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چکيده

اماکن مذهبی یکی از نشانههای شهری هستند که در پویایی ،خوانایی و تعلقداشتن به محالت شهری مؤثرند.
نشانهها و عناصر کالبدی (مساجد ،معابر ،پلها و مدارس) شهر اصفهان که به مرور زمان و با تأثیر از فرهنگ ایرانی
شکلگرفته ،نقش مؤثری در اصالت و غنای فرهنگی این شهر داشته است؛ ولی با این وجود بسیاری از نشانههای
فرهنگی آن فراموش شده است .این پژوهش با هدف شناسايي شاخصهای هویتبخش ،نحوۀ ارتباطشان با هم
و چگونگی اثرگذاری آنها بر هم در محلۀ شاهزاده ابراهیم انجامشده است .نگارندگان جویای تعیین شاخصهای
هویتبخش این محله و اثرگذاری آنها بر روی یکدیگر هستند .روش پژوهش در این مقاله توصیفی و تحلیلی است.
داد هها از طریق توزيع  003پرسشنامه در بین ساكنان محله جمعآوری شدهاند .برای سنجش تأثیر شاخصهاي
هویتبخش و ارتباط بین آنها از روش مدلسازی معادالت ساختاري در محيط نرمافزار آموسگرافيک استفادهشده
است .نتايج نشان میدهد که وضعیت معیارهایی چون تعهد ،دلبستگی ،احساس مالکیت ،تعامل و ارتباط مردم با
یکدیگر  -از نظر عامل اجتماعی -در فضای امامزاده مناسب است .بار عاملی برخی متغیرها از نظر عملکردی نسبت
به متغیرهای دیگر پایینتر است .عاملهایی چون صمیمیت فضای امامزاده و استفادۀ ساکنین از این فضا مناسبتر
متغیرها در ابعاد کالبدی ،کیفیت بصری ،نوع مصالح ،تزئینات و الگوی معماری اسالمی رضایتبخشتر
و بار عاملی ّ
است .با اینکه بار عاملی پاکیزگی معابر و حیاط براي مسائل زیستمحیطی زیاد است؛ اما محیط امامزاده کمبود
فضای سبز دارد .بيشترين بار عاملی و همبستگي برای  شاخص ادراکي به قدرت دعوتکنندگی امامزاده و احساس
خوب ،آرامش و آسايش حاصل از آن مربوط است .اهمیت متغير آدرسدادن (با استفاده از موقعیت مکانی امامزاده)
نسبت به سایر متغیرهای موجود بسیار کم است .ارتباط بین عاملها نشان میدهد که عامل اجتماعي بر عاملهای
زیس تمحیطی ،کالبدي و ادراکي؛ عامل زیستمحیطی بر عاملهای کالبدي و عملکردي؛ و عامل کالبدي نیز بر
عامل ادراکي تأثيرگذار هستند.
کليدواژهها :هويت ،اماکن مذهبي ،محالت شهري ،مدلسازی معادالت ساختاری ،محلۀ شاهزاده ابراهيم اصفهان
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

تحليل عوامل هویتبخش در محالت قديم شهري با نشانههای مذهبي

مقدمه و طرح مسئله
تحليل عوامل هویتبخش در محالت قديم شهري با
نشانههای مذهبي
(مطالعه موردي :محله شاهزاده ابراهيم اصفهان)
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امروزه افزایش جمعیت ،کاهش ضریب ماندگاری ،بیگانگی
و فق ِر ارتباط و صمیمیت خانوارهای محالت در کالنشهرها،
باعث عدم تعلق و دلبستگی مردم به مکان سکونتشان شده
است .مفاهیم قدیمی مانند :هممحلهای بودن ،همنوع بودن،
تعصب و تعلقداشتن بر محلهای خاص ،به فراموشی سپردهشده
و به جای آن شاهد خلق معانی جدیدی مانند :شبکه ،فضای
مجازی و تعلقداشتن به فضاها و گروههای جدید هستیم.
«هويت» واژهای سهل و ممتنع است .از این نظر سهل است
که بسياري به صورت متداول از آن استفاده میکنند و اکثر
آنها نسبتاً فهم درستي از آن دارند .از طرفی دیگر این واژه
ممتنع است به این دلیل که در تحقیقات پژوهشگران و به
صورت مصداقي نمیتوان بهراحتي به تبيين موضوعات مربوط
به آن پرداخت (بهزادفر.)15 :1387 ،
راپاپورت 1م یگوید :هویت خصوصيتي از محيط است
که در شرایط مختلف تغيير نمیکند .يا خصوصيتي که به
موجودات امکان قابليت تشخيص عنصري را از عناصر ديگر
میدهد و عناصر شهري را از هم متمايز میکند .راپاپورت
بر دو نکته تأکید میکند :اول اینکه هويتمحیطی هرچیزی
به محتوای درونی آن اشاره دارد و ذات و ماهيت آن چیز را
نشان میدهد و دوم اینکه هويت آن چیز داراي مرزي است
که آن را از هر چیزی غير از خودش جدا میکند (راپاپورت،
 .)153 :1384ولف 2معتقد است که هويت محيط نتيجۀ
کنش متقابل سه مورد (ترکيب ظاهر و کالبد نماها ،عملکردها
و فعاليتهاي قابلمشاهده و مفاهيم هر محیط) میباشد
(قطبي .)81 :1387 ،الکساندر 3دربارۀ تعريف هويت (در بناها
و شهرها) میگوید :هويت هر فضا از تکرار مستمر الگوي خاص
رويدادهايي شکل میگیرد که در آن مکان بوجود میآید .او
معتقد است هويت در محيط زماني تجلي پيدا م یکند که
ارتباط طبيعي و منطقي بين فرد و محيط بومي حاصلشده
باشد .البته بين فرد و محيط زندگیاش ارتباط و احساس
تعلقخاطر به وجود نخواهد آمد؛ مگر آنکه بتواند محیطش
را بشناسد و بین آن محیط با محیطهای ديگر تمایز قائل
شود .همچنین باید بداند در چه زماني و به چه صورتي به
کنشهای آن محيط پاسخ مناسبي بدهد (الکساندر:1390،
 .)52کالن 4هويت را توجه به ویژگیهای هر محیط و اهمیت
ندادن به ویژگیهای يکنواخت و شباهتهای آن محیط با
محیطی دیگر و همینطور مشخصکردن ویژگیهای خاص
آن محيط میداند (کالن .)78 :1382 ،والتر بور 5نيز عقيده
دارد هويت همان تفاوتهای كوچك و بزرگي است كه باعث

شناختن يك مكان از مکانی دیگر میشود و حس دلبستگي
و حساسيت به محيط را به وجود میآورد .خاص بودن هر
محيط به معني اجتناب از يكنواختی و وجود تنوع و جذابيت
در آن محیط است و این تنوع در شكل و نحوۀ قرارگيري
فضاها ،دسترسي به فضاها و در کاربریها باید وجود داشته
باشد (بور .)1375 ،مکانها فقط براي استفادۀ عادی افراد
از آنها نيستند ،بلکه براي ايجاد رابطۀ قوي با افراد هستند
که باعث میشود ذرهذره ،مکان  بخشي از افراد شود و هويت
آنها را شکل دهد .مکان منبع قابلتوجهی از عناصر هويت
است .جنبههای خاصي از هويت انسانها از مکاني که به آن
تعلق دارند ،گرفته شده است؛ چرا که اين اماکن داراي تصاوير
و اشکالي است که براي افراد توجهبرانگیز و با معناست و
همچنین نشاندهندۀ خاطرات شخصي و اجتماعياند؛ اما
با این حال  آنها دارای معنايی هميشگي و يکسان نيستند و
سهم هر يک از آن در هويتبخشي به افراد مختلف ،متفاوت
است ).(Qazimi, 2014: 307
برخي دیگر از محققان يکي از ابعاد هويت را ،هويت مکان
مینامند .اين اصطالح براي اولينبار در دهۀ  1970استفادهشده
است .اين هويت بهصورت ظرفي از خاطرات ،مفاهيم ،تفاسير،
ایدهها و احساسات مربوط به آنها تعريف میشود .دلبستگي
به مکان بخشي از هويت مکان را شکل میدهد؛ اما باید دقت
کنیم که هويت مکان بيش از یک دلبستگي ساده است .در
واقع هويت مکان زيرساختي از هويت شخصي است که شامل
مواردی مانند هويت اجتماعي و جنسيتي و شناخت محيط
کالبدي است .اين شناخت را میتوان به دو دسته تقسيم کرد
که يک دسته متشکل از افکار ،ارزشها و مکانهای مختلف
است و دستۀ ديگر ارتباط ميان اين مکانهای مختلف (خانه،
مدرسه و محله) را بیان م یکند). (Proshansky, 1983
ميان شما و آن مکان رابطهای عميق وجود دارد .البته رابطه
اي عمی قتر از بودن صرف در آن مکان که میتوان آن را
به خودهماني با فضا تعبير کرد (بهزاد فر .)65 : 1387،بر
اساس مدل کانتر ،6مکان بخشي از فضاي طبيعي يا فضاي
ساختهشده است که به لحاظ مفهومي يا مادي محدودهای
مشخص دارد و نتيجۀ روابط متقابل سه عامل :رفتار انساني،
مفاهيم و مشخصات کالبدي مربوط به آن است .بر اساس
نظر کانتر م یتوان گفت هويت محيط عبارتند از  :برآيند
اين سه مؤلفه که هر يک از آنها يکي از کیفیتهای محيط
رابوجود میآورد  .انسان به تجربۀ حسي ،عاطفي و معنوي
خاصی نسبت به محيط زندگياش نياز دارد و اين تجربيات
از طريق تعامل صميمي و نوعي همزادپنداري با مکاني که
در آن سکونت دارد ،تحققپذیر است .اين تعامل صميمي و

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

همزادپنداري «حس مکان» نام دارد (فالحت                                      .)36 :1384 ،
واگنر 7معتقد است که زمان ،مکان ،انسان و عمل هويت
تفکیک ناشدنيای را میسازند؛ بنابراين معنا و عمل عناصري
در هم تنیدهاند که برای فهمیدن هويت مکان بايد در نظر
گرف ته ش وند (ق اسمي .)325 : 1383،كالن بر این عقيده
است كه شگفتي و نمايش هنریاي كه ما در جستجوي
آن هستیم بهتنهایی حاصل نمیشود و در اين میان تأثيري
كه فضا (از طريق قدرت بينايي ) بر انسان میگذارد مهمتر
است و حس مکان را بوجود میآورد .در واقع او معتقد است
که :سطحی شیبدار -در مقايسه با سطح افقي -براي ايجاد
حس مکان بهخصوص برای مکانهاي شلوغ مؤثرتر است  
(کالن.)155 :1382 ،
نشانهها معموالً اشيايي هستند که ظاهري مشخص دارند
مانند :ساختما نها ،عالئم ،فروشگاهها و يا حتي کوهی؛ که
ناظر نمیتواند به درون آنها راه یابد؛ اما خصوصيات نشانه
ها بايد بهصورتی باشد که وی بتواند از ميان عوامل مختلف
آنها را بشناسد .برخی از نشانهها که بر بعضی از عوامل
کوچکتر (از نظر ظاهر) برتری دارند و از دور میتوان آنها را
از زواياي مختلف تمیز داد؛ عبارتند از :برجی بلند ،گنبدهاي
طاليي ،تپ ههای بزرگ و  . ...بعضی از نشانهها صرفاً جنبۀ
محلي دارند و دیدنشان فقط در محل و مسیری خاص ميسر
است .از جملۀ این نشانهها میتوان به فروشگاهها ،درختان،
دستگیرههای درها ،عالئم راهنمايي و رانندگي و یا مواردی از
اين قبيل اشاره کرد که در شهرها بهچشم بسياري از ناظرين
میآید« .شهر تا حدود زيادي از طريق عالئم و نشانهها به
هم پيوند م یخورد تا اینکه از نظر نظم مکاني يا اتصاالت
مکانيکي يا انسجام ارگانيک به چشم بیاید» (لينچ.)1385 ،
نشانه عنصری طبيعي يا مصنوعي است که به لحاظ شکل
و عملکرد با محيط اطراف متفاوت بوده و برای القاي حس
مکان و هدایت شهروندان از آنها استفاده میشود .تقويت
اين عناصر -ب هعنوان نمادی ظاهری در مقابل ارزشهای
معنايي و فرهنگي جامعه -م یتواند موجب ارتقاي تصوير
ذهني شهروندان و خوانايي فضاي شهري شود (ترکاشوند
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و مجیدی .)2 :1392 ،لينچ دو ويژگي اصلي برای نشانههاي
شهري برمیشمرد .این دو ویژگی عبارتند از :منحصربهفردی
و به این معناست که نشانه از نظر ظاهری در محيط خود
برجسته باشد؛ و برجستگي هنگامي رخ میدهد که ساختمانی
از مکانهاي مختلف قابل مشاهده باشد و يا بهصورت توجه
برانگیزی در محل تقاطع چند مسير قرار داشته باشد .البته
لينچ ويژگيهاي ديگري را  برای نشان ههاي شهري مؤثر
ميداند و آن مشاهدهکردن آنها از جهات مختلف است .مثال
نشانههايي که در فواصل دور قرارگرفتهاند ،براي جهتیابیهای
کلي در شهر يا بهعنوان نمادي که جهتي را مشخص ميکند
از آنها استفاده میشود (لينچ.)1385 ،
در دو ر ان ا خ ي ر بحر ان « هوي ت شهر ي» به ص ورت
نگرانکنندهای احساس میشود .شهرها و فضاهاي شهري
در گذشته استقالل ،شخصيت و هويت ویژ های داشتهاند؛
درحالیکه آنچه از اغلب شهرهاي کنوني در ذهن مردم شکل
ميگيرد جز مجموع های از ساختمانهای بلند ،خیابانها،
ادارات و پارکها نيست (نوفل و همکاران.)1388 ،
بناهاي مذهبي يکي از اساسیترین عناصر بافت شهرها
بوده و هست .حضور بناهاي مذهبي در شهر از ظهور اولين
شهرها تا اکنون تداوم داشته و با زندگی شهری عجين شده 
است .الگوي طراحي شهرها در مکانها و زمانهایی نادر و
بدون حضور بناهاي مذهبي تعیینشدنی است .عبادتگاهها
با هر عنوانی یا مذهب و  فرهنگي خواه در آسياي غربی یا
در چين و امريکاي مرکزي فرم شاخص شهر بوده و هستند
(موزوني .)1389 ،در گذشته عالوه بر محیط کار و سکونت،
محالت شهری و عناصر وابسته به آن مانند :کوچهها ،مساجد،
مغازهها ،میدانها و فضاهای باز که حول محل سکونت قرار
گرفته ،رنگ و بوی دیگری به محالت شهری بخشیده بودند.
میتوان گفت بسیاری از عناصر کالبدی و عملکردی که در
محالت وجود داشت باعث بوجودآمدن الگوی خاصی از سبک 
زندگی محلهای و رونقیافتن مفاهیمی مانند :دوستی ،اعتماد،
پایبندی و سرزندگی شده بود .در عصر کنونی به دلیل تغییر و
تحوالت فراوانی که بخش عمدهای از آن به دلیل جهانیشدن،
تغییر سبک زندگی افراد ،متمایلشدن افراد به فردگرایی و
 ...است؛ شاهد مواردی چون :کمرنگشدن تعامل انسانها با
محلهها و تعلقنداشتن آنها به محلهشان هستیم .همچنین
معنای محله به معنای محلی برای عبورکردن -بدون محتوا
و معنای فرهنگی و اجتماعی -تغییر کرده است .مساجد و
امامزادهها در فرهنگ اسالمی -ایرانی و در دورههای مختلف
نقشهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،آموزشیای را ایفا کرده 
و ارتباطات اجتماعی و پیوند عاطفی بین ساکنین محلهای را

تحليل عوامل هویتبخش در محالت قديم شهري با
نشانههای مذهبي
(مطالعه موردي :محله شاهزاده ابراهيم اصفهان)
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گسترش دادهاند .عالوه بر آن این مکانها با داشتن فضاهایی
آرام و دلنشین-از نظر بعد کالبدی  -قدرت دعوتکنندگی
منحصربهفردی دارند .همچنین از این بناها به دلیل تمایزی
که با محیط پیرامونشان دارند ،بهعنوان مکانهایی برای
آدرسدادن استفاده میشود.
اصفهان یکی از شهرهاي تاريخي و سنتي ايران است
که عناصر هویتبخش فراواني دارد؛ اما مانند ساير شهرهاي
کشور در معرض خطر بحران هويتي قرارگرفته است و اين
موضوع بهويژه در بخشها و شهرکهای جديد شهر به چشم
ميخورد .از داليل اين امر میتوان به ساختهنشدن عناصر
هویتبخش در شهرکهای جديد و بيتوجهي به شاخصهای
هويت در بخشهای قديمی شهر اشاره کرد.
محلۀ شاهزاده ابراهيم يکي از محالت قديمي شهر اصفهان
شناخته میشود؛ که نامگذاري آن به علت قرارداشتن امامزادهای
با همين نام در اين محله ميباشد .پژوهش حاضر با هدف
شناسايي شاخصهای هویتبخش شهري و سنجش اثرگذاري
و ارتباط بين این شاخصها فراهم آمده است .اکنون سؤال
اساسي اينجا است که عناصر و شاخصهای هویتبخش
امامزاده و فضای پیرامون آن چه چیزهایی هستند؟ یا هر
يک از شاخصهای هويتبخش اين امامزاده به چه ميزان بر
يکديگر تأثیرگذار هستند؟ براي پاسخ به اين سؤال شاخصهای
هوی تبخش شاهزاده ابراهیم و اثرگذاري اين شاخصها بر
يکديگر را بررسی میکنیم.
پيشينۀ پژوهش
در پژوهشي با عنوان «پرسمان تبعي در گفتمان كالبد شهر
و هويت» و با استفاده از روش تحليلي-توصيفي و رويکردي
استداللي به این مسئله پرداختهایم که آيا هويت تابع کالبد
است يا کالبد تابع هويت؟ نتایج بهدست آمده در آن پژوهش
نشان میدهد که هويت و کالبد شهر در رابطهای دوسویه قرار
دارند و در بستر جريان دوسویۀ هويت است که كالبد شهر
شكل ميگيرد و این شکلگیری باعث استمرار تحوالت و
باالتبع تغييراتي پويا در مفاهيم و مؤلفههاي هويت سرزمينی
میشود.
از مهمترین نتايج پژوهش موزوني در  1389با عنوان «نقش
مساجد در هويتبخشي سيماي شهرهاي ايران» میتوان به
اهميت فضاهاي شهري از نظر بصری براي درک
فهمیدن
ّ
کردن محيط و هويتبخشی به آن و ایجاد فضایی پويا و
ماندگار ،و در نتیجه ساختن طرحی مناسب برای مساجد
اشاره کرد .همچنین به متغيرها و معيارهايي توجه میکنند
که کيفيت حياتي و بصري مطلوب را در بستر مفاهيمي

چون تنوع ،تداوم ،تضاد ،تباين ،هماهنگي ،خوانايي ،هويت،
توازن و ...میسنجند .از نتایج دیگر این پژوهش :بازشناسي
عناصر ،عرصهها و عواملي است که در ساماندهي مطلوب
آن معيارها و متغيرهاي مطلوب سيماي شهر اسالمي مؤثر
هستند .تأثیر نماهاي شهري در معماري مسجد و تأثیر نماد
و نشانههای عرصههای شهري در ساختمان مسجد همراه با
نشانههایی که در محوريت مسجد شکلگرفته است از نتایج
دیگر پژوهش موزونی است.
مؤیدی در ( )1392در پژوهشي با عنوان «بقعۀ امامزادگان
و هويت شهري» با روش توصيفي  -تحليلي به نتایج زیر اشاره
کرده است که امامزادهها -با توجه به اعتقادات مذهبي و ديني -به
عنوان فصل مشترک همۀ اين اقوام و گروهها بر وحدت ساکنان
شهر ميافزايند و برخالف تنوع فرهنگي ،زباني ،نژادي و  ...از
نظر عقيدتي و ارزشي وحدت ایجاد میکنند .اين موضوع خود
نيز با توجه به بررسي و تحلیلهای صورتگرفته عامل پيدايش
هويت در شهرها میشود بهگونهای که بر مبناي اين موضوع
ساکنان شهر خودشان را متعلق به آن شهر میدانند .همچنين
بقعۀ اين امامزادگان محل مناسبي براي برگزاري همایشها و
مناسبتهای مذهبي با حضور عموم شهروندان است.
اشعري در ( )1392در پژوهشي با عنوان «جايگاه و نقش
مساجد در هويتبخشي به شهر اسالمي» و به روش توصيفي-
تحليلي  -در محدودۀ مسجد عتيق شيراز -به اين نتايج دست
يافته است که مساجد میتوانند باعث هویتیابی شهرها شوند،
به شرط آنکه در حفظ و نگهداري آنها بسیار دقت کنیم و از
افراد متخصص براي مرمت آنها استفاده شود .همچنين تبليغ
کردن و شناساندن مسائلی ،دربارۀ هويتدهي عناصر شهري
به دانشجويان معماري بسیار اهمیت دارد و اينکه مساجد
نهتنها مکاني براي برپايي نماز بلکه محلي براي اجتماعات
مردم هستند که میتوانند مردم را بههم نزدیک کنند.
محققان دیگر در پژوهشي با عنوان «نقش مساجد در
هويتبخشي به فضاهاي شهري ايران» مسجد را نمادی در
هويتشناسی مخصوصاً در فضاي شهرهاي اسالمي و ايراني و
عنصری کليدي در شناخت معماري ايراني– اسالمي میدانند.
با ساخت مساجد و عالوه بر وجودداشتن ارتباطی منطقي بين
عملکرد مساجد و  فضای آن ،وحدت فضايي در شهرها نیز
شکل میگیرد .همچنين مساجد مرکز فعالیتهای معنوي
و هوي تسازی است که موجب پويايي و زنده نگهداشتن
فضاهاي شهري میشوند.
در پژ وه ش ي دیگر با عنوان «مسجد به عنوان عنصر
هویتبخش و یکپارچهسازی مسلمانان» -در محدودۀ اتحاديه
اروپا -به نتايج زير دست پيدا کردهاند:

محله شاهزاده ابراهيم در منطقه  1شهر اصفهان واقع
شده است .اين محله از شمال به خيابان شيخ بهايي از شرق
به چهارباغ عباسي ،از غرب به خيابان شهيد دکتر بهشتي و
از جنوب به عباسآباد محدود میشود .امامزاده ابراهيم بين
دو خيابان آیتاهلل شمسآبادی و ابوذر واقع شده است که این
خیابانها عمود بر خیابانهای شيخ بهايي و عباسآباد است.
جمعيت اين محله در سال  8109 ،1392نفر تخمینزدهشده
است .اين امامزاده با نام قديمي محله ،به نام مستهلک شناخته
میشده است .نسب اين امامزادۀ بزرگ طبق گفتۀ اهالي آن
به امام موسي ابن جعفر (ع) میرسد .این بنا تا سال  1360به
صورت مصالح خشت و گل بوده که با همت اهالي ،بناي فعلي
به جاي آن ساختهشده است .ايوان بيروني حرم ،کاشیکاری
و ظریفکاری شده و گنبد زيارتگاه دوپوش بوده است که
ارتفاع آن به  24متر میرسد .ضريح فلزي-نقرهای امامزاده
 2×3بوده که در سال  1353روي سنگ مزار امامزاده نصب
شده است .تزئينات داخلي حرم شامل نقاشي و آینهکاری تا
سقف است .سنگاب قديمي که تاريخ حجاري آن به سال
 1091میرسد ،يکي از اشياء قديم زيارتگاه است .مساحت
امامزاده در دهۀ  60و حدودا ً اواخر دهۀ  80ه.ش400 .
مترمربع بوده است؛ اما در سال  1388که تعميرات جدید
امامزاده به همت اهالي محله و با مشارکت مالي آنها آغاز شد
و هنوز هم ادامه دارد ،حدود  500مترمربع از اراضي اطراف
امامزاده آزادسازي و به فضای امامزاده افزوده شد که طبق
عقيدۀ اهالي و هیئتامنای آن جزء اراضي موقوفي امامزاده
از گذشته بوده است .در حال حاضر مساحت اين امامزاده
حدود  900مترمربع است (آستان مقدس امامزاده ابراهيم
(ع) .)1394 ،در تصویر  2موقعيت مکان امامزاده و کاربریهای
اطراف آن نشان داده شده است.
روششناسی
در پژوهش حاضر با توجه به هدف اصلي پژوهش (سنجش
اثرگذاري شاخصهای هویتبخش بر يکديگر در محلۀ شاهزاده
ابراهيم است) از روش تحليل عاملي استفادهشده است« .تحليل
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مساجد عنصری مهم در شکلگیری هويت مسلمان هستند
و اين هويت شامل جنبههای مختلف اجتماعي ،سياسي،
شخصي و  ...است .مسلمانان با توجه به زباني که صحبت
میکنند ،نگرشی که دارند ،جايي که در آن زندگي میکنند
و فعالیتهایی که انجام میدهند ،هویتشان شکل میگیرد.
در اين راستا مساجد ابعاد مختلف هويت انسان را شکل می
دهد که عبارتند از :ابعاد جنسي ،قومي ،اجتماعي ،مذهبی،
فرهنگی و  . ...برای مثال باید بگوییم که نهتنها مسلمانان اروپا
از مساجد اروپا تأثير میپذیرند بلکه اروپاييان غیرمسلمان
نيز از آنها تأثير میگیرند و این مسئله را در افزايش تعداد
مساجد اروپا بهخوبی میبینیم.
از مهمترین نتايج پژوهش نجفي و شريفي با عنوان «الحاق
عمومي به مکانهای مذهبي» -در محدودۀ مساجد مالزي
میتوانیم به مو اردي ا شا ر ه کنیم -1:ویژگیهای رواني،
فيزيکي ،اجتماعي و فرهنگي مساجد و تأثیری که بر روی
مردم و میزان دلبستگي و ارتباط آنها با مساجد گذاشته است                          .
 -2نهتنها احسا س مذهب ي ب لک ه زيبايي معماري مساجد
مالزي میتواند در تقويت ارتباطات عاطفي بين مردم و اين
مکان مؤثر باشد -3.سبکهای دیگر معماريها تأثيري در
ارتباط مردم با مساجد ندارد -4.هويت ،ارزشهای فرهنگي،
امکانات ،محيط راحت و تجربۀ کاربران از مهمترین داليل
جذب مردم به مساجد هستند.
محققانی دیگر در پژوهشي با عنوان «نقش مساجد بهعنوان
مراکز هویتبخش در محالت شهري» با روشی تحليلي در
تحقیق دربارۀ مسجد احمديه در محلۀ نارمک تهران به اين
نتيجه رسيدند که :این مسجد يکي از عناصر هویتبخش و
مهم در انسجام اجتماعي محله است و نقش مهمي در تقويت
هويت شهري دارد .از نظر فيزيکي نيز اگر اين ساختار مقدس
بر اساس مع ماري اسالمي س اخته شود میتواند عنصر ی
شاخص و هویتبخش ،و عاملی مؤثر در دلبستگي به محل
باشد .مطالعات انجامشده ،نقش و اهمیت مساجد و امامزادهها
را در هویتبخشی به محالت شهری نشان میدهد.
پژوهش حاضر ضمن استفاده از نتایج این پژوهشها به
دنبال تحلیل معیارها و مؤلفههای اصلی ،کالبدی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و عملکردی فضای اطراف امامزاده است و
نحوۀ اثرگذاری شاخصهای اصلی در راستای افزایش هویت
محلهای را نشان میدهد .روش ارزیابی متغیرها بهصورت
کیفی بوده و در معادالت ساختاری تحلیلشده است و از
طریق روشه ا ی آم اری پ یشرفتۀ مدلسازی ممکن است
نتایج مناسبتری را نشان دهد .درحالیکه سایر پژوهشهای
موجود در این زمینه ،تحلیلهای کیفی را مالک سنجش و

ارزیابی قرار دادهاند .همچنين بر اساس بررسي پیشینههای
پژوهش ،مطالعۀ خاصي دربارۀ شهر اصفهان و بهخصوص
محلۀ شاهزاده ابراهيم انجامنشده است.
در جدول  - 1بر اساس نظرات و دیدگاههای مطرحشده ،
ابعاد و شاخصهای هویت و زمينههای پیدایش آن بهصورت
کلي بیانشده است.

جدول  .1ابعاد ،مؤلفهها و معيارهای شکلدهندۀ هويت مکان

عيني و ملموس

تحليل عوامل هویتبخش در محالت قديم شهري با
نشانههای مذهبي
(مطالعه موردي :محله شاهزاده ابراهيم اصفهان)

ابعاد
هويت

شاخص

کالبدی-
فضایی

طبيعي
و زيست
محيطي

6

ذهني و انتزاعي اجتماعي  -فرهنگي

اجتماعی-
فرهنگی

مؤلفه

معيار

سازمان
فضايي

ميزان نفوذپذيري (تعداد دسترسي) ،موقعيت قرارگيري
مکان در زمينه شهري ،پيوستگي فضاهاي عمومي شهري

ساختار
شکلي

مکانهای باستاني و تاريخي در فضاهاي شهري ،شناخت
کالبد شهر ،تنوع در شكل و نحوۀ قرارگيري فضاها ،نحوۀ
دسترسي به فضاها و کاربریها ،شکل ساخت فضاها و
مبلمان شهري ،جذابيت و زيبايي فضاي شهري ،تمايز
از غير و تشابه با خودي ،محصوريت فضاهاي شهري،
استفاده از عناصر معماري سنتي در طراحي فضاها

-

طول و عرض جغرافيايي ،توپوگرافي ،وجود عناصر
نقطهای مانند چشمه و تپه ،وجود عناصر خطي مانند
رود و رشتهکوه ،تنوع خاک و پوشش گياهي ،وجود عناصر
طبيعي در محله و همزيستي محله با عناصر طبيعي

حس
تعلق

حس مالکيت در ساکنان محله ،تداعي خاطرات جمعي،
دلبستگي و وابستگي به مکان ،مشارکت در برنامهها،
آشنايي با عناصر يا چهرههای شاخص محله ،احساس تعهد
به محله ،تمايل به سكونت درازمدت در محل ،تمايل به
حفظ و تقويت پاتوقها و محلهای گردهمایی ،دسترسي
به تسهيالت و امکانات الزم در محله ،پاكيزگي و بهداشت
محله ،گرايش به حفظ کالبد محله ،برگزاري جلسات شور و
مشورت در محله (شوراي محلي) ،احساس آسودگي خاطر،
رضايتمندي از محله و از ساکنان محلي ،حس خودماني بودن

تعامالت
اجتماعي

وجود انسجام و پيوستگي در محله (همبستگي اجتماعي)،
اختالط و تنوع اجتماعي ،تعامالت اجتماعي ميان ساکنان،
تعامالت اجتماعي ميان ساکنان و محيط ،وجود شناخت
متقابل ساكنان از يكديگر ،حضور فعال مردم در فعالیتها،
تکرار الگوي خاصي از فعالیتها ،وجود پاتوقها و محلهای
گردهمايي و فعالیتهای جمعي در محله ،برقراري
ارتباط ساكنين محله با فضاهاي فرهنگي ،مذهبي و
تفريحي موجود در بافت محله و امکان استفادۀ تمام
ساکنين از اين فضاها ،وجود اتصاالت قوي درون محله،
فعالبودن فضاهاي شهري در تمام ساعات شب و روز

احساس
امنيت

حضور بدون نگراني کودکان و زنان در محله ،روشنايي معابر
محله ،عدم حضور افراد معتاد و ولگرد در محله ،نبود بستر
رفتارهاي مجرمانه در محله ،نظارت ساكنان بر عرصههای
عمومي  ،تردد پياده و سواره ،شناخت متقابل ساكنان
از يكديگر ،انعطافپذیری فضاهاي شهري ،ايمني معابر

ميراث
فرهنگي

فرهنگ  ،مناسک  عام ،اعتقادات ،آداب و رسوم

تاريخي

قدمت و سابقۀ تاريخي ،زمان ،به گوش رسيدن آواي گذشته

منبع

(رلف( ،)1389 ،رحيميون)1390 ،
)(Ujang , 2010
(دانشپور( ،)1383 ،راپاپورت( ،)1384 ،بور،
( ،)1375مسعودي( ،)1388 ،نوفل و همکاران،
( ،)1388رلف( ،)1389 ،رحيميون،)1390 ،
(اميرحاجلو و زنگانه( ،)1391 ،کالن،)1382 ،
(فالحت)1384 ،
(بهزاد فر( ،)1387 ،مسعودي( ،)1388 ،نوفل و
همکاران( ،)1388 ،وارثي و همکاران،)1389 ،

(الکساندر( ،)1390 ،قاسمي( ،)1383 ،موثقي و
ايرملو( ،)1385 ،بور( ،)1375 ،بهزاد فر،)1387 ،
(نوفل و همکاران( ،)1388 ،قاسمي و نگيني
( ،)1389نگارستان و همکاران( ،)1389 ،شکوهي
و همکاران( ،)1390 ،رحيميون( ،)1390 ،باقرنيا
و شفيعي( ،)1390 ،رهنما و رضوي)1391،
(Proshansky,1983), (Foth ,2004),
  (Ujang, 2010), (Torabi , Sima , 2013),

)(Qazimi ,2014

(الکساندر( ،)1390 ،قاسمي ( ،)1383 ،قاسمي
و نگيني( ،)1389 ،رحيميون( ،)1390 ،کوهي
فرد)1392 ،
)(Ujang, 2010), (maroofi et all, 2014

(قاسم ي( ،)1383 ،موثقي و ايرملو،)1385 ،
(قاسمي و نگيني( ،)1389 ،رحيميون)1390 ،

))Ujang, 2010 ), (maroofi et all, 2014

(بهزادفر( ،)1387 ،شکوهي و همکاران ،)1390،
(کوهي فر،)1392 ،
(بهزادفر( ،)1387 ،رحيميون( ،)1390 ،وحيدا
و نگيني( ،)1391 ،کرمونا،)2004 ،

ادامه جدول  .1ابعاد ،مؤلفهها و معيارهای شکلدهندۀ هويت مکان

ذهني و انتزاعي اجتماعي  -فرهنگي

خوانايي

وجود تصوير ذهني روشن و خوانا از محيط ،وجود نشانههای
طبيعي و مصنوع در شهر ،تصوير ذهني يکپارچه

زيست
پذيري

استفاده بهینه از مکان ،رواني فعالیتها ،رفتارها و الگوها،
انطباق خوب فرم و عملکرد ،تعامل فعالیتها ،سرزندگي،
تناسب با محیطزیست

تنوع

تنوع فعالیتها ،انعطافپذیری فعالیتها ،آزادي انتخاب

ادراکی

عملکرد

) (Ujang , 2010

(بور( ،)1375 ،نوفل و همکاران( ،)1388 ،رلف  ،
( ،)1389رحيميون( ،)1390 ،کوهي فرد،)1392 ،
(لينچ (Ujang, 201) )1981،
(رلف( ،)1389 ،رحيميون( ،)1390 ،فالحت،
  (Ujang, 201) )1384
(جيکوبز( ،)1386 ،رحيميون( ،)1390 ،بهزادفر
و موالئي (Ujang, 2010) )1393 ،
)(maroofi et all, 2014

(نگارندگان)1395 ،

تصویر  :2کاربري اراضي محله شاهزاده ابراهيم (شرکت مشاور باوند)1383 ،

سال هفتم ،شماره سيزدهم ،بهار و تابستان 1396

معنا

چگونگي ترکيب اجزاي فضا يا مکانها با يکديگر و فهم
روابط غالب کارکردي ،فرمي و منظري ،انطباقکامل بنا
با ساختار غير فضايي ،شفافيت محيطي و درک مستقيم
نحوۀ عمل فعالیتها و عملکردهاي فني مختلف ،ميزان
برقراري ارتباط صحيح افراد با يکديگر از طريق عناصر
کالبدي نمادي صريح و ضمني ،ميزان انتقال ارزشهای
فرهنگي و تمايز آنها با زمينه ،مشابهت ،مجاورت و شمول.
تشابه در عين تمايز ،تداوم در حين تحول ،وحدت در
عين کثرت ،قدرت دعوتکنندگی ،تطبيق عينيت فضا با
اندوختههای ذهن ،خوشايندي بصري ،آسايش و آرامش

(قاسمي( ،)1383 ،ميرمقتدايي( ،)1383 ،موثقي
و ايرملو( ،)1385 ،حبيب و همکاران،)1387 ،
(رلف( ،)1389 ،رحيميون( ،)1390 ،لينچ)1981 ،
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ابعاد
هويت

شاخص

مؤلفه

معيار

منبع

تحليل عوامل هویتبخش در محالت قديم شهري با
نشانههای مذهبي
(مطالعه موردي :محله شاهزاده ابراهيم اصفهان)

8

عاملي» تكنيكي است كه كاهشدادن تعداد زيادي از متغيرهاي
وابسته را (با هم) و بهصورت تعداد کوچکتری از ابعاد پنهان
(عاملها) امکانپذیر میسازد بهطوري که در آن کمترين
امکان برای گمشدن اطالعات وجود داشته باشد .تحليل
عاملي برخالف رگرسيون چندگانه و تحليل تشخيصي يا
همبستگي کانوني -که در آنها تعداد زيادي متغير مستقل
و يک يا چند متغير وابسته وجود دارد -روشي هموابسته
(وابسته به یکدیگر) است که در آن کليۀ متغيرها بهصورت
همزمان مدنظر قرار میگیرند .با استفاده از اين مدل تعدادي
از معيارهاي ناهمبسته با شاخصها حذف میشوند و تنها
معيارهايي باقی میمانند که کاملا ً با شاخصهای موردمطالعه
همبستگی داشته باشند.
در نهايت ،مدل ارتباط اين شاخصها ،معيارها و بار عاملی آنها
با يکديگر ترسیمشده است .براي رسم مدل از روش مدلسازی
ساختاري در محيط نرمافزار آموسگرافيک 8استفادهشده است.
با توجه به اطالعات جمعيتي به دست آمده از محلۀ شاهزاده
ابراهيم ،اين محله  8109نفر جمعيت دارد .بر طبق فرمول
کوکران و با اطمینان کامل -حدودا ً  95درصد -میتوان گفت
که تعداد پرسشنامه برای سنجش موضوع موردمطالعه 300
عدد است که در بين اهالي محله توزيع شده است.
یافتههای پژوهش
یافتههای این پژوهش در دو بخش توصیفی و تحلیلی
نشاندادهشده است .در بخش اول مقادیر میانگین متغیرها
توصیفشدهاند و در بخش تحلیلی با استفاده از مدلسازی
معادالت ساختاری ،معیارها در قالب عاملهای پنجگانه اندازه
گیری شدهاند.
توصيف متغيرهاي عاملها
با توجه به جدول شمارۀ  ،1ابعاد هویتبخش در  5دسته
قرار گرفتهاند که شامل :عوامل زیستمحیطی ،کالبدي ،ادراکي،
عملکردي ،فر ه نگي و اجتماعي هستند .جدول شمارۀ 2
وضعیت کلی معیارهای موردمطالعه را بر اساس اطالعات به
دست آمده ،نشان داده است .در بعد زیستمحیطی مهمترین
معيارها :رعايت اصول بهداشتي ،نظافت معابر و محيط اطراف
امامزاده است .در بعد کالبدي میتوان به معيارهايی اشاره کرد
که وضعيت مناسبتری داشتهاند؛ معیارهایی چون :شاخص
بودن امامزاده ،دسترسي راحت به آن و داشتن موقعيت
مکاني مناسب .در این میان این امامزاده شاخصهای کالبدي
نامناسبی چون :در معرض ديد نبودن و کيفيت پايين مبلمان
شهري امامزاده دارد .از طرفی دیگر از نظر بعد ادراکي مهمترین

نقاط قوت اما مزاده :احساس آرامش و آسايش ساکنين و
استفاده از امامزاده براي آدرسدهی است .مهمترین نقاط
ضعف این بعد :بیتوجهی مسئولین و متولیان فرهنگي شهر
به امامزاده بهعنوان عنصری فرهنگي است .از نظر عملکردي
استفادۀ ساکنين از فضاي امامزاده برای انجامدادن فعالیتها
و مراسم محل های ،و تجانس و سازگاريداشتن امامزاده با
بناها و کاربریهای اطراف توجه ما را جلب میکند .تنوع
پذیرنبودن در تعامل و ارتباط فعالیتهای فرهنگي و مذهبي
از مهمترین ضعفهای عملکردی محیط امامزاده است .برای
بعد فرهنگي و اجتماعي  25معيار در نظر گرفتهشده که از
این میان میتوان به ویژگیهای مثبتی چون :احساس تعلق
و دلبستگيداشتن و متعهدبودن به امامزاده ،و حضور فعال
مردم در امامزاده اشاره کرد .نقاط منفي اجتماعي و فرهنگي
محله شامل :آشنانبودن با چهرههای شاخص محله در امامزاده،
بیتوجهی به حفظ و نگهداري امامزاده بهعنوان پاتوق ،و بی
تحرکی فضاي امامزاده در ساعات مختلف شبانهروز است.
تحليل استنباطي
نامگذاري متغيرها

در مدلسازی معادالت ساختاری دو نوع متغير اصلي
وجود دارد :متغيرهاي بيروني که همواره به صورت متغيرهايي
مستقلاند و در معادالت ساختاری با  Xنشان داده میشوند.
متغيرهاي دروني عنصري از مدل ساختارياند که حداقل
پيکانی يکسويه به سمت آنها نشانه رفته و نمادشان در
معادالت ساختاري  Yاست .متغيرهای پنهان بيروني که شامل
 ،عملکردي
 ،اجتماعي
مواردی چون :ادراکي
هستند با
،کالبدي
 ،زیستمحیطی
نمادهای ذکرشده نشان داده میشوند.
در جدول شمارۀ  3نامگذاري هر يک از متغيرها نشان دادهشده
است .در تصویر  3به ارتباط بين متغیرهای بيروني ،متغيرهاي
پنهان دروني و متغیرهای پنهان بيروني پرداخته شده است.
وزن رگرسيوني (واريانس -بار عاملی) متغيرها

يکي از شاخصهای موردمطالعه در این پژوهش شاخص
اجتماعي است .در ابتدا با توجه به هدف پژوهش و ویژگیهای
محدودۀ موردمطالعه ،تعداد  25معيار براي شاخص اجتماعی
در نظر گرفته شد .پس از بررسي ميزان همبستگي اين معيارها
با شاخصمان ،تعدادي از معيارها به علت همبستگي پايين با
ساير معيارهاي اين عامل از مدل حذف و تعدادي در مقابل
این معیارها به آن اضافه شدند .این معیارهای حذفشده
عبارتند از« :آشنايي با چهرههای شاخص محله از طريق

جدول  .2ميانگين معيارهاي هویتبخش در محلۀ شاهزاده ابراهيم
ابعاد

ابعاد

4

زیستمحیطی
شاخصهای کالبدي
ادراکي
عملکردي

عناصر طبيعي موجود

2.35

حس مالکيت به امامزاده

3.45

پاکيزگي معابر و حياط

3.45

مشارکت و حضور فعال ساکنان در برنامههای
امامزاده

3.1

نبود نخالههای ساختماني اطراف امامزاده

2.98

اهميتدادن به برپايي مراسم جمعي

3.53

توجه ساکنان به بهداشت و پاکيزگي

3.73

آشنايي با چهرههای شاخص محله از طريق
امامزاده

2.54

عنصر شاخص در محله

4.04

حس تعهد براي حفظ امامزاده

4

دسترسي راحت به امامزاده

3.97

دسترسي به خدمات و تسهيالت

3.45

کيفيت معابر پيرامون امامزاده

3.5

تمايل به سکونت در اين محله به علت وجود
امامزاده

3.1

کيفيت مبلمان شهري در امامزاده

2.8

تشويق به حضور در امامزاده

3.53

موقعيت مکاني امامزاده

3.9

تمايل به حفظ و نگه داشت امامزاده به عنوان پاتوق

2.54

وحدت و پيوستگي با عناصر پيراموني

3.32

برگزاري جلسات شور و مشورت در امامزاده

3.87

در معرض ديد بودن از خیابانهای اصلي

2.66

پويايي و سرزندگي محيط امامزاده

3.42

شکل ظاهري و زيبايي بصري

3.28

خودماني بودن فضاي امامزاده

3.21

مصالح و تزئينات متنوع

3.11

همبستگي ساکنان محله

3.39

الگوي معماري آشنا در امامزاده

3.72

اختالط و تنوع اجتماعي در محيط امامزاده

3.36

شاخص شدن محله به علت وجود امامزاده

3.64

حضور فعال مردم در محيط امامزاده

4

به عنوان عنصر فرهنگي در سطح محله

2.98

تعامل و ارتباط مردم در فضاي امامزاده

3.45

تمايز امامزاده از نظر شکلي با زمينهاش

3.42

تکرار الگوي خاصي از رويدادهاي اجتماعي و
فرهنگي

3.1

قدرت دعوتکنندگي امامزاده

3.61

حضور زنان و کودکان در اطراف امامزاده

3.53

گرايش و احساس خوب

4.02

روشنايي معابر در شب

3.41

احساس آسايش و آرامش

4.06

نظارت اجتماعي

2.96

بهسادگي پيدا کردن مسير امامزاده

3.8

تردد عابران سواره و پياده پيرامون امامزاده

3.82

استفاده از امامزاده براي آدرسدهی

3.94

قابليت امامزاده براي انجام فعالیتهای مختلف

3.25

ميزان استفاده از امامزاده توسط ساکنان

3.57

فعال بودن امامزاده در تمام ساعات

2.52

تنوع فعاليتي امامزاده

2.57

ايمني معابر

3.55

تعامل و ارتباط ناشي از فعالیتهای مذهبي
و فرهنگي

2.78

انطباق شکل ظاهري با عملکردهاي مذهبي
و فرهنگي

3.25

سازگاري امامزاده با کاربریهای پيرامون آن

3.34

فرهنگي -اجتماعي

پوشش گياهي معابر

3.33

حس تعلق و دلبستگي به امامزاده

(نگارندگان )1395 ،

سال هفتم ،شماره سيزدهم ،بهار و تابستان 1396

معيار

ميانگين

9

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

معيار

ميانگين

جدول  .3نامگذاري متغيرها
نماد
تحليل عوامل هویتبخش در محالت قديم شهري با
نشانههای مذهبي
(مطالعه موردي :محله شاهزاده ابراهيم اصفهان)
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متغير

متغير

نماد

نماد

متغير

کيفيت پوشش گياهي معابر

بهکارگیری الگوي معماري آشنا در
امامزاده

صمیمیت فضاي امامزاده

کيفيت پاکيزگي معابر و حياط

روشنايي معابر در شب

امکان انجام فعالیتهای متناسب
و متنوع

نبودن نخالههای ساختماني اطراف
امامزاده

تمايز امامزاده از نظر شکلي با زمينه
اش

مشارکت و حضور فعال ساکنان در
برنامههای امامزاده

دسترسي راحت به امامزاده

قدرت دعوتکنندگی امامزاده

اهميت دادن به برپايي مراسم
جمعي

کيفيت مبلمان شهري در امامزاده

گرايشداشتن به احساسی خوب

حس تعهد براي حفظ امامزاده

موقعيت مکاني امامزاده در سطح
محله

احساس آسايش و آرامش

دسترسي به خدمات و امکانات
امامزاده

وحدت و پيوستگي امامزاده با
عناصر محیط

استفاده از امامزاده براي آدرسدهی

تمايل به سکونت در اين محله به
علت وجود امامزاده

در معرضديدبودن امامزاده از
خیابانهای اصلي

ميزان استفاده از امامزاده توسط
ساکنان

تمايل به حفظ و نگه داشت
امامزاده به عنوان پاتوق

کيفيت امامزاده از نظر شکل
ظاهري و زيبايي بصري

انطباق شکل ظاهري امامزاده با
عملکردهاي فرهنگي و مذهبي

پويايي و سرزندگي محيط امامزاده

مصالح و تزئينات متنوع

سازگاري امامزاده با کاربریهای
پيرامون آن

همبستگي ساکنان محله
تعامل و ارتباط مردم در فضاي
امامزاده
(نگارندگان)1395 ،

امامزاده ،تشويقکردن مردم به حضور در امامزاده ،برگزاري
جلسات شور و مشورت در امامزاده ،توجهکردن به اختالط و
تنوع اجتماعي در محيط امامزاده ،حضور فعال مردم در محيط
امامزاده ،فعال بودن امامزاده در تمام ساعات ،حس تعلق و
دلبستگيداشتن به امامزاده و حس مالکيتداشتن به آن».
با بررسي معيارهاي حذفشده و بازنگري جدول ميانگين،
مشخص میشود :معيارهايی حذف شدهاند که داراي اختالف
وزني زيادي بودهاند .در بين اين معیارها مواردی چون :تعداد
تشکیل جلسات شور و مشورت در امامزاده ،حضور فعال مردم
در محيط امامزاده ،حس تعلق و دلبستگي به امامزاده و حس
مالکيت نسبت به امامزاده آمار بیشتری نسبت به دیگر معیارها
دارند و با ساير شاخصهای مدل سازگاري ندارند و به عبارت
ديگر وضعيت بسيار خوبي در محله دارند .برخالف ساير
معيارهاي حذفشده که وضعيت مناسبي ندارند.

متغيرهاي باقيمانده در مدل که سهم بيشتري در تبيين
عامل اجتماعي داشتهاند به ترتيب عبارتند از :حس تعهد
براي حفظ امامزاده با بار عاملی  ،778,0تعامل و ارتباط مردم
در فضاي امامزاده با بار عاملی  723.0دسترسي به خدمات
و امکانات امامزاده با بار عاملي 719,0و پويايي و سرزندگي
محيط امامزاده با بار عاملي  .713,0متغيرهايی که کمترين
سهم را در تبيين عامل اجتماعي داشتهاند شامل موارد زیر
هستند :تمايل به سکونت در اين محله به علت وجود امامزاده
با بار عاملي  232,0و مشارکت و حضور فعال ساکنان در
برنامههای امامزاده با بار عاملي.483,0
شاخص عملکردي از ديگر شاخصهای موردمطالعه در
اين پژوهش است .براي اين شاخص بر اساس مطالعۀ مباني
نظري ،ده معيار در نظر گرفتهشده است .از بين معيارهاي
در نظر گرفتهشده «تنوع فعاليتي امامزاده و تعامل و ارتباط

با توجه به جدول شمارۀ  4بارهاي عاملي ،مقادير بحراني و
معنا و مفهوم ) (p.valueاز معنادار بودن رابطه بين متغيرهاي
بيروني با متغيرهاي پنهان دروني و بيروني حکایت میکنند.
در مسير  ،1نحوۀ اثرگذاری شاخص اجتماعي بر شاخص
زیستمحیطی بررسیشده است .و با توجه به بار عاملي
(ضریب تعیین استاندارد)  ،0.173نسبت بحراني ) (C.R.و
سطح معناداري ) (Pآن نتيجه میگیریم که رابطۀ معناداري
ميان شاخص زیستمحیطی و شاخص اجتماعي وجود دارد
که بر هويت محالت اثر میگذارند.
در مسير  ،2اثر شاخص اجت ماعي بر شاخص کالبدي
سنجيده شده است .بار عاملي  ،0.559بار عاملي استاندارد
 0.341و نسبت بحراني  5.026حاکي از آن است که شاخص
اجتماعي بر کالبدي اثرگذار است و رابطۀ معناداري بین دو
عنصر اجتماعي و کالبدي وجود دارد.
در مسير  ،3اثر شاخص زیستمحیطی بر شاخص کالبدي
مدنظر قرار گرفته است .بر اساس بار عاملي استاندارد 0.243
و ضريب بحراني میتوان نتيجه گرفت :رابطۀ معناداري بين
شاخص زیستمحیطی و کالبدي وجود دارد.
در مسير  4به معناداربودن رابطۀ ميان شاخص اجتماعي و
ادراکي اشاره شده است .به عبارتي میتوان گفت شاخصهای
هویتبخش اجتماعي محالت شهري بر شاخصهای ادراکي
آن اثرگذار هستند .ميزان و شدت اين همبستگي با توجه به
بار عاملي آن بيشتر از اثرگذاري ساير شاخصها بر يکديگر
بوده است.
در مسیر  5رابطه و ميزان اثرگذاری شاخص کالبدي بر
شاخص ادراکي سنجيده شده است .با توجه به بار عاملي
 0.156و ضريب بحران  2.151و سطح معناداری 0.031آن
نتيجه ميگیریم که شاخص کالبدي بر شاخص ادراکي اثرگذار
است و رابطۀ معناداري ميان اين دو شاخص هویتبخش برقرار
است .الزم به ذکر است که ميزان همبستگي اين دو شاخص به
علت کم بودن بار عامليشان ،پایینتر از ساير شاخصها است.
در مسیر  6ميزان اثرگذاری شاخص زیستمحیطی بر
شاخص عملکردي سنجيده شده است .بر اساس بار عاملی
(ضریب تعیین) ضريب بحران و سطح معناداری  0.05میتوان
گفت رابطه معناداري ميان دو شاخص وجود دارد.
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فعالیتهای فرهنگي و مذهبي در مدل حذفشده است» .از
(خودماني
بين متغیرهای مشاهدهشدۀ بيروني :متغير
(استفاده
بودن فضاي امامزاده) با بار عاملي ،668,0
مناسب ساکنين از اين فضا) با بار عاملی  617,0و سازگاري
امامزاده با کاربري اطراف با بار عاملي  522,0بيشترين سهم
در تبيين اين عامل را داشتهاند .متغيرهای بيروني که کمترين
سهم را در تبيين عامل عملکردي داشتهاند مربوط به امکان
انجام فعالیتهای متناسب و مختلف با بار عاملي 332,0
میباشد.
ویژگیهای کالبدي ارتباط تنگاتنگي با هويت مکان دارد و
اين ارتباط به صورت دوسویه و متقابل است .از بين معيارهاي
کالبدي ،معیارهایی چون« :معيار نقش امامزاده به عنوان
عنصر شاخص محله و کيفيت معابر پيرامون امامزاده» به
علت همبستگي پايين با ساير معيارهاي کالبدي و مخصوصاً
معیارهای شاخص کالبدي از مدل حذف شدهاند .از ب ين
متغيرهاي بيروني به ترتيب معيارهاي کيفيت امامزاده از نظر
شکل ظاهري و زيبايي بصري با بار عاملي  ،844,0مصالح
و تزئينات متنوع با بار عاملي  840,0و بهکارگیری الگوي
معماري آشنا در امامزاده با بار عاملي  637,0بيشترين سهم
را در تبيين عامل داشتهاند .در اين بين معيار روشنايي معابر
در شب با بار عاملي  311,0کمترين مقدار در تبيين عامل
کالبدي بوده و به عبارتي دیگر کمترين ميزان اثرگذاري و
همبستگي در اين عامل را داشته است.
براي عامل زیستمحیطی ابتدا پنج معيار مشخص شده
بود .از بين اين معيارها« :وضعيت عناصر طبيعي در امامزاده
و توجه ساکنين به بهداشت و پاکيزگي امامزاده» همبستگي
بسيار پاييني با عامل داشت؛ لذا اين دو متغير بيروني از متغير
پنهان دروني (عامل زیستمحیطی) حذف گرديده و بهطور
کلی از مدل خارج شدند .براي تبيين متغير پنهان دروني
(عامل زیستمحیطی) سه متغير در مدل باقیمانده است.
از بين اين متغيرها به ترتيب کيفيت پاکيزگي معابر و حياط
امامزاده با بار عاملی  755,0و نبودن نخالههای ساختماني
اطراف امامزاده با بار عاملي  639,0داراي بيشترين سهم و
متغیر کیفیت پوشش گياهي معابر با بار عاملي  420,0دارای
کمترين سهم در تبيين متغير زیستمحیطی هستند.
براي شاخص ادراکي ن ُه معيار در نظر گرفته شده است .از
بين اين معيارها« :معيارهاي آسان پيدا کردن مسير امامزاده و
مشهورشدن محله به علت وجود امامزاده» به علت همبستگي
پايين با عامل ادراکی از مدل خارجشده اند .بيشترين بار عاملی
و همبستگي معیارها به قدرت دعوتکنندگی امامزاده با بار
عاملي  ،761,0احساس آرامش و آسايش با بار عاملی 718,0

و گرايش و احساس خوب در فضاي امامزاده با بار عاملی
 704,0مربوط بوده است .متغيرهاي بيرونيای که کمترين
سهم را در تبيين عامل داشتهاند :متغير استفاده از امامزاده
براي آدرسدهی با بار عاملي  508,0بودهاند.

11

تحليل عوامل هویتبخش در محالت قديم شهري با
نشانههای مذهبي
(مطالعه موردي :محله شاهزاده ابراهيم اصفهان)
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شاخصهای اجتماعیای مانند سواد ،احساس تعلق ،امنیت
و  ...بر روی ابعاد مختلف زیستمحیطی ،ادراکی و کالبدی
اثر میگذارند .از بین این عوامل بیشترین همبستگیها به
شاخصهای اجتماعی و ادراکی مربوط هستند؛ لذا سرمای ه
گذاری بر روی شاخصهای اجتماعی نظیر افزایش حس تعلق،
مالکیت ،مشارکت ،تعهد و ...میتواند باعث ارتقای ادراک مردم
از امامزاده و در نتیجه ارتقای هویت امامزاده و محله بشود.
بهبود شرایط زیستمحیطی مانند :نبودن زباله و آلودگی
زیستمح یطی و توسع ۀ فضای سبز بر روی شاخصهای
کالبدی مانند :کیفیت معابر ،زیبایی بصری ،امکان استفادۀ
بهینه ا ز مبلمان ش هری و در معرض دید بودن امامزاده
اثرگذار است .همچنین شاخصهای زیستمحیطی بر روی
شاخصها ی عملکردی مانند :احساس آسایش و آرامش،
قدرت دعوتکنندگی و خاصشدن محله اثر میگذارند .در

این بین کمترین همبستگی مربوط به خصوصیات کالبدی
و ادراکی میباشد و این به این معنا است که صرفاً با داشتن
ظاهری زیبا و رسیدگی به کیفیتهای کالبدی یک محله یا
عنصر نمیتوان آن را به عنصری خاطره ساز و با هویت تبدیل
کرد .با توجه به یافتههای پژوهش ،معیارها و شاخصهای
اجتماعی و فرهنگی نقش پررنگتری بر عناصر هویتبخش
محلۀ شاهزاده ابراهیم داشته است.
در جدول 4وزن رگرسيون استاندارد پس از کسر مقادير
خطا مشخصشده است.
سنجش برازش مدل مفهومي
همانگونه که در جدول 5آورده شده است ،شاخصهای RMR،
AGFI، PGFI، IFI، TLI، CFI، ECVIو هولتر بر برازش

بسيار مطلوب مدل داللت دارند و مدلی را تأیید میکنند که
در اینجا تخمین زده شده است.

تصوير  .3وزن رگرسيوني (بار عاملی) و کوواریانس (همبستگي) با کاهش خطاي اندازهگیری و
ساختاري (نگارندگان)1395 ،

جدول  .4وزن رگرسيوني شاخصها
P

C.R.

S.E.

Estimate

مسير

***

3.779

0.064

0.343

زیستمحیطی

<---

کالبدي

***

6.015

0.144

0.837

اجتماعي

<---

ادراکي

0.031

2.151

0.123

0.156

کالبدي

<---

ادراکي

0.005

2.821

0.077

0.163

زیستمحیطی

<---

عملکردي

0.483

اجتماعي

<---

***

8.866

0.149

0.628

اجتماعي

<---

***

7.940

0.181

0.719

اجتماعي

<---

***

3.862

0.344

0.232

اجتماعي

<---

***

7.556

0.187

0.648

اجتماعي

<---

***

7.918

0.190

0.713

اجتماعي

<---

***

7.426

0.176

0.623

اجتماعي

<---

***

7.970

0.184

0.723

اجتماعي

<---

***

7.762

0.222

0.778

اجتماعي

<---

0.617

عملکردي

<---

***

7.670

0.105

0.504

عملکردي

<---

***

7.899

0.122

0.522

عملکردي

<---

***

9.621

0.125

0.668

عملکردي

<---

***

5.276

0.124

0.332

عملکردي

<---

0.400

کالبدي

<---

***

5.353

0.286

0.434

کالبدي

<---

***

5.110

0.215

0.399

کالبدي

<---

***

5.979

0.322

0.609

کالبدي

<---

***

5.353

0.310

0.433

کالبدي

<---

***

6.906

0.439

0.844

کالبدي

<---

***

6.899

0.447

0.840

کالبدي

<---

***

6.394

0.296

0.637

کالبدي

<---

***

4.346

0.232

0.311

کالبدي

<---

***

5.582

0.313

0.639

زیستمحیطی

<---

***

5.536

0.308

0.755

زیستمحیطی

<---
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***

5.026

0.068

0.559

اجتماعي

<---

کالبدي
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0.015

2.440

0.071

0.200

اجتماعي

<---

زیستمحیطی

13

ادامه جدول  .4وزن رگرسيوني شاخصها

تحليل عوامل هویتبخش در محالت قديم شهري با
نشانههای مذهبي
(مطالعه موردي :محله شاهزاده ابراهيم اصفهان)
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P

C.R.

S.E.

Estimate

مسير

0.420

زیستمحیطی

<---

***

6.33

0.154

0.543

ادراکي

<---

***

8.416

0.189

0.761

ادراکي

<---

***

8.094

0.163

0.704

ادراکي

<---

***

8.192

0.177

0.718

ادراکي

<---

0.508

ادراکي

<---

(نگارندگان)1395 ،

جدول  .5برازش مدل مفهومي
نام شاخص

اختصار

ريشۀ دوم ميانگين مربعات باقيمانده

RMR

برازش قابلقبول

9

کمتر از 0.1

تفسير

م دل
پیشفرض

اشباع

مستقل

0.066

0

0.288

مطلوب

نيکويي برازش اصالحشده

AGFI

10

0.85-0.9

0.847

0.231

مطلوب

نيکويي برازش تعدیلشده

PGFI

11

بزرگتر از 0.5

0.722

0.262

مطلوب

باالتر از 0.9

0.926

0

مطلوب

باالتر از 0.9

0.915

0

مطلوب

باالتر از 0.9

0.925

1

0

مطلوب

2.823

3.318

13.496

مطلوب

39

مطلوب

برازش افزايشي

IFI
Delta2

برازش هنجار نشده

TLI
rho2

شاخص برازش تطبيقي

CFI

شاخص اعتبارسنجي متقابل مورد
انتظار

هولتر

12

13

14

ECVI
HOELTER1
.05

بيشتر از 200

HOELTER1
.01

بيشتر از 200

204
214

1

41

مطلوب
(نگارندگان)1395 ،

نتیجهگیری
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يکي از مشکالتي که در جوامع امروزه با آن مواجه هستيم بیهویتی شهرها و محالت شهري يا به عبارت بهتر بحران
هويت در شهرها است .اين امر میتواند سبب بروز مشکالت جدیتری در سطح شهرها و محالت شهري شود .هويت
خود داراي دو بعد عيني و ذهني و داراي شاخصها يا ابعادی است که بهصورت هويت اجتماعي ،کالبدي ،عملکردي،
زیستمحیطی و ادراکي شناخته میشوند .هر کدام از اين شاخصها داراي معيارهايي است که بر هویت محله اثر می
گذارد و آن را بهبود میبخشد .مث ً
ال اگر زيبايي ظاهری امامزاده از طريق رسيدگي به ظاهر آن بهبود یابد ،همبستگيای
که ظاهر آن با هويت کالبدياش دارد باعث ارتقای سطح هويت کالبدي در محله نیز میشود .از طرفي دیگر هر يک از
اين شاخصها بر يکديگر اثر میگذارند .براي مثال همراه با ارتقای هويت اجتماعي امامزاده ،هويت ادراکي آن به ميزان
توجهبرانگیزی بهبود مییابد و در نتيجه نقش هویت اجتماعی در هويتبخشي به محله نیز افزایش مییابد.
با توجه به نتايج پژوهش در ابعاد مختلف براي ارتقای هويت در محلۀ شاهزاده ابراهيم میتوان پیشنهادهایی را
مطرح کرد .در بخش زیستمحیطی باید به مواردی توجه کرد که عبارتند از:
 -1رسیدگیکردن به درختان اطراف امامزاده و کاشت درختان برای بهبودیافتن وضعيت پوشش گياهي.
 -2پاکيزه نگهداشتن صحن و فضاي داخلي.
 -3جمعآوریکردن ضايعات ساختمانهای در حال تعمیر در اطراف امامزاده.
 -4منظرسازیهای طبيعي در حياط امامزاده.
در بخش کالبدي باید به مواردی دیگر توجه کرد .مواردی چون:
 -1ترميمکردن کاشیکاری و تزئينات استفادهشده در گنبد و ديوارۀ خارجي امامزاده ،استفادهکردن از تزيينات
متنوعتر در قسمتهای نوساخت.
 -2بهبودیافتن وضعيت مبلمان شهري نظير چراغ و سطل زباله در امامزاده و قراردادن نيمکت و سکو براي
نشستن در حياط.
 -3استفادهکردن از پرچم يا عالمت مذهبي ویژهای در باالي گنبد امامزاده بهمنظور افزايش ارتفاع امامزاده و در
نتيجه بهتر دیدهشدن آن از ساير خیابانها.
 -4قراردادن چراغ در معابر پيرامون امامزاده بهمنظور بهبودیافتن وضعيت روشنايي معابر در شب.
 -5سرعتبخشیدن در فرآيند ساختوساز امامزاده و اتمام تعميرات آن.
 -6تغييردادن محل سرويس بهداشتي و وضوخانۀ برادران.
 -7ترميمکردن سنگفرش معابر اطراف و درون حياط امامزاده و عوضکردن سنگفرش خیابان مقابل امامزاده
براي کاهشیافتن سرعت اتومبيل و افزايشدادن ايمني.
در بخش اجتماعي-فرهنگي باید به این موارد توجه کرد که عبارتند از:
 -1سپردن بخشي از فعالیتهای امامزاده به مردم محله و نظارتکردن بر آنها توسط هیئتامنا و مسئولين امامزاده
بهمنظور افزايش حس مالکيت مردم.
 -2ساختن کتابخانۀ محلي در امامزاده و برگزارکردن جلسات مختلف فرهنگي-مذهبي.
 -3تبديلکردن امامزاده به پاتوق مذهبي براي جوانان.
 -4برگزارکردن مراسم جمعي مانند مراسم سوگواري و ميالد ائمه اطهار (ع) با اطالعرسانی به مردم محله.
 -5آگاهساختن اهالي محله از برنامهها و فعالیتهای امامزاده بهمنظور جلب مشارکت و همکاري آنها.
 -6تشکیلدادن کالسهای فرهنگي  -مذهبي مخصوص کودکان.
 -7برگزارکردن جلسات مذهبي بهصورت مداوم مانند برگزاري جلسات هفتگي حفظ و قرائت قرآن.
 -8استفادهکردن از چهرههای شاخص و محبوب محله در برگزاري مراسم و برنامههای امامزاده بهمنظور ترغيب
ساکنان به حضور و فعاليت در اين برنامهها.
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در بخش ادراکي به موارد دیگری باید توجه کرد که عبارتند از:
 -1افزايشدادن ميل و رغبت افراد به استفاده از امامزاده از طريق معرفي شجرۀ آن به مردم محله.
 -2بهبوددادن وضعيت نور و تهويه بهمنظور ايجادکردن حس آسايش و راحتی در امامزاده.
 -3متمايزکردن هرچه بيشتر امامزاده از ساختمانهای پيرامون آن از طريق رسيدگيکردن به ظاهر آن و همچنین
استفادهکردن از تزيينات متنوعی که در سایر ساختمانهای مذهبي به کار میرود.
 -4انجامدادن فعالیتهای فرهنگي مانند برگزارکردن سفرهاي سياحتي -زيارتي.
 -5شناساندن امامزاده به ساکنان محالت مجاور و شهر اصفهان از طريق گسترشدادن فعالیتهای آن.
 -6اجراکردن فعالیتهای فرهنگي و مذهبي همگام با ساير مراکز مذهبي و در ارتباط با آنها.
 -7در نهايت مهمترین مواردی را که میتوان در بخش عملکردي پیشنهاد داد ،عبارتند از  :افزايشیافتن ميزان
فعالیتهای امامزاده در طول شبانهروز ،ايجادکردن فضاهايي انعطافپذیر با بهرهبرداریهای متنوع از آن.
پينوشت:
1. Amos Rapoport
2. Wolff
3. Christopher Alexander
4. Gordon calen
5. Walther Boore
6. Canter
7. Vagner
8. Amos Graghic
9. Root mean square residual
10. Adjusted GFI
11. Parsimonious GFI
12. Incremental Fit Index
13. Non- Normed fit index
14. Comparative Fit index
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Analysis of Identifying factors old urban neighborhoods
with signs of religious (Case study: the neighborhood
of Shahzadeh Ibrahim)
Ahmad Shahivandi* Afsaneh Talebi**

Abstract
Religious places as signs of urban, will effect in mobility, visibility and a sense of
belonging to urban neighborhoods. Signs and physical elements (mosques, roads, bridges
and schools) that are formed over the time and through the Iranian culture in the city, have
an important role in originality and cultural richness of Isfahan. However, many of these
cultural signs are forgotten. This study aims to identify the identity indicators and their
communication and influence in the Shahzadeh Ibrahim neighborhood. And to investigate
the question of identity to the neighborhood Shahzadeh Ibrahim what are the indicators?
Identifying impact indicators on each other? The method of research is descriptive and
analytic. The required data are obtained through the distribution of the questionnaires
among 300 residents of the neighborhoods. Structural equation modeling was used in
the Amos Graphic software to assess the effectiveness of identity indicators and the
relationship between them. The results show that the social indicator like commitment,
interest, sense of ownership, people connection in the space of Shahzadeh Ibrahim space
is appropriate. The functional variable loadings are low compared to other major variable
in the between the intimate shrine space, residents proper use of this space is better. In the
physical dimension (indicator), visual quality, the type of materials, decorations and Islamic
architectural pattern was more satisfying. The environmental indicator, effectiveness,
the cleanliness of street environment is high, but gardens and vegetation in the space of
Shahzadeh Ibrahim are low. For perceptual Indicator, the most variable loadings are for
the strength of inviting of ones, good feeling, tranquility and comfort, and varied use of
the space to address has little weight in comparison to other variables. The relationship
between the factors also show that social factor influence on the environmental, physical
and perceptual factor. Environmental factor influence on physical and functional factor
and physical factor influence on perceptual factor. There was a significant relation and
correlation between factors.
Key words: identity, religious places, urban neighborhoods, structural equation modeling,
neighborhood of Shahzadeh Ibrahim
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