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Aims As life accelerates and consequently changes in phenomena, the identity of individuals and cities 
is an issue that is widely considered, because it will be a sign of originality and civilization. The purpose 
of this study was to represent and typologically identify the components of Lonban neighborhood for 
application to the disorders of modern physical changes.
Methodology This phenomenological study was conducted in 1397 in the Lonban neighborhood of 
Isfahan. By referring to written sources, the sources related to the Qajar period were evaluated and 
identified in terms of having information about the mentioned situation. After collecting the data, tables 
based on the locating scale were identified and distributed to them with analyzes such as content coding. 
Finally, after categorization, the data were typified.
Findings In order to identify and typologically identify the components of neighborhoods, for the first 
time, the impact of the identified components on observers in terms of the level of perception was 
addressed in three scales: urban, inter-neighborhood and local. In the second typology, the components 
found in historical sources were divided into three categories of natural elements, artificial elements, 
and social and human elements.
Conclusion Comparison and analysis of the species found with each other and with each other species 
indicate that the effect of components derived from environmental capabilities at all scales had a greater 
impact on the identity of the neighborhood and contrary to expectations, the impact of environmental 
identity components on the intra-neighborhood scale Many of the components of identity have been 
greater than the capabilities of resident interactions.
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 چکیده

و د افرا تیهو ها،دهیدر پد رییو به تبع آن تغ یگرفتن زندگبا سرعت اهداف:

 گیرد، چراکهصورت گسترده مورد توجه قرار میاست که به ایشهرها مساله

 شناسی. هدف این پژوهش بازنمایی و گونهاصالت و تمدن خواهد بود هنشان

ات های تغییر بخش محله لنبان برای کاربست به نابسامانیهای هویتمولفه

 کالبدی نوین بود.

د محله لنبان در مور  ١٣٩٧مطالعه پدیدارشناختی در سال  این ی:شناسروش

اصفهان انجام شد. با مراجعه به منابع مکتوب، منابع مربوط به دوره قاجار از 

سنجی و شناسایی نظر داشتن اطالعات در رابطه با موقعیت مذکور امکان

ها، جداول متکی بر مقیاس تعین محالت آوری دادهشدند. پس از جمع

هایی نظیر کدگذاری محتوا به آنها پراخته شد. در نهایت تحلیلمشخص و با 

 شناسی شدند. ها گونهبندی، دادهپس از دسته

بخش محالت، در های هویتشناسی مولفهمنظور شناخت و گونهبه ها:یافته

راد شده، بر افهای مشخصاولین مرتبه به تفکیک میزان تاثیرگذاری مولفه

 ایمحلهک پرداخته شد که در سه مقیاس شهری، میانناظر از لحاظ سطح ادرا

شده در منابع تاریخی، به های یافتشناسی دوم، مولفهو محلی بود. در گونه

تفکیک منشا پیدایش به سه دسته عناصر طبیعی، عناصر مصنوع و عناصر 

 اجتماعی و انسانی تفکیک شدند. 

ا گونه و هر گونه ب گریکدیبا  شدهافتی یهاگونه لیو تحل اسیق گیری:نتیجه

در  یطیمح یهاتیبرگرفته از قابل یهامولفه ریاز آن است که تاث یحاک گرید

ف داشته است و برخال یشتر یب ریآن محله تاث تیهو جادیبر ا هااسیمق یتمام

 اسیدر مق یطیمح بخشتیهو یهامولفه یرگذار یتاث زانیانتظار م

 یهاتیاز قابل بخشتیهو یهااز مولفه یادیز اریبا اختالف بس یامحلهدرون

 بوده است. شتریب نیتعامالت ساکن
 جغرافیای تاریخی، لُنبان محلهبخش، های هویتمولفه ،شهر خیتار: هاکلیدواژه

 اصفهان، قاجار
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 مقدمه

هر نقطه از زمین مانند هر شئ یا موجود زنده دارای هویت، روح 

فرد و مخصوص به خود است. اتفاقات و های منحصربهو ویژگی

توان یافت هایی که آنها را تنها در همان مکان میویژگی

[Rajaei Ramsheh, 2019].  ،شهرها دارای ابعاد طبیعی

هر کدام  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی هستند که

 ,Rahimiun] توانند در حوزه شناخت هویتی قرار گیردمی
هویت برگرفته از صفات و مشخصات جوهری هر شئ،  .[2011

واسطه وجوهی همچون تمایز و تشابه، شخص یا شهر است که به

 کندتداوم و تحول، وحدت و کثرت شخصیت پیدا می

[Shamaee & Ahmad Pour, 2014] هر فضا و مکانی .

قرار  هایی را که در آنهمچون یک منبع هویت است و گروه

 . [Varesi et al., 2012] بخشدگیرند، هویت میمی
این پژوهش در پی ارایه تعاریف هویت نیست، چراکه تعاریف 

های مختلف از هویت در معماری و شهرسازی بسیاری در دوره

پراهمیت در ارایه شده است. در عرصه معماری یکی از مفاهیم 

شرح هویت، پدیدارشناسی در حوزه مکان است که مکان را فضایی 

 گاهای که تجلیگونهدارای خصوصیات معین دانسته است، به

مکان . [Alborzi & Parvineyan, 2019] حضور انسان باشد

یابد: تعیین هویت شخص به دو گونه با هویت ارتباط می

هویت اجتماعی است و واسطه توصیف مکان که بخشی از به

مثابه وجه خاصی از هویت که با دومین حالت، هویت مکان به

. مطالعات [Caves, 2005] هویت اجتماعی قابل قیاس است

گیری هویت ای در رابطه با اهمیت مکان، نحوه شکلگسترده

مساله مکان  ،[Taban et al., 2012] مکانی و عوامل موثر بر آن

 ,Donohoe] ی تاریخی و ماندگارو تمایل انسان به فضاها
 های تاریخیارتباط میان هویت و مکان در بافت ،[2017

[Pourjafar et al., 2011] .توان می و غیره صورت گرفته است

هویت مکان را معنای محیط یا سطحی از معنا در نظر گرفت و 

های مختلف را در تمایز میان تعاریف و اختالف میان دیدگاه

. [Soleimani et al., 2016] معنا بیان کردسطوح مختلف 

قائل است. او بیان » هویت مکانی«سه بعد اصلی برای  ادوارد رلف

ها و معنی اجزای اصلی مشخصات فیزیکی، فعالیت«کند: می

در » .[Relph, 1976] دهندهویت مکانی را شکل می

های تاریخی، دستیابی به موارد فوق با تفسیر و تشریح پژوهش

دست خواهد آمد. جامانده از آن دوره تاریخی بههای بهداده

بخشی آن کردن تاریخ یک مکان، نقش مهمی را در هویتآشکار

های عمومی که با تاریخ و فرهنگ شهر عجین کند. مکانبازی می

ها را ایجاد اند در ذهن، یک ارتباط میان کاربران و مکانشده

 .[Khatibi, 2013] کندمی
شهر، تنها بستر زیستی بشر و برقرارکننده پیوند میان فرد و محیط 

وده و ساز باست که با تاثیر بر روند رفتاری انسان به نوعی هویت

هر شهر در اجزا و قالب دهد. سطوح فرهنگ را تحت تاثیر قرار می

ها، از سازمانی خود اعم از کالبد و رفتارهای اجتماعی و فعالیت

 کندردار است که هویت آن شهر را تعیین میهایی برخوشاخصه

[Komeili, 2008] هویت که به معنای احساس تعلق و .

همانی با محیط و معیارهایی چون احساس امنیت، این

 انگیزی، حس تعلق و وابستگی نیز تعریف شدهخاطره

[Goodarzi Soroush & Goodarzi, 2013]، ای از مجموعه

تشخص یک فرد یا اجتماع از  صفات و مشخصاتی است که باعث

نظام درونی شهرها در ایران مبتنی  شود.افراد و جوامع دیگر می

بر مجموعه محالت بوده و مناسبات درونی شهری را در قالبی 

متفاوت و مبتنی بر اشتراکات و افتراقات سامان داده بود. محله 
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های قومی، دینی، صنفی و غیره گاه نسبتًا مستقل گروهسکونت

ده که همانند شهری کوچک از تاسیسات و نهادهای مختلف بو

برد و تا حد امکان نیازهای ساکنانش را برطرف شهری بهره می

محله نیز به تبعیت از این معیارها، شخصیت یافته لذا ساخت. می

 شود.و مستقل می
 

دستاورد مثابه به نقش کلیدی محله با ایجاد حس تعلق

در میان شهر و شهروندان  [Kiani et al., 2010] بخشیهویت

ترین مقیاس سکونت در شهر عنوان مهمو به شهرهای تاریخی

های اندیشمندان و مدیران حوزه همواره بخش مهمی از دغدغه

چراکه هر شهر  ؛[Movaqqar et al., 2016] شهری بوده است

های محیط طبیعی و محیط ای هویت خود را از ویژگیو هر محله

 هایابد که آن را از دیگر شهرها و محلهفرهنگی باز می -اجتماعی

. چنین [McMillan & Chavis, 1986] کندمتمایز می

 فرد برای تشخیص حسهایی فرصتیی و امتیازی منحصربهمولفه

 بسا شهروندان نسل به نسلیی که چههامکان یا فضا است. ویژگی

های زندگی خود را تجربه کرده و شیوهو طی سالیان طوالنی آن 

در حالی  ؛[Shamai & Jahani, 2013] اندرا با آنها شکل داده

شده از محالت، وسازهای اخیر در شهرهایی تهیدر ساختکه 

نها، آعلت نبود شناخت کافی از ساکنان و عدم توجه به نیازهای به

 طوریشاهد تغییرات زیادی در مقوله مسکن و محله هستیم؛ به

سوی که باعث تغییر در شیوه زندگی مردم و حرکت به

سازی نه در سطح شهرها بلکه در سطح کشور شده یکسان

 .[Hatami Khanghahi et al., 2020]است
 

شهر اصفهان با قدمت تاریخی بسیار در معماری و شهرسازی از 

رویداد مستثنی نیست. از طرفی ساختار اصلی و بافت شهر، این 

تحت تاثیر عواملی همچون نیروی زمان، نیروهای طبیعی، 

نیروهای اقتصادی و مالی، نیروهای سیاسی و مدیریتی و 

 شوندنیروهای اجتماعی و فرهنگی دچار تحول و تطور می

[Soltani & Namdarian, 2010] اصفهان در طول تاریخ .

های اوج و افول زیادی را گذرانده است. هر یک از این دورهخود، 

ها به سهم خود بر آبادانی و ویرانی این شهر تاثیرگذار دوره

های اوج این شهر که همزمان با انتخاب آن به اند. دورهبوده

بویه، سلجوقیه و صفویه برشمرد. توان دوره آلپایتختی بوده را می

واسطه افزایش امنیت، تجارت و به هااصفهان در همه این دوره

 ترشده استآبادانی رونق یافته و به تبع آن شهر گسترده

[Gholami & Parvish, 2014; Zamani & Alizade, 
این شهر در دوره قاجار پس از ویرانی حاصل، از جمله  .[2017

جایی ها، در وضعیت مشابهی قرار گرفت. جابهحمله افغان

توان آن را آخرین تهران در دوره قاجار که میپایتخت از اصفهان به 

دوره از تاریخ تسلسلی معماری و شهرسازی ایران دانست، در روند 

رو به رشد و گسترش شهر تاثیر بسیاری گذاشت. شناخت 

دستیابی به نقطه عطف شروع مثابه های شهر در این دوره بهمحله

 شدن بسیار مهم است.تغییرات مدرن

له مفهومی با ابعاد گوناگون است، بررسی و مطالعه از آنجا که مح 

های معاصر در مطالب موجود در زمینه محله در ایران و نظریه

هایی را در زمینه زمینه واحدهای خرد شهری در غرب، شاخصه

سازد، اما چون مسائل و فضاهای بررسی این مفهوم روشن می

ای برای توان فرمول ویژههمتا هستند، نمیشهری خاص و بی

. از طرفی، متخصصان [Lang, 2003] همه آنها تجویز کرد

های مختلف به ضم خود تعاریفی مختلفی از محله را ارایه رشته

اند؛ به تعبیر دیگر این کلمه هم بر وضعیت فیزیکی مکان و داده

کنند، اشاره دارد و هم بر گروه افرادی که در آن مکان زندگی می

یف خود بر عوامل کالبدی و فیزیکی یا بر اکثر اندیشمندان در تعر

 اندعوامل اجتماعی و فرهنگی یا بر هر دو تاکید کرده

[Kalantary & Mullah, 2012] .در دیدگاهی، طور مثال به

فرهنگی شهر است، با حوزه -بندی کالبدیمحله بخشی از تقسیم

ها، احساسات، تعلق جمعی، یا فضای جغرافیایی مشخص، عالقه

رفته هویت هممسایگی و الگوی مشترک زندگی که رویروابط ه

 ,Pourjafar] سازدمشترک مردمان ساکن را در محله می
را شناسانه آن با دیدگاهی جامعه اشرف. در حالی که [2005

مجموع دو خصوصیت فیزیکی و اجتماعی و به بیانی واحدهای 

 .[Ashraf, 1975]داند اصلی روابط اجتماعی در شهرها می

گرفته در رابطه با محالت نشان از دو های صورترویکرد پژوهش

دسته نگرش به این موضوع دارد. در نگرش اول با رویکردی 

اند و اکثرًا نظریاتی مشابه در تاریخی به تعریف محله پرداخته

ا محله ر  پاپلی یزدیاند چنان که راستای تمجید از آنها ارایه داده

های داند که تفاوتای ایران میهایی اجتماعی در شهرهحوزه

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها را از هم جدا کرده است. در 

هایی از قبیل روابط محکم همسایگی، ویژگی شکوییسویی دیگر 

هماهنگی و اتحاد میان افراد ساکن در محله، معاشرت نزدیک و 

به برخی عناصر  پیرنیا. [Shokoui, 1993] کندغیره ذکر می

د در محالت مانند بازارچه، مسجد، مدرسه و غیره اشاره موجو

. برخی از پژوهشگران نیز به [Pirnia, 1995] کندمی

عنوان عوامل موثر در ساختار فیزیکی ها بهها و حریممراتبسلسه

 ;Abdolahi et al., 2010] اندمحالت با نگرشی تاریخی پرداخته
BastaniRad, 2012] در دسته دوم، پژوهشگران به تبیین .

گیری پردازند و با بهرهها و مشکالت محالت امروز میمحدودیت

منظور از نظریات غربی سعی در ارایه تعریفی مناسب به

 ائلیمسو  حبیبیطور مثال، تر دارند؛ بهریزی شهری مناسببرنامه

[Bzi et al., 2012]  با نگاهی مشابه بر اساس مشخصاتی چون

فضاهای آموزشی، فضاهای تجاری و فضای سبز در هر محله، 

سرانه مورد نیاز، نوع ارتباطات، موقعیت به تعاریف مبتنی بر 

اند که تعاریف دسته دوم در کمیت و مقیاس از محله پرداخته

ه شدهای تاریخی کاربردی نیستند. تعاریف ارایهزمینه پژوهش

گردآوری » محله«) برای روشنگری و شناخت نسبت به ١کل (ش

 شده است. 
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 در خصوص مطالعات مربوط به محله هادگاهید یبنددسته) ١ شکل

 

شده در ارتباط با محله با نگرش های انجامبررسی پیشینه پژوهش

های کیفی محالت دهد که عمده نتایج، ویژگیتاریخی، نشان می

شناخت و تحلیل محالت  دهند.ارایه میمثابه عنصری شهری بهرا 

مثابه یک فضای شهری، اکثرًا در حوزه شهرسازی و با دیدگاه به

ین دلیل پتانسیل باالی ا. همچنین بهشهرسازانه انجام گرفته است

عرصه در برخورداری از تعامالت اجتماعی ناشی از ساختار بستر، 

های دیگر و علوم نیز بدون توجه به کالبد به تحلیل آن در رشته

های این نتایج گاه بر تحلیل نمونه پرداخته شده است.

و گاه بر تبیین ساختار  [Valid Maghrebi, 2009]موردی

 ,Moshiri et al., 2011; Hosseini & Soltani] تمحال
2018; Ghazanfarian et al., 2021]  استوار هستند. در

های گرفته پیرامون هویت شهرها پژوهشمطالعات صورت

ه در شدجوی مصداق مسائل تبیینوبسیاری انجام شده که جست

 ورت نگرفته استصورت موردی در محالت صرابطه با هویت به

[Eghbali et al., 2017; Vahida & Negini, 2012]. 

در رابطه با شهر اصفهان هیچ پژوهش مشخصی مبنی بر تعیین 

و شناسایی محالت در دوره قاجار و به خصوص در رابطه با محله 

لنبان صورت نگرفته است. بنابراین، هدف از این تحقیق، بازنمایی 

بان برای کاربست بخش محله لنهای هویتشناسی مولفهو گونه

 های تغییرات کالبدی نوین بود.به نابسامانی
 

 شناسیروش

انجام شد. بستر مکانی،  ١٣٩٧این مطالعه پدیدارشناختی در سال 

محله لنبان در شهر اصفهان و بستر زمانی آن دوره قاجار بود. این 

لحاظ محله در جانب غرب و جنوب غربی شهر واقع شده که به

رود و قدمت شمار میموقعیت بسیار مناسبی بهجغرافیایی 

رود بویه، همجواری با رودخانه زایندهتاریخی مربوط به پیش از آل

 شود. نظیر، از محاسن این محله تلقی میوسعت بی

مرحله  ٦از روش اسمیت استفاده شد که پیشبرد این روش بر 

ها، نهترتیب عبارتند از مواجهه اولیه با نموتاکید دارد که به

کردن ها، فرمولههای مقولهها، شناسایی گزارهشناسایی مقوله

 .[Mirzaei, 2015] بندی و توصیفمعانی، لیست و دسته

های ها، دفترچهنامهبا مراجعه به منابع مکتوب شامل تاریخ

ها، اسناد، خاطرات، کتب جغرافیای شهر اصفهان، احصائیه

ها یا منابعی که به نوعی به موضوع این تحقیق ها، نقشهروزنامه

در دیگر بسترها پرداخته بودند (برای نمونه بررسی هویت محالت 

های زمانی هویت محالت در بازهجوار در همین دوره یا بررسی هم

دیگر)، منابع مربوط به دوره قاجار از نظر داشتن اطالعات در رابطه 

 ,Tahvildar]سنجی و شناسایی شدند با موقعیت مذکور امکان
1963; Jenab & Sharden, 1997; Jenab, 2014; 

Holster, 2000] کیمحتوا به تفک ییاستقرا یکدگذار . در 

 ،یکدگذار  نیپرداخته شد. در ا تیهو جادیا بر یمبتن یهاشاخص

متاثر از تعامالت « ،»یطیمح تیمتاثر از قابل« رینظ ییکدها

 انیم تیمتاثر در هو« ،»یشهر  تیمتاثر در هو«و  »یطیمح

. الزم به استفاده شد »یادرون محله تیمتاثر در هو«و  »یامحله

. رفتصورت موازی و همزمان پیش ذکر است که این مراحل به

؛ شناسی شد، گونهدستهبخش محله لنبان در دو های هویتمولفه

در اولین دسته، بر اساس آنکه در چه مقیاسی و برای چه افرادی 

شوند و در دسته دوم بر اساس عواملی که بخش تلقی میهویت

بندینوع دسته  
 

خصوص در 

 تیماه

هامحله  

 تیموجود

یکیزیف  

بندیدسته  
 

 شرح نگرش 

و  یعوامل اجتماع( گروه افراد ساکن در آن مکانداللت بر 

) یفرهنگ  

یکیزیو ف یعوامل کالبد( مکان یکیزیف تیداللت بر وضع )  

نظرانصاحب  
 

 [Pourjafar, 2005] 
 [Pirnia, 1993] 

یساختار اجتماع  

ترکیب ساختاری 

 و اجتماعی
 

داللت بر عوامل فیزیکی در ترکیب با حضور گروه افراد 

) یو فرهنگ یاجتماعی، کیزیف ی،عوامل کالبد(  

 [Shokoui, 1994]  

 [Ashraf, 1975] 

رویکرد به 

ماهیت 

 محله

 رویکرد تاریخی

رویکرد 

ریزی برنامه

 شهری

محالتاز  دیتمج یمشابه در راستا یاتینظر  

و تالش برای  و مشکالت محالت امروز هاتیمحدود نییبت

  اتیاز نظر یر یگبا بهرهحل آنان 

[Shokoui, 1994]  
 [Pirnia, 1993] 

 

 [Bzi et al., 2012] 

حله
 م
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هاست، نظر ریشه ایجاد آن مولفهآورد یا بهآنها را پدید می

شناخت هویت، رابطه مستقیمی با  بندی شدند. دریافت ودسته

ادراک انسان دارد. از طرفی شناخت هویت مکان، آگاهی از رابطه 

بر آن ادراک انسان از محیط و میزان آن ادراک نیز هست. عالوه

ها محیط نیز با مظاهر خاص خود در ارتباط متقابل با انسان

از زند که در نظر شخص این عنصر ای در ذهن آنها رقم میتجربه

است. درک هویت فضاهای شهری مانند محله،  ریناپذمکان جدایی

ویژه آنکه در مفهومی است که ادراکش سهل و ممتنع است. به

های ای طراحان شهری، ویژگیشناسی محیط و پارهدیدگاه روان

واسطه شهروندان و عامه مردم شده بهشهر، همان عناصر ادراک

فردی از ضا تصویر منحصربهاست؛ چراکه تداعی ذهنی آنان از ف

نماید. هدف نهایی پژوهش، ایجاد برایشان ایجاد میآن مکان را 

فهم بهتر از محله لنبان اصفهان با تاکید بر تفاسیر کسانی است 

اند. خروجی نهایی پژوهش که واقعًا آن را تجربه کرده

تاریخی، توصیف ماهیت یا ساختار عمومی مهم -پدیدارشناسی

 رفتهیپژوهش صورت نپذ نیدر ا یامصاحبه. یک تجربه است

 ها بود.متون و نقشه یدارشناسیپد لیبا تحل هاافتهیاست و تمام 

 رسم شدند. Excel 16افزار نمودارها با استفاده از نرم
 

 هاافتهی

بخش محالت، های هویتشناسی مولفهمنظور شناخت و گونهبه

های مولفه در اولین مرتبه به تفکیک میزان تاثیرگذاری

شده، بر افراد ناظر از لحاظ سطح ادراک پرداخته شد. این مشخص

منظور بررسی و مطالعه محله از نگاه مخاطبین بندی که بهتقسیم

ای و مقیاس محلی بود بر محلهدر مقیاس شهری، مقیاس میان

 ٣تا  ١های ترتیب در جدولسه دسته مخاطب داللت داشت که به

ک های یبه ذکر است که شمولیت اکثر مولفه نشان داده شد. الزم

که  فردیتر واضح است یعنی مقیاس بزرگ بر یک مقیاس پایین

های ادراکی توسط را دارد در اکثر موارد، مولفه محلهدرک مقیاس 

شود. در هر یک از این مخاطب مقیاس شهری را متوجه می

دی بنمها در چهار گروه تفکیک شدند. در این تقسیجداول، مولفه

های محیطی یا تعامالت ساکنین نسبت به اهمیت تاثر از قابلیت

واسطه آشکار یا ها بهمحیط نیز لحاظ شد. در جداول؛ مولفه

شدند؛ چراکه برخی از آنان با درک سریع و  کیتفکبودن نیز پنهان

دهند اما برخی نیازمند سطح باالتری بالواسطه از محیط رخ می

لحاظ اجتماعی لحاظ کالبدی و چه بهبه از درگیری با محیط چه

 برای درک خود بودند.

شده در منابع تاریخی، به های یافتشناسی دوم، مولفهدر گونه

تفکیک منشا پیدایش به سه دسته عناصر طبیعی، عناصر مصنوع 

). از آنجا که ٤و عناصر اجتماعی و انسانی تفکیک شدند (جدول 

و وابسته به زمینه و عناصری عناصر طبیعی و عناصر مصنوع هر د

قابل مشاهده هستند، عناصر کالبدی محله نامیده شدند. با این 

شناسی، ابعاد هویتی این محله به دو دسته هویت محله نوع گونه

ای تفکیک شد. دسته اول شامل تمام عناصری است محلهو هویت

طه واسکه به موجب آنها محله شکل گرفته و به بیانی محله به

ن دارای کارکرد شده بود و دسته دوم ناشی از روابط انسانی و آنا

محله بوده و بر تصویر ذهنی افراد از این اجتماعی موجود در آن 

ای در نظر گرفته شد. در ادامه محله اثر گذاشته، عناصر محله

ها، دو نمودار از درصد فراوانی منظور قیاس هر دسته از مولفهبه

 ).٢ و ١ (نمودارهای شد ترسیم دسته هر تفکیک به مولفه، نوع هر
 

 محله لنبان در مقیاس شهریرابطه شهروندان اصفهان با بخش های هویتتعرف مولفه) ١جدول 
 پنهان آشکار مولفه

 لنبان هدر محل بخشتیهو یهامصداق مولفه

 متاثر از

 یهاتیقابل

 یطیمح

با  یهمجوار ؛ شهر هیدر حاش یر یقرارگ؛ محله ادیزوسعت 

از مساحت محله به پوشش  یادیدرصد ز صیتخص؛ رودندهیزا

ی؛ در خارج از حصار اصفهان در دوره صفو یر یقرارگی؛ اهیگ

 اصفهان یهایعبور تمام ماد؛ سفر عربستان ریدر مس یر یقرارگ

با  یمسجد؛ قاجار هلنبان در دور  همحل هدرواز ؛ محله نیاز ا

 تاالرش (مسجد لنبان) ریفدن از ز یخاص عبور ماد یژگیو

 تعدد؛ مناسب یعیطب یهایژگیو لیگذرانی مردم به دالو خوش حیمحل تفر

محله  نیدر ا تعداد باغ در شهر نیشتریب؛ ثروتمندان قاجار یحیتفر یهاکاخ

بودن از حصار دلیل خارجمحله به نیبه ا هاافغان هحمل؛ عدد٢١است با حدود 

 یهاارتباط با قصبه؛ محله نیعربستان در ا ریتعدد حضور مسافران مس؛ شهر

 ،یمشاغل مرتبط با چوب مثل چوبدان یبرا یرفتار  قرارگاهی؛ ماد قیاطراف از طر

 دروازه کینزد یهاخانهکالسکه؛ و غیره یکشاره

متاثر از 

تعامالت 

 نسبت نیساکن

 طیبه مح

؛ اصفهان) از دو محل در یکیدر قرن ششم ( ثیمحل نشر حد

در  یر یواسطه قرارگمحله به نیبه ا یتعدد حمالت انسان

 ،اقامت؛ محله نیشاخص ا یهااز حرفه یگر یلوط؛ شهر یهحاش

؛ مسجد لنبان یتجرد و عبادت افراد معتبر در طبقه باال

د اعدام افرامحل ؛ لنبان از سکنه همحل یجنوب هیشابودن حیخال

 محله نیاز ا یمجرم در قسمت

نسبت به مسائل  شتریب تیحساس؛ محله نیدر ا نیعلوم د یتعدد حضور اهال

حضور ؛ هادر هنگام حمله افغان تیشدن محله از جمعیخال؛ محله نیدر ا ینید

مسجد  یطبقه باال؛ مراجعه به اغتشاشات و اعتراضات یهاصحنه یدر تمام

 عبور و یبرا نییپا یتیسطح امن؛ و کسب علم ییمشورت، راهنما یلنبان برا

 مرور

 سطح حس تعلق به مکان

تفاوتی یا سطح صفر و یک حس تعلق به مکان؛ ادراک و شناخت محیط؛ بی

 آگاهی از قرارگیری در مکان
 سطح یک حس تعلق به مکان؛ شناخت محیط؛ آگاهی از قرارگیری در مکان

 ادراک ندیغالب فرآ همولف

 قابلیت شناسایی قابلیت شناسایی

 ییفضا تیفیسطح ک

 معناداربودن متمایزساختن
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 ایمحلهمیان محله لنبان در مقیاسرابطه شهروندان اصفهان با بخش های هویتتعرف مولفه) ٢جدول 
 پنهان آشکار مولفه

 لنبان هدر محل بخشتیهو یهامصداق مولفه

 متاثر از

 یهاتیقابل

 یطیمح

و سه قسمت باغات و  یقسمت سکونت کیمحله  یکل با ساختار ییآشنا

 ٦ یدارا؛ هایدلیل تعدد ماداز سطح محله به یعبور  یهایجو تعدد؛ مزارع

محله  نیخانه متعدد در اکالسکه یکاربر  یر یقرارگ؛ و مهم یاصل ابانیخ

گنبدنداشتن مسجد لنبان (نشانه در ؛ خروج شهربودن) ریدلیل در مس(به

؛ بازارچه لنبان در جوار مسجد لنبان و شامل حمام؛ ای)محلهمیان اسیمق

وجود ؛ )یانیم اسیسقاخانه لنبان (مق؛ شاه یمکتب آقااسداهللا دنبال جو

 مدفن سه بابا در محله لنبان

 صیتشخ؛ عبور از محله یها براگذرها و راه نیبا بهتر ییآشنا

ر تآسوده یها بنا بر سرعت، مهارت، دسترسخانهکالسکه تیفیک

 رگیمسجد لنبان با د زیتما صیتشخ؛ وآمد بیشترعلت رفتبه

در صورت عدم  دیرجوع به بازارچه لنبان و خر؛ مساجد از نشانه

اطراف  هحضور کودکان چند محل؛ شیخو یبازارچه محل یدسترس

 یاز سه بابا ییکسب راهنما یم برامراجعه مرد؛ خانهمکتب کیدر 

 محله نیساکن در ا

متاثر از 

تعامالت 

 نسبت نیساکن

 طیبه مح

در دوره قاجار  یار یالوار بخت یتیبافت جمعی؛ خوانطوق ینییمراسم آ یاجرا

 ینام مستهلک به قسمت؛ اطالق مختلف) یهادر دوره یتیبافت جمع ریی(تغ

نمودن آن یخشم حکومت از مردم محدوده مستهلک و خال ؛محله نیاز ا

 محله نیدر ا ادیز یهایگر انیطغ؛ محله از سکنه

؛ مراسمات مشخص یجوار هنگام برگزار از محالت هم حضور

؛ جوارمحالت هم یاهال یمراسمات محله برا ییخواناو  یآگاه

در برخورد با  مردم محله ها و اعتقادات خاصکنش با ییآشنا

از  یشدن سمتیاز خال یآگاه)؛ ترکیدلیل ارتباطات نزدبه( مسائل

 لنبان از سکنه و علت آن

 سطح حس تعلق به مکان

سطح یک حس تعلق به مکان؛ شناخت محیط؛ آگاهی از قرارگیری  سطح یک حس تعلق به مکان؛ شناخت محیط؛  آگاهی از قرارگیری در مکان

 در مکان

 ادراک ندیغالب فرآ همولف

 قابلیت شناسایی قابلیت شناسایی؛ تمایز

 ییفضا تیفیسطح ک

 متمایزساختن متمایزساختن

 

 
 یامحلهدرون  محله لنبان در مقیاسرابطه شهروندان اصفهان با بخش های هویتتعرف مولفه )٣جدول 
 پنهان آشکار مولفه

 لنبان هدر محل بخشتیهو یهامصداق مولفه

 از متاثر

 یهاتیقابل

 یطیمح

 آب انیدر هنگام طغ یمحل دیشد یهایآب گرفتگی؛ شهر  هارتقا از روستا به محلذهنیت 

 شهر مساجدترین قدیمیمسجد لنبان از ؛ در مسجد لنبان و اطراف آن ییچنارها؛ رودخانه

ر که د یابانیخ؛ شناخت )ایو لنبان عل ی(لنبان سفل یامحله هدو هست یدارا)؛ ه.ق.٦قرن (

ختم  یآن به دو ماد یکه ابتدا و انتها یابانیخ؛ شاه) یآب است (سرجو یجو کیجوار 

 ؛ )هایماد یاز رو یپله (عبور و مرور محلپل سهی؛ علشعبان یبازارچه محل؛ (پل) شودیم

به نام حاج کاظم در محله  یپل حاج کاظم: چهارراه؛ پل نیبودن ایدلیل چوببه یپل چوب

 ؛ مسجد سرپل حاج کاظمی؛ صفو دورهمسجد، حمام و بازارچه صحرا، وقف از ؛ لنبان

به  ریزنج کیشدن درب لنبان با باز؛ السلطانظل یوقف زرگرباش ،یمسجد و حمام زرگرباش

خانه مکتب؛ صحرا هیبازارچه جنب تک؛ لنبان هیتک ایصحرا  هیتک؛ جوار آن هبازارچ

 یاسقاخانه ؛ زورخانه دم لت شاه؛ آبادخانه عباسزور ؛ در کنار مسجدلنبان یمالمحمد مهد

 شاهیدر دنبال نهر جو یاسقاخانه؛ شاه یلنبان در سرجو یدر ابتدا

 تیاهم؛ محله شرفتیو پ راتییاز روند تغ یآگاه

 ساکن افراد یرودخانه برا انیطغ یزمان یهابازه افتنی

درک تفاوت ؛ با قدمت محله ییآشنا؛ منطقه نیدر ا

درک تفاوت و نام ؛ از محله یادر هر نقطهاستقرار 

 از کالبدشان هاابانیخ

متاثر از 

تعامالت 

 نسبت نیساکن

 طیبه مح

و  التیمیان دهات و ا یور لهیپ؛ اشتغال به محله نیترکه در اقبور خاندان آل یر یقرارگ

 ینام ماد رییتغ؛ دهات اطراف شهر یو زراعت و مزدور  یتاپوساز و کلک و  یکشهیکرا

ا نام ب ییفضا دنینام ؛شودیمحله م نیکه وارد ا یلنبان از قسمت یشاه به سرجو یسرجو

 لنبان)  یخود (سرجو هبه نام محل گرید

 با تخصص هر ییآشنا؛ احترام به افراد شاخص محله

پاتوق  ،یساعات کار و ،یمال تیدر محله، وضع یکس

از  یااعتقاد به وجود نشانه ؛ و غیره یاستراحت

از بزرگان  یکیمحله (معبد و قبر  نیدر ا انیهودی

مختلف از محله  یهاکردن قسمتیانحصار ؛ )هودی

 کنترل عبور و مرور و غیره ،یمانند اسام

 سطح حس تعلق به مکان

 بسته به نوع افراد تمام سطوح دوتا شش بسته به نوع افراد تمام سطوح دوتا شش حس تعلق به مکان

 ادراک ندیغالب فرآ همولف

 تشابه؛ مرز درون و بیرون تشابه؛ مرز درون و بیرون

 ییفضا تیفیسطح ک

 معناداربودن سازیشخصی
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 بر اساس پدیدآورلنبان  همحل بخشتیهو یهامولفه) ٤جدول 
 عناصرشرح  مولفه

 محله تیهو

چهارم محله ی؛ سهاهیاز مساحت محله به پوشش گ یادیدرصد ز صیتخص؛ رودندهیبا زا یهمجوار ؛ ادزی وسعت یعیطب محله یکالبد

 ؛در خارج از حصار اصفهان یر یقرارگ؛ شهر هیحاش ی؛ موقعیتشهر  هارتقا از روستا به محلباغات و پوشش گیاهی؛ 

در  یمحل دیشد یهایگرفتگآب؛ از سطح محله یعبور  یهاجوی ؛ تعددمحله نیاصفهان از ا یهایعبور تمام ماد

 .مسجد لنبان و اطراف آن یچنارها؛ سفر عربستان ریدر مس یر یقرارگ؛  محله نیرودخانه در ا آب انیهنگام طغ

و لنبان  ی(لنبان سفل یامحله ههست ایمحله ر یدو ز ؛ دارایمحله نیثروتمندان قاجار در ا یحیتفر هایتعددکاخ مصنوع

؛ محله نیترکه در اقبور خاندان آل یر یقرارگ؛ عدد٢١با حدود  بودمحله  نیدر ا تعداد باغ در شهر نیبیشتر؛ )ایعل

ان بازارچه لنب؛ جوار آن هبه بازارچ ریزنج کیشدن درب لنبان با باز؛ لنبان با نام درب لنبان هشهر از محل یدرب ورود

مسجد و حمام ؛ (پل) شودیختم م یآن به دو ماد یکه ابتدا و انتها یابانیخ؛ حمام داشتندر جوار مسجد لنبان و 

 نیخانه متعدد در اکالسکه؛ شاه یلنبان در سرجو یدر ابتدا ای؛ سقاخانهالسلطانظل یوقف زرگرباش ،یزرگرباش

مکتب ؛ ه.ق٦مسجد لنبان از مساجد قرن در شهر؛  و مهم یاصل ابانخی ٦؛ دروازه کینزد یهاخانهکالسکه؛ محله

 یبازارچه محل؛ شاهیدر دنبال نهر جو یاسقاخانه؛ مسجد، حمام و بازارچه صحرا؛ شاه یآقااسداهللا دنبال جو

سقاخانه م؛ مسجد سرپل حاج کاظ؛ آبادزورخانه عباس؛ مسجد ریاز ز یعبور ماد؛ لنبان همحل هدرواز ی؛ علشعبان

 هیتک بازارچه جنب؛ مسجد لنبان؛ لنبان هیتک ایصحرا  هیتکشاه؛  لت دم ؛ زورخانهگنبدنداشتن مسجد لنبان؛ لنبان

  کاظم حاج ؛ پلپلهپل سهی؛ مکتب خانه مالمحمد مهدی؛ ل چوبپرا؛ صح

 ایمحله تیهو

شدن یخال؛ محله نیبه ا یتعدد حمالت انسان؛ در قرن ششم ثیمحل نشر حد؛ گذرانی مردمو خوش حتفری محل محله یانسان-یاجتماع

 یار یالوار بخت یتیبافت جمع؛ محله نیشاخص ا یهاهاز حرف یگر یلوط؛ هادر هنگام حمله افغان تیمحله از جمع

؛ اشتغال اغتشاشات و اعتراضات یهاصحنه بسیار درحضور ؛ هیزند هدر دور  هابیماندن از تخرمحفوظ؛ در دوره قاجار

قرارگاه ؛ دهات اطراف شهر یو زراعت و مزدور  یتاپوساز و کلک و  یکشهیو کرا التیمیان دهات و ا یور لهیپبه 

 نیدر ا انیهودیاز  یااعتقاد به وجود نشانه؛ و غیره یکشاره ،یمرتبط با چوب مثل چوبدانمشاغل  یبرا یرفتار 

از سه  ییکسب راهنما یمراجعه مردم برای؛ خوانطوق ینییمراسم آ ؛ اجرای)هودیاز بزرگان  یکیمحله (معبد و قبر 

یی سازی نام فضا؛ شخصیمسجد لنبان یتجرد و عبادت افراد معتبر در طبقه باال ،اقامت؛ محله نیساکن در ا یبابا

خشم ؛ محله نیدر ا ادیز یهایگر انیغ؛ طمحالت نینام مستهلک به ا یر یقرارگ؛ لنبان) ی(سرجو در محله خود

 لنبان از سکنه. همحل یجنوب هیبودن حاشیخال؛ محله نیمحل اعدام افراد مجرم در ا ؛ محله نیحکومت از مردم ا

 

 
 لنبان (برحسب درصد هبخش به محلهویت یهامولفه یشناسگونه )١نمودار 

  فراوانی)

 

 
 لنبان هبخش به محلهویت یهامولفه یشناسگونه )٢نمودار 

 

 بحث 

پیش از این، پژوهشی در رابطه با محله لنبان در بستر زمانی دوره 

قاجاریه صورت نگرفته و مورد مشابهی وجود ندارد. اما مطالعاتی 

شناسی مسکن روستایی گونه برایپور مانند پژوهش سرتیپی

به کار گرفته شده است،  [Sartipy pour, 2011]استان مرکزی 

و مطالعه  [Partovi et al., 2016]آوری محله جلفا اصفهان تاب

تجربه زیسته ساکنان بافت تاریخی شهر یزد در مواجهه با 

نیز به همین صورت  [Azimi & Partovi, 2020]گردشگری 

دلیل پژوهش شده است، منتهی در سری مقاالت دوم به

های باز ها، پدیدارشناسی با تفاسیر مصاحبهبودن نمونهدردسترس

م شده است که این بخش در این مقاله با ارزش از این افراد ادغا

 تاریخی جایگاهی ندارد.

این پژوهش با بررسی منابع دست اول تاریخی به کمک روش 

بخش محله لنبان دست یافت. های هویتپدیدارشناسی، به مولفه

راد در متون، ها که در واقع درک هویت مکانی توسط افاین مولفه

ها و اسناد تاریخی بود با ایجاد تصاویر ذهنی برای نقشه

شهروندان، هویت این محله را در دوره قاجار به تصویر کشید. در 

بندی آنان به دو شیوه دستهها، بهبندی این مولفهراستای گونه

عانی ها و مدلیل آنکه کشف ویژگیپرداخته شد. در اولین دسته به
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شده و مقوالت شده یا ادراکو مفاهیم شناخته از موضوعات

بندی است و طبیعی است که این مقوالت، نزد مشابِه قابل طبقه

افراد مختلف از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار باشد و همه 

 ها از یک شئ واحد، ادراکات یکسانی داشته باشندانسان

[Naghizadeh, 2013]  برمبنای میزان شناخت افراد نسبت به

که  شهروندان اصفهان با محله هرابطها، به سه دسته مولفه

 هرابطها در مقیاس شهری است تعبیری از نقش این مولفه

های حاکم بر که بر مولفه محالت همجوار با محله نیساکن

ر که ب با آن لنبان محله نیارتباط ساکنای و محلهمقیاس میان

بندی ای داللت دارد تقسیم شد. این گونهدرون محلهمقیاس 

قابلیت تفکیک سطح حس تعلق به مکان در این سه دسته کاربر 

از آگاهی و شناخت (سطح اول از سطوح حس تعلق به مکان) تا 

پنداری (سطح ششم از سطوح حس تعلق به مکان) نسبت ذاتهم

وان مولفه غالب عنگیرد. آنچه در هر گروه بهبه مکان را در بر می

شود، بسته به آشکار یا در ادراک و شناسایی محله تعبیر می

بودن قابلیت آن مولفه، متغیر و گوناگون خواهد بود؛ بدین پنهان

معنا که در بعضی موارد، ایجاد تمایز یا تشابه در محیط برای 

ها، بستر ادراک محله لنبان را فراهم واسطه مولفهساکنان به

های استخراج از طرفی این تصاویر ذهنی یا مولفه کرده است.می

 سازیشخصی«شده در راستای ایجاد هویت با کیفیاتی همچون 

صورت مفصل در هر شود که بهتعبیر می» کردن، متمایز بودن

ا توان هر یک بالذکر تبیین شده است. لذا میقسمت جداول فوق

ی و معرفتقویت هر مولفه ایجادکننده این کیفیات بر شناخت 

 محله در زمان حال نیز تاثیر گذاشت. 

های شخصیتی این محله از ُبعد بندی دوم مشخصهدر دسته

های محیطی یا تاثیرپذیری از روابط انسانی تاثیرپذیری از قابلیت

بندی با وجود شرایط در محله تفکیک شد. بر اساس این دسته

ها، مناسب محیطی و جغرافیایی محله لنبان اعم از مادی

ها، دسترسی به مرز، پوشش گیاهی و غیره درصد همجواری

بخش به عناصر مصنوع تخصیص های هویتبیشتری از مولفه

داده شده بود و تصویر ذهنی مردم بیشتر متاثر از کالبد مصنوع 

ها بر نقشه سیدرضاخان نشان از سازی مولفهبوده است. پیاده

نظر ن محله دارد و بههای طبیعی در ایگستردگی پراکندگی مولفه

رسد نقاط مرکزی و مراکز محله در تمامی سطوح، دربردارنده می

 اند.بخش این محله بودههای هویتمولفه

ها، منابع و اسناد نهایتًا به گرفته از بررسی نقشهمطالعات صورت

عنوان یک سند ای شناختی از این محله منجر شد که بهنقشه

تواند راهگشای احیای این محله در تاریخی ارزشمند بوده و می

های این پژوهش در صورتی که زمان کنونی باشد. طبق یافته

» میزان ادراک مخاطب«بخش محالت بر اساس های هویتمولفه

شده در سه مقیاس برای افراد های یافتبندی شود، مولفهدسته

ی امحلهقابل تشخیص و تمایز خواهند بود: مقیاس شهری، میان

 ها در بازشناسیشناسی مولفهای که اولین نوع گونهون محلهو در

منظور مطالعه بر هویت آن مکان است. محله تاریخی لنبان به

به » منشا پیدایش هر مولفه«بر آن با محوریت قراردادن عالوه

شناسی دست یافته که برای آگاهی از میزان نوعی دیگر از گونه

ها امکان احیای این مولفه دخالت انسانی و شناختی اجمالی از

 یاری رسان خواهد بود.
 

  گیرینتیجه

شده با یکدیگر و هر گونه با گونه های یافتقیاس و تحلیل گونه

های های برگرفته از قابلیتدیگر حاکی از آن است که تاثیر مولفه

ها بر ایجاد هویت آن محله تاثیر محیطی در تمامی مقیاس

بیشتری داشته است و برخالف انتظار میزان تاثیرگذاری 

ای با محلهدرونبخش محیطی در مقیاس های هویتمولفه

های بخش از قابلیتهای هویتاختالف بسیار زیادی از مولفه

 تعامالت ساکنین بیشتر بوده است. 
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