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چکیده
با پیدایش روانشناسی محیطی تغییرات علمی و عملی مهمی در محی کالبدی زندگی انسان پدید آمـد و طراحـی
شهری مبنی بـر پـارادایم فضـا  -زمـان موردتوجـه قـرار گرفـت .تحـوالت فضـایی در شـهرها باگذشـت زمـان
غیرقابلاجتناب است و این امر باع دگرگونیهای عمده در ساختار فضایی شهرها میشود که باع تغییر در فضا
و زمان موجود میشود .توسعه کالبدی در بافتهای قدیمی و تاریخی شهر به علت فرسودگیهای کالبدی ،بیشـتر
از سایر نقاا شهر مورد مداخله شهرسازان قرار میگیرد و این مداخالت گاهی باع میشـود بافـت تـاریخی کـه
زمانی سرزنده ترین بخش شهر بوده است ،اکنون مورد استقبال عمومی قرار نگیرد .توسـعه و تغییـرات کالبـدی در
محور تاریخی  15خرداد ،باع ناسازگاری کالبد با هویت تاریخی بافت شده و این مسئله کاهش کیفیت محیطـی
مکانهای تاریخی را به همراه داشته است .این مقاله باهدف واکاوی اثر تغییرات کالبدی بافت تاریخی بر حافظـه
تاریخی شهروندان ،ازنظر هدف ،کاربردی و به لحاظ گردآوری دادهها توصیفی میباشـد؛ کـه بـه شـکل میـدانی
صورت گرفته است و در ادامه تدوین مدل مفهومی ،بستر مطالعات میدانی دقیقتر را فراهم کرده و سپس با کمک
مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبه بررسی رابطه بـین متغیرهـا پرداختهشـده اسـت .نتـایج تحقیـق نشـان
میدهد ،تغییرات کالبدی – ذهنی بـا وزن  0/96بیشـترین اثرگـذاری و تغییـرات کالبـدی -عینـی بـا وزن 0/82
کمترین اثرگذاری را بر حافظه تاریخی شهروندان دارد .تغییرات کالبـدی در محـور تـاریخی  15خـرداد بـه علـت
فرسودگی بناها و محورها اغلب تهاجمی و تخریبی بوده است و لزوم توجـه بـه برنامـهریزی و طراحـی محیطـی
مناسب جهت حفظ حافظه تاریخی شهروندان را میطلبد؛ که اگر این تغییرات همراه با تداوم باشد ،باعـ تعـادل
بخشی خواهد شد و چنانچه سرعتی و مقطعی و بدون توجه به هماهنگی بین عینیت کالبدی با ذهنیت شهروندان
صورت گیرد ،باع حذف هویت و خاطرات از حافظه جمعی میشود.
واژگان کلیدی :تغییرات کالبدی ،حافظه تاریخی شهروندان ،بافت تاریخی ،محور  15خرداد.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم غزاله گودرزی در رشته شهرسازی به راهنمـایی نویـسندگان دوم مشاوره نویسنده سوم در دانشکده فنی و
مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال میباشد.
Email: behzadfar@iust.ac.ir
 . 1نویسنده مسئول
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مقدمه
شهر پدیدهای است مکانی – زمانی که در نقطهای خاص ایجادشده ،در فضا تکاملیافته و باگذشت زمان ،رشد یافته است
(منتظری و همکاران .)30:1396،باگذشت زمان مؤلفههای مختلف در شهر با تغییـر مواجـه میشـوند و رشـد و تحـوالت
فضایی  -کالبدی در آنها اجتنابناپذیر است .از دیگر سوی ،بافت مرکزی شهر اغلب هسته اصلی و تشکیلدهنده شـهر
بوده و بافت قدیمی و تاریخی شهر را تشکیل میدهد .یکی از مشکالت بافت تاریخی ،ناپایداری کالبدی است کـه باعـ
میشود مدیریت شهری برای رفع این مشکل دست به توسعه و تغییرات کالبدی بزند .تغییرات کالبـدی در شـهر بایـد بـا
حفظ هویت و اصالت بافتهای شهری انجام شود و این مهم ،در بافتهای تاریخی و قدیمی شهر باید بیشـتر موردتوجـه
قرار بگیرد .درواقع خلق فضایی متناسب با تصویر ذهنی شهروندان ضمن حفظ بافتهای تاریخی هماهنـگ بـا خـاطرات
جمعی و هویت شهروندان ،هدف اصلی از تغییرات کالبدی باشد .اما درواقع ،تغییرات کالبدی ضمن اینکه باع تغییـر در
ساختار شهرها میشوند ،بخشی از حافظه تاریخی شهروندان را نیز دستخوش تغییرات قرار میدهند .اهمیـت و ضـرورت
حفظ بافت تاریخی بهعنوان بخش نمادین و هویتساز شهر و به جهت شناخت سیر تحول و تکامـل تـاریخ شـهر ،حفـظ
هویت و اصالت شهر ،بیان سرگذشت و دورههای گذشته بر حیات شهری همواره مـدنظر بـوده اسـت .درواقـع ،نمیتـوان
بدون توجه و اشراف کافی به فرایندهای درک و فهم محی از سوی مردم و سازوکارهای مـرتب بـا آنهـا ،مبـادرت بـه
مداخله در محی کرد (کریمی یزدی و همکاران )17:1395،زیرا که ساکنان همواره به ارزیـابی تغییراتـی میپردازنـد کـه
اغلب نقشی نیز در آنها نداشتهاند و وجه بیرونی این ارزیابی را اغلب مقایسه با جریانات بیرونی و مکانهای مشابه شکل
میدهد ()Nasar,1994:45؛ لذا حفظ حافظه تاریخی شهروندان در این تغییرات بسـیار حـائز اهمیـت اسـت .مطالعـات
متعددی در ارتباا با حافظه تاریخی و بافت تاریخی شهر انجامشـده اسـت بـهعنوانمثال؛ سـلطانی ( )1397بـه تغییـر و
تحوالت شهری میپردازد و اهمیت توجه به بعد تاریخی مکانهای شهری را موردمطالعه قـرار میدهـد و بیـان میکنـد
همافزایی ناشی از هماهنگی ضربآهنگ رفتارهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و  ...به تجلی فضاهای جمعی چند جهـی
و باز در زندگی اجتمـاعی منجـر میشـود (سـلطانی .)47:1397،حسـنی میـانرودی و همکـاران ( )1396در پـی کشـف
مؤلفههای تأثیرگذار بر شکلگیری حس خاطره جمعی شهری و ارائه الگوی مفهـومی نشانهشناسـی مسـتتر در فضـاهای
شهری در راستای بازیابی خاطرهانگیزی فضاهای شهری است به کاهش میزان خاطرهانگیزی میدان حسنآباد تهـران در
سالهای اخیر اشاره میکند و توجه به الگوهای نشانه شناختی را جهت بازیابی خـاطرهانگیزی میـدان پیشـنهاد میدهنـد
(حسنی میانرودی و همکاران .)17:1396،پندار و ذکاوت ( )1395در تحقیق خود با ارائه چـارچوب مفهـومی بـرای فهـم
فرایند تجربه ،ادراک و ارزیابی ساکنان از تغییرات کالبدی در سرعتهای مختلف بر اساس معیار رضایتمندی ،وجود رابطه
معناداری را بین ارزیابی ساکنین از تغییرات و سرعت تغییرات تائید میکنند و به لـزوم توجـه بـه حفـظ حافظـه تـاریخی
شهروندان تأکید میکنند (پندار و ذکاوت .)15:1395،عبدالرحمن و راندا ( ،)2016به تحلیل فضای شـهری تـاریخی مصـر
میپردازد و تأثیر انقالبهای شهری را بر حافظه تاریخی شهروندان موردبررسی قرار میدهنـد ( & Abd Elrahman

 .)Randa,2016:1106مک کارتی ( )2012به بررسی نقش حافظه از بین رفته جمعی در بناهای مذهبی میپردازد و بر
لــزوم توجــه بــه بحــ حافظــه تــاریخی جمعــی در تجزیــهوتحلیل فرآینــدهای منظــر شــهری تأکیــد میکنــد
( .)McCarthy,2012:22مقاله پیش رو باهدف تحلیل تغییرات کالبدی در محور تاریخی  15خـرداد بـازار تهـران ،بـا
شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات کالبدی به بررسی دگرگونی ساختار کالبدی -فضایی محور  15خرداد پرداخته و سـؤال"
اثر تغییرات کالبدی بافت تاریخی بر حافظه تاریخی شهروندان چگونه است؟" ،روند پژوهش را به جریان میاندازد .فقدان
چارچوب نظری مناسب در فهم حافظه تاریخی شهروندان از تغییرات کالبدی در تحلیلها و ناکارآمدی ابزار کمی سنجش
را می توان از خألهای نظری مرتب با موضوع دانست ،بدین منظور پس از بیان پیشینه پژوهش و در نظـر گـرفتن مـدل
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مفهومی برای متغیرهای مطروحه ،بـا در نظـر گـرفتن اثـرات تغییـرات کالبـدی بـه بررسـی تغییـرات محـور  15خـرداد
پرداختهشده است.

مبانی نظری
تغییرات کالبدی به مجموعه تغییراتی که بر کالبد و فرم و شکل یک بنا ،یک محور ،یـک بافـت و  ...در طـی زمانهـای
مختلف اجرا یا تحمیل میشود گفته میشود .مطالعات کالبدی در طراحی شهری توجه ویـژهای بـر تغییـرات کالبـدی در
طول زمان داشته و منجر به ارائه نظریات مختلف طراحی بهویژه در ابعاد کالبدی گردیده اسـت .مطالعـه سـاختار کنـونی
بافت شهری بهواسطه بررسی الیههای توسعه تاریخی از تالشهای ام.آر.جی کانزن ( )1960شکل گرفت ،از دید کـانزن
منظر شهری یک پالیمپست از جامعه و فرهنگ است که صورتهای بعضی دورههای زمانی معـین در آن برجسـتهترند و
صورتهای دورههای دیگر در طول زمان محو شدهاند ( .)Conzen,1960:4ماکی بیان میکند ،در هر شهری میتـوان
بدنه اصلی یافت که ساخت اصلی شهر بر اساس آن شکلگرفته است و سایر قسمتهای شهر ،سـاخت فرعـی را شـکل
می دهند .از دیدگاه او ،شهر موجودی زنده است ،بنابراین باید در طول زمان تغییر کند ،ازاینرو میتوان ساختاری ثابـت را
در شهر تعریف کرد که بخشهای پراکنده متغیر باشد (همـدانی گلشـن .)146:1395،لیـنچ معتقـد اسـت شـکل مجتمـع
زیستی ،به مفهوم الگوی فضایی عناصر کالبدی بزرب ،بیحرکت و دائمی در شهر ،نظیر ساختمانها ،خیابانها ،تجهیزات،
تپهها ،رودخانهها و شاید هم درختان میباشـد .وی البتـه ،توزیـع فضـایی افـرادی کـه مشـغول انجـام فعالیـت هسـتند،
جریانهای فضایی حاصله از حرکت افراد ،کاالها و اطالعات و خصوصیات کالبدی را نیز به این تعریف ضـمیمه میکنـد
(لینچ .)82:1376 ،محققینی همچون راپاپورت ،پروشانسکی ،ریجر ،الوارکاس با پژوهشهای خود بر نقش عوامل کالبدی
تأکید کرده اما اشاره داشتهاند که آنچه محی کالبدی را بهعنوان بستر ارتباطی غیرکالمی بیان میکند در اصل ،نمادها و
سمبلهای محیطی مشترک اجتماعی از یکسو و از سوی دیگر قابلیت محیطی در تأمین و گسترش این بعد از نیازهـای
انسانی است (منصوری و جهانبخش .)91:1392،لوئیکا ( )2011بیان میکند میزان حس تعلق مکانی بـا مـدت اقامـت و
سن افراد رابطه مستقیم دارد و هر مقدار فرد حس تعلق بیشتری نسبت به یک مکان داشته باشد ارزیابی مثبتی از مکـان
دارد (.)Lewika,2011:679
جدول شماره  .1نظریات مرتبط با مؤلفه کالبدی در شهرسازی
نظریهپرداز
روسی
لینچ
مدنی پور

سال
1966
1984
1992

لنگ

1994

کتاب  /نظریه
معماری شهری
شکل شهر
طراحی فضای شهری؛
تحقیقی درباره پروسه
اجتماعی -فضایی
نیازهای انسان

کرمونا

1997
2003

مکانهای عمومی و
فضاهای شهری

توضیحات
توجه به جنبههای کالبدی و عرصه عمومی شهر ،هویت اجتماعی
معنای مکان ،ناشی از رابطه عناصر کالبدی فضا و الگوهای ذهنی است
 فضای شهری دربرگیرنده محی کالبدی ،فعالیتها ،رویدادها و رواب میان آنها است فضای عمومی ،پیونددهنده انسانها با هم در طول زمان و تداوم از طریق پیونددورههای تاریخی به هم است.
فضای شهری ،فضای بین ساختمانها و نیز قسمتهای از فضای داخلی ساختمانها است
و به دو عرصه ،عرصه عمومی کالبدی و عرصه عمومی تصمیمگیری تقسیم میشود.
عرصه عمومی شامل دو بعد کالبدی و فرهنگی -اجتماعی است
توجه به حس مکان ،خاطره اجتماعی ،روح زمان و چرخههای زمانی دارد و بیان میکند،
گذشت زمان ،فضا را تبدیل به مکان میکند و تغییرات کالبدی موجب تغییر تاریخ میشود.

با توجه به اثراتی که تغییرات کالبدی بر حافظه تاریخی شهروندان بر جای میگذارند ،در ادامه مقاله ،این تغییـرات از سـه
منظر موردبح و بررسی قرار میگیرد:
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تغییرات کالبدی -عینی

در دید عینی به تغییرات کالبدی ،طرحها و پروژههای کوچک و بزرب شهری و سیاستگذاریهای محیطـی طـی زمـان
تغییرات عینی کالبدی را برای محـی رقـم میزنـد .درواقـع تغییـرات کالبـدی تـدریجی را میتـوان چرخـههایی اغلـب
تکرارشونده دانست که عالوه بر ایجاد تغییر در فضـای شـهری ،تغییـر در ذهـن مخاطبـان نیـز دارد .تحلیـل تحـول در
بافتهای مسکونی نیازمند فهم تجربه ساکنان و فرآیند ارزیابی مستمر آنها از تغییرات در طول زمـان میباشـد .در ایـن
فرآیند شناسایی بستر تاریخی و حیاتی اولیه به دلیل شکلگیری تدریجی الگوهای مرجـع و حساسـیت بـه شـرای اولیـه
اهمیت ویژهای دارد .)Pollock,2013:23( .تغییرات کالبدی دارای چرخهها و دورههـای تکـرار هسـتند و میتواننـد در
یک فضای شهری همزمان چرخههای مختلـف تغییـرات در جریـان باشـد .ایـن تغییـرات بـا سـرعتهای مختلـف و در
زمانهای مختلف شامل بافت و فضای شهری میشود و ساکنان بهطور ناخواسته با این چرخهها و دورهها همراه میشوند
و آنها را مورد ارزیابی قرار میدهند .دیدگاه چرخه حیات شهری به فرآیند رشد و نمو یک موجود زنده از مرحله تولـد تـا
مرب یا شروع دوران جدیدی از زندگی اطالق میشود .بر این اساس ،موجود زنده متولدشده رشد میکند ،به مرحله بلـوا
میرسد و پس از گذران دوره کهنسالی با مرب از بین میرود یا بـا تغییـر حالـت ،دوره جدیـدی از حیـات خـود را آغـاز
میکند .در طی تاریخ ،انسانها بهطور تجربی با این روند آشنا بودهانـد و بـهطور عینـی آن را درک کردهانـد (سـلیمانی و
همکاران.)61:1398،

شکل شماره  .1چرخه حیات (سلیمانی و همکاران)60:1398 ،

تغییرات کالبدی -ذهنی

زمان در ذهن آدمی کارکردی دوگانه دارد ،از طرفی انسان را با تغییرات و تکرارهـای محـی منطبـق نمـوده و از طرفـی
نقش همزمانسازی رفتار ،حاالت ،اعمال و واکنشها را بر عهده دارد .گذر زمان باع به وجود آمـدن تغییـرات در ذهـن
آدمیشده و محی های آشنا را تبدیل به محی های غریبه و نامأنوس میکند .حس زمان یک ادراک درونی از زمان است.
این ادراک به عوامل متنوعی مانند تغییرات ،رویدادها ،وقایع ،طول مدتزمان ،گذشـت زمـان ،گذشـته ،حـال ،آینـده و ...
مرتب است .درواقع همانطور که ما پدیدهها و رویدادها را درک میکنیم ،زمان وقوع آنها را نیز حس میکنیم .رویدادها
بستر خاطره سازی در زمان هستند بهنحویکه گاهی زمان فاصله بین دو رویـداد معنـا میشـود .گیبسـون ( )1986بیـان
میکند ،هرچند که حوادث درک شده است ،اما در زمان خودشان نبودهاند .بر این اساس ،زمـان درنتیجـه تجزیـه روابـ ،
مانند مقایسه در میان رویدادها و درنتیجه یک پیشرفت فکری ایجاد میشود .بنابراین ،زمان خالصهای اسـت بـر اسـاس
اینکه تجربه زمانی مستقیماً درک نمیشود ( .)Ghorbanian,2017رویدادها بهوسیله ساکنین ارزیابی میشوند و پس از
ارزیابی برای آن تصمیم گرفته میشود .در این باب نظریههای متعددی در ارتباا با ارزیـابی سـاکنان از تجربـه تغییـرات
ارائهشده است .نظریههای ارزیابی عاطفی از مکان و سطح انطباق دو نظریه مهم در این موضوع هسـتند .ازنظـر راشـل و
همکارانش افراد هنگامیکه محیطی را ادراک میکنند ،آن را بیش از ویژگیهای فیزیکـیاش ارزیـابی میکننـد ،اینکـه
چقدر دلگیر ،جذاب یا آرامشبخش است .این نوع قضاوت که میتوان آن را ارزیابی عاطفی نامید قضـاوتی اسـت دربـاره
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توانایی مدام برای تغییر و دگرگون کردن احساسات عاطفی ( .)Russell & Ulrich,1984:291در این راسـتا کـوین
لینچ نیز به بررسی تأثیر فعالیتهای مؤثر و خواستههای درونی بر تصویر ذهنی از حس زمـان میپـردازد .بـه اعتقـاد وی
احساس روشن از زمان حاضر بااتصال به گذشته و آینده ،حساسیت به تغییرات و قابلیت مدیریت و لذت از آن ارتبـاا دارد
(سوری و همکاران .)79:1392،همچنین لینچ ( ،)1960آگاهی حرکت1و سری زمـانی2را بـهعنوان عـواملی کـه در بهبـود
ادراکات محی شهری کمک میکنند ،معرفی کرد .به گفته لینچ ،این ویژگیها به ناظران کمک میکند جهـت و فاصـله
حرکت خود را مشخص کنند ،که در آن فرمها برای آنها معقول هستند.
تغییرات کالبدی -حسی

همان طور که بیان شد ،یکی از عناصر اصلی مطرح در بعد زمان از دیدگاه طراحی شـهری ،ادراک و شناسـایی عناصـری
است که در طول زمان تغییر میکند و از سوی دیگر ،عناصری که ثابت میماننـد .ادراک و فهـم مکانهـای شـهری بـا
جنبه های مستقیم بصری فرد در ارتباا است و با فرآیندهای ذاتی زندگی فرد و مداخالت او در عرصـه جامعـهاش پیونـد
میخورد و این فرآیند ادراک بر احساسات مثبت یا منفی او اثر میگذارد و میتواند سالمت ذهنـی و جسـمی او را تحـت
تأثیر قرار دهد .تا جایی که سالمت یک مکان شامل نتایج فیزیکی ،روانی ،اجتماعی ،معنوی ،و زیباییشناسی میتواند بـر
حس مکانی که فرد از آن محی دریافت میکند اثر بگذارد ،از سویی سالمت روحی و روانی خـود فـرد نیـز میتوانـد بـر
برداشت و ادراک فرد از محی تأثیرگذار باشد .ساختارهای ذهنی جامعه متأثر از مکانهایی است که هر روزه افـراد بـا آن
در تأمل هستند و نوع نگرش به فضا نیز تحت تأثیر این ساختارهای ذهنی شکل خواهند گرفـت و درنهایـت سـاختارهای
فضایی در داخل شهرها پدید میآید .هنگامیکه فردی در مکانی قرار میگیرد ،ابتدا مکان ،بهعنوان یک ساختار فرهنگـی
که در آن احساس ما از مکان و خاطرات دیده میشود ،در نظر گرفته میشود و سپس مورد ارزیابی و گـزینش فـرد قـرار
میگیرد و پس از گذراندن این مرحله ،فرد تصمیم می گیرد که از مکان موردنظر استفاده کند یا اسـتفاده خـود را محـدود
کند و یا برای همیشه از آن مکان دوری گزیند .در این فرآیند ،ظاهراً فرد ابتدا مکان را میبیند ،اما ذهن ساعتها و حتـی
روزها به تفسیر و ارزشگذاری آن مکان با دالیل ذهنی و نامشهودی حسی که دارد میپردازد.
حافظه تاریخی

تاریخ در لغتنامه دهخدا به معنای مدت معین ،سابقه و پیشینه معنا شده است .تاریخ حامل احواالت و ایام گذشته بر یـک
مکان است درواقع تاریخ رد زمانبر مکان است .آنچه عادی و معمولی و روزمره و تکراری است در یاد و خاطره نمیماند،
اما گاهی حوادثی در زمان اتفاق میافتد که نهتنها در خاطرهها باقی میماند که اثر آنچنان تعیینکننده اسـت کـه وقـایع
دیگر نیز به اعتبار آن شناخته میشوند و چه بسا راه و رسم زندگی و فرهنـگ و تمـدن و علـم و اخـالق قـومی را تعیـین
میکنند .با آن حادثه زمان تعین مییابد و دورهای از دورههای دیگر متمایز میشود .چنین حادثهای مبدر تـاریخ میگـردد
(صافیان .)62:1391،زمان مجموعه رخدادهای است که بهصورت تاریخی شکل میگیرند و مفاهیمی را منتقـل میکننـد.
زمان بسترساز هویت تاریخی است و هر تغییر کالبدی باید در امتداد تاریخی آن بافت باشـد .رویـدادهای تـاریخی کـه در
حافظه تاریخی شهر ثبتشده است در فضاهای و مکانهای شهری و جمعی رخداده اسـت .درواقـع حافظـه تـاریخی بـه
معنای خاطره دار بودن شهر است .ازاینرو فضاهای جمعی واجد نظم زمانی هستند .این نظم از منظر سرعت تعداد وقـایع
در یکزمان واحد و نظم توزیع فعالیتها در طول زمان قابلبررسی است (سلطانی .)51:1397،خاطرات برای شـکلگیری
1 . Motion awareness
2 . Time series
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نیازمند یک مرجع زمانی هستند ،گذشت زمان و سیر تطور تاریخی عامل مهمی در به یادآوردن وقـایع و رویـدادها اسـت.
همچنین ازآنجاکه خاطرات جمعی مانند حافظه تاریخی یک ملت از نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند در نتیجه سابقه و
زمان سکونت در یک شهر ،عامل تقویت خاطرات جمعی است ( .)Lewika,2011:681حافظه تاریخی را باید شکلی از
انباشت حافظه جمعی در محور زمانی بهحساب آورد .انباشت حافظه ،از خالل مجموعه پیچیدهای از برداشـتهای حسـی
قابل تبیین است ،به صورتی که در آن میتوان شمار بزرگی از تصاویر ،صداها ،بوها ،مزههـا ،تجربـههای بسـاوایی ،تـأثر،
غمها و شادیها ،حسرتها و غربتها و ..را گردآورد .ایـن تعـاریف نشـان از آن دارد ،عامـل زمـان و تـاریخ در کالبـد و
فعالیتهای یک فضا مؤثر بوده و میتواند در ایجاد فضای شهری دخیل شده باشد .بنابراین میتوان گفت در این تعـاریف
مفهومی همچون معنا نهفته است .معنایی که حاصل استمرار فعالیتها و گذشت زمانبر ساختار کالبدی فضاست (ناظمی،
 .)40:1395تحقق یک فضای معنادار ،هم محصول ساختارهای فیزیکی و ادراکات ذهنی مخاطبان و هم محصول اعمـال
(رفتار) و کنشهای آگاهانه و ناآگاهانه بهرهبرداران در فضاست (سجاد زاده و اریس .)275:1396،حفظ ابنیه تاریخی ،حفظ
سبک معماری متناسب با زمان و حفظ هویت کالبدی هر محله در حفظ حافظه جمعی و تاریخی اثرگـذار اسـت .افـرادی
مانند وایتهند و جک نسر زمینه را برای توجه به حفاظت از هویت کالبدی که بهتدریج در ذهن ساکنان شکلگرفته ،آشکار
ساختهاند .حالآنکه پژوهشهای اندکی در ارتباا با ادراک تغییر و پاسخ به آن در شهرها وجود دارد .پروشانسـکی هویـت
فردی را منبع از هویت مکانی و این هویت را نشاءت گرفتـه از ادراک ،شـناخت و نهایتـاً احساسـات نسـبت بـه مکـان
میداند .وی با تأکید بر هویت مکان بهعنوان بستر و عامل ارتباطی مهـم در ارتبـاا انسـان ،بـر نقـش عوامـل کالبـدی
بهعنوان بخشی از عناصر اجتماعی در محی تأکید میکند و بر این اساس عامل مهم تعامل و ارتبـاا تنگاتنـگ فـرد بـا
محــی خــود را بــه عناصــر کالبــدی محــی بــهعنوان بخشــی از هویــت ذهنــی و فــردی ارجــاع میدهــد
(.)proshansky.1983:65
اثر تغییرات کالبدی بر حافظه تاریخی

فضاهای شهری ،بهعنوان بستری که در ذهن فرد تولید معنا میکنند؛ درگـذر زمـان تغییـرات زیـادی داشـتهاند و اغلـب
تغییرات آن هماهنگ و همگام با زمان نبوده است .فضاهای شهری بیوگرافی تغییرات شهری هسـتند و یکـی از عناصـر
اصلی مطرح در بعد زمان از دیدگاه طراحی شهری هستند .شهرها بهتدریج تغییـر شـکل میدهنـد ،سـاختمانهای جدیـد
ساخته میشوند و ساختمانهای قدیمی را خراب میکنند یا تغییر شکل میدهند .محی های شهری نیـز بـهطور مـداوم و
بیوقفه در حال تغییر هستند و اغلب همراه با تغییرات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و فنی دچار تغییر میشوند .بسیاری از
صاحبنظران معتقدند هر نوع ساختمان یا هر عنصر مصنوع در محی های شهری متعلق به گونه ،دوره و زمانی مشخص
است و درواقع بیانگر روح زمان خود است ( .)Carmona,2006:128اگر شهری فاقد حافظه تـاریخی باشـد نمیتـوان
گفت داری هویت است .هنگامی که فرد در شهر نشانی از گذشته و تاریخ خود نبینیـد ،موقعیـت مکـانی و زمـانی خـود را
تشخیص نمیدهد و ممکن است آگاهی خود را نسبت به شرای فعلی که در آن زندگی میکند نیز از دست بدهد و تفسیر
آنچه میبیند قابلفهم نباشد .تغییرات کالبدی چنانچه هماهنگ با تغییرات و رشد ذهنـی اسـتفادهکنندگان نباشـد فهـم و
ادراک وقایع اطراف را با مشکل مواجه میسازد و درنتیجه انسان در محی های آشنا نیـز گـم میشـود .فرآینـد تغییـرات
کالبدی بدون در نظر گرفتن ساکنین و افراد استفادهکننده از فضا امری بیهوده است .افراد با خـاطرات فـردی و جمعـی و
باتجربههای حسی مختلف از تغییرات به وجود آمده و با توجه به ویژگیهای شخصی و بیولوژیکی خود الگوهای ذهنـی و
رفتاری متفاوتی را به وجود میآورند .از عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی فرد از محی عالوه بر ویژگیهای فردی و خصوصیات
کالبدی و اجتماعی میتوان به اهمیت مکان برای فرد و میزان آشنایی وی با مکان اشـاره کـرد .تغییـرات کالبـدی ابتـدا
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توس افراد دیده میشوند و مورد ارزیابی بصری قرار میگیرند .فرد در ارزیابی بصری ،تغییرات جدید را با الگوهای ذهنـی
قدیمی خود مقایسه میکند و در پی یافتن مشترکات است .در مرحله دوم ارزیابی و تفسیر ذهنی در فرد صورت میگیـرد.
در این مرحله فرد شناختی را که انجام داده است مورد تحلیل و کدگذاری قرار میدهد و چنانچه برای هر تغییر جدید مـا
به ازای از گذشته در ذهن فرد وجود داشته باشد تغییر را میپذیرد و در غیر این صورت بـرای تغییـر جدیـد بـا توجـه بـه
احساسات محیطی و درونی که به فرد منتقل میشود ،تصمیمگیری انجام میدهد .در مرحله نهایی ،تحلیل انجامشـده در
ذهن فرد به طرحوارههای جدید ذهنی ختم میشود .هر مقدار این طرحوارههای جدید از هویـت تـاریخی و قـدیمی فضـا
فاصله گرفته باشند برای فرد این سنجش و کدگذاری دشوارتر است .این فرآیند (شکل  )2در طول زمان تکرار میشود.

شکل شماره  .2مدل مفهومی ارتباط میان حافظه تاریخی و تغییرات کالبدی

همانطور که محی های شهری طی زمان تغییر میکننـد ،کاربریهـا و کالبـد محـالت نیـز دچـار تغییـرات میشـوند و
پروژههای شهری بهمرورزمان اجراشده و به مرحله استفاده میرسند .این فرآیند ،در اینیک بازه زمانی  5تـا  10سـال رخ
میدهد که اگر طراحی شهری مناسب با زمان صورت نگرفته باشد؛ در زمان بهرهبرداری نیز بـا مشـکل روبـرو میشـود.
همچنین ازآنجاکه تغییرات کالبدی اغلب تغییرات شدید شخصیتی و فرهنگی را موجب میشوند .هرگونه دخالتی در بافـت
کالبدی یک مکان عاملی است که تاریخ آن را بهطور غیرقابل برگشتی تغییر میدهد .تغییرات کالبدی بایـد بـا توجـه بـه
ساختار فرهنگی اجتماعی صورت پذیرد .چراکه در غیر این صورت باع اختالل در ریتمهای موجود شهری خواهد شـد و
این امر موجب عدم استقبال قرار گرفتن از طرف شهروندان شده و نهایتاً قدرت تطبیق هویت با هویت تغییریافته از دست
میرود.
روش پژوهش
روش این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و به لحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی میباشد که به شکل میدانی صورت گرفته
است .مشارکتکنندگان در این پژوهش ،کلیه افراد عابر و کسبه در محـدوده  15خـرداد میباشـند .بـرای تجزیـهوتحلیل
آماری یافتههای پژوهش از آمار استنباطی (آزمونهای آماری) و بـه جهـت بررسـی رابطـه علـی متغیرهـا و مدلسـازی
معادالت ساختاری از نرمافزار  Amos Graphics24استفادهشده است .جامعه آماری در این مقاله را ،استفادهکنندگان از
فضا و صاحبان مشاغل موجود در فضا و مکانها تشکیل میدهند .با توجه به ناهمسانی گروههای اسـتفادهکننده از فضـا،
شیوه نمونهگیری کیفی و ابزارهای اصلی پژوهش ،پرسشنامه و مصاحبه در نظر گرفتهشده اسـت کـه بهصـورت هدفمنـد
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تنظیم و تکمیلشدهاند .در تعیین تعداد پرسشنامههای این پژوهش ،با توجـه بـه مشـابهت روش معـادالت سـاختاری بـا
تحقیقات همبستگی ،میتوان از اصول تعیـین حجـم نمونـه در تحلیلهـای همبسـتگی اسـتفاده کـرد .ازنظـر دالـور ،در
پژوهشهایی از نوع همبستگی ،حداقل حجم نمونه  50نفر برای بیان چگونگی رابطـه ضـرورت دارد( .هـومن.)96:1393،
همچنین در معادالت ساختاری بـر اسـاس میـزان واریـانس و کوواریـانس متغیرهـای مشاهدهشـده و تعـداد متغیرهـای
مشاهدهشده و پنهان روشهای متفاوتی برای تعیین حجم نمونه وجود دارد .برخی نیز حداقل حجم نمونه الزم را  200در
نظر میگیرند (حبیبی .)117:1396،در این پژوهش با توجـه بـه تعـداد متغیرهـای مشاهدهشـده و پنهـان و جلـوگیری از
خطاهای احتمالی در روند نمونهگیری ،حجم نمونه  200در نظر گرفتهشده است .پایـایی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از آلفـای
کرونباخ در نرمافزار  SPSS21بررسیشده است .درواقع این روش به بررسـی همبسـتگی درونـی سـؤاالت میپـردازد و
میزان آن میباید بیشتر از  0/7باشد ،که در این صورت میتوان گفت ابزار از پایائی باالیی برخوردار است ( Carmines

 )& Zeller, 1979:72که ضریب یادشده برای پرسشنامه برابر با  0/9بهدستآمده است و بیانگر پایـایی پرسشـنامهها
بوده است همچنین ،بهرهگیری از مبانی نظری تحقیق و نیز نظر خبرگان و صاحبنظران ضامن روایی پرسشنامه است.
 .به جهت تعیین اثرات تغییرات کالبدی در حافظه تاریخی مصاحبههای هدفمندی جهت واکاوی متغیرهـا انجـام شـد .بـا
توجه به موضوع پژوهش و لزوم توجه به ارزیابی شهروندان از میزان تغییرات کالبدی و بررسی اثرات آن بـر روی حافظـه
تاریخی شهروندان ،تکنیک مصاحبه1عمیق پیرامون ارزیابی شهروندان از تغییرات کالبـدی در سـه دسـته کلـی (تغییـرات
کالبدی ذهنی ،تغییرات کالبدی عینی و تغییرات کالبدی حسی) و حافظه تاریخی صورت گرفت (جدول  .)2در پیادهسـازی
مصاحبهها جهت تعیین شاخصهای موردنظر برای استفاده در مطالعات کمـی ،نخسـت بخشهـایی کـه حـاوی ارزیـابی
شهروندان از تغییرات (کد  )1و حاوی اثرات آن بر حافظه تاریخ (کد  )2بوده است کدگذاری شده است.
جدول شماره  .2تعیین شاخصهای پژوهش با مصاحبههای عمیق
مؤلفه
ذهنی
عینی
-

متن مصاحبه
دورهای تاریخی زیادی بر این محدوده گذشته و من نام
برخی از این دورهها را میدانم و به تاریخ و هویت آن
دورهها عالقه دارم( .کد )2
این مکان دارای روح خاص خود است (کد )2
این محدوده هویت تهران است (کد )2
تحوالت خیابان  15خرداد را دوست دارم( .کد )1
کالبد این فضا برای من آشناست ،در ایام محرم و اعیاد
تمایل زیادی به حضور در این مکاندارم (کد )1
در برنامههای فرهنگی و تفریحی سبزهمیدان شرکت
میکنم( .کد )2
تردد در خیابان  15خرداد از ساعت  8شب به بعد برای
زنان مناسب نیست( .کد )1
کثیفی معابر و وجود بزهکاران و متکدیان و افراد معتاد در
این محور برای من استرسآور است (کد )1
با شلوغی روز و ازدحام آزارهای عینی و ذهنی زیادی در
این محور شاهد بودهام (کد )1
با دیدن برخی از معماریها تکرار در معماری بازارهای
دیگر برایم تداعی میشود (کد )1
راههای دسترسی به این محور آسان است (کد )1
این فضا برای من دارای اغتشاشات بصری و آلودگیهای

 . 1تعداد پرسشنامهها به اشباع نظری رسیده است

مطابقت با مفاهیم شهرسازی
روح مکان ،حس مکان ،حس
زمان ،طرحواره ذهنی ،حفظ
کالبد تاریخی ،ارزیابی عاطفی

شاخص استخراجی
تصویر ذهنی ،معنا ،ازدحام،
رویدادها،
خاطرهانگیزی،
تجربیات اینهمانی ،ماندگاری،
تداوم ،معنیدار بودن فرم و فضا

برپایی مناسبتها و مراسم ملی
و مذهبی ،گرههای رفتاری،
پاتوقهای رفتاری ،فرهنگ،
قدمت ،هویت کالبدی

دسترسی ،تنوع ،حرکت،
گوناگونی،
انعطافپذیر،
سرزندگی

تمرکز بر عناصر مصنوع محی

حواس ،رنگ تعلق ،حس تعلق،

واکاوی اثر تغییرات کالبدی بافت تاریخی بر حافظه تاریخی شهروندان....
حسی
حافظه
تاریخی
-

-

شنیداری است (کد )1
تمامی حواسم در این محور تحریک میشود (کد )1
بوی خوش ادویهجات و اغذیهفروشیهای این محور را
دوست دارم (کد )1
عناصر طبیعی زیادی در این محور وجود ندارد( .کد )1
سرعت حرکت در همه ساعات در این محدوده یکسان
نیست .بهنحویکه حرکت افراد در این محدوده بر سرعت
حرکت من تأثیر دارد( .کد )1
در سبزهمیدان مراسم تعزیه در  8سالگی من اجرا میشد و
همچنین بعد از گذشت  60سال در سال  97باز مراسم
تعزیهخوانی را در این میدان دیدم( .کد )2
من همیشه ررس ساعت  8در مغازه هستم و تا  4بعدازظهر
احساس خستگی ندارم و راحت به کارم مشغول هستم و
گذر زمان را احساس نمیکنم( .کد )2

مانند نور ،رنگ ،صدا و هماهنگ
شدن با ریتم ،درک طبیعی
فصول

چرخههای طبیعی و مصنوعی
بدن ،ساعت روزانه
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حس مکان ،حس زمان،
احساسات عاطفی

بازه زمانی ،توجه به زمان ،چرخه
زمانی ،حافظه جمعی و فردی،
هویت ،رفتار

در برداشتهای میدانی اغلب ،تمایل کسبه به سمت خرید یا اجاره واحد تجاری به جهت دیده شدن در جداره خیابـان 15
خرداد به وجود آمده است که این امر ضمن همراه داشتند تغییرات کالبدی -ذهنی؛ دو پدیده مهم را بـه همـراه دارد .اوالً
تخریب تک بناها و ساخت پاساژهای بزرب که با هویت تاریخی و ساختمانهای  2طبقه محدوده سـنخیتی ندارنـد؛ دوم
خالی و رها شدن مغازهها در بافت داخلی بازار ،که بـه ایجـاد فضـاها و راسـتههای متروکـه و رهاشـده میانجامـد و بـه
فرسودگی بافت دامن میزنند .همچنین ،در محور  15خرداد با توجه به تغییـرات کالبـدی ،سـرعت حرکـت در دو سـمت
خیابان (قسمت شمال و جنوبی) بسیار متفاوت است و به همین علت ادراک زمان در دو طرف خیابان متفاوت است .بدین
منظور ،برای بررسی تغییرات کالبدی حسی ،در مصاحبههای انجامشده از افراد خواسته شد بهطور تقریبی طـول خیابـان و
مدتزمان حرکت از خیابان ناصرخسرو تا مترو  15خرداد را تخمین بزنند .افراد در جنوب خیابان ایـن مقـدار را  20متـر و
زمان  5دقیقه را تخمین میزدند درحالیکه ،افراد در ضلع شمالی خیابان این مدت را  10متر و  5دقیقه تخمـین میزدنـد.
یکی از دالیل مهم در سرعت حرکت ،مقصد افراد میباشد .در ضلع جنوبی خیابان اغلب افراد به دلیل خرید و تفریح قـدم
میزنند و وجود افراد دستفروش و مبلمان شهری برای نشستن ارزیابی از زمان را کوتـاه میکنـد ،امـا در ضـلع شـمالی
خیابان به علت قرارگیری دادگاه انقالب و بانک ملی و خلـوتی مسـیر اغلـب مقصـد افـراد انجـام کـار اداری اسـت و بـا
سرعتباال حرکت میکنند و تخمین بهتر و دقیقتری از طول مسیر و مدتزمان رسیدن به مقصد دارند.
در محور  15خرداد پارک کوچکی قرار دارد که دارای درختان و مبلمان شهری مناسب است امـا در زمانهـای مختلـف
مورد استقبال قرار نمیگیرد .در مقابل پارک ،پاساژ رضا و چند رستوران و اغذیهفروشی قرار دارد که بـاوجود تـردد بسـیار
باال عابران ،دست فروشان و متکدیان ،وجود کارگـاه سـاختمانی و کـارگران مشـغول کـار ،آلودگیهـای محیطـی و بـوی
نامطبوع در مسیر؛ افراد تمایل به استفاده از این سمت خیابان دارند .در مصاحبهها انجامشده ،علت ترجیح دادن این سمت
خیابان به پارک روبرو پرسیده شد .تعداد زیادی از وجود پارک بیاطالع بودند ،تعدادی حضور همه مردم و پیروی از مـردم
را دلیل ترجیح دادن این مکان میدانستند و تعداد اندکی حضور افـراد بزهکـار را دلیـل اسـتفاده نکـردن از پـارک بیـان
مینمودند (شکل .)3
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شکل شماره  .3عدم استقبال از تغییرات کالبدی (تجهیز پارک) ،محور  15خرداد

مک و توقف در خیابانها و فضاهای شهری که با تغییر هویت مکانی و حسی خیابان درگـذر ،از سکانسـی بـه سـکانس
دیگر است ،ناشی از سرعت حرکت در طول خیابان یا محور آشکار میشود .دو عامل سرعت عابران و خلـوتی و شـلوغی
مسیر در تعداد توقف و مک در محور  15خرداد تأثیرگذار است .هر مقدار مسیر خلوتتر باشد فرد زاویه دید گسـتردهتری
دارد و ارزیابی از زمان را کوتاهتر انجام میدهد و در مقابل هر مقدار مسیر دارای ازدحام و شـلوغی باشـد ارزیـابی فـرد از
مسیر و زمان طوالنیتر است( .شکل )4

شکل شماره  .4مکثها و توقفهای ایجادشده حدفاصل مترو پانزده خرداد تا سبزهمیدان
الف :وسط هفته ،ساعت  ،13زمستان  ،1397برداشت میدانی
ب :یک روز تعطیل ،ساعت  ،13زمستان  ،1397برداشت میدانی

محدوده موردمطالعه
بازار مهمترین محور ارتباطی و فضای شهری در شهرهای ایرانی درگذشته به شمار میآمده است .بازارهای اصلی و
دائمی در هر شهر بهطورمعمول در امتداد مهمترین راه محوری شهری که از یک دروازه شروع میشد و تا مرکز شهر
ادامه مییافت ،شکل میگرفت .محور تاریخی  15خرداد یکی از قدیمیترین و مهمترین فضاهای اقتصادی -اجتماعی
تهران است که دو خیابان خیام و مصطفی خمینی را به یکدیگر متصل میکند .طول کل مسیر  350متر و عرض آن
حدود  25متر میباشد که  5متر آن به پیاده راه 4 ،متر مسیر عبور کالسکه 2 ،متر مسیر عبور دوچرخه و  13متر جنوبی
نیز مجدداً مسیر پیاده میباشد .عناصر برجستهای چون کاخ گلستان ،بانک ملی و دادگستری و در ضلع جنوبی بازار رضا،
سبزهمیدان و ورودیهای متعدد به بازار قرارگرفته است (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران .)26:1392،به علت
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گسترده بودن محور مورد مطالعات سه مکان (مترو  15خرداد ،حدفاصل خیابان ناصرخسرو و پامنار و چهارراه سیروس)
جهت تهیه پرسشنامهها و مصاحبهها در نظر گرفتهشده است (نقشه  .)5توجه به محور  15خرداد به دلیل اتصال دو
خیابان مهم در منطقه بازار از دید اقتصادی و به علت طراحی خیابان از دوره صفویه ،از منظر تاریخی حائز اهمیت است.
سرعت تغییرات کالبدی بازار در این محور بیشتر از سراها و داالنهای داخلی بوده است ،بهنحویکه بافت درونی بازار
هویت تاریخی خود را حفظ کرده است اما بدنه بازار بخصوص جداره خیابان  15خرداد با سرعت دچار تغییر و تحوالت
کالبدی شده است تا حدی که اثری از محله قدیمی بازار در این محور وجود ندارد .اغلب تغییرات در راستای تغییر کاربری
مسکونی به تجاری و تصمیمات با بعد حملونقلی در این محور رخداده است .گروههای مختلف ساکن در این محدوده
بهویژه خانوادههای پردرآمدتر ،مرکز شهر را بهمنظور سکونت در مناطق دیگر ترک کردهاند و مهاجران و خانوادههای
کمدرآمد جایگزین بخشی از این خانوارها شدهاند .اطالعات موجود نشان میدهد که محدوده شمالی بازار تهران
(حدفاصل خیابان امام خمینی و  15خرداد) که امالک مسکونی وسیعتر و بخشی از اقشار پردرآمدتر بازاریان را در خود
جایداده بود در سالهای پس از انقالب با جابجایی گسترده جمعیت و در برخی محالت با کاهش شدید جمعیت مواجه
شدهاند .تغییرات کالبدی سالهای  70تا  80با تفکر جلوگیری از آلودگی هوا ،بیشترین تغییرات را بر این محور ایجاد کرده
است .احداث ایستگاه مترو در تقاطع خیابان  15خرداد و خیام ،اعمال محدوده ترافیک ،ممنوعیت حرکت خودرو،
سنگفرش شدن بخشی از محور و ساخت پاساژهای چندطبقه در این دوره نمونههایی از تغییرات کالبدی مهم در این
محور میباشند

شکل شماره  .5محور  15خرداد و  3مکان تهیه پرسشنامه و انجام مصاحبهها

بحث و یافتهها
مدلسازی معادالت ساختاری از دو بخش مهم تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر تشکیلشده است .تدوین مدل ،اولین
و مهمترین مرحله در استفاده از برنامههای مدلسازی ساختاری است .در این پـژوهش متغیرهـای تأثیرگـذار بـر حافظـه
تاریخی شهروندان مورد واکاوی و کنکاش قرار گرفت ،لذا مدل تجربی بعد از گردآوری دادهها طراحی گردیـده اسـت .در
این پژوهش تحلیل عاملی تأییدی بر روی  28شاخص استخراجشده از مطالعات نظـری و مـدل مفهـومی بـا اسـتفاده از
تحلیل مسیر ،در مورد عاملهای شناختهشده صورت گرفته است .این تحلیل توس مدل معادالت ساختاری و با اسـتفاده
از نرمافزار آماری ( Amosشکل  )6انجامشده است.
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شکل شماره  .6مدل مفهومی و بارهای عاملی پژوهش در حالت استاندارد

پژوهشگران معموالً بهمنظور ارزیابی برازش در معادالت ساختاری ،از شاخصهای مختلفی استفاده میکننـد کـه در ایـن
زمینه ( RMSEAریشه متوس مربع خطای تقریبی) ازجمله شاخصهای مهم است که در بهترین حالـت بایـد کمتـر از
 0.05باشد ،اما بر اساس مطالعات تجربی ،میزان کمتر از  0/08نیز قابلقبول میباشد .شاخص دیگری که بـرای ارزیـابی
برازش مورداستفاده قرار میگیرد Chi- square ،است .این شاخص برای شناسایی انطباق مـدل مفهـومی بـا دادههـای
تجربی است .مقدار این آماره با افزایش اندازه نمونه و افزایش تعداد متغیرهای مشاهدهپذیر ،افزایش مییابد .درجـه آزادی
نیز ،به تعداد اطالعات موجود برای تخمین توزیع نمونهگیری دادهها پـس از تخمـین تمـامی پارامترهـای مـدل ،اطـالق
میشود .پژوهشگر تالش دارد ،درحالیکه به یک مدل با بهترین برازش دست یابد ،درجه آزادی را بیشینه نماید (ابارشی و
حسینی .)81:1391،جدول  3نتایج مناسب آزمونهای برازش مدل را نشان میدهد .با توجه به نتـایج جـدول  3میتـوان
نتیجه گرفت که الگوهای اندازهگیری از برازش خوبی برخوردارند ،به عبارتی شاخصهای کلی این مورد را تائید میکننـد
که دادهها بهخوبی از الگوها حمایت میکنند
جدول شماره  .3شاخصهای برازش
نام
آزمون
CMIN/DF
RMSEA
GFI
NFI
CFI

توضیحات
کای اسکوئر نسبی
ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب
شاخص برازندگی تعدیلیافته
شاخص برازش نرم
شاخص برازش مقایسهای

مقادیر

مقدار بهدست

قابلقبول
>3
> /01
< /09
< /09
< /09

آمده

2/680
0/062
0/91
0/965
0/945

نتیجه
تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل
تائید مدل

پس از بررسی و تائید الگو ،برای آزمون معناداری فرضیهها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی  CRو  Pاستفادهشده است.
مقدار بحرانی مقداری است که از حاصل تقسیم تخمین وزن رگرسیونی بر خطای استاندارد به دسـت میآیـد .بـر اسـاس
سطح معنیداری  0/05مقدار بحرانی باید بیشتر از  1/96باشد .کمتر از این مقدار ،پارامتر مربـوا در الگـو ،مهـم شـمرده
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نمیشود .همچنین مقادیر کوچکتر از  0/05برای مقدار  Pحاکی از تفاوت معنـادار مقـدار محاسبهشـده بـرای وزنهـای
رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان  0/95دارد .فرضیهها به همراه ضرایب رگرسیونی و مقـادیر شـاخصها جزئـی
مربوا به هر فرضیه در جدول  4آورده شده است.
جدول شماره  .4وزنهای رگرسیونی (ضرایب تأثیر) به روش برآورد حداکثر درست نمایی
نتیجه
تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده

P
***
***
***
***
***
***
***

C.R.
7/969
11/911
3/105
8/548
6/567
11/240
9/356

S.E.
0/112
0/108
0/112
0/108
0/118
0/093
0/128

تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده

***
***
***
***
***

6/870
10/161
8/188
8/154
8/117

0/144
0/154
0/159
0/170
0/157

تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده

***
***
***
***
***

11/276
7/338
10/414
9/827
8/183

0/099
0/112
0/113
0/098
0/116

تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده
تائید شده

***
***
***
***
***
***
***

10/610
11/572
3/105
11/346
5/988
8/091
8/991

0/089
0/079
0/112
0/077
0/149
0/114
0/131

Estimate
0/895
1/281
0/349
0/922
0/775
1/042
1/197
1/000
0/933
1/568
1/302
1/383
1/278
1/000
1/121
0/820
1/182
0/961
0/949
1/000
0/947
0/917
0/349
0/872
0/891
0/922
1/177
1/000

ذهنی
ذهنی
ذهنی
ذهنی
ذهنی
ذهنی
ذهنی
ذهنی
ذهنی
ذهنی
عینی
عینی
عینی
عینی
عینی
عینی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حسی
حافظه
حافظه
حافظه
حافظه
حافظه
حافظه

مسیر
<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28

جدول  5ضرایب استاندار هر عامل را نمایش میدهد .شاخص «خاطرهانگیزی» از بین  10گویه موردمطالعـه در تغییـرات
کالبدی -ذهنی ،با  88درصد تغییرات بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است .تغییرات کالبـدی -عینـی بـا  6گویـه
موردبررسی قرار گرفت و شاخص «تنوع» با وزن  84درصد بیشترین اثرگذاری را بـر ایـن نـوع تغییـرات داشـته و متغیـر
«احساسات عاطفی» با وزن  82درصد در مؤلفه تغییرات کالبدی -حسی بیشترین اثرگـذاری را داشـته اسـت .در حافظـه
تاریخی که با  6گویه موردبررسی قرارگرفته ،بیشترین اثرگذاری و وزن متعلق به «حافظه فردی و جمعی» بـا  88درصـد
میباشد
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جدول  .5ضرایب استاندارد وزنی هر متغیر
مؤلفه موردبررسی
حافظه جمعی و فردی
خاطرهانگیزی
رویدادها
ماندگاری
تنوع
توجه به زمان
حرکت
دسترسی
احساسات عاطفی
تصویر ذهنی
اینهمانی
چرخه زمانی
حس مکان
بازه زمانی
حس تعلق
حس زمان
رفتار
هویت
رنگ تعلق
معنا
تداوم
سرزندگی
تجربیات
معنیدار بودن فرم و فضا

انعطافپذیر
گوناگونی
حواس
ازدحام

Estimate
0/881
0/880
0/872
0/866
0/849
0/849
0/847
0/823
0/820
0/779
0/772
0/769
0/763
0/759
0/747
0/739
0/730
0/705
0/689
0/684
0/683
0/683
0/681
0/653
0/651
0/636
0/626
0/570

حافظه
ذهنی
ذهنی
ذهنی
عینی
حافظه
عینی
عینی
حسی
ذهنی
ذهنی
حافظه
حسی
حافظه
حسی
حسی
حافظه
حافظه
حسی
ذهنی
ذهنی
عینی
ذهنی
ذهنی
عینی
عینی
حسی
ذهنی

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

V23
V10
V7
V3
V12
V24
V13
V11
V22
V8
V1
V25
V20
V26
V19
V21
V28
V27
V18
V2
V9
V16
V6
V4
V14
V15
V17
V5

همچنین برای بیان معناداری رابطه اثرگذاری میان مؤلفهها ،میزان رابطه همبستگی بین عوامل محاسبه شد .نتایج جدول
 7نشان میدهد ،بین مؤلفههای تغییرات کالبدی عینی و ذهنی و حسی با مؤلفه حافظه رابطـه متقابـل و دوسـویه برقـرار
است ،اما وزن هر یک از مؤلفهها متفاوت است .مؤلفه تغییرات کالبدی عینی و حسی رابطه همبستگی شـدیدتری نسـبت
به تغییرات کالبدی عینی و ذهنی دارند .میزان ضریب بهدستآمده بیانگر اثر مستقیم شاخصهای به میـزان  0/98اسـت.
به عبارت دقیقتر  98درصد از تغییرات متغیر تغییرات کالبدی عینی ،توس مجموعهای از شاخصهای تغییـرات کالبـدی
حسی و  86درصد از تغییرات متغیر تغییرات کالبدی عینی ،توس مجموعـهای از شـاخصهای تغییـرات کالبـدی ذهنـی
پوشش داده میشوند .با توجه به اینکه مقـدار بـین ( )0-0.3تأثیرگـذاری ضـعیف ،مقـدار بـین ( )0.3-0.6تأثیرگـذاری
متوس و مقدار ( )0.6-0.9تأثیرگذاری قوی را نشان میدهد و با توجه به نتایج جدول  ،7میزان تأثیرگـذاری سـه مؤلفـه
مثبت است و با توجه به مقدار  ،pاثرگذاری مؤلفههای مشخصشده با توجه به مسیرهای مربوطه در سـطح اطمینـان 95
درصد معنیدار میباشد
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نتیجه
رابطه معناداری برقرار است
رابطه معناداری برقرار است
رابطه معناداری برقرار است
رابطه معناداری برقرار است
رابطه معناداری برقرار است
رابطه معناداری برقرار است

جدول شماره .6میزان رابطه همبستگی بین عوامل
Estimate S.E. C.R.
P
میزان تأثیرگذاری
0/963
*** 0/152 6/335
تأثیرگذاری قوی و مثبت
0/912
*** 0/151 6/039
تأثیرگذاری قوی و مثبت
0/885
تأثیرگذاری متوس و مثبت *** 0/170 5/205
0/824
تأثیرگذاری متوس و مثبت *** 0/137 6/014
0/771
تأثیرگذاری متوس و مثبت *** 0/118 6/533
0/767
*** 0/164 4/676
تأثیرگذاری قوی و مثبت
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ذهنی
عینی
حسی
عینی
ذهنی
عینی

<-<-<-<-<-<--

حافظه
ذهنی
حافظه
حافظه
حسی
حسی

نتیجهگیری
در تهران فضاها و مکانهای شهری متعددی با سو مدیریت شهری و عدم توجه به ادراک و تصورات شهروندان در بسـتر
زمان دچار تحوالتی شده است که بعضاً مشکالت اجتماعی و روحی و روانی را به همراه داشته است .بافت قدیمی تهـران
در حال حاضر تبدیل به فضای شهری است که فاقد حافظه زمانی مشترک بین شهروندان و ساکنین است و در دورههای
تاریخی تغییرات زیادی داشته است که بدون توجه به ادراکات و تصورات ذهنی شهروندان بوده اسـت و ایـن امـر باعـ
کاهش کیفیت محیطی این منطقه ازنقطهنظر ادراکی شده است .شکلگیری و تکامل بازار ،خود تابعی از تغییر و تحـوالت
بسیار در زمینههای گوناگون در یک دوره طوالنی در روند شکلگیری شهر تهران بوده است .بنابراین هستههای کالبـدی
بازار ،هریک متعلق به دورههای از شکلگیری شهر بودهاند و از اصول و قواعد جاری در شهر آن دوره پیروی میکنند .در
این پژوهش تغییرات کالبدی محور  15خرداد با سه عامل (تغییـرات عینـی ،ذهنـی ،حسـی) مـورد تحلیـل قـرار گرفـت.
شاخصههایی برای اندازهگیری متغیرهای مکنون معرفی شد .بر اساس پژوهش صورت گرفته ،اثرگذاری تغییرات کالبـدی
– ذهنی بر حافظه با مقدار  %96رابطه مستقیم دارد .بافت تاریخی بازار باگذشت زمان دستخوش تحوالت زیادی به لحاظ
کالبدی و معنایی شده است که این تحوالت سبب خاطره زدایی از محالت تاریخی گردیده است .بـهنوعی افـراد در ایـن
مکان احساس تعلق به زمان خاص و یا حسی که نشاءت گرفته از زمان باشد را تجربه نمیکنند .بسیاری از نقاا محدوده
موردمطالعه تغییر کرده و دیگر شباهتی با گذشته خود ندارند .برخی از مکانهای قدیمی و به نام این منطقـه کـه در دوره
تاریخی خود دارای هویت و ادراکات محیطی خاصی بودند و میانجیگری برای ذهن و ادراک محی بودند ،در حال حاضـر
از ذهنها پاک شده است و اغلب گروهای سنی نوجوان با آن آشنایی کافی ندارند .محدوده موردمطالعه شاید برای ساکنان
تهران هویتبخش باشد و بازسازیها و مرمتهای جدید باع تقویت هویت کالبدی و اجتماعی محدوده در جدارها شـده
باشد؛ اما درواقع این محدوده برای ساکنین باسابقه سکونت باالی  20سال دارای هویت کالبدی نیست .تغییرات کالبـدی
اساسی در بافت محالت باع شده ،خاطرات بهمرور ازیادرفته و برای ساکنان محله فاصله زمانی زیادی بین زمان گذشته
و هویت بافت با زمان حال به وجود آید .بهنوعی تفکر برتری خیابان به بافت محلی و بازار که از دوران پهلوی رشد کرده
است ،همچنان در طراحی جداره و بافت داخلی بازار مشهود است .جهت اصالح و بهبود شـرای پیشـنهادهای زیـر ارائـه
میشود:
 طراحی مسیر مناسب و خوانا کردن مسیر به سمت مکانهای تاریخی (بقاع ،مساجد ،مدارس) با استفاده از نمادهای
سنتی؛
 کمرنگ کردن نقش کاربریهای خدماتی مانند (آشپزخانهها و فوت کوردهـا و )..افـزایش ایـن نـوع کاربریهـا در
انتقال معنای اصلی فضا نهتنها کمکی نمیکند ،بلکه در صورت روند رو به رشد این پدیده باع از بین رفتن هویت
و معنای اصلی محی میشود؛
 برگزاری مناسبتهای ملی (چهارشنبهسوری ،لحظه تحویل سال) با همان کیفیت تاریخی؛
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 مناسبسازی گذرهای داخلی بازار و پاکسازی از وجود افراد بزهکار و معتادین و متکدیان؛
 در نظر گرفتن نشانههای شهری و تاریخی از تهران قدیم؛
 حفظ انسجام ساختاری و خ آسمان محدوده تهران تاریخی و سیمای منحصربهفرد؛
 بازسازی خانهها و عمارتهای قدیمی جهت اسکان و تشویق سکونت در بافت؛
 وجود ثبات نسبی در عین تغییرات در طراحی محور.
منابع
 )1ابارشی ،حسینی ( )1391مدلسازی معادالت ساختاری .چاپ اول ،تهران :نشر جامعه شناسان.
 )2پندار ،هادی و کامران ذکاوت ( )1395فرآیند ارزیابی عاطفی سرعت تغییرات کالبدی در محی مسکونی از نگاه کاربران و بـر
اساس معیار رضایتمندی مطالعه موردی :محله نیاوران ،فصلنامه مطالعات شهری ،دوره  ،4شماره  ،17صص.15-28 .
 )3حبیبی ،آرش ( )1396مدل یابی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی ،چاپ اول ،تهران :نشر جهاد دانشگاهی.
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