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 چکيده

  توجه كمترمورد شهرها معماري طراحي در اسالمي،-ايراني ونمادهاي ها شاخص به توجه كه آنجايي از

.  است  يافته  افزايش  اسالمي-ايراني   هويت  ي باناسازگار,  مدرن   نمادهاي  از  ستفادها   لودرمقاب  قرارگرفته

  بدل   معاصر  فرهنگي,  اجتماعي  هاي  چالش  از  يكي  به  شهرنشيني  ي  عارضه  يك  بعنوان  هويت  بحران

  .كند  پيدامي  نمود  اجتماعي-فرهنگي  ايه  ارزش  از   يته  ،   فتهآش  هرهاييش  در  آن  اسانعك  ه ك  تاس  گشته

  در   و  شهر  داخل  در  تندكههس  يطراح  و  اريمعم  لحاظ  از  مهم  عناصري   ها  المان  شهري،  مباحث  در

  هر،ش  هويت  بيانگر  كه  جا  آن  از  و  شوند،  مي  معناگذاري  شهروندان،  بين  ما  قراردادي  تجربه  يك  حيطه

 شان  زيستي  محيط  و  شهر  از  شهروندان  خوانش  در  هستند،  نمايان  ساختار  يك  در  مذهب  حتي  و  وركش

  دادن   هويت  براي  تالش  شهري  امور  متوليان  وظايف  ترين  مهم  از  يكي.  گذارند  يم  ايج  رب  مستقيم  تاثير

 اد ي  هك هرش در  ايي ه نشانه وجود. هاست آن در  مكاني تعلقات سح ادايج ورمنظ هب هريش اهايفض به

  باشد،   شهر  يا  محله  آن  ساكنين  اجتماعي  خصوصيات  اب  جغرافيايي،  ايه  يويژگ  اريخي،ت  ينهپيش  آور

  و  كالبدي  فضاي  به  بخشي  هويت  آرامش،  ادايج  ثباع  زني  يروان  اظ لح  از  بصري  هاي  زيبايي  بر  عالوه

  شهرشان   امور  مقابل  در  شهروندان  ذيريپ  ئوليتمس  سح  اء الق  و  گردد  مي  گذشته  جمعي  خاطرات  يادآور

  رويدادهاي   و  هويت  از  نما  تمام  آينه  توانند  مي  ها،  المان  و  مبلمان شهري،  طراحي  در.  دارد  دنبال  به  را

  كه   شوند  يطراح  وريط تاس  ر بهت  و زنند  مي  را  اول حرف  شهر  فرهنگ  و  هويت  القا  در  كه  باشند شهر

 ه ك  ويتيه   د،باش  تهداش  هويت  كه  دارد  گفتن  براي  حرفي  مكاني،  كه  چرا  بيانجامند،  مكان  حس  حفظ  به

  اي فض و هرش  ريبص ايغن هب اتنه هن شهري هاي المان .است  ارزش با هاي بافت و تاريخي آثار از ناشي

  قابل ما جمعي هويت و فرهنگ از هايي نشانه و نمادها عنوان به بلكه كنند، مي كمك اجتماعي تزيس

 اقليم  با  متناسب  شهري  هاي  نشانه   و  ها  المان  طراحي  كه  فرضيه  اين  با  پژوهش  اين  حال.  هستند  استناد

  اهميت  بررسي  با  تا  است  گرديده  سعي   شود  مي  منطقه  آن  هويت  تقويت  موجب  منطقه   هر  فرهنگ  و

  سازي  نماد  ضرورت  المللي  بين  و  ملي  سطح  در   آن  ارتقاء   و  هرهاش  هب   يبخش  هويـت  در  شهري  هاي  المان

 .نمايد  برجسته  شهري  زانري  هبرنام  و  انطراح   و  ديرانم  نظر  در  را  شهرها  براي

  . هويت  اسالمي، ـ ايراني شهرهاي المان،  :يديکل  واژگان
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 مقدمه
تثني  مس  امر  اين  از  نيز  شهري  طراحي  و   معماري.  هاست  ملت  اصلي  منازعات   از  يكي  هويت،  حفظ  براي  تالش   امروز،  جهان  در

  ا ه  انسان جديد، شهري زندگي. شود مي محسوب  نيافتني دست امري امروزه آن، هاي وابستگي و خاطرات مكان، تجربه. نيستند

 « هويت». تندهس تحرك پر  بسيار امروز، هاي انسان اما داشتند، ماوا منزلگاه يك در ها قرن بشر، اجداد. است كرده نشين كوچ را

  تبعيت  به  نيز   شهر  شود؛   مي  ديگر  جوامع  و   افراد  از  اجتماع   يا  فرد   يك  «تشخص»  باعث   كه   است  مشخصاتي   و   صفات  از  اي  مجموعه

 كه   است  مقوالتي  هجمل   از  خاص  طور  به  شهري  هويت و  عام  طور   به  هويت  مقوله. گردد  مي  مستقل  و  يافته  شخصيت  معيار،  اين  از

  در موضوع اين  تاهمي رغم  علي . است فراوان  اهميت حائز دارد، ها   مكان و  اجتماعات اشياء، افراد، شناخت در  كه نقشي  جهت به

  استقالل،  از  گذشته  در  شهري  فضاهاي  و  شهرها .  [1]گردد   مي  احساس  اي  كننده  نگران  صورت  به  شهري  هويت  بحران  اخير  دوران

 مجموعه   زج  ردگي  مي  شكل  عموم  ذهن  در  كنوني  شهرهاي  از   اغلب  آنچه  حاليكه  در  اند؛  بوده  برخوردار  اي  ويژه  هويت  و  شخصيت

 كمتر  و  ركمت  رورم  به  فضاها   اين  به  خاطر  تعلق  آن،  نتيجه  در  كه  نيست  ها  پارك  و  ادارات  ها،  خيابان   بلند،   هاي  ساختمان  از  اي

  فضاي   و  ها   المان  با   ارتباط  برقراري   وهنحدر    تهوي  ا آي  هك  ازدس   ي م  رحمط  ذهن   در  را  پرسش  اين  امروز  زندگي  تحوالت.  شود  مي

 دست   از  را  خود  ماهيت  كه  زماني  ات   انانس  د؟كنن  مي  تعلق  احساس  اسالمي  ايراني  هويت  با  ايرانيان  آيا   ميكند؟  ايفا  نقشي  شهري

  خودي  معني  آن  به  و   اوت كردهمتف  را  ان مك  آنچه  لذا.  [2]داشت  خواهد  نياز  و  تعلق   وطن  و   خانه  احساس،  خاطره،   به  باشد،  نداده

 منحصر موجب كه هاست انالم هجمل  از شهري فضاهاي از ناشي تمايز است؛ هويت معناي اين، و دارد اهميت همچنان  دهد، مي

 مسئولين   تسلط  رفته  هرفت  ت جمعي  زايشاف  و  زرگب  شهرهاي  از  بسياري  ضابطه  بي  باگسترش  اما .  [3]شود  مي  آنها  شدن  فرد  به

  هويت  حفظ وگاهي ودش مي گذشته از كمتر  آنها ساماندهي و شهرها سيماي امور به وپرداختن اجتماعي اوضاع كنترل به شهري

  ويژگي  از  يكي  تهوي  كه  اين  به  توجه  با.  شود  مي  سپرده  فراموشي  به  شهروندان  روزمره  نياز  به  پاسخ  و   ها  عملكرد  زيرپوشش  در

  حس "  هويت اب  اهايفض  طراحي  دنبال  به.  شود  مي  شهري  فضاهاي  طراحي  در  كيفيت  ايجاد  سبب  است؛  ايراني  معماري  مهم  هاي

 ايراني   معماري  ولاص  و  رعناص  يبرخ  از  تهران  آزادي  ميدان  المان  طراحي  در  كه  اين  فرض  با.  يابد  مي  افزايش  "ماندگاري"  و  "تعلق

.  شود  مي   يبررس  ماندگار  اثر   اين  در  هويت  ايجاد   مختلف  هاي  شاخص  و   دانسته  ايراني   هويت  با   آثار  از  يكي   را   آن  شده،  استفاده

  خوانايي،   هري،ش  وميعم  اهايفض  تگيپيوس  گ، فرهن  كالبدي،   عوامل:  نظير  مواردي  پژوهش،  اين  در  شهري  هويت  هاي   شاخص

  و  شده   نجيدهس  اگونگون   ادابع   در  موارد  اين .  باشد  مي   جمعي  خاطرات  هاي   مكان   و  اي  نشانه  عناصر  شهري،  فضاهاي   ظاهرسازي

  كار  بسياركمي  و  وگريخته  جسته  منابع  ها  آن  هويتمندي  و  ها  المان  درمورد  متاسفانه.  شود  مي  بررسي  تاثيرشان  ميزان

  و   بررسي  مقاله  و  حجت  عيسي  دكتر  نوشته  پرداز  هويت  انسان  ساز،  انسان  هويت   مقاله  به  توان  مي   جمله  آن  از.  [4]شدهاست

  هب  كه   كرد،   اشاره  پورجعفر  دكتر  نوشته(  اصفهان  شهر  در   جلفا  محله   موردي  نمونه)  شهري  هويت  در  موثر  هاي  شاخص   ارزيابي

  موضوع  اين  بررسي  به  را  نگارنده  مهم،  اين  در  شده   بررسي  عوامل  و  منابع  كمبود.  شوند  مي   محسوب   پروژه   لياص  ابعمن  وانعن

اسالمي سواالتي    -ايرانياكنون در بررسي و كنكاش المان هاي شهري با تاكيد بر هويت معماري    .كند  جبران  را  الخ  ناي  ات  پرداخته

 در ذهن و انديشه مطرح مي شود كه اين پرسش ها به شرح ذيل بيان مي شود؛ 

 اسالمي چيست؟ -( اصول و معيارهاي طراحي المان هاي شهري مطابق با هويت ايراني1

 اسالمي در شهرها چگونه است؟ -( نقش المان هاي شهري بر تقويت هويت ايراني2

 اسالمي بر المان ها سبب ارتقاي هويت شهري مي شود؟ - ايراني( آيا توجه به هويت 3

 اسالمي در المان ها مي شود؟  -( رعايت چه عواملي در شكل گيري هويت ايراني4

 

 موضوع  اهميت و مسأله بيان
 هنري   ارزش  ارتقاي  بر  وه الع   و  آورند  مي  ارمغان  به  شهر  براي  جمعي  خاطره  و  هنري  هويت  نوعي  شهر،  سطح  در  هنري  آثار

  .نمايند   مي  كمك  شهري  تال مح  در  شهرسازي  سازماندهي   و   پيراموني  معماري   تحول  و  شهري  فضاي  كيفيت  افزايش   به  شهر،

 به  شهر،  بازار  آشفته  در  خاطره  بازتوليد  براي  مناسب  ابزاري  عنوان   به  مردم  براي  گاهي   تكيه  آوردن  وجود  به  در  يادماني  فضاهاي

  به  در اند شده واقع تكلف بي عمومي فضاهاي در كه بود ياد بناهاي و ها سايت فضاها،. دارند مهمي بسيار نقشي  نشهرها،الك ويژه

http://www.racj.ir/


 1 -20، ص   1400 تابستان، 21شماره  ،مهندسی عمران و معماری ایراندر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

  خاطره  شهرها  .دارند  سزايي  به  نقش  فردي  و  جمعي  رفتارهاي  توسعه  و  مكان،  ايجاد  سازي،  خاطره  ماندگاري،  حس  آوردن  وجود

  مي  شهري هاي المان .گردانند مي زنده و پويا  را آنها و دهند مي  جان دهند، مي  شكل شهرها  به نيز ها  خاطره  و سازند  مي را ها

  مردم،   از  يافته  انسجام  كليتي  عنوان به  شهر  كند  حك  شهرواندان  ذهن   در  هميشه  براي  و   كند   زنده  را  شهر  خاطرات  و  يادها   توانند

  خاطرات  فاقد   كه  شهري  .بخشد  مي  معنا   زمان   و   مكان  به  و   يابد   مي  يافته  سازمان   ماهيتي   ساكنانش  خاطرات  و  كالبدي   اجزاي

 هويت  قيد  و  مركز  اسارت  از  رسانده،  اتمام  به  و  كرده  مصرف  را  خود  تاريخ  كند،  مي  تداعي  ذهن  در   مبهمي  وخاطرات  است  مشخص

. است  ريزي  برنامه   قطعي  مرگ  نشانه  نهايت  در  و   هستند  ها  هتل  و   ها  فرودگاه   آن  شناسايي   نماد  بارزترين  و   بوده  موقتي  است،  آزاد

 در   معاصر  شهرهاي  شهرسازي  و  معماري  در  اصلي  تالمشك  از  يكي   رسد  مي   نظر  به.  [4]است  هويت  بي  شهر  خاطره  بي  شهر

 خاطرات   در  متوالي  و  سريع  هاي  دگرگوني  نتيجه  در  و  شهري  فضاهاي  و  ها  خيابان  فيزيكي،  محيط  تغييرات  سرعت  ما،  كشور

  ها   المان از استفاده ارتباط اين در. است عمومي  فضاهاي مفهوم و  معنا  رفتن  بين از اساسي،  معضل اين  علل  از يكي . است جمعي

  و  نمادها  كه  را پيوندي  شناسان جامعه داشت خواهد  فضا  انگيزي خاطره  و  بخشي هويت  در  سزايي به نقش  شهري هاي  يادمان و

  اين  براي  و   دانند   مي   آنها   كاركردهاي   و   ها   ويژگي  مهمترين  از  يكي   كنند،   مي  برقرار  اجتماعي  تالتعام   در  شهري  هاي  يادمان

  ها،   انديشه  در  ريشگي   هم همين.  هستند  قائل  ديگر نسل  به  نسلي   از  بشر دستاوردهاي  و  مفهوم انتقال  در توجهي  قابل  سهم   نقش

 برقرار  ناگسستني  و   محكم   پيوندي   ( نماد)   مفهوم  يك   تجسم  با   شهروندان  شود   مي  باعث   كه  است  ذهني  تصويرهاي   و  ها  خاطره

  سياسي  و  اجتماعي مناسبات  بر حاكم  هاي  انديشه از روشن  تصويري ها يادمان  ساز،  خاطره و هويتي  هاي  كاركرد   بر وه الع .  كنند

  جامعه   آن  هاي  انگاره  و  تال تماي  يق،الع   تفكر،  نوع  نمايانگر  دوره  هر  با  متناسب  تالتعام  اين  كه  اي  گونه  به.  دهند  مي  دست  به

  بيگانگي  از  را  ها  انسان  و  شود  مي  مكان  به  تعلق  حس  موجب  طريق،   اين  از  حال  به  گذشته  اتصال  و  شهر  در  خاطره  توليد  باز  .است

 مجسمه   صورت  به  الًمعمو  كه  است  عمومي  هنرهاي  ظهور  براي  مناسب  اي  عرصه  عمومي،  عرصه  طرفي،   از.  رهاند  مي  شهر  به  نسبت

  بنا  هر شهر،  در  گردد  مي  سبب كه  است حاكم  سنتي شهري  طراحي زبان  بر  اصولي. گردد مي   نمايان  ديواري  هاي نقاشي   يا  و  ها 

  بدين   و  شود  مي  كتاب  شهر  و  سازند  مي  را  متون  و  فصول  ها  محله.  دهند  مي  شكل  را  جمله  بناها  مجموعه  يابد،  را  اي  واژه  نقش

 وحدت،  و  كثرت  مراتب،  سلسله  اصل  به  توان  مي  اصول  اين  جمله   از.  بندد   مي  نقش  خوبي  به  شهروندان  ذهني  ادراك  در  ترتيب

  يا   جزء  هر  ترتيب  بدين.  نمود  اشاره  استقرار  و   پيچيدگي،  و  سادگي   قلمرو،  تداوم،  تناسب،   توازن،  اتصال،  تباين،  تجمع،  تمركز،

 برقرار  كل  با  و  يكديگر  يا   اجزاء  ميان  پيوند  شده  مطرح  اصول  كمك  به  و   گيرد  مي  قرار  شهر  مفهوم  يعني  كل  خدمت  در  عنصري

 . [5]گردد  مي
 

 پژوهش  پيشينه

  آغازين   اي ه  دهه  در  بار  تيننخس  و   داردن   يچندان  ابقهس  هخاورميان   دوده مح  در  هرش  د كالب  تهوي   وصخص  در  همطالع  و  يبررس

  كار  هب  را  مياسال  هرش  حاصطال  هك  دبودن  ندگانينويس  ناولي  ويفرانس  انشناس  شرق   و   دگردي  رحمط  يعلم  ورتص  به  تمبيس  رنق

  راي ب  اآنه  اتمطالع  رب  يمتك  تربيش  د،ان  داده  هارائ  مياسال  هر ش  ديكالب  تهوي  وصخص  در  ن محققي  ناي  هك  ينظريات .  دگرفتن

 ژان   هب  وانمي ت  دان  پرداخته  مياسال  هرش  كليش  ايه   ويژگي  يبررس  هب  هك  يپژوهشگران  هجمل  از  .تاس  بوده  آفريقا  مالش  هرهايش

  كل ماي و (1991) ادالصي ارنظ ،(1987) 4دابولوق تژان ،(1970) 3ي هوران رتآلب ،(1973)2 دوسالپي نماروي رااي ،(1934)1  وواژهس

 راي ب  ي هويت  يالگوي  همنطق  كي  هرهايش  ا ي  هرش  كي  همطالع  و   يبررس  اب   اند   يدهكوش  رانپژوهشگ  ناي.  ردك  ارهاش  (2007)  5ردامپ

  هرهاي ش  از  ياريبس  تهوي  ا ب  اديزي   دود ح  ا ت  ده ش  ارائه  جنتاي  د هرچن.  ددهن   هاراي  مي الاس  تحكوم  روقلم  در  عواق  هرهايش  ههم

  وان ت  نمي (يآفريقاي   و  ربع  ورها)كش  دارد  هتكي  يخاص   يفرهنگ  وزهح  هرهايش  ر ب  هك  آنجايي  از دارد،   يهماهنگ  زني  مياسال  يايران

 از  هايي  تبرداش  و  اتتوصيف  اهدش  وانت  مي  ها  فرنامهس  در  اتنه  ناي  از  شپي.  ددهن  هارائ  يايران  هرهايش  تهوي  از  بيمناس  رتصوي

 
1 Jean Sauvaget 
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  مي الاس  هرش  يبخش  هويت   تماهي  ه مطالع  در   رانپژوهشگ  از  رديگ   اي  اره پ   .ودب  مي الاس  روقلم  وزهح   ورهايكش  اري معم  و  ازيشهرس

  بيحتس  ي،تجل  ود،وج  دتوح  د،توحي  ونچ  يمفاهيم  هب  انبماني.  دان  آورده  روي  ميالاس  يبينجهان  از  دهش  ثمنبع  ممفاهي  هب

 هب اترواي  و  اتآي   رب  تكيه   اب   زني زاده  ي نق. تاس  كرده  ارهاش  اديم   ان جه  در  ت حرك  و   ش آفرين  منظ   و   ي اله  ات آي  در  رتفك  ودات،موج

 در   ورمتبل  ميالاس  يجهانبين  نبنيادي  ولاص   وانعن  به  را  دتوحي  و  تعدال  نرك  دو  وي.  تاس  هپرداخت  ميالاس  هرش  وممفه  يبررس

  انانس  ل عم  ل حاص  هكالبدك  و  رراتو مق  نقواني  انانس:  تاس  ل قائ  هرش  رايب  را  ي اصل  نرك  هس  وي.  د كن  مي   يمعرف   مياسال  هرش

  مي الاس  هرش  ده كنن  تعريف  و   دهنده   كلش  رعنص  و   ل عام  نمهمتري  را  هرش  ك ي  اهل   انايم  زاده   ينق  مياسال  هرش  ثبح  در   هك  ت؛اس

 سوم   هوج.  تاس  مي الاس  كاماح  از  تخرجمس  ااينج  در  هك  ددان  مي   هرش  لاه  طرواب  و  هرش  رب  م حاك  يقوانين  را  رديگ  رعنص  و  تهدانس

 جنبه   هب  رانپژوهشگ  از  ريديگ  روه گ.  د ده  مي  كيلتش  را  مياسال   لاصي  هرش  هس  ناي  دبرآين  هك  ،تاس  انانس  ارآث  و   ديكالب  اتتجلي

 هر ش  در   يصنف  و   ي دين  مه   اي،  همحل  هم   و   ايگي همس  روابط  هب  و   د ان  پرداخته  مي الاس  يايران  هر ش  انهشناس  ردم م  و   ي هويت  ايه

 ه توج  اب  كل،  در.  دان  پرداخته  هرش  كلش  رب  اختارهاس  ناي  ذاريتأثيرگ   وهنح  و  ميالاس  ههويتي جامع  اختارس  وانعن  به  ميالاس  يايران

  ي مبان  ف،مختل  هاي-تهرش  در  شپژوه  وعموض  زاياج  از  كي  ره  هزمين  در  هگرچ  هك  ودنم  رذك  د باي  هگرفت  ورتص  هاي  يبررس  هب

 هپرداخت   هرش  هب  يبخش  تهوي  در  آن  أثيرت  و  هريش  زيباي  رعناص  يبه بررس  كه  اصخ  ورط  هب  اام  دارد،  ودوج  يفراوان  يعلم  و  رينظ

  ر ب هريش ايالمان ه  شنق  يارزياب وانعن  تتح اي مقاله  در  يخان  قربان و  ي رحمان في، يوس .تاسـ هگرفت ورتص ركمت د، باش  دهش

  و  يتاريخ لعوام ايرس اركن در هريش ايه المان هك  دمعتقدن ،(دانهم هرش: ورديم ه)نمون هريش ايفضاه در كانم سح ايارتق

 در   انمك  هب  تگيدلبس  و  قتعل  سح  ايارتق  و  ادايج  در  تهبرجس  و  ممه  لعوام  از  كانم  رزندگيس   و  رهخاط  يتداع  لعام  ي،فرهنگ

 حس   ايارتق  در  هريش  ايه   المان  ممفاهي  و  يمعان  و  زيانگي  خاطره  وازي،ن  مچش  و  اييزيب  ايمعياره  شنق  ينهمچن .  تاس  هرش

 رعناص  از  گيري  رهبه  قطري  از  هرش  هب  ي بخش  تهوي  وانعن  تاي تح  همقال  در  ونرحيمي.  ددانن  ي م  اد زي   ياربس  را  انمك   به  تعلق

.  تاس  داده   رارق  يبررس  وردم  اآنه   هب  بخشي   ت هوي  در   را  هرهاش  در  ودموج  طبيعي   عوامل  رتأثي  ،(دانهم  هر ش  موردي  نمونه)  يطبيع

چند    تماهي  ان بي  نضم  هريش  تهوي  در  مؤثر  هاي  اخصش  ي ارزياب  و   يبررس  وانعن  ت تح  اي  همقال  در  رپورجعف  و   ادي كلب  ل،نوف

 ان اصفه  ايجلف  همحل  تهوي  رب  رمؤث  هاي  اخصش  ان بي  هب  هك  ر نگ  جانبه  ههم  و  تميسيس  ردرويك  كي  ذ اخ  هب  هر، ش  تهوي  يوجه

  ت تح  اي  همقال  در  زاده  ينام.  د كن  ي   ارهاش  ردازد،مي پ   فضايي   - ديكالب  ي، اجتماع   ادي، اقتص  محيطي،   تزيس  نگوناگو  اد ابع  در

  ي بررس  ا ب   وي.  ذاردگ  مي   ون آزم  ه ب  را  انزندگيش  كانم  هويت  و   ي زيباي  از  ردمم  اتترجيح  ان،مك  ت هوي  و   ايي زيب  ابيارزي  وانعن

  اطارتب  تهوي  ا ب  اظرمن  و  ازيب  اظر من  ينب  هك  داردمي    انبي  آن  رافاط  مقدي  تباف  و  وابن  همنطق  ازيبازس  رحط  هب  عراج   ردمم  راتنظ

 ا ب  آن  هرابط   و  هرش  در  تهوي  ثبح  هب  ميالاس  تفكر  وپرت  در  هرش  هويت  و  يزيباي  ادراك  ابكت  در  زاده  ينق.  دارد  ودوج  يتنگاتنگ

  ر ب  (ميالاس-ي)ايران  تهوي  لعام  تأثير  بررسي  وانعن  تتح  اي  همقال  در  لهسلس  نمحس  و  لهسلس  ي عل.  تاس  پرداخته  يشناس  زيبايي

  و  رحماني  پردازند. يوسفي،  ي م  هرهاش   ازيزيباس  در  آن  نمودن  كاركردي  و  رتأثي  و  اگونگون  ادابع  از  تهوي  بررسي  به  شهر،  زيبايي

  هر ش:  وردينمونهم)  شهري  فضاهاي  مكان در  حس  ارتقاي  بر  شهري  المانهاي  نقش   عنوان ارزيابي  تحت  اي  درمقاله  قربانخاني

 ازعوامل  رزندگي مكانس  و   خاطره  تداعي   عامل  فرهنگي،   و  تاريخي   لعوام  ايرس  اركن  در  هريش   هاي  كهالمان  ، معتقدند(دانهم

وازي، ن  مچش  و  اييزيب  ايمعياره  شنق  ينهمچن.  تاس   هرش  در  انمك  هب  تگيدلبس  و  قتعل  سارتقاي ح  و  اددر ايج  تهبرجس  و  ممه

هاي  مقال  در  ونرحيمي.  دميدانن  ادبسيارزي  را  انمك  به  تعلق  حس   در ارتقاي  هريش  المانهاي  مفاهيم  و  معاني   و  انگيزي  خاطره

 موجود  طبيعي  عوامل  ، تأثير(دانهم  هرش  موردي  نمونه)  طبيعي  ازعناصر  گيري  رهبه  قطري  از  هر ش  به  بخشي  هويت  عنوان  تحت

 و   بررسي  ت عنوانتح  اي  هدر مقال  پورجعفر  و  كلبادي  نوفل،.  است  قرارداده  بررسي  مورد  آنها  به  بخشي-تدرهوي  را  هرهاش  در

  جانبه   همه  و  سيستمي  رويكرد  يك  اخذ  هر، بهش  تهوي  وجهي چند  ماهيت  بيان  ضمن  هويت شهري  در  مؤثر  هاي  شاخص  ارزيابي

- اجتماعي، كالبدي  اقتصادي،  محيطي،  زيست  درابعادگوناگوناصفهان    جلفاي  محله  هويت  بر  مؤثر   هاي  شاخص  ه بيانب  هك  نگر

  و   زيبايي  از  مردم  ان، ترجيحاتمك  تهوي  و   اييزيب  ابيارزي  وانعن  تاي تح  هدر مقال  زاده  ينام.  دميكن   ارهاش  ردازد،پ   مي  فضايي 

  اطراف   قديم  بافت  و  نواب  منطقه  بازسازي  طرح ع بهراج  مردم نظرات  بررسي  با  وي.  ميگذارد  آزمون  را به  زندگيشان  مكان  هويت

 هر ش  هويت  و  زيبايي  ادراك  دركتاب  ي زادهنق.  دارد  وجود  تنگاتنگي  ت ارتباطهوي  ا ب  اظرمن  و  ازيب   اظرمن  ينب  ميداردكه  آن بيان

  اي   هدر مقال  لهسلس  نمحس  و   سلسله  يعل.  است  پرداخته  شناسي  ا زيباييب  آن  رابطه  و  شهر  در  هويت  بحث  به  اسالمي  و تفكردرپرت
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  نمودن  كاركردي  و   و تأثير  اگونگون  اد ابع   از  تهوي  بررسي  به  شهر،  ر زيبايي ب(  المي اس-يايران)  تهوي   ل عام  تأثير  وان بررسيعن  تتح

 . پردازند- يم شهرها درزيباسازي آن
 

 مروري بر ادبيات تحقيق 

از كلمات و عبارات كليدي   ابتدا به تعريف و مفهوم برخي  ادبيات موضوع، الزم است  از پرداختن به مباحث نظري و  قبل 

 تحقيق پرداخته شود، از جمله؛ 

 6هويت 

 ال اصو  كه  است  دليل  بدان  اين.  نيست  تهي  )معنويت  و  روحانيت  مفهوم  به)  معنا  از  چيز  هيچ  سنتي،   هنرهاي  از  يك  هيچ  در

  هنري  اثر  هر .  داند مي  قلمرو  دو   اين  بر  مشتمل  صراحت  به  نيز  را  انسان  حتي  و   است  قائل  باطن و   ظاهر  شيء   هر  براي  سنتي  تفكر

  هويت :  گويد  مي   هوريال  اقبال  چيست؟  كيستي  و   هويت  .است  نيز  روحاني   و  معنوي  ساحتي  واجد  خويش   ظاهري  عملكرد   بر  وه الع 

ام  و   منم  آن  با  من  كه  است  گوهري   هويت، :  انساني  علوم  فرهنگ  در  :است  شده  ارائه  هويت  مفهوم  از  گوناگوني  تعاريف  .زنده 

 طور  به  هرگاه   وجود.  گويند  را  مطلق  ذات  هويت،:  عرفاني   فرهنگ  در  .فرديت  فردي،  هويت  همانستي؛  هماني،  كيستي؛  چيستي،

 تحقق،   اعتبار  به  است  آن  به  شيء  شيئيت  را  آنچه.  است  ساريه  هويت  الشيء،   شرط  به  نه  و  شيء  شرط  به  نه  شود،  اعتبار  مطلق

  است  معتقد اسفار  كتاب  در  نيز  صدراالم.  گويند  ماهيت  يك،   هر از  نظر  قطع با  و   گويند هويت  تشخيص،  اعتبار   به  و  گويند  حقيقت

  جزيي   متعين  متشخص  ماهيت  هويت، :  منطق  فرهنگ  در.  است  رحماني  نفس   و  مقدس   فيض   و   منبسط  وجود  ساريه  هويت  از  مراد

  اعتبار   و   لحاظ   مشخص  با   ماهيت  هرگاه   يعني   جزئيه،  حقيقت  از  است  عبارت  هويت:  معين  فرهنگ  در.است  موجود  خارج   در  كه

  اذعان   توان  مي   بنابراين  .است  بالعرض  گاه   و   لذات  با  گاه   هويت  و  است  تشخيص  مراد  و   است  خارجي  وجود  معناي  به  گاه   و  شود

 كه  هنگامي   است،   آن  به  شيء  بودن  شيء  آنچه  ماهيت، .  شود  مي   آشكار  ماهيت   و   طبيعت  با   همراه   ديدگاهي،   از  هويت  داشت،

 براي جايي  كند، مي  تعيين را خود بودن خود ديگر  سخن به  كند، مي   متمايز  گونه ديگر بودن شيء  از  را خود و  يابد  مي تشخص

  در.  است  وجود  خاص  نحوه  از  عبارت  موجودي  هر  هويت:  است  چنين  هويت  مفهوم  مورد  در  صدراالم  نظر.  كند   مي  آماده   هويت

  رو  اين  از.  [6]است  وحدت  حفظ  موجب  كه  است  نفس  او  مراد  و  شود  مي   مختلف  شئون  به  متشأن  كه  است  واحده   هويت  انسان،

  آن  به  و  است  باقي  آنها  در  شخصيت  عمر  آخر  تا  و  متمايزند  ديگري  از  يك  هر  آنها،  واسطه  به  كه  است  مشخصاتي  را  انساني  افراد

 :است شده  آورده چنين (Identity)  هويت كلمه  معادل: آكسفورد انگليسي فرهنگ در  .گويند  مي هويت
Identity: The face of being what a person orthing is 

 . است برخوردار آن از شيء يا شخص كه است وجودي حقيقت آن هويت،

 .Identity: the state of being very like orthe same assome body orsome thing 

 هويتي  واجد  شيء  هر  اينكه  است  مسلم  آنچه.  است  گرفته  انجام  هويت  واژه  معني  در  تطبيقي  اي  مقايسه  (1شماره )  جدول  در

  و  ظاهر  در  كه  هستند  هويت  آن  معنوي  هاي  ويژگي  معرف  و  شيء  آن  عمل  حاصل  كه  است  ترتب م  صفاتي  به  اين هويت  و  است

 .است يافته تجلي  كالبد

 گوناگون  علوم  فرهنگ در »هويت« تعاريف: (1شماره )  جدول

 هويت مفهوم فرهنگ  نام  

 كيستي و چيستي انساني  علوم فرهنگ

 مطلق ذات عرفاني  و تعبيرات حاتالاصط فرهنگ

 جزئيه  حقيقت ،«هو» از مشتق كالمي   و فلسفي  علوم فرهنگ

 حقايق  بر مشتمل مطلقه حقيقت اسالمي  معارف  فرهنگ

 است موجود خارج در جزئي كه متعين متشخص  ماهيت منطقي اصطالحات فرهنگ

 
6 Identity 
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 بودن  »«او» عربي  المنجد فرهنگ

 شخيص  دهخدا  لغتنامه

 

 مدنی   جامعه  در  هويت

  آشكار    پي  در  هنري  اثر  بنابراين  ماندن؛  «همان»  چگونه  نه  است،  ماندن   «خود»  چگونه  پرسش  مدني،   جامعه  در  هويت  پرسش

  بيان  شود،   مي  پديدار  نوين  يكسر  وضعي   در  هنري  اثر  هر  گمان  بي .  تكثير  براي  الگويي   يافتن  پي   در  نه  است  خود  ماهيت  كردن

 شدني  تعيين  سنتي  جوامع  در  انسان  هويت  نيز  شناسانه  جامعه  نگاهي  از  .داشت  خواهد  پي  در  را  زمال  تشخيص  اثر،  ماهيت  درست

  آينده  و  اكنون گذشته  فهم  قابل   و  منطقي  تداوم در  و  راند مي   حكم  امروز بر  كه است  گذشته اين. است گذشته تاريخ  بر  مبتني  و

.  يكديگرند  آن  از  اثر  ماهيت  و   هويت.  گيرد  مي  شكل  جمعي   و  فردي  هاي  تجربه  از  مستقل  هويت  مفهوم  حقيقت  در.  آيند   مي  پديد

  تواند   نمي   و   نيافته  شيئيت  كه  است  چيزي  ندارد  ماهيتي  آنچه.  معناست  بي   ندارد،   ماهيتي  آنچه  هويت   از  گفتن   سخن  بنابراين

  حقيقتي و  شود نمي  ادراك هنري اثر  سان به  كه  هنگامي تا  هنري اثر . كند آشكار  نيز را خود جهان خود  كردن آشكار با  همزمان

  كل  اين  كه  كرد  فراموش نبايد.  است  اثر  كل  آن  از  هنري  اثر  يك  هويت. باشد  داشته  هويتي  تواند  نمي   گشايد  نمي  خود  جهان  از  را

  كه  زماني   در  هويتش  و  شود  مي  دگرگون  و  كند  مي  زندگي  زمان  در  موجودي،  هر  همچون  اثر هنري.  گيرد  مي  دربر  نيز  را  زمان

 . [7]شود مي آشكار گذرد مي آن بر

 

 شهري  کالبدي  هويت

.  ردگي مي  كل ش يمنطقه جغرافياي آن اريخي ت  يفرهنگ  اختارهايس امل ش  اييجغرافي يطمح أثيرت ت تح هرش ره  ايه  ويژگي 

  مي   رتأثي  هرش  تهوي  در  دتش  هب  ي جغرافياي  همنطق  ر ه  ر ب  محاك   هاي   تسياس  و  وژيايدئول  هجمل   از  يفرهنگ   اختارهايس  هالبت

  تفاوت  رشه  كل ش  اب   هرش  تهوي  تاس  رذك  هب  زم ال.  تاس  طمحي   در  گفرهن  ي تجل  هرش  ره  تهوي   ت گف  وانت  مي  نرواي  از   ذارد،گ

 خصيتش  و  تهوي.  ند باش  مي  يته  يهويت  رعناص  از  يول  وندش  ي م  وبمحس  ازيب  رظاه  هب  هك  داريم  اديزي  هرهايش  روزهام.  دارد  ي هاي

  نت، س  اب  و  ددارن  انزم  و  كانم  در  هريش  هك  هايي   اخصش.  ديابن  ودنم  هرش  اصخ  ايه  شاخص  هك  دكن   مي  داپي  ا معن  انيزم  هرش

 بهره   رنظ  از  اه  رزمينس  نتري   غني  ايدش  و  ييك  هك  ام  وركش  در.  اند  تهپيوس  هجامع  آن  گفرهن  و   شدان  ا ب  يكل  ورط  هب  و  دعقاي

 يجهان  طحس  در  اش  دهش  ناخته ش  و  ژهوي  اريمعم  و  ازيشهرس  آن  اينموده  از  و  تاس  يفرهنگ  ايدست آورده  و  راثمي  از  ديمن

  برمي   رهبه  هچگون  ودخ  تهگذش  از  و   يم انديش  مي   هچگون  رداف  و   واهيمخ  ي م  هچگون  را  ودخ  روزهام   ي زندگ  هك  ن اي  هب  هتوج  ا ب  ت،اس

  امروزين  و  تهگذش  تهوي  هك  م نيازمندي  نبنابراي  و  تاس  ورداربرخ  يخاص  يتحساس  از  اريمعم  رعناص  دتولي  و   هرها ش  اختنس  م،داري

 لعوام  تتقوي  هب  مبخواهي  هچنانچ   ا آي  هك  دآي   مي  نذه  هب  ؤالس  ناي  هاين رابط  در.  [8]منمايي  تتقوي  را  آن  و  يمبازشناس  را  دو  ناي

  د باي  ه ك  اين  ا ي  تاس  افيك  تهگذش   ايه  ارزش  ه ب  رفص  كاي ات  مبپردازي  ورمانكش  اريمعم  و  ازيشهرس  در   خيصتش  رمظاه  و   ييتهو

  در  ت هوي  هب  تيابيدس  رايب   ت گف  د باي  تاراس  ن اي  در.  يم ده  رارق  ر نظ  د م  ي فرهنگ   و   ي تاريخ  ايه  ارزش  ر ب  وه الع   ري،ديگ  لعوام

 ؛ تاس رمؤث كامال  رزي ايه گام  تنبرداش اريمعم و ازيشهرس

 ود خ نامروزي هجامع رايب تهوي نظريه تبيين و ازيشهرس  و اريمعم  تهوي از عجام فتعري •

   تشخيص مظاهر و  بخش هويت عوامل تقويت •

 ي هويت  بي  ادايج لعوام  ذفح و  هريش شبخ  هويت لعوام ادايج •

 وس مأن  ايفضاه ظحف و هرها ش يمايس در فتگيآش زدودن •

 هرهاش اختس در هريش  معماري  نايآش ايه  نشانه و ننمادي  رعناص و زااج ادايج هب هتوج •
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 شهري  هويت بر   موثر ويژگیهاي : (2) جدول

كاربريهاي  

 موثر در شهري

  هويت تعريف

 شهراسالمي

 شهري  هويت  بر موثر ويژگيهاي

 ذهني  ويژگيهاي
 شكلي - عيني  ويژگيهاي

 ( فيزيكي)

 - عملكردي ويژگيهاي

 كاركردي

مذهبي، فرهنگي،  

 خدماتي  تجاري

نفوذپذيري؛    نمادين؛ زيبايي

سرزندگي؛   بصري؛ دلپذيري؛

  حس و  خاطرمكاني تعلق حس

  تداعي خوانايي؛  شهروندي؛

فرهنگ؛ /تمدن/تاريخ كننده

 انگيزي خاطره

  تنوع؛ شفافيت؛ مصالح؛

 سابقه خصوصيات بصري؛

سبك  مظاهرو   تاريخي؛

  و  ساختمان؛فرم و معماري

  و  اندازه طبقات؛/تراكم شكل؛

 سطح

 شهري؛ نشانه

  سازگاري؛ مطلوبيت؛

  عملكرد و كاربري

 اختالط اصلي؛

 همجواريها كاربريها؛ 

 

 کالبدي  بـا هويت درارتبـاط نظريهپردازان تعاريف بررسی 
رابط   اب كت  در  النك  وردنمثالگ  رايب.  دان  نموده  مطرح  را  متفاوتي  ديدگاههاي  فمختل  منداندانش  دي،كالب  تهوي  اب  هدر 

  ذهني  منظر تحليل «شهر سيماي» دركتاب  لينچ رايكوينب ا ي  و  دميكن  هارائ را عيني  منظر هاي تكنيك «هريش رمنظ هخالص»

 ريخت  او  نظر  ازنقطه.  يكندم  رحمط  را  شهر  شناسي  ريخت  «شهر  هاي  ويژگي   و  هريش  ت باف  »هدرمقال  كروف  كارل  و   است،  مهم

  خاص  جنبه  ماركواللي .  دهد  مي   نشان  را  شهر  هويت   و  تشخص  عامل   همين  و   است   ديگر  شهر  از  شهر  يك  خيصتش  لعام  شناسي،

 لحاص  شهري  هويت  او  عقيده  به.  است  ناميده  ت شهريهوي  ين،شهرنش  انانس  رايب  را  آن  و  دي را تعريفكردهكالب  هويت  از  تري

 شهروندان   به نفس  اعتماد  و   توانايي  بر  مثبت  تأثيري  كالبدي  هويت  عقيده اللي  به.  اوست  شهري  محيط  و  فرد  ميان  عميق  پيوند

 آنكه   از  پيش  شهر:  ميگويد  دانماركي  انديشمند  اريكالرسن،.  ازدس  يم  ايزمتم  آن  ر شهرونداناز غي   را  هرش  هر  شهروندان  و  دارد

  و   بهكجا  بدانيم  آنكه  براي  را  الزم   ايه   تجه  هك  مادي  هاي   تفاوت  است،  شده   تشكيل  اازتفاوت ه   د، باش  ده ش   كيلتش  ها   پديده   از

 براي   الكساندر  كريستوفر  . دارد  ائيمعن  وعتن  رب  تمكاني دالل  تنوع  گفت  ميتوان  واقع  در  دهند  مي  ما  به  تكنيمحرك  بايد  چگونه

  مي  لحاص  انمك  آن  در  هاييكه  رويداد  از  خاصي  الگوي  تمرمس  رارازتك  ا فض  ره  تهوي:  گويد  مي   وشهرها  ادربناه   تهوي  فتعري

  بايد  رابطه  دراين.  مي افتد   اتفاق   درآن  كه  است  رويدادي  تأثير  تحت  چيز  از هر  بيش  بنا  يا  شهر  هر  هويت.  ميگيرد  شكل  شود،

 زان ري  ه برنام  و  ذارانطرف سياست گ  از(  Collective Memory)  جمعي   خاطرات  دهي به  جهت  مسأله   كردكه  نشان  خاطر

  ر روزهه  زندگي  و  هويت  فرهنگ،  خاطره،  ارتباط  با  ون مرتبطازمت  بسياري  در  جمعي  هويت  ايجاد  هاي  تاي سياستدرراس  هريش

 تكاريدس  شهر،  در  جمعي  ال خاطرات انتق  و  تثب  ري،شكلگي  انامك  از  عبارتند  دراين حوزه  حساس  مسائل .  است  شده  كشيده  نقد  به

  ايجاد   دفرآين  و  اريخيت  تهوي  تعيـين  و  شهرها  خاطرات  ايييكت  محو  و  شدن  جهاني  جمعي،  خاطرات  گزينشاي  ه  تسياس  و

  جدول   در  .[9]اند  قرارگرفته  مطالعه  وردم  فمختل  ومعل  گرانپژوهش   طرف   از  يكديگر  اب   كنزدي  ياربس  اطارتب  در  كه  آل  ايده   هويت

 .است شده هري پرداختهش مندانانديش رمنظ از كالبدي  هويت با دررابطه شده  مطرح هاي نظريه  بندي دسته به (3شماره )
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 شهري انديشمندان از منظر  کالبدي  مفهوم هويت: (3)  شماره جدول

 
7 Amos Rapoport 
8 Kevin A. Lynch 
9 Christopher Alexander 
10 Walter Bor 
11 Edward 
12 Gordon Cullen 
13 Jane Jacobs 

 نتيجهگيري 
 هويت  زيربنايی   عوامل

 کالبدي()

 هويت   تعريف  و   مفهوم

 کالبدي()
 نظريهپرداز

  كيفيت دو داشتن مستلزم هويت

  تشابه"  و "گروهي برون تفاوت"

 طور  به خصوصيات "گروهي درون

 .است همزمان

 تاريخي، خصوصيات

 روانشناسي  و اجتماعي

 تشخيص و تميز  كهقابل خصوصيتي

  مي فراهم ديگر ازعناصر را عنصري

  يكديگر از را شهري عناصر و آورد

 . سازد مي  متمايز

 7راپاپورت

  تشخيص، حس به منجر هويت

  حس و  عاطفي عملكرد  و خوانايي

 ميشود  محيط به تعلق

 تاريخي، خصوصيات

 روانشناسي  و اجتماعي

 را مكان  يك شخصميتواند كه حدي

  مكانها ساير از متمايز مكان عنوان به

 شخصيتي كه گونهاي به كند،   شناسايي

 . باشد داشته فرد به منحصر

 کوين

 8لينچ 

  اصلي مبناي  كه هايي  كيفيت

  و  بنا  شهر، انسان،  هر روح و حيات

  تجسم هستند،  بكر طبيعت يا

 . اند هويت  كالبدي

 تاريخي، خصوصيات

 روانشناسي  و اجتماعي

 هاي كيفيت كالبدي تجسم هويت،

 است بناها  در بينام 

 کريستوفر 

 9الکساندر

  حس  و خوانايي به منجر هويت

 .ميشود محيط به تعلق

  درفرم جذابيت و تنوع وجود

 و

 محيط عملكرد

  و كوچك  هاي  تفاوت  همان هويت،

 يك بازشناختن باعث  استكه بزرگي

 .ميشود محيط خوانايي و مكان

 10والتربور

  هويت،  واجد شهري درمكانهاي

  كالبدي، هاي ويژگي  بين  تعامل

  ديده درمحيط  مفاهيم و  ها فعاليت

 . ميشود

  و  مفاهيم  كالبدي، فضاي

 محيط  در ها فعاليت

 و ظاهري تركيب"  متقابل ارتباط هويت

 فعاليت  و  عملكردها" ، "نمادها كالبدي

  نمادها مفاهيم  و "مشاهده قابل   هاي

 .است محيط در

 11ادواردرلف 

  بايد مطلوب شهري محيط يك

 از مستقل شخصيتي و هويت

 باشد   داشته فرد هويت

  كالبدي، طراحي هاي سبك

 خصوصيات، جزئيات،

  هايي  شيوه و  ها برجستگي

  شكل آنها قالب  در بناها كه

 . گيرند  مي

 فردي هاي شخصيت به توجه هويت،

 در  يكنواختي از پرهيز و محيط هر

 جلوه به طريق از شهري هاي محيط

 محيط هر  خاص هاي  ويژگي درآوردن

 .است

  گوردن

 12کالن

  فضاهاي هاي  درفعاليت تنوع

  كاربري تركيب و اختالط شهري،

  و  انساني حيات كردن  عمده و  ها

  اهميت محيط هويت در اجتماعي

 .دارد

  ريزي برنامه هاي جنبه

 شهري 

  زندگي و  ها فعاليت با رابطه در هويت

 برنامه ديدگاه از شهري هاي  خيابان

 .ميشود تعريف شهري ريزي

  جين

 13جيکوبز
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 اسالمی شهر
  تعريفي  ارائه  در  نظران  صاحب  و  رانمتفك  و   است  نشده  ارائه  آن  خصوصيات  و   اسالمي  هرش   از  انعيم  و  جامع  تعريف  تاكنون

  ي، فرهنگ   ژه وي  تهوي  انگربي  لمان،مس  اظرانن   و  گرانپژوهش  ومعم   رايب  المي اس  شهرهاي  اصطالح.  اند  مانده   ازب  دهپدي   ناي  از  يمقتض

 اشاره   مبناي  بر  واقع  در  «اسالمي  شهر»  د، عنوانكن  يم  داج  آن   از  غير  از  را ودخ  شهري  طكه محي  تاس  اصيخ  اريخيت   و  اييفض

  ويژه   گروه   ميتواند   كه  است  هري ش  وعمصن  فضاهاي  و  دين  يك  بين  اريو ساخت  يكل   ي،ذات  اطارتب  وعي ن  ودوج  رب  منيض  دتأكي  و

  اي ه  ديهمانن  جمعيت،  و  معيشت  اقليم،   نظر  از  است  نممك  كه  ابهيمش  زمراك  ر ديگ  با   ايسهمق  در  را  انساني  جمعيت  مراكز  از  اي

  به  دش  اسيست  پرورش  و  آموزش  دين  گسترش  و  نشر  زمرك  ل دلي  هب  اسالم  صدر  در  اسالمي  شهر.  دكنن  ايزمتم  ند،باش  داشته  كلي

  در. اسـت بوده  شيوه همان بـه  ا ي  و  همدين ديني   نيازهاي به  پاسخگويي جهت  در آن ودنب هرش  هاينك به توجه  با مكه  مثال عنوان

  ه بستگي ب  راه  همان  بقل  از  "  هروندش"  و  زمان  درهمان  ندي  و  تسياس  زمرك  ود،ميش  توسعه  شخصيت،  انهم  الميشهرستان اس

  ي جغراف  وف،فيلس  ورخ،م  هاي  نوشته  روي  ر ب  هك  اي  همطالع  اسبراس  "يمارس"  . ودب  دني م  و   مذهبي  از  عضوي  يك  و   نظم   معناي

  و   تاس  شده  متمركز  مسجد  اطراف  در  كه  شهري  ويژگي  اب   سااسا  را  اسالمي  شهر  است،  داشته  ابنخلدون  عرب  دانحقوق  و  دان

  يم   لدخي  هرش  دي كالب  ايفض  ايجاد  در   "كالبد "و"رفتار"،"انسان"رعنص  هس  وركلي بط.  د ميكن  توصيف.  است  حمام  و  بازار  داراي

  كلش  در  "المع  با اسالمي  ارتباط  و   عمل"  و   "اسالمي   اررفت  و   الق اخ"  ،"ديتوحي  يبين  انجه"رعنص هس  المياس  هرش  در  ا ام.  ندباش

 بر   دايره  سه  كه  است  وقتي  تحال  رينبهت  يم،ده  اننش  متقاطي  دواير  صورت  رابه  رنصع   هس  ناي  اگر  حال.  هستند  سهيم  آن  گيري

 . [9]باشند منطبق  هم

 

 اسالمی   شهر  هويت

  ل قاب  فرهنگي  و  مكاني   و  زماني   هاي  وراي اختالف  درن،م   رغي  ايالگو ه  از  لكام  اي  همجموعـ  وانعن  هب  المياس  شهر  هويت

. دين  عنوان  به  الماس  هن  و  است  تمدن  عنوان  به  اسالم  دهندهء  نشان  ازي،شهرس  و  اريمعم  كنار  در  اسالمي  صنعت  و  است  اييشناس

هاي   فرهنگ  تاثيرپذيري.  است   اسالمي  و  مستقل  داراي هويت يسياس  و   اقتصادي  ديني،  اجتماعي،   فيزيكي،  در ابعاد  المياس  هرش

 .تهداش  ود وج  روزام  هب  ا ت  ديم ق  از  و   طبيعي   كامالً   امري  يكديگر  از  شهرسازي  يوه ش  در  هجمل  ن م  اگون،گون  اد ابع   در  جهان  مردم

  با   صرفا  زمان  تصور  ت،هوي  تداوم   در.  هاست  آن  كالبدي  و   اجتماعي  محيط  ويق  همگرايي  شهرسنتي،  هويت  تاكيد  مورد  سرمشق

  رحاض  انزم   در  را  آن  و   دارينگه  را  تهگذش  د نقادر  اريخ ت  دارينگه  و   اد ايج  با   كه   هستند  نمادها  ن اي  رازي.  تاس  ذير پ   انامك   نماد

 . [9]كنند ممجس

 

 اسالمی شهر هويت  بر شهري کاربريهاي موثر  ابعاد: (1شماره )  شکل

 

 اسالمی –ايرانی  هويت  و   مصنوع  محيط   ارتباط

 :هستند زير قرار  به آن اهم كه  دارد مقوالتي و  مفاهيم از نشان كه است هويتي واجد (هرش معماري) محيط

 .  است جامعه بر  حاكم هاي ارزش بيانگر مصنوع محيط هويت •
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 واجد  صورت  در  را  خويش  و  تهداش  تمايل   آن  به  بودن  متصل  به  جامعه  كه  تاس  ارزش هايي   بيانگر  مصنوع  محيط  هويت •

 . پندارد  مي ترقي و كمال مسير در ها، ارزش آن رعايت بودن و

 .شود شناخته هويت آن با  دارد  تمايل جامعه كه تاس هويتي  بيانگر مصنوع طمحي  ويژگي هاي •

 . مي كند  زيست آن در و  آورده پديد  را محيط آن كه تاس جامعه اي هويت  بيانگر مصنوع محيط  ويژگي هاي •

  جامعه  براي  دمي خواهن  هر(ش  مديران  و  ريزان  برنامه  )طراحان،  عده اي  كه  تاس  هويتي  بيانگر   مصنوع  محيط  ايه  ويژگي •

  شكل   اصولي  پاية  بر  هر،ش  جمله  از  و  انسان  آثار  كه  دانست  وقتي  مي توان  را  حالت  بهترين  اساس  اين  بر  .آورند  وجود  به

 جهان بيني  از  مأخوذ  فرهنگي  مباني  و  اصول  مبين  حاصله  هويّت  و  ودهب  جامعه  فرهنگ  از  منبعث  اصول  آن  كه  گرفته

 . [9]باشد  جامعه

 

 14شهري   المان

 ك ي  ورتص  به  يهندس كالاش  و  اماحج  ي درون  ايه   ويژگي  از  آن  ساخت  در  كه  وار  رهپيك  تاس  يتركيب  هريش  انيادم  اي  انلما

  و   دارپاي  ادليتع   و   يهندس  امنظ  يك  داراي  تركيب  اين  چيـز  ره  از  لقب.  ودش  يم  تفادهاس  فوق   واردم  از  يتلفيق  و  هيكپارچ  تكلي

  مي  ودخ  ر درگي  را  انذهنش  و   دنماي   يم   ودخ  ذب ج  اي   هگون  ه ب  را  راد اف  شهر  طح س  در  ايي خودنم  از  س پ  ه ك  اي  هگون  هب  تزيباس

  در  و  رددگ  يم  رنظ  وردم  همنطق   در  هرش  ناختش  رايب  اي  همشخص   مبليكس  ورتص   به  هرش  از  همنطق  آن  در  اه   دتم  ات  هك  دكن

  ويژگي   و  ها   اخصهش  الدنب  هب  ودآگاهناخ  ورمذب  همنطق  ام ن  دنش   رده ب  ا ب  ن ذه  هك  اي  هگون  هب  ردد،گ   مي   هريش  هاي  اخصهش  زج  عواق

  تند هس  هريش  انمبلم  ممه  زاياج  از  هريش  ايه انالم.  ردك  دخواه  ازيتصويرس  ودخ  در  را  رنظ  وردم  انالم  همنطق  آن  اص خ  ايه

 مي  هريش  ايه  المان  يطراح  دافاه  هجمل   از.  ندباش  تهداش  زاييبس  أثيرت  هروندانش  هويت  و  كانم  سح  اارتق  در  توانند  يم  هك

 :ردك ارهاش رزي واردم هب وانت

  كل ش  رب  همنطق  اي  هرش ك ي  تهوي  هك اي  هگون  هب  ت؛اس  راربرق  ويهس  دو  اي  هرابط  هريش  تهوي و اه   المان  نبي: يبخش  هويت (1

  زاييس  هب  شنق  دمي توان  همنطق  رايب  تهوي  ادايج  در  انالم  يطراح  رديگ  ويس  از  و  است  ذارتاثيرگ  آن  اصخ  ايه  المان  گيري

 . دباش تهداش

  ايفض  ازيزيباس  در  زاييبس  اثيرت  د توان  مي  ريبص  ايآلودگي ه  حذف   و   اه   المان  بمناس  يطراح:  هريش  ايفض  ازيزيباس (2

  وعتن  اد ايج  ثباع   هريش   ايفضاه   در  ذابج  اي ه  المان  ريقرارگي  هك  اين  نضم  د؛ باش  تهداش  هروندانش  هروحي  تتقوي  و  هريش

 .  [10]ودش مي  ا آنه دنش ي غن و

 

 شهري  هاي  المان خاص هاي ويژگی 

  .شوند  واقع   ديگرموثر  جهات   و   درزيبايي   وهم   متفاوت   هاي درعملكرد  هم   كه   شوند  طراحي اي   گونه  به   بايد   شهري  هاي   المان

  برقراركنند،كه  ارتباط  خود  مخاطب  با   و   باشند   داشته  مهمي   نقش  شهري  منظر  و  درسيما  هرعنصرشهري مانند توانند  مي   ها   المان

  مي   منطقه...  و  رسوم  و  آداب  فرهنگي،  اقليم،  هاي  ويژگي   از  كامل  عاتالاط  داشتن  دقيق،  وطراحي  ريزي  برنامه  به  امرنيازمند  اين

 به   احسن  نحو  به  را  شهري  وهويت   شوند  موفق  خود  درعملكرد  توانند  مي   شهري  هاي  المان  نكات،  اين  رعايت  درصورت  باشد،كه

 خصوصيات   و  جغرافيايي  اجتماعي،  فرهنگي،  ازنظر  منطقه  معرفي  و  رساني  عالاط  ها  المان  اهداف  از   يكي  اينكه  به  باتوجه  .گذارند  اجرا

 برقراري  بر،   وهالع   اما.  كنند  كمك   مخاطبين  و   مردم  با  موثرتر  ارتباط  دربرقراري  توانند   مي   موارد  اين   ي   همه  است،   منطقه  مردم

 قرار   تاثير  تحت  را  شهر  مختلف  هاي  قسمت  زيرا  باشد،  داشته  شهر  سيماي  درزيبايي   مهمي  نقش  تواند  مي  مخاطبين  با  ارتباط

  فرد   به  منحصر  ويژگي  قسمت  هر شهر،  مختلف  هاي  قسمت  در  ها  نشانه  اين  ايجاد  با نوعي  به  و  كند   مي   خارج  يكنواختي  از  و  داده

  توجه   نيز،  جزييات  به  بايد  شهري  هاي  نشانه  اين  طراحي  در  كه  است  ذكر  به  زمال[11] .كرد  خواهد  كمك  شهر  غناي  به  و  يابد  مي

 صرفه داشتن  پذيري، انعطاف  كافي، ايمني  دوام،  مقياس،   جانمايي،  كاررفته، به  مصالح  جنس  نورپردازي،  سبك رنگ، ازقبيل شود
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  ميزان  تعيين  مهم  ازعوامل  يكي  كه  است،  برخوردار  اي  ويژه  اهميت   از  نمادها  جانمايي  و  قرارگيري  مكان  مثال  براي  ،... و  اقتصادي

  باشند   مي  شهري  هاي  المان  اجزاي  ترين  مهم  از  يكي  كه  اتوبوس  هاي  ايستگاه  نمونه  عنوان  به  باشد  مي  افراد  ذهن  در  گذاري  تاثير

  .باشد  داشته  اطراف  به  مناسبي  وديد  نمايد  راغب  عمومي  ونقل  حمل  از  استفاده به  را  شهروندان  كه  شوند  طراحي  اي  گونه  به  بايد

  كالبد   حيات  بر  زيادي  تاثير  ويژگي  اين  با  كه  باشند  زيادي  عاتال اط  حاوي  توانند  مي  دارند  كه  سياقي  و  سبك  هر  با  ها  المان

 شدن   متمايز  موجب  توانند  مي  كه  شوند  مي  شهر  هر  ناطق  زبان  و  شناسنامه  نوعي  به  و  گذارند  مي  شهرها  شهرسازي  و  معماري

 . [12]شوند  يكديگر از شهرها

 

 گونه شناسی المان هاي شهري 

  مفهوم  دارند اييزيب  و  هنري- نمايشي  ي  جنبه  صرفا   آيدمي    بر  اسمشان  از  كه  همانگونه  نمايشي  المانهاي  : نمايشي  المان  _1

درگير  بيشتر كه هستند كساني اآنه بمخاط و وندميش  دهدي ركمت ها شهر سطح در المانها اينگونه. نميكنند بيان اصوال را خاصي

 .باشند هنري مسائل

  قطعا   ديگر بعبارت  ميباشد،  خاصي  مطلب  بيان  اثر  اين  خلق   از  طراح  هدف  پيداست  آن  نام  از  كه  همانطور:  بياني  المان _2

 به   توجه  با   را  خاص  مفهومي  ا ي   و  دباش  رنظ  وردم  انمك   در  اصخ   اي  هواقع  ثبت  ميتواند  اين  حال.  است  نهفته  آن  پس   در  مفهومي

  با   بتوانند  بايست  مي   يعني  آنهاست  گرايي امع  در  بياني  ايالمانه  مهـم   بسيار  ويژگي.  كند   القا  بيننده  به  منطقه  هاي  ويژگي  و  نام

 برقراري  براي  طبعا   المانها  نوع  اين  گيري  قرار  مكان.  كند رارارتباط برق  نيز  ندارد  چنداني  ي  سررشته  هنر  از  كه  عادي   و  عام   مخاطب

  ميدان  نام   با  نظر  مورد  المان  معموال.  است  شهري  ميادين  در  بويژه   و شهر  سطح  در  جامعه  در  تر  وسيع  مخاطبين  با  بيشتر  ارتباط

  .دارد ارتباط نظر مورد شهري منطقه يا

  لحاظ به محدوديتهايي عملكرد عنصر كه چرا گيرد مي  فاصله فوق تعاريف از حدي تا المان از نوع اين: عملكردي المان _3

  ايستگاههاي   مثال   طور  به   ا ميباشد؛ه  هرش  طحس  در  اآنه  تربيش  تعداد   در   المانها   اينگونه  ديگر  ويژگي.  نمود  خواهد  ايجاد   فرمي   قوانين

 هنري   نظام  و  زيبايي  داراي  عملكردي  ي  سازه  ورتيكه يكص  در.  ...  و  فروشي  روزنامه  هاي  دكه-تلفن  كيوسكهاي-مترو-اتوبوس

  به   منحصر  خراش  آسمان  يا  برج  گونه  هر.  باشد   متفاوت  اير شهرهاس  اب   و  شده  طراحي  خود  سبك  به  شهر  هر  براي  ميتواند  باشد

 كه  شرطي  به  ايفاكند  را  عملكردي  المان  يك  نقش  ميتواند  اي  منطقه  ا اهميتي  و  اعارتف  اظلح  به   چه  و  معماري  لحاظ  به  چه  فرد

 . [13]تهران در ميالد مخابراتي برج مانند   باشد اخصش و تك نظر مورد ي درمنطقه

 

 شهري   فضاي  در  ها   المان نقش  و  اهميت

  بدون  و  .ميگيرد  قرار  نمادها   تاثير  تحت   خود  ارتباط،  ماهيت  گاه   كه  است  ايي   اندازه   به  ارتباطات  در   نمادها   و   نشانه  اهميت

  پيوند نسل  ي  آورنده   بوجود  و  آن  ساكنان  هويت  مظهر  سرزمين  يك   نمادهاي   يا   نشان.  داشت  نخواهند   ملي   هويت   ها   انسان  آن،

  كه  يابند،   مي   ملي  ارزش  هنگامي  و  دارند   متفاوتي   اهميت  و  ارزش   مختلف  درجوامع  ها   نشان  و  نمادها  .است  متمادي  رونق  در  ها

  س ح  ايجاد ))  و((  معنا  بيان))  عملكرد   دو   داراي,  ديگر  نماد  هر  همانند ,  معماري  هاي   نشان.  باشند  هجامع  اي اعض  تاكثري  ولقب  وردم

  نشانه اين.  دارد  مي  اظهار  را  خاص  اي  جامعه  به  تعلق  حس  و پردازد  مي  خود  از  فراتر معنايي  انبي  هب  اي  انهنش   ره  تندهس((  تهوي

 شهري   والگوهاي  نمادها  .كنند  مي  تقويت  نيز  را  هويت  و  معنا  از  خاصي  حس,  شوند  يم  راركت  ره روزم  دگيزن  در  آنكه  دليل  به  ها

  و  بادقت  چنانچه م، عالئ ناي  د ان وده ب هتوج مورد شهرها  در  حاكم بينش  و  تفكر  ي كننده   القا هاي  نشانه  و  عالئم عنوان به هميشه

  و  شهر ساكنان بخشي آگاهي  به و  كنند  نقش  ايفاي  مهمي بسيار عمومي  رسانه عنوان به توانند مي   شوند، انتخاب متعالي  انديشه

  هاي  ازجنبه كه  است كننده وتعيين  مهم چنان شهر فضاهاي  و  بناها  هادر   نشان  و  نمادها نقش.  بپردازند  آن بازديدكنندگان حتي

  همانند   و   دهند  مي   راسازمان  خاصي   حوزههاي  نمادها   درواقع،  .دهد  مي   شكل  را  ها  آن  اررفت  گذاردو  تأثيرمي  ساكنان  بر  گوناگون

  وعالئم   ها   نشان.  رسانند  مي  ياري  مثبت  اعمال  ارائه  به  يا  و  شوند   مي  شهروندان  اعمال  از  برخي  ودنم  و  ظهور  مانع  هايي   حائل

 . [14]اند  محيط با  تطابق و  خوانايي سازي هويت،  غني براي ارزان نسبتاً مؤثرو وسايلي 
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 اسالمی -ايرانی  بخشی  هويت  در  المان   تاثير 

آن   در   را  خود  هويت  كه  ديگرعناصري  بياني   به  آشنا،   هايي  پديده   و   عناصر  بدنبال   شهري  فضاي  و   شهر  در  امروزي  هاي   انسان

.  سازند  برطرف  شده  ايجاد  شهر  در  موجود  بصري  هاي  آشفتگي  بعلت  كه  روحيشان  و  بصري  هاي  خستگي  تا  هستند  د،كنن  جستجو

  اين   ترويج  در  اسالمي-ايراني  هاي  شاخص  از  گيري  بهره  با  كه  عناصري.  راهگشاست  شهري  هاي   المان  يطراح  هك  جاست  اين

  پاسخ .  ايم  مواجه  گرايي  دين  و گرايي  ملي   رويكرد،   دو  با  همواره  اسالمي-ايراني  هويت  بازشناسي  در.باشد  كارگشا  تواند   مي  فرهنگ

  هويت  به  دادن  اصالت  باعث  خويش  شمول  جهان  و  ذاتي  و  اصيل  هاي  ويژگي  با  دين  اين  هك  ودب  ناي  تهوي  ي  مسئله  به  اسالم

  امالت تع   و   مناسبات   در  شهري  هنر  جايگاه   ارتقاي   با   پس .  است  ساخته  عمومي   را  آن  و   تهگش  ا ه   ان انس  معنوي  مشترك  و  فراگير

  هاي  المان  قالب  در  اسالم  ذاتي  و  اصيل  هاي  ويژگي  بكارگيري  و  شناسي  ردمم  و  ينيشهرنش  ثمباح   و   ناختيش  هجامع  ي، فرهنگ

  هويت   بازگرداندن  موجب  توان،  مي   هستند آثار  اين  اصلي  مخاطبان  هك  هروندانش  بـا  وردبرخ  در  هر،ش  هبدن  آن  قرارگيري  و  شهري

 ساخت   و  طراحي  كه  است  حالي  در  اين.[15]پرداخت  غيرمسـتقيم  بطـور  آن  هـاي  شاخص  و  نمودها  القاي  به  و  اسالمي-ايراني

  بي   تسكين  در  تواند   مي   خود  يمحيط  فضاي  با  متناسب  البته  و  برجسته  هنري  هاي  آرايه  عناصر،  حاوي  انگيزو  عاطفه  فضاهايي 

 آن  محيطي فضاي  زيباسازي  هري،ش  رهن  راث  ك ي  اركردك  رينت   م مه  كش  ي ب.  باشد  مفيد  شهري، فضاهاي  بصري  اغتشاش  و  نظمي

  فضا   اغتشاش  رب  خود  بصري،  لحاظ  از  و  باشد   فضا  با  متناسب  اثر،  ابعاد  البته  و  اجرا  شيوه  و  فرم  لحاظ  از  كه  اي  گونه  به  است

  پيامي  بيانگر  تواند  مي  كه  همانطور  شود  مي  منتقل  ها  المان  طريق  از  كه  است  پيامي  ها  المان  طراحي  در  مهم   نكات  از  يكي.نيفزايد

  مي   پس .  باشد   ماست  ديدگاه  با   متناقض  كه  غرب  تفكر  ترويج   ساز   زمينه  ميتواند  نادرست  طراحي  با   باشد،   ها  ارزش  ظحف  ورمنظ  به

  ايجادكنيم،   درفرد  را  تفكر  كمي  كه  بطوري  بلكه  مستقيم  بطور  نه  ها  المان  در  آن  بكارگيري  و  اسالمي-ايراني  ايالگوه  ناختش  با  توان

 كمك   شهرها  بخشي  هويت  به  طريق  اين  از  و   شويم  فرد  ذهن  در  اسالمي -ايراني  فرهنگ  دنش  هنهادين  موجب  بعبارتي

  و  كالبدي   بيانگرهويت  شهرها  اين   نمود،  مشاهده   توان  مي   را  هويت   اين   ي  نمونه  وجه  زيباترين  به  ايران  كهن   درشهرهاي.كنيم

  ي بيرون  يماي س  ر،ديگ  عبارت  هب.  دان  ويتي ه  چنين  فاقد  شهرها  منظر  امروزه   كه  حالي   در   اند؛  بوده  شان  درككاركردهاي   براي  بصري

  به  وهدفداري  آگاهانه  تالش  هيچ  كه  رسد  نظرمي  به  چنين  و  نيست  آنها   ساكنان  هويت  دهندة  معاصرانعكاس  هرهايش  رعناص

  بين  از  كلي  به  يا  فرهنگي  هويت  نمادهاي  و  ها  نشان  از  بسياري  شهرها،  اين  در.است  نپذيرفته  صورت   اآنه  به  بخشي  منظورهويت

  رويكردي  با  شهري  هاي  المان  طراحي  - شده  فكر ولي  كوچك حركت   با يك كه  اينجاست  و   اند   شده   شدتكمرنگ  به يا  و   اند  رفته

 . [15]گشت كنوني شرايط بهبود  موجب حدي تا  يا  و  داد انپاي   ائلمس  ناي به توان مي اسالمي-ايراني

 

 اسالمی  - از هويت ايرانی اهميت تاثير پذيري المان هاي شهري  

اجتماعي و... داراي ويژه گي هاي منحصر   سياسي،   اسالمي به لحاظ كالبدي،-گفته شده است شهر ايرانيهمانظور كه پيشتر  

به فردي است كه در منابع مختلف به شدت مورد توجه مسشرقين و محققين قرار گرفته است.در يك جامعه يا شهر آرماني در  

ايمان به اصل مذكور و پذيرش الزامات    ركن اساسي است و خصلت اصلي شهر ديني،  ديني،اصل توحيد و خدا محوري،جهان  

در    تحقق شهر و جامعه مطلوب ديني منوط به پيدايش عالم و مردماني كه به آيين تعالم تعلق دارند مي باشد.  ناشي از آن است.

راده و قدرت الهي مي داند و پايان زندگي را مرگ و نيستي مطلق فرض نمي  جهان و طبيعت را مظهر ا  شهر آرماني ديني فرد،

در اين شهر روابط افراد با يكديگر و حكومت شوندگان بايد معطوف به اصل    وخويشتن را در تضاد و مخالف هستي نمي بيند.   كند، 

اسي باشد زيرا اصل زندگي اجتماعي براي  مذكور باشد و اين امر بايد اولويت اول و هدف اساسي هر نظم و نظام اجتماعي و سي

حرمت انسان ها در يك شهر  نكته قابل تئجه آن است كه حفظ    .[16]سعادت و تكامل چنين موجودي است  رشد و بالندگي،

در اين جامعه محور تمامي فعاليت ها مي    متوجه همه انسان ها و هيچ فردي از اين دايره خارج و مستثني نيست. اسالمي،-ايراني

ايست معطوف به اصل عدالت و حق و عدم تجاوز و تعدي به حقوق ديگران باشد و اين اصل مي بايست در تمامي عرصه ها رعايت  ب

شود.به طور خالصه در جامعه اسالمي دادگري و عدالت محور تمامي فعاليت هاست و در اين اصل در آن بهتر است.عدالت و  

امعه اسالمي و همچنين به منزله يكي از اهداف چنين جامعه ايي،راه گشاي روابط  دادگري به منزله يكي از خصوصيات مومن و ج

اسالمي به نحوي بنا و پي  -از،يكسان و انيس است.شهر ايرانيزندگي فرد و جامعه است.از سوي ديگر جامعه انسان با طبيعت همس 
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ديندار به جهان پيرامون خود به آن ها اجازه   ريزي نمي شود كه نشانگر مخالفت انسان،طبيعت باشد.روحيه اسالمي و نگرش فرد

از مطالب    نمي دهد كه با طبيعت دشمني ورزند،در آن دخل و تصرف بي اندازه كنند و بر آن صدمه و زيان بي حد و حصر رسانند. 

  عد اجتماعي، اسالمي مجموعه ايي عظيم و كامل از صفات حق تعالي در ب  -فوق مي توان چنين نتيجه گرفت كه آرمان شهر ايراني

اسالمي كه نمايانگر ويژگي ها و اصول حاكم در آن  -ر ايرانيسياسي و... مي باشد.المان هاي شهري به عنوان بخشي از يك شه 

 . [17]اسالمي را در خود جاي دهند-ت شاخصه هاي هويت يك شهر ايرانيهستند نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مي بايس

 

 اسالمی  -ايرانی شهر  هويت  و ها  المان

 جوامع  و  رادازاف  اعاجتم  اي  ردف  يك  «تشخص»  باعث  كه  است   مشخصاتي  و  صفات  از  اي  مجموعه  ،«هويت»  كه  جايي  آن  از

  تداعي   و  ايجاد  ي   واسطه  به  شهر  در  هويت.  گردد  مي  مستقل  و   يافته  شخصيت  معيار،  اين  از  تبعيت  به  نيز  شهر  گردد؛   مي  ديگر

  كه   «شدن شهروند»  سوي  به  را  شهرنشينان  و  كرده  فراهم  آنان  نزد   را  وابستگي  و  خاطر   تعلق  شهروندان،  در  «عمومي  خاطرات»

 آن  شهروندان گفرهن  ولمعل   خود  شهر  هويت  كه  چند   هر  پس .  كند  مي  هدايت  دارد،   صرف  شدن   ساكن  از  تر  فعال   اي  گستره

  نزد  قضاوت  و  اركتمش  با  مرتبط  معيارهاي  تدوين   باعث  تواند  مي   و   داده   قرار  تأثير  تحت  را  سازي  شهروند   فرآيند   ليكن  است؛

 بندي  طبقه  زير  شرح  به  توان  مي  را  باشد  مي  شهر  كلي تهوي  انگرنماي  كه  اساسي  بعد   چهار  كلي  طور  به.  گردد   ساكنان  و  ناظران

 [18] :كرد

. است تميسيس  اختارس  يك  داراي  انساني،   هاي  فعاليت  بستر   عنوان  به  طبيعي   محيط.  اكولوژيك  محيطيـ   هويت:  اول  بعد

  اين  كل  يطرف  از .  دهد   مي   شكل  را  محيطي   ساختار   خود  كيفي  و   كمي   هاي   ويژگي   با   كه  است  عناصري  و  اجزا  داراي  نظام   اين

 . كند  مي  ايجاد انسان فعاليت براي را مختلفي هاي  بستر و  ها زمينه خود هاي ويژگي با منسجم صورت به ساختار

 مي  زارياب  الدنب  هب  همواره  انسان.  است  انسان  دارد،  هويت  دغدغه  كه  موجودي  تنها.  فرهنگي  ـ  اجتماعي  هويت:  دوم  بعد

  چرا نيست؛ ذيرپ انامك ايرينس از متنوع صورت به خويشتن  تبيين كه است بديهي . كند تبيين آن ي واسطه  به را خود كه گردد

  و   حضور  با  فرد رديگ  ويس  از.  نمايد  مي  معرفي  آن  با  را  خويش  فرد،  است  اجتماعي  حيات  ي  حوزه  از  بخشي  شخص  هويت  كه

  با   گردد،   مي  ديگران اب   يشخص  طرواب  و   اعي اجتم  تمنزل  نام،  يعني   شخصي؛   هويت  داراي  كه  آن  بر   عالوه   جمع  در   يافتن  رشد

  فرهنگي ـ  اجتماعي  هويت هب  هتوج اساس  اين بر . يابد مي   نيز جمعي  هويت  شود، مي   خوانده فرهنگ  كه مشتركي  عناصر  گرفتن

 .است ناپذير گريز شهري ي جامعه  واقعي هويت شناخت راستاي در

  تا   ازگذاشته  آن  اكنانس   طتوس  هك  تاس  هايي   فعاليت   شهري  فضاهاي   در   بخش هويت  ابعاد   از  يكي . اقتصادي  هويت:  سوم  بعد

  و   سكونتگاهي  ي  بكهش  اييفض  ازمانس   مراتب  سلسله  در  را  شهر  جايگاه  و   دهد  مي   تشكيل  را  شهري  اقتصاد  هاي  پايه  امروز  به

  خاصي  شهرهاي اي   و  اه  مكان  در  ويژه  طور  به  كه  ها  فعاليت  از  برخي  بسيارند  چه.  كند  مي  تعريف  شهرها  ساير  با  را  آن  ارتباط

.  كنند  مي  نمايي   انخودمك  ا ي  هرش  هويتي   اركان  از  يكي  عنوان  به  و   دارند   اختصاص  جغرافيايي  ويژه   مكان  يك   به  و   دارند  وجود

 [17]است ضروري و الزم شهري  هويت از بعد اين به توجه بنابراين

  اصلي   ساخت  و  هرش  كل ش  و  اختار س  و   تباف  ه ك  تاس  هويتي غالب  عامل  آن  كالبدي  هويت. فضايي  كالبدي  هويت :  چهارم  بعد

  هويت   عنصر  پنج وي  دگاهدي   از.  د بين  مي  كالبدي  وجوه  در  عمدتا    را  بخش  هويت  عناصر  لينچ  كوئين.  است  وابسته  هويت  آن  به

  فضايي مكاني ساختار و كالبدي بافت بنابراين،.  ها نشانه و ها  گره  ها، محله ها، لبه ارتباطي، شبكه و ها راه: از عبارتند شهر بخش

  عقايد،   ها،  انديشه  از  متأثر هرهاش  كالبدي   بافت  گيري  شكل  زيرا  دهد   مي  شكل  را  شهرها  هويتي  ابعاد   ترين  مهم  از  يكي   شهرها

  ابعاد  ساير تر بيش شناخت به  تواند يم  هرهاش از شبخ ناي ناخت ش رو اين از. باشد  مي  جامعه  فرهنگ سطح و  ها  فعاليت  باورها،

 بصري  صورت  به  را  هويت شهري  بازشناسي  انامك  ديكالب   تباف   هك  ت اس  آن  واقعيت.  بينجامد  نيز  فرهنگي   و   اقتصادي  اجتماعي،

 كالبدي  خصوصيات  سبب  به  شهري  فضاهاي  .دارد ريت  يشب   تاهمي  ويتيه  ابعاد  ساير  ميان  از  دليل  همين  به  و   كند  مي  فراهم

  مي  جامعه  و   افراد  اذهان  در  جمعي   و  فردي  خاطرات  موجد و   وده ب  شبخ  تهوي  آن،  در  اريج  اي ه  حادثه  و   واقعه  و   خود  نمادين

  و  معالئ  قطري از دبتوان د باي ا فض ابراينبن. رددگ ي م هرش در ردف افتني  هويت و  زمان و  مكان به  تعلق  حس سبب كه امري. گردند

 موجب  انسان   زندگي   مختلف  ابعاد   در  هويتي   عناصر   و   هويت   گرفت   نتيجه  توان  مي .  ال دهدانتق  را  ي فرهنگ  ايه   ارزش  ايش ه   انهنش
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 رعناص  ايجاد  جهت  در  تالش  و  گردد  مي  امنيت  احساس  با  همراه  مسستمر  تالشي  داشتن  به  ميل و  نفس  به  اعتماد ايجاد  و  آرامش

 تدس  در دتوان  ي م اعياجتم  زندگي   مختلف  هاي  عرصه  در   بخشي  هويت   منظور  به  شهر  در  معنوي نمادهاي و  مادي   هاي انالم  و

 . [18]باشد مؤثر اهدافي  چنين به يابي 

 

 اسالمی در برخی از المان هاي شهري   -نمود هويت ايرانی

 تهران الف:برج آزادي 

تلفيق طاق معماري پيش از اسالم    نمونه ايي از نماد و نشانه هاي شهري است كه معماري شاخص آن،  برج آزادي در ايران،

و بعد از اسالم و تبديل آن به نمادي زيبا به لحاظ معماري است.در طرح اين المان سبك هاي معماري دوران هاي مختلف تاريخ  

كامال مدرن تلفيق شده است.به عنوان نمونه طاق به صورت اسالمي و طاق تحتاني شبيه طاق كسري طراحي ايران با ديدگاه هاي  

هندسه    شده است.فضاي سبز ميدان با پوشش گياهي به صورت چهار تپه سبز،بر اساس اصول باغ سازي ايراني طراحي شده است.

و فرم آب نماهاي داخل سايت با استعاره از آب نماهاي باغ فين  سايت پالن بر اساس هندسه و فرم نقش زير گنبد شيخ لطف اهلل  

كاشان طراحي شده است.سطح ميدان در ظلع شرقي توسط گذرگاهي زير زميني به معابر اطراف راه مي يابد.طرح اين فضا با الهام  

جه امانت به كاربرد نماد و نشانه  از معماري سنتي و با توجه به هندسه و طاق باز هاي ايراني صورت گرفته است.از ديگر وجوه تو

را مي توان در تعداد خطوط تقسيم كننده نماي بنا و همچنين تعداد تقسيمات فضاي سبز در سايت پالن در هر متر مربع محوطه 

 . [20]مي باشند كه اعداد مقدس در دين اسالم هستند 5و7يافت كه به ترتيب از اعداد 

 

 (:المان ميدان آزادي 1تصوير)

 يه شيرازب:حافظ

آرامگاه حافظ در مقابل يكي از شلوغ ترين و پر رفت و آمد ترين خيابان هاي شيراز واقع شده است.اين خيابان نماد اسارت 

در جهان صنعتي و مدن است،چنانچه نمي توان از طريق آن،آرامگاه حافظ را كه نماد افكار و انديشه هاي عرفاني اوست،نظاره گر  

نماد دنياي مادي و ظواهر فريبنده آن است.با نزديكتر شدن به آرامگاه،انسان از بند هواهاي نفساني آزاد    بود.بخش جنوبي آرامگاه

آرامگاه كه نماد خورشيد  به منزله معراج عرفاني و سير و سلوك در دنياي سلوك است.به تدريج  ايوان  از  باالتر رفتن  شده و 

عظيم در برابر خورشيد درخشان است.ايوان از دو رديف پلكان تشكيل شده است  است،نمايان مي شود و پايين آمدن از ايوان،نماد ت

عدد آسمان ها بوده و مقدس شمارده مي شود.بخش شمالي آرامگاه    9پله است،در ادبيات غني فارسي    9كه هر رديف شامل  

ستون سنگي تشكيل  8ز از درب ورودي و خروجي است،همچنين آرامگاه ني 8نماددنياي ملكوت است،چراكه در اين بخش شامل

نماد صده هشتم صده ايي كه حافظ در آن مي زيسته است و هشت درب بهشت است.نماي بيرون گنبد    8يافته است كه عدد  

آرامگاه،نماد آسمان بوده و به شكل كاله درويشان تركي است.از درون با رنگ هاي مختلف عرفاني آراسته شده است،آبي فيروزه  

 . [20]ارغواني نماد شراب ازلي،سياه و سفيد نماد شب و روز و قهوه ايي سوخته نماد خاك است ايي نماد بهشت،سرخ
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 حافظيه شيراز (:المان 2تصوير)

 ج:المان حجمی روياي کودک تبريز 

قاره    5اين المان بر گيرنده مفاهيمي چون رفاه،نشاط،صلح و نيكي از مهمترين مفاهيم دين اسالم مي باشد براي كودكان  

قاره جهان و نيز شور و نشاط  5جهان در قالب گفت و گو به عنوان نخستين ابزار ارتباطي و كالمي است.اين المان اتحاد كودكان 

آنان را به نمايش گذاشته است.به عبارتي ديگر اين المان آمال و آرزوي كودكي را نشان مي دهد كه به آينده خيره شده و دنيايي  

 . [20]مش را آرزو مي كندامن و سرشار از صلح وآرا

 

 المان حجمی روياي کودک تبريز   (:3تصوير)

 بهمن سبزوار   22د:المان انقالب ميدان  

در اين المان پنج عدد شمسه كه حركت را به سوي باال شروع مي كنند كه به نيت پنج تن و از پنج قاره جهان حركت هاي  

جامعه بشري را نشان مي دهد كه در نهايت گستردگي جهان را در برگرفته و به يك پارچگي و وحدت مي رسند و به سوي 

باال قرار گرفته اند نشان از اسالمي بودن اين وحدت ها و حركت ها را مي  يكتاپرستي متحد مي شوند و پنج عدد محراب كه در  

رساند و پنج حلقه كه در باالي اين شمسه ها مي باشند.نهاين اتحاد را به اوج مي رساند كه توسل به پنج تن آل عبا را نشان مي  

را نظاره كند و نشان از توحيد و يكتا پرستي تمام  دهد و در باالي اين المان كلمه»ال«كه از هر طرف ببيننده نظاره گر باشد»ال«

 .[20]بشريت است
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 بهمن سبزوار  22المان انقالب ميدان    (:3تصوير)

 طراحی المان هاي شهري   در اسالمی  هويت  تحقق  چگونگی

  فطرت  :  است  مشترك  ها   انسان   تمام   بين  كه  است  وجودي  استعدادي    و   بالقوه  امري  انسان  فطرت  متعدد،   روايات  و   آيات  طبق

  استعدادهاي    انتخابي   و   ارادي  صورت  به  انسان   كه  هنگامي  تا .  (30  آية  روم،    سورة)  اهلل   الخلق  تبديل  اله  عليها   الناس   فطر  التي   اهلل

  اين،  بر  عالوه  شد اما   نخواهد بهرهمند  وي  الهي  فطرت  از  او  ايده آل هاي  و  ها  ايده    نرساند،   خودآگاهي  به  را  خود  فطري  و  وجودي

  حكمت   بر  مبتني  روشي  نيز  عملي  شيوة  و  روش  نظر  از  بعد،  مرحلة  در  معمار  تا  است  زمال  اسالمي  منظر  از  هويتمند  اثري  ارائة  براي

  عدالت  مسير  در  تا   نمايد  تبعيت  ( مباح  مكروه،   و  مستحب  حرام،  و   واجب)  پنجگانه  احكام   از  و  نمايد  اِعمال  را  (شريعت)  اسالم   عملي

  او  هنري اجتهاد  تا  باشد  داشته  نظر  مورد  هنر  موضوع  در  را  زمال   تجربة  و استعداد  بايد معمار  و   هنرمند  سوم،  مرحلة  در. گذارد قدم

 مناسب   جاي  در  چيز  هر  دادن  قرار  يعني  (وجودي  عدالت)  هنري  اجتهاد  مسير  به  (وجودي  حقايق)  متعالي   هاي  ايده  از  فرايندي

  مراحل  تبيين  و  فرايند  اين  چگونگي  .  كند  متحقق  را  هنري  اثر  نهايتا خلق  و  (زمال  استعداد  و  وممارست  تجربه  طريق  از)  خود

 . [19]است شده  آورده (2) شمارة نمودار استدر مصاديق  و عملي  نظري، گزارههاي تفكيك اصل پاية بر كه آن مختلف

 

 اسالمی  منظر از  بخش(  )تعالی هويتمند اثر  خلق فرايند: (2) شمارة نمودار 

 ميزان   پاية  بر  مختلف  درجات  از  طيفي  نمودار،  اين  گانة  سه   مراحل  از  يك  هر  در  كه  است  اين   شده  ارائه  فرايند  در  مهم  نكتة

هويت    عنوان  به)  نمودار  اين  خروجي  تحقق  ميزان  بودن  نسبي    آن  نتيجه  كه  نمود  تصور  ميتوان  مرحله  هر  اهداف   به  دستيابي

 مبرهن  امري  انساني  حيات گوناگون  شؤون  در  مختلف  درجات  وجود  كريم،  قرآن  صريح  نص  طبق.  است  (معماري  آثار  در  اسالمي

  هر  آثار و داشته متفاوت برداشتي وجود، عالم  حقايق از خود فهم و ايمان درجة تناسب به نيز مسلمان و متعهد معماران لذا است

 در  آنها  آثار  و  مسلمان  معماران  نتيجه،  در.  اند  داشته  وجود  مراتب   از  كه  است  ادراكي  و  فهم  درجة  همان  از  انعكاسي  آنان  از  يك

  كه اوالثابت  آن  مگر  دانست؛  اسالم  با   هماني   و  مطلق  اي  رابطه  در  توان  نمي  را  كدام  هيچ  و  دارد  قرار  دين  محتواي  با  نسبي  اي  رابطه

  خلق   امكان  كه  است  بوده  كمال  از  حدي  در  نيز  او  عملي  توان  خالقيت و  بوده  كامل  و  مطلق  فهمي  اسالم،  از  معمار  فهم  كه  شود

  دين   فهم  و  شناخت  در  مطلق  كمال  همان  واقع  در  نخست  مورد.  باشد  بوده   فراهم  برايش  را  او  فهم  با  منطبق و  كامال متناسب  اثري

  اعتباري و  نسبي خود ذات در  هم  آن كه است اجرا و  عمل در  كمال  همان دوم  مورد  و است (ع)  معصومين  مختص فقط كه است
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  معمار   افراد   از  برخي  است؛  ننموده   اعطا  كس   هر   به  را  كاري   هر  استعداد  خداوند   كه   شد   متذكر  توان  مي   كه   آن  ضمن.  [19]است

.  بود خواهد  اعتباري  و   نسبي  امري  نيز  مرحله  اين   حاصل  بنابراين... .  و   دارند  بيشتري  استعداد  شعر  در  ديگر  برخي   و   هستند  خوبي

  از  غير  به  كس   هيچ  در  نمودار  اين  در   شده   ذكر   مراحل  از  يك  هر  در  مطلق   كمال   تحقق  ديني،   هاي   آموزه  طبق  كه   است  بديهي 

 و  اثر  لذا  فرمايند.  مي  اشاره  حقيقت  اين  به  الباغه  نهج  45  نامة  در  نيز  (ع)  مؤمنان  امير  كه  نيست، همچنان  ممكن  (ع)  معصومين

نظريه   پس.  دانست  دين  محتواي  بر  منطبق  كمال  و  تمام  و  مطلق  طور  به  توان  نمي   را  مسلماني   معمار  خالقيت هيچ   از  حاصل  كالبد 

  طور  به  را  آثار  اين  و   داند   اسالم مي  كالبدي  تجلي  را  اصفهان  امام   مسجد  گنبد   مانند   تمدن اسالمي  معماري  آثار  از  برخي  كه  اي

  تجلي   يا  ترجمه  طور مطلق،  به  را  آثار  اين  از  يك  هيچ  توان  نمي  و  است  افراطي   پندارد ديدگاهي  مي   اسامي   آثاري  كمال  و   تمام

  گرديده   بنيان  اساس  اين  بر  گرديد   كه اشاره  همچنان  دانيم،  مي   تفريطي  ديدگاهي   را  آن  كه  دوم   نظرية.  دانست  اسالم   كالبدي

  و  هدف در  دو اين و ندارد وجود هويت اسالمي  و اسالم با مسلمانان معماري  يا اسالمي تمدن معماري بين ارتباطي هيچ كه است

  فهم  و  ايمان  مختلف  درجات  بيان  و  اسالم  از  مسلمانان  فهم  بودن  نسبي  خصوص  در  شده  ذكر  توضيح  طبق.  كامال متفاوتند   ابزار

.  [19]است  پذير  خدشه  اساس  از  شريعت  و   مسلمانان  آثار  بين  ارتباط  مطلق  نفي  اسالمي،  تعاليم  اسالس  بر  كه  نمود  اذعان  توان  مي

 نسبت   به  هركس  كه  است  گرديده  بيان  بلكه  و  نشده  نفي  مالاس  جوهرة  و  بطن  به  دستيابي  امكان  كريم  قرآن  صريح  نص  در  كه  چرا

 (. 79  آية  واقعه،  سورة)اليمسه اال المطهرون  :  يابد  دست  اسالم  حقيقت  و  عمق  به  تواند  مي  خود تزكيةروحي  و  قلبي  تطهير  ميزان

 ضعف   و  قوت  ميزان  ليكن  است،  قرآن كريم  در  شده  پذيرفته  اصلي   م،الاس  با  مسلمانان  آثار  و  اعمال  تناظر بين  و  ارتباط  اصل  لذا

  تكامل   از  مرحلهاي  هر  در  اساس، انسان  اين  بر.  است  مختلف  درجات  داراي  و   انسان  قلبي  ميزان تطهير  با  متناسب  ارتباط،  اين

  مسلمانان  آثار  بين  نسبي    رابطه اي  وجود  به  اعتقاد  يعني  اين  و  است  مرحله  همان با  متناسب  نيز  او  آثار  باشد،   كه  ايماني   و  معنوي

 (حيواني  يا   گياهي  جمادي،  نفس)  نازله  نفوس  و  حيات  تر  پايين  مراتب  از  خود  اثر  خلق  معمار در  چه  چنان  پس.  اسامي  هويت  با

 دست   خويش  خويشتن  از  هنرمندان  و  معماران  اگر»  اما.  نفوس  همان  محتواي  تحقق  در درجات  است  اثري  نيز  اثر  آن  جويد  بهره

 آثارش  صورت و كالبد و «كرد  خواهد نفوذ هايشان ساخته كالبد در ايزدي وحدت عصارة  شوند،  باري تعالي  درگاه مطيع برداشته،

  به   كميل،  پرسش  به  پاسخ  در  (ع)  علي  مؤمنان  امير  .بود  خواهد  متناسب  (روحاني  و  عقاني  نفوس)  حيات  متعالي  مراتب  با  نيز

  است. بر   فرموده  اشاره  مطلق  حقيقت  با  نفوس  ناشي از اين    آثار  بين  رابطة  بودن  نسبي  نتيجه  در  و  انساني  حيات  تحقق  درجات

 اين  توان  مي   كه  ميگردد   مشخص  نيز  آثار  زيبايي  نتيجة درجات  در   و   كالبد   در  محتوا  تجلي  مراتب  چهارگانه،  مراتب  اساس اين

 زيبايي  طبيعي،  نامحسوس  زيبايي  محسوس،  زيبايي»:  دسته بندي نمود  ترتيب  اين  به  را  زيبايي  درجات  نتيجه  در  و  مراتب تجلي

  و   فطري  محتواي    مطلوبتر  تجلي   معني   به   باشد،   كيفي بيشتري  حائز  اثر  هرچه زيبايي .  «مطلق  جمال  يا   زيبايي   ارزشي،  معقول

 . [19]است اثر كالبد در (تحويل است و تبديل قابل  غير كه) انسان الهي روح

 

 پيشنهادات

  شهري   المانهاي  هاي  ويژگي  اسالمي،   - ايراني  هويت   و  شهر  همچون  مفاهيمي   بر  تكيه  طراحي المان هاي آينده با   پيشنهادات

 المان هاي   طراحي  در  مادر  راهكارهاي  عنوان  به  ذيل  نكات  نمود   ذكر  توان  مي  را  بسياري  موضوع پژوهش راهكارهاي  بررسي  و

 : نماييم  مي  جلب  زير نكات به را شهري مديران توجه پايان  در، گردد  مي ارائه آنها فرهنگ شهرهاي كشور و درخور

 فرهنگي  و  هويتي  هاي مؤلفه با  سازگار شهري مبلمان بردن كار به ـ

با    و   باشند  جمعي مردم   باروحيات  متناسب  بايد   لذا  هستند،  بـا شهروندان  مسـتقيم  درارتباط  شهري  هاي   المان  كه  ازآنجا  -

 . شوند ان مردمذهدرا هريش  تهوي  الانتق سبب تا اط برقراركنندارتب انآن اعياجتم ايواقعيت ه

 را   ما  شهرهاي  رفته  دست  از  شخصيت   و  هويت  كه  سازي  زيبا  سازمان  و  شهرداري  توسط  قوانيني  و  اصول  تقويت  و  ايجاد  ـ

 .  بازگرداند

  مكاني   تسلط  و تضاد  گردند،  مي  محسوب  المان  آن  گيري  چشم  مهم  عوامل  از  معماري،  هاي  شاخصه  و فيزيكي  فرم  و  شكل  ـ

 .بود خواهند آن فردي به منحصر و زيبايي  گرو در اول درجه در هستند المان يك اصلي  معيارهاي از كه
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 در  ودموج هاي شاخصه به توجه است؛ مخاطب و معماري محيط، عامل سه به توجه مستلزم شهري نماد و المان مقبوليت ـ

 .شود مي مكان هويت تقويت بخشي معنا موجب  و سازد  مي آشكار را المان متنوع هاي قابليت اثر، بنص

 بهترين   انتخاب  و  شهر  هر   اجتماعي  و  هندسي  طبيعي،  هاي  ويژگي  به  بسته  شهري  هاي  المان  يك  گيري  قرار  مكان  به  توجه  ـ

 نصب.  براي انمك

  اقي ب  ردمم  اندر اذه  تر بيش  تا  شوند  برجسته  و  طراحي  رنگ،  و  مناسبالح  مص  از  تفادهاس  با  شهري  المانهاي  است  بهتر  -

 .گيرد صورت المانها زيباشناسي  در جهت ميتواند اقدامات اين. برقراركنند  آنها با اط مؤثرتريارتب دمردمبتوانن و  دبمانن

  اخصش  اط نق  و   اير ميادينس  در  تيبايس  هرها، ش  يبخش  تهوي  و  يدرزيبايي شناس  شهري  المانهاي  بودن  توجه به مهم  با  -

خاص آن    فرهنگ  و  محل  با  متناسب  المانهايي  ،(اريخي شهرت  تباف  در  اٌخصوص)  هسـتند  خاصي  و هويت  التاص  هدارايك  شـهر

 .شوند طراحي

  شهر  تاريخي  در بافت  هك  هريش  ممه  ادينمي  در  شهر،  كالبدي  ر هويتب  «ودنب  اريخيت»   مؤلفه  تأثيرگذاري  به  توجه  با  -

  هرش  وميب  گفرهن  اب  متناسب  و همچنين  مجاورآن  تاريخي  و  مهم  باعناصر  متناسب  كه  ي شودطراح  المانهايي  بايستي  هستند،

 . شوند المان پيراموني درمحيط شهر هروندان اصيلش اطراتخ تداعي  و اصالت تقويت ا موجبت  ندباش

 بيشتري   توجه  مورد  بايد  دارند  كه  خاصي  معماري  و  فرم  طراحي،  به  اتوجهب   دي،كالب  هويت  بر  اثرگذار  المانهاي  مهمترين  -

دن  ش  راهمف  بموج  بانه،ش  ورپردازي ن  تتقوي  با  ميتوان  المانها  دراين.  گيرد  صورت  ازآنها  وحمايتي  اظتي حف  اقدامات  و  قرارگيرند

 . شد پيراموني محيط سرزندگي و معنويت آرامش،

  اصل   و   قرارگيرد   ورد توجهم  اجتماعي   و   فرهنگي   تاريخي،  معيارهاي  بايستي هري،  ش  ايدرالمانه   تهوي  ايمنظورارتق  به  -

 . گردد  رعايت نيز  المانها، «اي بودن طورهاس و بودن  يادماني»

 

 گيري   نتيجه  و   بندي  جمع

 هريش  اينماده   و   اه   انالم  ونچ  هريش  ايزيب  رعناص  از  ريگي  بهره   هروندانش  هب  هرش  ديكالب  تهوي  ايالق  اي راه ه  از  ييك

  يفرهنگ   و  اعياجتم  ي،تاريخ  ي،طبيع  ايه  ويژگي  در  هريش  و  تندهس  هروندانش  هويتي  رعناص  اببازت  هريش  اينماده.  تاس

  ا، ه   عرف   وم،رس  و  آداب  ي،زيباي   ايمبن  رب  تيبايس  هروندانش  تهوي  اب  دپيون  ايجاد  رايب  هريش  انالم.  ددارن  هرش  هر  هروندانش

  ايه  مؤلفه  ودوج  نبنابراي  .دكنن   ا الق  را  دنش  نعجي  م باه  و   يهمرنگ  س ح  دبتوانن  و  وندش  يطراح هروندانش...  و   اهنجاره   ا،ه  ارزش

 شدن  كمرنگ با .تاس رمؤث ياربس هريش داريپاي و قتعل سح  هري،ش ارق  شافزاي ادايج در هريش ايه المان در يشناس زيبايي

  وجود  به  دگي شهريزن  يطمح  در  هروندان ش  غريبانگي   و   ذهني  تشويش   نوعي   كشور  شهرهاي   فعلي   فضاهاي   در  بومي   هاي  نشانه

  هايي نشانه و  ي نمادها معرف و ابانتخ  د مانن اگونگون داماتاق د نيازمن ها  هويتي   بي  اين  رساندن حداقل   به و كاهش كه  است  آمده 

  شهرها،   فضاي  كردن وميب  ر ب  الوهع   مطلوب  نمادهاي.  باشد   مي  شهر  آن  فرد  به  منحصر  هاي  ويژگي  و  تاريخي  پيشينه   از  برگرفته

  شناساندن  به  هم  شاياني  ككم   ان،شهرش  ورام  اداره  در  مشاركت  به  شهروندان  ترغيب   و  سكونت  محل  به  خاطر  تعلق  احساس  تقويت

  شهري  هاي  المان  نقش   توان  مي   شده   ارائه  مطالب  به  توجه  كند با   مي   كمك  شهر  توسعه  به   و  نموده   المللي   بين  و   ملي   سطح  در

  نمود  بيان  اينگونه  را  باشد  اسالمي -ايراني  هويت  همچنين و  داريپاي  انهمزم  ويژگي  داراي  كه  شهرسازي  و  معماري  حوزه  در  را

  به است وابسته اسالم فرهنگي  اعتقادهاي و  ها  ارزش به دتاًعم  المياس-ايراني شهر در پايدار شهري هاي المان طراحي اصول: كه

  به كه  كرد   جو  و   جست  اي  شده   ساخته  محيط و   زندگي سـطوح  ي  ههم در  وانت  ي م را  المياس-ايراني  هويت   واقعيت  دليل  همين

  هاي   المان   جايگاه   ي  زمينه  در.  است  شده   منجر  اسالمي- يشـهرهاي ايران   هكلي  در   اص خ  ذهبيم   يتشخص  ا ب  معنوي  بعد   القاي

  بستر   در.  است  گرفته  قرار  بررسي  مورد  اسالمي-ايراني اريمعم يطراح  در  انيمع  زني  المياس-  يايران  معماري  در  پايدار  شهري

  به  است؛   گرفته  قرا  بحث  مورد  پژوهش   اصلي  عنصر وانعن  هب   عامل  ي   ها   پديده  باطني   ي  جنبه  به  توجه  اسالمي -ايراني  معماري

 اي نمونه مادي جهان در دائم حركت و خلقت عالم در ارپروردگ ي تجل رت،كث ينع  در وحدت توحيد، چون مفاهيمي مثال عنوان

 شهري  نشانههاي  و  المانها  طراحي  در  .هستند ؤثرم  المياس-يايران  تهوي  با  پايدار  هاي  المان  خلق  در  كه  هستند  مواردي  از

محصوريت »  ،«معماري  و  فرم  طراحي،»  ،«بودن  پذيرا»،  «ودنب  ايزمتم»  ،«ودنب  بومي»  ،«بودن  تاريخي»  هاي  -مؤلفه  بايستي
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 اصيل  مردم   خاطرات  از  رهگيريبه  اب   ينهمچن.  يابد  ارتقاء  شهرها   كالبدي   هويتا  ت   ودش  هگرفت  ردرنظ  «بمناس  اي نم»  و   « فضايي

 . كرد طراحي بومي  فرهنگ با  المانهايي متناسب ميتوان شهر
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