ وابستگي به زمين، نوع الگوهاي همسايگ م از امنيت مسكن براي س

ـاي   ها، خـود شـهر   به هر جهت لينچ اعتقاد دارد كه ما انسان).  53: 1993آيسان و ديويس، ( تر است  مهم ه

ـايي   در بافـت ). 94: 1385وهابزاده، (كنيم گرچه اين طراحي ناقص باشد مي خود را طراحي كـه معـرف   ه
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منظور رسيدن به  به ز بروز سوانح و به هنگام بازسازينهفته است كه پس اهايي  ارزش ،هويت شهر هستند

 : ند از ا ها عبارت اين ارزش. نظر قرار گيرند بايد مد يك بازسازي موفق

  تاريخي بافت - شأن فرهنگي - 1- 3- 3

نابراين امـروزه  ب. اي متقابل برقرار است رابطه ،گيرد مي اي كه از آن صورت ميان ساختمان و نوع استفاده

ـاي وا      –كه بعد فرهنگي هايي  سوق دادن كاربري جـد ارزش فرهنگـي و   اجتماعي دارنـد بـه سـوي بناه

ـاي بـزرگ    . ها اسـت  حفظ و نگهداري اين ساختمانهاي  ترين روش تاريخي از عمده ، بعـد از وجـود بالي

ـ   با توجه به اين .رود مي ها و بافت مسكوني در شهر  از بين زيرساخت فرصـت بـراي رعايـت    رين كـه بهت

در ايـن زمينـه   . ريزان بايد از اصولي پيروي كننـد  برنامه، آيد مي شهر فراهمريزي  و توسعة  اصولي در برنامه

كند حفـظ   مي بيان )2شكل(كه  طور همان. دهد مي اقدامات مناسب براي يك بازسازي را نمايش)  2شكل(

  .رود مي ي بازسازي بعد از بالياي طبيعي به شمارهويت شهر به عنوان يكي از اقدامات مورد نياز برا

 اقدامات مورد نياز براي يك بازسازي موفق :2شكل 

  
  43: 1386اورنگ،  :مأخذ

  الگوي حفظ هويت -3-2- 3

ـتند  هاي  ها و خيابان شهر كليتي از اجزاست، ميدان ـان . قديمي عناصر اصلي حيات شـهر هس ـا  خياب و  ه

ـا      امروزي در شهر بايد دهاي  ميدان ر ارتباط با محيط جغرافيايي به شكلي طراحـي شـوند كـه هماهنـگ ب

ـند   ساختارهاي منسجم و مـوز  ـايي باش ـاهاي جغرافي ـنچ در   ).248: 1385شـماعي و احمـدپور   (ون فض لي

او معتقد است كه هويـت   .شمارد مياصلي شهرها برهاي  مطالعات خود هويت را به عنوان يكي از ويژگي
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در ). 38: 1386بهزادفـر،  ( د كه فضا و زمان را در شهر ها بشناسيمده مي را به ما در كنار ساختار اين امكان

و درك ذهنـي آن  شود بايد هويتي داشته باشد كه در نظـرآوردن    مي فرآيند بازسازي هر مكان  كه طراحي

ل شـد، كـه   توان هويتي قائ مي براي شهر و محيط زندگي انسان نيز، همانند هر اثر انساني ديگر، .ميسر باشد

در ايـن زمينـه هماننـد    . باشد مي مقوم آن نيز ،اين هويت ضمن آنكه منبعث از تفكر و هويت انساني است

توان مورد شناسايي قرار داد كه تمركز بر يك يا چند نـوع و   مي هويت انسان، مراتب و انواعي از هويت را

ـا   . باشد مي ها هويت ثير متقابلسبب عدم درك صحيح از تأ گر معموالًغفلت از انواع دي براي يك عنصـر ي

ـارت   توان تشخيص داد كه اهم مي فضاي شهري، مراتب هويتي مختلفي را هويـت  : انـد از   اين مراتـب عب

ـاريخي، هويـت عملكـردي    يـت  هويـت فرهنگـي و هو   ،شكلي، هويت ظاهري، هويت معنايي، هويت ت

آن است كه از يكـديگر مجـزا و    ،تب هويتياين مرا نكته مهم در مطالعة).  342: 1386نقي زاده، (محيطي 

ـارت د   ،ي با يكديگر دارندهاي پوشاني هم منفك نيستند و عموماً يگـر هـر كـدام از ايـن مراتـب بـر       بـه عب

عالوه بر مباحث هويتي مربـوط بـه خـود    . ثير دارندهاي ساير مراتب هويتي تأ گيري و ظهور ويژگي شكل

يك از اين مباحث هويـت فـردي حـس    . اراي اهميت استمباحث هويت فردي در اين زمينه هم د ،شهر

ـنجش كيفيـت        .باشد مي مكان، تعلق مكاني در همين زمينه مطالعاتي كه در مينـه سـوتاي شـمالي بـراي س

و هويت مكان را بـه عنـوان   لفه حس مكان، احساس تعلق مكاني ، سه مؤاند سكونتي انجام دادههاي  محيط

ـيط از    . نظر گرفتند ثيرگذار بر كيفيت محيط درعوامل تأ در اين مطالعات آمده است كه مفهـوم كيفيـت مح

  . وجود آمده است  هجغرافيايي و اجتماعي با حس مكان ب ،اقتصادي ،تركيب مطالعات زيست محيطي

. شود  مي عنوان كرده است كه حس مكان از تجربيات شخصي افراد استنباط 1998الركين در سال 

حس مكان يك مفهوم شخصي  ": كند  مي ن را به اين صورت تعريفحس مكا 1998كانتريل در سال 

و گردآمده از تجربيات افراد است كه در يك مكان فيزيكي خاص و بر اسـاس ترجيحـات افـراد و يـا     

) Dorr,2002:6-10(  معنـا پيـدا خواهـد كـرد     ،كنـد  مي مكان در زندگي روزانه افراد ايفانقشي كه آن 

بعـد جغرافيـايي يـك مكـان اسـت كـه بـا         ،هويـت مكـاني  . ابه است هويت مكاني نيز يك مفهوم مش

ــرد و ارزش هــاي  وابســتگي ــه ف ــات شخصــي و منحصــر ب ــبهــاي  احساســي از تجربي ــراد تركي  اف

لـم  شكل زير به نوعي تعريـف ع ).  28 :1386اورنگ، (، (Hummon & Cuba,1993:123)شود مي

جغرافيا علـم روابـط متقابـل انسـان و طبيعـت      او به باور ،كند مي را مطرحجغرافيا از نظر گريفيت تيلور 
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ـ  ). 18: 1377شكويي، (است  وجـود  هاز تركيب سه عامل انسان، محيط و فرهنگ چهار محيط تركيبـي ب

در فرآيند بازسازي هـم هويـت محـيط كـه     . دهد مي عامل هويت محيط را شكل به نقطه تالقي .آيد مي

 )3شكل (.باشد مي سيار مهمب ،رابطه انسان، محيط و فرهنگ است ةتبيين كنند

 هويت با ها آن نسبت و محيط و فرهنگ انسان، ارتباط :3شكل 

 
  330: 1386نقيب زاده، : مأخذ

  اي جمعبندي نظريه -4- 3

هـاي   توانـد در مقيـاس   مي محليهاي  شناخت عوامل روح مكان، هويت فرهنگي و مكاني و شناسه

فرهنگي آن هاي  يش از زلزله و احياي نمادها و نشانهتصوير ذهني از شهر پ بازآفرينيمختلف زندگي به 

را به هويتي آشنا و متعلق به  دهند و آن مي مردم در طول زمان به محيط اطراف خود شكل. كمك نمايد

شناخت سنت . بنديا مي در عين حال با محيط طبيعي و دست ساخت خود هويت ؛نمايند مي خود تبديل

اي  آن  هويت محلـي و منطقـه   ساز حفظ معيشت مردم بم زمينهاي ه ماعي و شيوهسكونت، ساختار اجت

ـ چنين شناختي بستر مناسبي را براي مشاركت عملي و واقعي مردم در امور اجتماعي و . است ازآفريني ب



 69                                ...در فرآيند بازسازي شهري بررسي هويت                              هم           يازدسال 

و بسـتر  خانه  محـور هـويتي زنـدگي بمـي      –س خرد، باغ در مقيا. آورد مي حس اجتماع محلي فراهم

  .يري ساختار خانواده و آسايش رواني  اعضاي آن استگ روابط خانوادگي و ظرف شكل

 اجتماع محلي و مشاركت نهادهاي محلي كه رابط مناسبي ميان مردم و مجريان بازسازي احيايتنها 

بازآفريني كالبدي صـرف،   در حالي كه. بازسازي كالبدي موفقي دست يافت توان به برنامة مي ،باشند مي

تـابعي اسـت از    ،محيط فرهنگيبازآفريني . يم ساختار اجتماع محلي باشدتواند بنياني قوي براي ترم نمي

 –و ترميم روابط محلي  از طريق حفـظ هويـت بـاغ    بازآفريني خانه  و  –احياي موزون زندگي در باغ 

هاي نخل  ها و باغ اي طبيعي شهر از طريق احياي قناتكوچه  و نهادهاي محلي و حفظ تركيب كلي فض

فـر،   عينـي (تاريخي و فرهنگي شهر  و ارگ بـم   ن پراكنده در فضاهاي عمومي و آثارو مركبات و گياها

1383: 33(  

در اين تحقيق سعي شده است با توجه به نظريات لينچ هويت شهري بم در فرايند بازسازي بعـد از  

كـه   هويت منحصر به فرد شـهر بـم   ،آيا در جريان بازسازي دريابيم كه زلزله مورد بررسي قرار گيرد و 

در نظر گرفته شده يا مورد غفلت واقع شـده   ،تاريخي آن ،همان ويژگي خانه باغي آن و هويت فرهنگي

  )4شكل (.است

 تحقيق مفهومي مدل :4شكل 
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  شناسي روش - 4

فرآيند بازسازي به عنوان متغير . اين تحقيق به لحاظ روش از نوع پيمايشي مبتني بر پرسشنامه است 

گـويي   اين تحقيق در راستاي پاسخ. اند گرفته شده متغير وابسته تحقيق در نظر مستقل و هويت به عنوان

  :ال اصلي زير صورت گرفته استبه دو سؤ

  مختلف هويتي شهر مورد توجه قرار گرفته است؟هاي  آيا  در فرآيند بازسازي شهر بم جنبه- 1

  داري وجود دارد؟ بازسازي و هويت شهري رابطه معني آيا ميان - 2

ادبيات موضوع و شناخت از منطقه مـورد   باال  ابتدا با مطالعة رك و پاسخ گويي  به دو سؤالبراي د

تر از همه بعد تاريخي  بعد فرهنگي، بعد اجتماعي، بعد طبيعي و مهمهاي  هويت به زير شاخص ،مطالعه

بـراي  . ستدر مرحله بعد هر يك از ابعاد هويت به دو يا چند گويه تقسيم شده ا .ستبندي شده ا طبقه

توانـد در بعـد    مـي  ها البته هر يك از اين. شهر موقعيت باغ امل ارگ بم، بازار بم ويت تاريخ شنمونه هو

ريزي شهر و بازسازي شهر بم بـراي زنـدگي    كه برنامه با توجه به اين .فرهنگي و اجتماعي هم قرار گيرد

ماندگاري مورد بررسي قـرار گرفتـه   حس مكاني و تمايل به  ، هويت فردي با دو گويةباشد مي ها انسان

نشانه شهر و در كنار اين  كنندة گ بم به عنوان نماد و تداعيشهري ارهاي  همچنين در مورد نشانه .است

ديگر شهري هم در فرآيند بازسازي از ديد جامعه نمونـه مـورد ارزيـابي    هاي  نماد اصلي نمادها و نشانه

  .قرار گرفته است

كه در باشند  مي ماري بر اساس هدف تحقيق گروه خانوارهاي ساكن در بمجامعه آ بدين منظور كلّ 

نفر  280اي نسبي با حجم نمونه  گيري طبقه تعداد نمونه هم از روش نمونه. اند فرآيند بازسازي قرار داشته

االت پرسشنامه در اين تحقيق بـر اسـاس ضـريب آلفـاي     سطح پايايي سؤ. استفاده شد) وكرانروش ك(

هـدف تحقيـق و    براساس. محاسبه شده است كه از ضريب اعتماد بااليي برخوردار است 85/0كرونباخ

به منظور تحليل و استنتاج، بسته به نوع داده، مقياس متغيرها و اهداف مورد نظـر از   بررسي اوليه ميداني

استفاده شـده   بستگي و رگرسيون هاي تحليل آماري نظير هم روش آماري توصيفي نظير ميانگين، روش

  .است
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  منطقه مورد بررسي -1- 4

كيلـومتر از كرمـان وا قـع     190شهر بم در دشت وسيعي در جنوب شرقي استان كرمان بـه فاصـله   

درجـه و   58طـول آن  . زاهدان واقع اسـت  ،اين شهر، مركز شهرستان  بم،  در سر راه كرمان. استشده 

شـيب عمـومي شـهر از جنـوب     . ثانيه اسـت  27 دقيقه و 5درجه و  29ثانيه، عرض آن  42دقيقه و  21

ز سـطح دريـا   كيلـومتر مربـع و ا   19374مساحت آن  .شمال  شرقي و در حدود  درصد است غربي به

بم از شمال به شهرستان كرمـان و  . قرار دارد "آوردي  "در شمال شهر رودخانه  .متر ارتفاع دارد 1076

ه، از شـرق بـه شهرسـتان زاهـدان و از غـرب بـه       لوت زنگي احمد، از جنوب به كوهستان نمداد و شا

جلگـه و دامنـه و   : توان تقسـيم نمـود   مي اين شهرستان را به دو بخش. شهرستان جيرفت محدود است

، 1382دي مـاه   5در سـحرگاه روز جمعـه    ).1382 ،سازمان مديريت استان كرمـان (نواحي كوهستاني 

كيلـومتر از   7انيه زلزله اي ويرانگر به عمق كـانوني  ث 57دقيقه و  26و 5ساعت  2003دسامبر  26برابر با 

در مقياس ريشتر، شهر تاريخي بم وبروات و روسـتاهاي اطـراف را     M w=  3/6سطح زمين و بزرگي 

گـزارش ديبـر خانـه    (ناپـذيري گرديـد    ي و جاني جبرانبه شدت لرزاند و باعث تلفات و خسارات مال

  ). 1383ستاد راهبري و سياست گزاري بم، 

خودرا از دست است، تخريـب   نفر جمعيت حدود نصف جمعيت 70000در پي اين زلزله شهر بم با 

به دنبال اين سانحه ). مقدمه  ،الف ،1383 ،مهندسين مشاور آرمانشهر( اي در بافت شهر شده است  گسترده

ـاريخي    . ي از هم پاشيد حيات اقتصادي شهر به كّل ـا بافـت ت ـا   شهر بم قبل از سانحه شهري ب و كالبـدي ب

ـام سـكونتي و   هاي  ارزش و ويژگي اجتماعي و فرهنگي خاصي بود كه پس از سانحه به دليل فروپاشي نظ

  ).  7، 1386اورنگ، (كيفيت محيط شهر دچار دگرگوني شد ،اقتصادي شهر و اثرات سوء رواني

ـ     380سرانه واحدهاي مسكوني در شهر بم به طور متوسط  االتر از متر مربع است كـه ايـن سـرانه ب

دهد كه به طور عموم بم در انطباق با فضاي  مي كشور است و نشانهاي  وضعيتي است كه در ديگر شهر

بم تنها يك شهر ).  5: 1383 ،حناچي(اند   داده مي سبز و باغات بوده كه به زندگي خود در اين شهر ادامه

فرهنگ و ميراث ايـن سـرزمين   از اي  گنجينه ،فرازي از تاريخ طوالني كشور استبلكه كوچك نيست، 

شد  مي اي كويري محسوب  ادر از باغ شهرهاي جهان در منطقهاي ن نمونه ،بم در شهرسازي ايران .است

  .و با نخلياتش از شهرهاي توانمند اقتصادي منطقه است
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اسـاس نـرخ رشـد    بر. نفر جمعيـت بـوده اسـت      75215 داراي 1385شهر بم در سرشماري سال 

- 65 ،1345- 55هاي  كه به ترتيب براي دوره 1385چهار دوره پيش از سال هاي  يجمعيت در سرشمار

جمعيـت شـهر را در سـال     ،درصد بود 000و  29/3، 11/5 ،53/3برابر  1375 - 85و 1365- 75 ،1355

 1382پس از وقوع زلزله در دي ماه سـال  . زنند  مي نفر تخمين 92361قريب به  ،و پيش از زلزله 1382

  ) .  151 ،،1383 ،مهندسين مشاور آرمانشهر( نفر رسيده بود   66332  جمعيت شهر به

 17500و تعداد خانوار به  1/3بوده است كه پس از آن به  1/5نرخ خانوار در شهر بم پيش از زلزله 

خانوارها نيـاز   ،اما از آن جا كه بعد از بالياي طبيعي و از بين رفتن بخشي از خانواده  ده بود؛خانوار رسي

ته و اين افزايش بر بعـد خـانوار   معموالً ميزان زاد و ولد افزايش ياف ،ه ترميم روحي و رواني خود دارندب

پيـروي  از نرخ رشـد سـابق خـود     1384بر اين اساس جمعيت شهر بم در سال . تأثير خواهد گذاشت

اد خـانوار بـه   نفـر و تعـد   4/3بـه   1384برآورد شده كه بعد خانوار در سال . نكرده و از آن بيشتر است

  )5شكل ( .)136 ،، ب1383مهندسين مشاور آرمانشهر،(خانوار رسيده است  21352

  اي منطقه مورد مطالعه تصوير ماهواره: 5شكل 

  
 2007ميكله، : مأخذ
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  ها يافته - 5

بازسازي مناطق   ،كه در بعد از وقوع حوادث طبيعي بايد مورد توجه قرار گيردهايي  يكي از فعاليت 

تـاريخي، فرهنگـي،   هـاي   بازسازي مناطق آسيب ديده توجه بـه ارزش هاي  در برنامه. ه استآسيب ديد

. آيد مي شمار هساكنان ب معيارها براي افزايش ميزان رضايتاجتماعي و هويتي شهروندان كه اصلي ترين 

ـ  1382بار دي ماه  لزلة مرگشهري كهن است كه در اثر ز شهر بم داراي يك هويت باغ د ابوبه طور كل ن

باشد كـه   مي شهري بم باغ ،گويان در مورد هويت بر همين اساس اولين سؤال از جامعه پاسخ. شده است

درصـد   9/56 ،دهـد  مـي  نشان )6شكل (همانطوري كه . اند ن در آن زندگي و آن را درك كردهشهروندا

كم را انتخاب  خيليينه كم و گز ،شهري در فرآيند بازسازي ال رعايت هويت باغگويان در برابر سؤ پاسخ

د هم گزينـه متوسـط را انتخـاب    درص 6/27ها گزينه زياد و بسيار زياد و  درصد آن 5/15اند و تنها  كرده

  .  اند كرده

  رعايت هويت باغشهري شهر بم   برابرتوزيع فراواني پاسخ گويان در  :6شكل 

  در بعد از بازسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  حقيقهاي ت يافته: مأخذ
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  توزيع فراواني پاسخ گويان در برابر رعايت هويت تاريخي شهر بم در بعد از بازسازي :7شكل 

  
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  

ـاظ    هاي  جنبه ،بيانگر آن است كه پس از بازسازي  H0فرضدر اين تحقيق  هويتي شـهري در بـم لح

ـازي بعـد از زلزلـه بـم     اين مفهوم است كه  بيان كنندة) فرضيه مخالف( H1اما  نشده است؛ در فرآيند بازس

ـان  .عه نمونه مطلوب برآورد شده استهويتي از ديد جامهاي  بازسازي جاذبه طـور كـه    در همين راستا هم

ـادار  01/0در سـطح   H0سطح معناداري محاسبه شده در خصوص رد فرضيه ،دهد مي نشان) 1جدول( معن

ايـن بـدان   . را پذيرفت  H0توان  مي شود و مي رد  H1بزرگتر است پس فرضيه  Sig>0/05چون  .نيست

رعايـت  شـهري   در رابطه با هويت باغ مردمهاي  معنا است كه در فرآيند بازسازي شهر بم نيازها و خواسته

ليكـرت   اي گزينـه  5كه در پرسشنامه از طيف  با توجه به اين. دننشده و مردم از اين وضعيت رضايت ندار

ـيار كـم از    نشان دهندة 1اص داده شد و امتياز ها اختص اسخبه پ 5تا  1هاي  استفاده و رتبه ميزان استفاده بس

بـدين  . ميزان استفاده بسيار زياد اسـت  نشان دهندة 5لبدي منتخب و امتياز معيارهاي كاهاي توسعه  فرصت

 5/2سپس ميانگين پاسخ ها در هر متغير با عـدد  . ا انتخاب شده به عنوان ميانه نظري پاسخ 5/2ترتيب عدد 

ازعـدد ميانـه نظـري    ، )3/2(مقايسه شده است كه ميانگين بدست آمده در مورد متغيـر هويـت باغشـهري   

ـاب كـرده  هاي  توان ادعا كرد كه مردم بيشتر گزينه ميو  تر است پايين ـين   .انـد  كم و خيلي كم را انتخ همچن

ـادار     باشـد كـه   مي 027/0برابر با   05/0سطح معناداري محاسبه شده در ناحيه آلفاي  ـاكي از توافـق معن ح

ـان در   هاي  نكته جالب توجه در مورد يافته. باشد مي پاسخ گويانهاي  نگرش اين تحقيق نظرات پاسـخ گوي
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ـاد    درصد پاسخ 68، بيش از )7شكل (هبر اساس نظرات جامعه نمون .برابر هويت تاريخي است ـان اعتق گوي

ـبه   .ظ نشـده اسـت  ، حفارگ تاريخيخصوص  به ،دارند كه هويت تاريخي شهر بم ـانگين محاس شـده و   مي

  .كند مي ييدها را تأ هم اين يافته 0,05ر ناحيه آلفاي شده د سطح معناداري محاسبه

  شهري در اثر فرآيند بازسازي متغيرهاي بافت تاريخي و  هويت باغ نتايج آزمون براي درك وضعيت: 1جدول 

خطاي   انحراف معيار  ميانگين متغير

  ميانگين

سطح 

 يمعنادار

 0,027 0,750 166.1 3.2 حفظ هويت باغشهري

 0,000 .069 146.1 2,4  حفظ هويت تاريخي

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
  

ي از هويت يك شهر جزئ ،شهري با توجه به مباحثي كه در مباني نظري هم اشاره شدهاي  امروزه نشانه

كه بايـد در فراينـد    ها از اين نشانهبعضي . شود مي باعث تمايز يك از شهر از ديگر شهرهاهستند كه گاهي 

بـه  . مهـم هاي  راههر، بازار، ميادين و چهارمشابه سازي مركز شاز  ،ندا بازسازي مورد توجه قرار گيرد عبارت

ـا را جزئـي از هويـت شـهر    انـد و آ  ها زنـدگي كـرده   قبل از وقوع حوادث با اين نشانههرجهت ساكنان   نه

ن شهري مورد ا در فرآيند بازسازي از ديد ساكناه ساخت و ساز نشانه، با توجه به اهميت موضوع .دانند مي

ـانه دست آمده جا هسنجش قرار گرفت با توجه به اطالعات ب ـا حـدودي     معه نمونه اعتقاد دارند كه نش ـا ت ه

ـا  كه در بعد هويت تاريخي مورد بررسي قرار گرفته است البته ارگ تاريخي بم با اين. استرعايت شده  ، ام

كه از  ،ساز آنوساخت  رفته كه در فرآيند بازسازي جدا از نحوة مي شمار هماندگار براي شهر بم ب ةيك نشان

كه نام  ؛ حداقل در ايناما از ديد عموم مردم مثبت ارزيابي شده است ،باشد مي ديد كارشناسان داراي ايراداتي

 )p-value=0.000(دسـت آمـده    هكه سطح معناداري ب آماري هم با توجه به اينهاي  يافته. آن زنده است

رآينـد  شـهري در ف هاي  رضايت باالي ساكنان از عملكرد عوامل مرتبط با حفظ نشانه ، نشان دهندةباشد مي

ـا         مي ها نشان همچنين يافته. بازسازي است ـته ت ـاهر گذش ـا ظ دهد كه در مورد  هويـت مسـكن هرچنـد ب

  . ين زمينه هم باال استاما ميزان رضايت جامعه نمونه در ا ،حدودي متفاوت است
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 ،آلفا اسـت  05/0تر  دست آمده بزرگ هدر مورد بعد فرهنگي هويت با توجه به اين كه سطح معناداري ب

  . كه حفظ هويت فرهنگي در فرآيند بازسازي در شهر بم مورد غفلت واقع شده استدهد  نشان مي

ـازي،     تأبر اين نكته  H1كيد بر بازار بم فرض در مورد بعد تاريخي با تأ كيـد دارد كـه در فرآينـد بازس

دهد سطح معناداري محاسبه شده در  مي نشان)  2جدول (طوري كه  همان. هويت بازار بم حفظ شده است

رد نمود H0 را به نفع H1 توان فرض  مي معنادار نبوده، بدين ترتيب 01/0در ناحيه آلفا  H0خصوص رد 

  .  ه استمورد توجه قرار نگرفتو پذيرفت كه در فرآيند بازسازي هويت فرهنگي 

از ديد جامعه نمونه در فرآيند بازسازي حفظ نشـده اسـت، در    ، هويت تاريخيطوري كه اشاره شد همان

  . ثيري در تغيير در بافت تاريخي نداشته استهستند كه ساخت و ساز مدرن تأ همين راستا جامعه نمونه معتقد

مي با ساخت و ساز در مجموع با توجه به سـطح  همچنين در مورد مطابقت فرهنگ و عمومي و بو

و بـا   33/2دست آمـده   هبهاي  و ميانگين پاسخ Tاز آزمون ) p-value=0.417(معناداري بدست آمده

ي مطـابق بـا فرهنـگ بـومي     از ديد جامعه نمونه بازساز 05/0تر بودن سطح معناداري از  توجه به بزرگ

باشـند كـه در    مي اررفته در ساخت و ساز از مصالح جديدك هچون بسياري از مصالح ب ،باشد منطقه نمي

  . كار رفته است هفضاهاي جغرافيايي ديگر ب

  شهري در اثر فرآيند بازسازي متغيرهاي  بافت تاريخي و  هويت باغ ثيربراي درك تأ Tنتايج آزمون : 2جدول 

 متغير
تعداد جامعه 

 نمونه
 ميانگين

انحراف 

  معيار

خطاي 

  ميانگين

سطح 

 ريمعنادا

 000. 111. 1,859 3.97 280 شهري در فرآيند بازسازيهاي  حفظ نشانه

 000. 062. 1,045 3,3 280  حفظ هويت مساكن

 180. 076. 1,248 3,1 280  حفظ هويت فرهنگي

 062. 072. 1,205 2,7 280  حفظ هويت بازار بم

آيا ساخت و ساز مدرن هويت بافت تاريخي را 

  .دگرگون كرده است
280 2,6 1,225 .073 .000 

تا چه حد ساخت ساز اماكن عمومي مطابق با 

  فرهنگ بومي منطقه است؟
280 2,3 1,068 .064 .417 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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طـوري  كـه قـبالً      همان ،در اين تحقيق .باشد مي فردي  شهروندانهاي  ويژگي ،يكي از  ابعاد هويتي

به عنوان هويت فردي در نظر گرفته شده است كـه  مطرح شد،  احساس بيگانگي، احساس تعلق خاطر 

بنـدي آن بـر عـدم     در مورد احساس بيگانگي با محيط جديـد در صـورت  . در ارتباط با بازسازي است

سـاكنان  بيانگر احساس بيگـانگي    H0مرتبط با نقش بازسازي تسريع دارد در واقع  رضايت شهروندان

سطح معناداري محاسبه شده در خصوص  ،دهد مي اننش) 3جدول(گونه كه  در همين راستا همان .است

ازي از شـهر بـم   مبين آن است كـه سـاكنان در بعـد از بازسـ     ومعنادار بوده  01/0در ناحيه آلفا  H0رد 

رد نمـود و پـذيرفت كـه      H1را بـه نفـع    H0توان فرض  مي ترتيب كنند، بدين احساس بيگانگي نمي

احسـاس تعلـق خـاطر و    هـاي   كنند، اما در مورد گويه نميعد از بازسازي احساس بيگانگي ساكنان در ب

 05/0كه بـاالتر از   410/0و  822/0دست آمده  هن به ترتيب با توجه به سطح معناداري بوالؤعملكرد مس

، همچنـين آنـان   دهنده آن است كه احساس تعلق شهروندان از زنـدگي در بـم بـاال نيسـت     ننشا .است

  .اند ت را ضعيف ارزيابي كردهع حفظ هوين در موضووالؤعملكرد مس

  شهري در اثر فرآيند بازسازي متغيرهاي  بافت تاريخي و  هويت باغ ثيربراي درك تأ Tنتايج آزمون : 3جدول 

  ميانگين متغير
انحراف 

  معيار

خطاي 

  ميانگين

سطح 

  معناداري

در حال حاضر تا چه ميزان در شهر بم احساس 

 كنيد؟ مي بيگانگي
3,5 1,751 .106 .000 

آيا بعد از بازسازي احساس تعلق خاطر شما به 

  ن وجود دارد؟همچنا
2,1 1,206 .073 .0,822 

ن نسبت به بازسازي مراكز عملكرد مسئوال

  تاريخي و ميراث فرهنگي شهر
2,5 1,328 0,270 .410 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

متغيرهـاي  يعني عملكرد  ،طه بين متغير مستقلداف و فرضيات تحقيق جهت تعيين راببا توجه به اه

فرهنگي، هويت تـاريخي و  شهري در فرآيند بازسازي، هويت مساكن، هويت هاي  حفظ نشانهو  وابسته

  .شد گذاري متغيرمستقل بر متغيرهاي وابسته از تحليل رگرسيون تك متغيره استفادهميزان اثر
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ـانه   هبا توجه به اين كه سطح معناداري ب ـا  دست آمده در متغير حفـظ نش  05/0از  )044/0(شـهري  ي ه

ـته والؤه گرفت متغير مستقل عملكرد مستوان نتيج مي ،تر است كوچك ـانه (ن  تغييرات متغير وابس ـاي   نش ه

تـر   كوچك) Sig(تر و سطح معناداري دست آمده بزرگ هاز طرفي هرچه بتا و تي ب. كند مي را تبيين) شهري

با توجه به نتايج رگرسيوني بين دو متغير عملكـرد  . اردثير شديدتري بر متغير وابسته دمتغير مستقل تأ ،باشد

ـا   مي است 05/0كوچكتر از  )Sig= 0/000(در فرآيند بازسازي و حفظ هويت مساكن  ن مسؤوال توان ادع

و متغيره بين رگرسيوني دهاي  تحليل خروجي. كرد كه متغير مستقل تاثيري در در حفظ هويت مساكن دارد

ـانگر تـأ   وابسته هويهاي  تغيرن و موالؤمتغير عملكرد مس ـاريخي بي ـ ت فرهنگي و هويت ت و 1/17(يثير كم

ن در حفـظ هويـت   والؤوابسته است، يعني در ارتباط با تأثير عملكرد مسهاي  متغير مستقل در متغير) 4/26

، كه داليـل آن را  گردد مي باقيمانده به عوامل ديگر برهاي  درصد دخالت دارند و درصد 8/17فرهنگي تنها 

ـان،    بايد در برنامه ـيش از مجري ريزي از باال به پايين،  آشنا نبودن مشاوران به منطقه مورد مطالعه و دخالت ب

  )4جدول ( .عدم مشاركت دادن مردم در فرآيند بازسازي دانست

 بر ابعاد هويت) نوالؤعملكرد مس(ت تاثيرمتغير مستقلتحليل رگرسيون جه: 4جدول 

  هاي تحقيق يافته : مأخذ 

  گيري نتيجه - 6

ـاي  . كند مي انساني را تهديدهاي  پيوسته سكونتگاهطور  هبالياي طبيعي امروزه ب وقوع بعضي از اين بالي

ر اين رابطـه حفـظ هويـت    د.  اي انساني وارد آورده طبيعي توانسته است خسارات زيادي را بر سكونتگاه

ـابق  هاي  تعامالت و محيط ،گذار در رسيدن به حيات و سرزندگيترين عوامل تأثير شهر از مهم اجتماعي س

  متغير وابسته متغيرمستقل
  

  سطح معناداري

عملكرد 

  مسئولين

 0,000 0,547 شهري در فرآيند بازسازيهاي  حفظ نشانه

 0,000 0,782  حفظ هويت مساكن

 0,003 0,178  حفظ هويت فرهنگي

 0,001 0,264  )ارگ بم- حفظ هويت بازار بم(هويت تاريخي 
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ـاه    زلزلـه  .ديده خواهـد بـود   آل مردم سانحه دن به محيط شهري مطلوب و ايدهرسي شهر و ـبحگاه دي م ص

در اثر زلزله . اخير در كشور ما رخ داده استهاي  ترين بالياي طبيعي بوده كه در سال يكي از مخرب 1382

ـابود شـده   بافت فيزيكي و كالبدي مساكن بم با توجه به نوع اقليم خود كه از جنس خشت و گل بـود  ه، ن

ـا بعـد از    ،مانده در نظر گرفته شده است هاي موقتي براي ساكنان باقي گاه پناهدر ابتداي وقوع زلزله . است ام

با توجه به هويت تاريخي بـم و خواسـت مـردم    . مدتي بهترين كار بازسازي و يا تغيير مكان بم مطرح شد

  .تصميم گرفته شده كه بم در سر جاي خود ساخته شود

بـم  . از اين الزامات حفظ هويت بم است ييك .مباحث بازسازي الزاماتي را بايد مورد توجه قرار دهيمدر  

ترازهمه وجود ارگ باستاني بم ازيـك موقعيـت    مهم و شهري بودن با توجه به منطقه خاص اقليمي، كوير، باغ

ـاريخي بـم      ز ااري ازساكنان و كارشناسان نگـران  بسياساسبرهمين برخوردار بوده،ويژه ـته ت ـتن گذش ـين رف ب

ترين مسأله، حفـظ   با توجه به موقعيت استثنايي بم، مهم. شود مي جهت ارگ بم دو باره بازسازيبه هر. اند بوده

ـ  باشد در اين راستا مي شهري، تاريخي و فرهنگي  هويت باغ ـازي از ديـد    وضعيت هويتي ب م در بعـد از بازس

بصري محيط آن هاي  ويژگي به اين كه هويت هر شهري به واسطة جهبا تو.  ن مورد ارزيابي قرار گرفتساكنا

ظاهري بم مورد بررسي قرار گرفته است كه جامعـه نمونـه از ايـن وضـعيت     هاي  ابتدا نشانه. شود مي شناخته

ـا  هاي  اند كه تا حدودي نشانه احساس رضايت داشتند و معتقد بوده شهري بم مورد توجه قرار گرفته است، ام

ـاد دارنـد كـه       ههويت تاريخي و فرهنگي جامعه نمونه با توجه به سطح معناداري بدر مورد  دسـت آمـده اعتق

  .هويت تاريخي و فرهنگي شهر بم در فرآيند بازسازي مورد غفلت واقع شده است

اما تا حدودي از  ،كنند ند با شهر خود احساس بيگانگي نميهمچنين جامعه نمونه اعتقاد دارند كه هرچ

دهـد كـه عملكـرد     مي در پايان تحليل رگرسيوني نشان. شان به شهر بم كاسته شده استق خاطرميزان تعل

ظاهري شهر و ساخت هاي  ن نسبت به حفظ هويت شهر بم ناچيز بوده است و تنها در حفظ نشانهوالؤمس
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