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يک فرد يا اجتماع از افراد و جوامع ديگر مي شود، معنا در مکان،  هويت، مجموعه اي از صفات و مشخصاتي است که باعث تشخص - چکيده

عمومي  عالوه بر ويژگي هاي بصري، متاثر از تعامالت متقابل انسان ها، رفتار و فعاليت هاست. هويت در مکان ها به واسطه ايجاد و تداعي خاطرات

وهمچنين به دليل انتقال معماري روز اروپا وامريکاي شمالي به  .مکان استدر استفاده کنندگان، دلبستگي را در آنها به وجود آورده و اين حس 

کشورهاي چون ايران پيامد وعوارض ناگواري در پي  داشته است .اين تهاجم چنان سريع وگسترده بوده که گويي تيشه به ريشه خورده 

يکي از شديد ترين مباحثه هاي رايج بين اهل حرفه از جمله است.هرکس به نوعي ناخشنودي خود را از اين اتفاق بيان مي دارد.در اين ميان 

شهرسازان وطراحان شهري ،جامعه شناسان وروان شناسان ومعماران از بين رفتن هويت شهري است.لذا شناخت وبررسي وازريابي ابعاد هويت 

ين عوامل بسيار مهم وحائز اهميت هستند به بخش به شهرهاباعث ميشود مارا در درک عواملي که به شهرمان هويت مي بخشد،ياري کند که ا

خصوص براي شهرسازان ومعماران که در ساخت شهرک هاي جديد بزرگترين نقش را ايفا ميکنندوعلي رغم اين موضوع در دوران هاي اخير 

را به  يّتتوان هو يماست که چگونه  ينشود ا يمطرح م ينجاکه در ا بحران هويت شهري به صورت نگران کننده اي احساس ميگردد.سوالي

 ؟بازگرداند يرانيا يشهر يفضاها

لذا در اين مقاله شاخص هاي موثر بر هويت شهري معرفي شده است،اين شاخص ها در ابعاد گوناگون زيست محيطي،اجتماعي،اقتصادي وکالبدي 

راستاي ارتقا هرچه بيشتراين شاخص ارائه گرديده  فضايي وميزان تاثيرشان بر مبناي مطالعات ميداني وتطبيقي بوده است.در انتها راهکارهاي در

 صورت بوده اند. چه از طريق بررسي فضاهاي سنتي ايراني اسالمي که بهواست 

 .هویت،هویت شهری،فضاهای شهری -كليد واژه

 مقدمه -1

د تا پاسخی برای این انسان همواره این سوال را برای خود مطرح می كند كه كيست واز كجا امده است ودر طول زندگی تالش می كن

پرسش های كيستی وچيستی پيدا كند.لذا شرایطی كه انسان در طول تاریخ برای زندگی خود فراهم می كند برای رفع همين 

نيازهاست كه تبلور كالبدی ان منشا به وجود امدن منزل وماوایی برای سکونت است كه ادمی برای رفع این نيازهای درونی وبيرونی 

 داده است. خود ان را شکل

شهرها در پاسخ به نياز انسان برای احداث مسکن وماورا درقالب  وحبدا اجتمباشی شبکل گرفتبه اند.كبه براسباو زمبان ومکبان          

وباورهای دسته های اجتماشی ایجاد شده اند وپاسخگوی نياز انسان به محيط امن وپایدار وغنی وراحت هستند وشهر جبایی اسبت كبه    

وقوع می پيوندد ومردم حس شهروندی نسبت به شهر خود دارندو انچه شهر را می سازد.مردم خود شبهرند  تعامالا اجتماشی در ان به 

 .كه به تمام سالیق وویژگی های منحصر به فردشان در حقيقت هویت شهری وشهروندانشان،شهر را ميسازند

 بیان مسئله

 ارزش های هویت بخش به فضاهای شهری كدامند؟

 هایی برای اندازه گيری مالک های هویت بخش به شهرها دست یافت؟چگونه می توان به شاخص 

 فضایی موج  تعلق خاطری می گردد؟-ایا هویت كالبدی

 

 هویت موجود در بازار های اسالمی ایران((بررسی وارزیابی عوامل موثر بر هویت شهری

 ، افسون مهدوی)دانشگاه ازاد اسالمی واحد كرمان برنامه ریزی شهری كارشناو ارشد(فریبا شریعت كرمانی 

shariatfariba@yahoo.com 
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 تحقيقروش  -2

 و شناسانه پدیدار رویکردی با است شده كوشش هویّت ماهيّت شناخت منظور به .است تحليلی و توصيفی كيفی، مقاله، تحقيق روش

 تخصصی ادبياا اساو بر پژوهش نظری چهارچوب شهری، فضای مخاط  توسط محيط ادراک در مؤثر شوامل گرفتن نظر در با

 چگونگی مفهومی مدل شهر، هویّت ابعاد بودن وجهی چند به توجّه با اندیشمندان، های نظریه بندی جمع از پس .شود ترسيم موضوع

 .است گردیده ارائه اجتماشی و معنایی شکلی، بعد سه در، ایران تاریخی شهری فضاهای در مکانی هویّت گيری شکل

 مباني نظري -3

 تعریف هویت-1-3

 انچه كه موج  شناسایی شخص باشد،یعنی انچه كه باشث تمایز یک فرد با فرد دیگری باشد.(( فرهنگ معين))

 (.73-1137831هویت را حقيقت شی یا شخص می داند كه مشتمل برصفاا جوهری او باشد )قطبی، ))فرهنگ شميد((

 به شنوان چستی وكيستی فرد،از هویت یاد می كند. رهنگ اكسفورد(())ف

هویت بخشی از شخصيت وجودی هر انسان است كه هویت فردی او را می سازد،مکانی است خود را با ان ميشناسبد وببه دیگبران    

 (.86 1131است.) رضازاده ،  ميشناسند.در واقع ميان فرد ومکان رابطه ای شميق تر از صرف بودن یا تجربه كردن ان مکان برقرار

 .«هویت ، احساو تعلق خاطر به مجموشه ای مادی و معنوی از كه شناصر ان از قبل شکل گرفته اند»اما طبق تعریف متداول 

 هویت شهرو شهرسازی  هویتی-2-3

ی در زندگی انسان موج  یکی از نيازهای اجتماع انسانی احساو امنيت و حس تعلق است. در این راستا هویت و شناصر هویت     

 (.1131ارامش و ایجاد اشتماد به نفس به داشتن تالشی مستمر همراه با احساو امنيت ميشود )موثق ایرملو،

در شهروندان و تعلق خاطر را نزد انان فراهم كرده و شهرنشينان را به سوی « خاطراا شمومی»هویت در شهر به واسطه ایجاد تداشی 

ای فعال تر از ساكن شدن صرف دارد ، هدایت می كند. پس هرچند كه هویت شهر خود معلول فرهنگ  كه گستره« شهروند شدن»

شهروندان ان است ، ليکن فرایند شهروندسازی را تحت تاثير قرار داده و ميتواند باشث تدوین معيارهای مرتبط با مشاركت و قضاوا 

 نزد ناظران و ساكنان گردد.

واهد بود كه تبلور شينی در فيزیک شهر داشته و در واقع كالببد بيرونبی و فيزیبک شبهر نمبادی از      هویت شهری زمانی معنا دار خ

(. هویت یک شهر را ميتوان از جنبه های مختلف 8 )كالبدی و طبيعی انسبانی و اجتمباشی تباریخی و    1137هویت شهری باشد)بيشابور،

ير فرهنگ ، شکل طبيعی و كالبد مصنوع شهر قبرار دارد در ادامبه   اقتصادی( بررسی نمود و در واقع شکل گيری هویت شهری تحت تاث

  به بررسی تعاریفی در باب هویت و جنبه های شهری هویت پرداخته می شود.

 هویت مکان-1-2-3

(. 1981991در اثر تجربه مستقيم محيط فيزیکی رشد می یابد بنابر این بازتابی از وجوه اجتماشی و فرهنگی مکان است )ولمسلی،

ویت مکان به ویژگی های قابل تشخيص مکان نيز اشاره دارد در حالی كه هویت مکانی احساسی در یک فرد یا یک جمع است كه به ه

 (.181131واسطه ارتباط شان با یک مکان برانگيخته می شود )رضازاده،

است كه انسان در آن زندگی می  این هویت بخشی از زیر ساخت هویت انسان و حاصل شناخت های شمومی او درباره جهان فيزیکی

 (.6181136كند )بهزاد فر،
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 بی هویتی  -2-2-3

به معنی سل  هر گونه امکان تشخيص ، مفهومی است كه در دنيای واقعی و با قانون مندی های مادی حاكم بر ان ، شاید هيچ گاه به 

 (.7781131صورا مطلق نمود نيابد )قاسمی،

 تثبیت هویت-3-2-3

ندی طبيعی داشته باشد و فرصت بروز ثابت هایی را در مقطع زمانی بدهد ، تغيير هویت نيز با آهنگی قابل پيش بينی و اگر تغييراا رو

در قالبی قابل سنجش اتفاق می افتد و در مجموع كم تنش بودن جریان تغيير هویت و وجود چارچوب هایی برای قضاوا در هر مقطع 

نزدیک ميکند. به طوری كه این پدیده شلی رغم تغييراا هویتی،همواره هویت بخش به نظر  زمانی هویت را به وضعيت تثبيت شده ای

 (16-6181179ميرسد )مدنی پور،

 

 پيشينه نظري

احساو    

 امنيت

هویت  فرهنگ

 مکان

شخصيت 

 وجودی

تعلق 

 خاطری

هویت 

 شناختی

خاطره  اقليم

 جمعی

 خوانایی

موثقی 

 ایرملو

         

          بهزادفر

          رضا زاده

          قطبی

          بيشابور

          ولمسلی

          مزینی

          قاسمی

          لينچ

 1جدول شماره 
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 پيشينه عملياتي

 یافته ها                    روش تحقيق شنوان تحقيق نام محقق

 محمدرضا پورجعفر

 

 

رزیابی بررسی وا

شاخص های 

موثردر هویت 

شهری)نمونه 

موردی محله جلفا 

 در شهر اصفهان(

بااستفاده از 

مطالعاا ميدانی 

 وتطبيقی

باتوجه به چند وجهی بودن ابعاد هویت شهر،اخذ یک 

رویکرد سيستمی وهمه جانبه نگركه دران تمام ابعاد باهم 

 مورد توجه قرار داده شود،الزم وضروریست.

ذرشناصرسازنده شهری مشخص وجایگاه ان در تا از این رهگ

شهر وجامعه ونحوه ارتباط ان با مردم درپدیده های 

 شهرشناسایی شوند.

رامين موثقی وسحر 

 ایرملو

(31.1.12) 

 

شناصر هویت 

 فرهنگی در شهر

در این راستاهویت وشناصرهویتی در ابعاد زندگی انسان  مطالعه اسنادی

فس وميل به داشتن تالشی موج  ارامش وایجاد اشتماد به ن

مستمر همراه با احساو امنيت می گردد.تالش در جهت 

ایجاد شناصروالمانهای مادی ونمادهای معنوی در شهربه 

منظورایجاد هویت بخشی در شرصه های مختلف زندگی 

 اجتماشی از اهداف ما است

 مهتا مير مقتدایی

 (1131)پایيز

 

معيارهای شناخت 

وارزیابی هویت 

 شهرها

-معيارهای ارزیابی هویت كالبدی به قرارزیرند8تمایز/تشابه _

 وحدا/كثرا-تداوم/تحول

 

نگار چنگيزی ورضا 

 احمدیان

(91.11.1) 

بررسی شاخص 

های هویت فضای 

شهری دربافت 

تاریخی)نمونه 

موردی بازار 

 كرمان(

تركي  مولفه های هویت بخش در سه بعدشکلی ،معنایی  پدیدار شناسانه

  شکل گيری هویت مکانی درفضای شهری واجتماشی موج

بازار در ساختارتاریخی شهر كرمان شده است.در طول زمان 

این مفاهيم موج  استمرارشملکردی شبکه بازار شده 

است.به طوری كه هم اكنون پس از گذشت ساليان متمادی 

بازار همه روزه پذیرای حضور اقشار مختلف اجتماشی است 

 تصادی خود ادامه می دهد.وهم چنان به حياا فعال اق

 2جدول شماره

 عوامل هويت بخش شهري -4

 چهار بعد اساسی كه نماینگرریخت كلی شهرونماینگر هویت شهری می باشد.

 بعد اول8هویت محيطی

 بعد دوم8هویت اجتماشی وفرهنگی

 بعد سوم8هویت اقتصادی

 فضایی-بعد چهارم8هویت كالبدی
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 هویت محیطی-1-4

تر فعاليت های انسانی ، دارای یک ساختار سيستمی است. این نظام دارای اجزا و شناصری است كه با محيط طبيعی به شنوان بس

این –ویژگی های كمی و كيفی خود ساختار محيطی را شکل می دهد. هر كدام از این اجزا ایفاگر نقش معينی هستند كه در مجموع 

ین ساختار به صورا منسجم با ویژگی های خود زمينه ها و بسترهای شملکرد زیست محيطی را بوجود می اورد. از طرفی ا -نقش ها

مختلفی را برای فعاليت انسان ایجاد می كند . به شبارتی ، نوع ساخت محيطی و شملکرد ان در مکان های مختلف و در مقياو های 

شاملی است تا در هر گوشه ای از  زمانی متفاوا باشث شکل گيری اشکال مختلف زندگی و رفتارهای متفاوا شده است. این ویژگی

 كره زمين شکل خاصی از زندگی انسانی ، جانوری و گياهی حاكم باشد.

در واقع شکل گيری انواع مختلف سکونت گاه های انسانی و فعاليت های متنوع در مکان های مختلف پاسخی به شملکرد های شناصر 

 موجود در طبيعت است.

هویت محيطی به شنوان بستر فعاليت های انسانی ميتواند به درک و تحليی بهتر اشکال مختلف به طور كلی با رویکرد كه شناخت 

زندگی و فعاليت های انسانی بيانجامد، این بعد مورد بررسی و مطالعه گسترده قرار گرفته است ، لذا در بررسی های مربوط به ابعاد 

اكولوژیک مورد مطالعه و تحليل قرار گرفته -فاكتورهای مهم محيطیهویت محيطی ، ضمن معرفی موقعيت جغرافيایی و طبيعی شهر، 

 اند كه مهم ترین انها شبارتند از 8

 یتوپوگراف يتوضع -

 شبکه رودها و جریاناا سطحی -

 ویژگی های اقليمی ) شامل بارش ، دما،رطوبت،باد و غيره( -

 منابع آب های سطحی و زیر زمينی -

 ساختار زمين شناسی -

 اهی و جانوری پوشش گي -

 منابع جاذبه های طبيعی  -

 هویت اجتماعی-2-4

شناصراجتماشی)سياسی وفرهنگی(شهر این شناصركه غالبا با شنوان جغرافيای انسانی شناخته می شوند شامل جمعيت )كمی وكيفی( 

ن محوریت اصلی تلقی می وفرهنگ شهر یا شهروندان)نژاد،زبان،هنر،پوشش و.....(می گردند.بنابراین دراین بعد انسان بعنوا

شود.شلوم،فنون،مهارا ها،اندیشه هاوتجارب باارزش وسودمندی كه از دیگران یا از گذشته می گيریم ویا به دست می اوریم در تحليل 

ی نهایی در این بعد از هویت قرارخواهند گرفت.همان گونه كه خط،لباو،روش های توليدو اداب ورسوم و شقاید ،جشن ها واشيادوبسيار

-از این قبيل كه از مولفه های ملی وشناصرهویت ومتعلقاا فرهنگی خویش می دانيم.براین اساو توجه به هویت اجتماشی)فرهنگی

 سياسی(در راستای شناخت هویت واقعی شهرگریز ناپذیر است.

 هویت اقتصادی -3-4

توسط ساكنان ان از گذشته تا به امروز پایه های  شناصر اقتصادی شهر یکی از ابعاد هویت بخش فضا های شهری فعاليت هایی است كه

اقتصادی شهری را تشکيل می دهد.این فعاليت ها را ميتوان با شنوان شناصر اقتصادی مطرح نمود.برخی از این فعاليت ها كه به طور 

یکی از مهمترین اركان هویت ویژه در مکانها ویا شهرهای خاصی وجود دارند وبه یک مکان ویژه جغرافيایی اختصاص دارند، به شنوان 

 شهربعد از ابعاد دیگر خودنمایی می كند.
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 فضایی-هویت کالبدی-4-4

 فضایی شهرها یکی از مهمترین ابعاد هویتی شهرها را شکل می دهد.زیرا شکل گيری بافت كالبدی -بافت كالبدی وساختار مکانی

.از این رو شناخت این بخش از شهرها می تواند به شناخت بيشتر شهرمتاثر از اندیشه ها،باورها،فعاليت هاوسطح فرهنگ جامعه است

سایر ابعاد اجتماشی ،اقتصادی ومحيطی نيز بيانجامد.واقعيت ان است كه بافت كالبدی امکان باز شناسی هویت شهری را به صورا 

 بصری فراهم می كند و به همين دليل از ميان سایر ابعاد هویتی اهميت بيشتری دارد.

 یشهر یفضا یّتوه-1-4-4

 واژگان الزم است ابتدا ی،شهر یدر ذهن شهروندان از هر فضا هویّت متبادر شدن ۀو نحو یشهر یفضا یّتاز پرداختن به هو قبل

 یمبپرداز یشهر یدر ذهن مخاط  فضا یشهر محيط ادراک ۀو سپس به نحو يمكن یفمربوط به موضوع را تعر

 شهری فضای تعریف-1-1-4-4

 با درحقيقت و نيستند فيزیکی و كالبدی جنبه به منحصر دارند، تعلّق شهروندان شموم به كه هستند هایی مکان شهری، فضاهای

 ساخته فضای و اجتماشی فضای :كند می تعریف گونه دو به را شهری فضای واژۀ « كولوهن» .یابند می معنا او فعاليّت و انسان حضور

 از شود می مطالعه یدانان جغراف و هشناسان جامع نزد كه است « اجتماشی نهادهای فضایی تداشی» اجتماشی فضای .)مصنوع( شده

 (1181137است )مدنی پور، فيزیکی فضای مصنوع، فضای دیگر سوی

 یطادراک مح یندفرا-2-1-4-4

ها تمام حس  يطحاست. م يطیمنبع تمام اطالشاا مح یراز دارد، قرار يطیاست كه در مركز هر گونه رفتار مح یندیفرا يطمح ادراک

و پردازش صورا  يهتصف يجهادراک نت ین،سازند. بنابر ا می از توان پردازشش روبه رو يشب یكنند و فرد را با اطالشات یم تحریک ها را

 یاست. گاه یاز نظام ادراك یدر واقع خود، بخش فرد نمود كه يانب یدهپد ینا يردر تفس (1976  یتلسونا)فرد است.  توسط گرفته

 يزیبه چ یتعامل هستند و ادراكاا بستگ حال در يشهدو هم ینا یرادشوار است، ز يطفرد از مح یجداساز ادراكی ا در پردازشاوقا

 .( 8211  1131 ینی،بحر)است  يطنجام دادن در محا دارند كه فرد در حال

 يط اجتماشیاهداف و مح يازها،سابقه، ن ی،دفر یها یژگیبلکه با و دارد، آن ارتباط ينیش يّتو ماه ینه فقط به شکل ظاهر يطدرک مح

 متفاوا مختلف، به طور كامل، یبا دو حس بصر یا یدو طبقه اجتماش از او در ارتباط است. هر شنصر خاص را ممکن است دو نفر

 .يمبدان يطرا خود استفاده كننده از مح يطمح یابی كيفيّتارز یمنبع برا یناست بهتر يعیطب ین. بنابراينندبب

 

 یشهر یفضا یّتابعاد هو-2-4-4

 نمود. یشهر بررس اجتماشی و ییمعنا ی،توان در سه بعد شکل یرا م یشهر یفضا هویّت
 

 یابعاد شکل-1-2-4-4

ها،  اندیشه شهر متأثر از یبافت كالبد يریشکل گ یراشهر است، ز هویّتی از ابعاد مهم یشهر یكالبد -یو ساختار مکان یكالبد بافت

كند و  یم ی فراهمرا به صورا بصر یشهر یّتهو یشهر امکان بازشناس كالبد ها و سطح فرهنگ جامعه است. در واقع يّتباورها، فعال

 یدی جدیتهد یکدیگرمدرن به  یكالبد شهرها یادشباهت ز امروزه دارد. یتر يّت بيشاهم یّتیابعاد هو یرسا ياناز م يلدل ينبه هم

 یبصر هویّت چون مامفورد بر آن است كه شهرها در گذشته واجد ينه منتقدیزم ينر همشهرها به وجود آورده است. د یّتهو یبرا

در  ولی آوردند. یجوامع را به وجود م یاجتماش یزندگ يرازهافتند، ش ی ميیتر يشب يچيدگیپ یجكه به تدر ییبوده اند و با فرم ها
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داشته  یتیموجود يّت واز خود شخص یاست. شهرها زمان گذشته را گرفته اجتماشی تنوع یجا يّدیمعاصر نظم خشک و مق یشهرساز

8  1131دانشپور، ) بدل گشته اند یکنواختیمشابه  یرفته و همه آن ها به توده ها ميان از یّتو موجود يّتشخص ینامروز ا يکناند، ل

61 ).  

 در ادامه شوامل شکل دهنده به هویت مکان گفته می شود .

 

 یینظم فضا-1-1-2-4-4

گردد، مي كل منسجم در ذهن مخاط  یکنچه باشث درک فضا به صورا  آ شده است. يلاز اجزا و شناصر گوناگون تشک یرشه فضای

 يرامونشانو با پ یکدیگرتک تک اجزا با  يانم ییارتباط فضا ۀ مشترک،دهند نظم يستمس ینا يلۀدهنده است. به وس نظم يستمس

 اگر است. یاز وحدا ضرور ينیحد مع یعنیاجزا  يانم یهمبستگ ی ازحداقل شهيهم یدگو یشود. همان طور كه گروتر م یم مشخص

 .( 8111  1171گروتر، )است  آشفتگی بلکه تنها يستكل ن یگرد یدآ ینباشد آ نچه به وجود م ينچن

 سازند شبارتند از8 یرهنمون م ییادرک نظم فضا یرا به سو ی شهریمکان كه مخاط  فضا یها یژگیو

 شکل، یسادگ •

 در رنگ و شکل، يوستگیپ •

 تعادل، یاتقارن  •

 .یتمر •

 ییتنوع فضا-2-1-2-4-4

ی تازه شده و روح انسان را به شوق م یمعان یدارا یذهن يری تصاویرگ كاسته، موج  شکل یشهر یفضا یکنواختیاز  ییتنوّع فضا

 آورد

 یی،سلسله مرات  فضا یفتعر •

 نها،یياستفاده از تز •

 .تنوع مصالح •

 

 ییفضا ینتبا-3-1-2-4-4

یگر محصور كننده از طرف د یو شناصر و اجزا یو ارتفاع از طرف طول شرض و يااهستند كه از نظر خصوص ییفضاها ینمتبا فضاهای»

 خود تفاوا یباشند كه با نوع غرب یو متفاوا م ینمتبا فضاهای از یا ينهگنج یدارا یرانا یمیقد یتفاوا دارند. شهر ها یکدیگر با

 .( 862  1169 ی،توسل)« كاهد  یدهنده م ط ی ارتبافضاها یکنواختیاست كه از  یندر ا ینمتبا ی. ارزش فضاهادارد

 محصور کردن فضا-4-1-2-4-4

كه اگر فضا به شکل  یشود. به طور ینام برده م یشهر یها ی مکاناصل حاكم بر طرّاح يناز محصور كردن فضا به شنوان نخست

 .یافتجذاب دست  یمکان شهر یکتوان به  ینشود، نم ی محصورمطلوب

 ها نشانه یفتعر-5-1-2-4-4

 است ینكند، ا یم یباز یرانا یخیتار یشهر یبه فضاها یتّهو احراز در یاست كه نقش مهم ییها یژگیاز و یگرد یکینشانه ها  وجود

  .با آن ممکن نخواهد بود يریو خوگخواهد داشت  یّت كمرنگیباشد، هو یریو تصو یشکل یآشنا یكه فاقد نشانه ها یمکان كه

 .( 849  1131شولتز،)

 یانسان یاسمق-6-1-2-4-4
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 تشکيل محصور باشد بحث تناس  را يمهن یافضا كامال محصور  ینکها از ارتفاع ساختمان ها و شرض فضا اشم ينمورد فضا نسبت ب در»

 يکرفضا با پ یکكند. اگر اندازه  یم یجادآرامش ا ناظر احساو ی درباشد از نظر روان یدهد. اگر تناس  درست و انسان یم

 .( 811  1169 ی،توسل)«دارد  ياو انسانیشود كه فضا مق یارتباط مطلوب داشته باشد، گفته م انسان

 ییابعاد معنا-1-2-4-4

. است « یمعن»كند  یسنجش شکل خوب شهر مطرح م یشهر برا خوب شکل یّهدر نظر ينچل ینكه كو یهفتگانه ا یها ياراز مع یکی

 به آنان نسبت یدگاهساكنان آن، د یزندگیه بلکه شهر بر پا  يست،ن آن و نقشه یشهر تنها در محدودۀ كالبد یمعنا ينچبه باور ل

 .( 8169  1136پاكزاد، )ابدی یمعنا م یشهر یشهرشان و زندگ

و  زمانباشد، ساكنانش آن را در ییقابل شناسا یشود، از نظر ذهن درک تواند به وضوح یكه شهر تا چه اندازه م ینا یعنی«  معنی»

 .( 817 1137بهزادفر، )جامعه در ارتباط است  يمارزش ها و مفاه ی بامکان به تجسّم در آورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهن

 به شته باشد. بشرگذا یاز خود بر جا یذهن یریگرفته و تصو صورا از آن یكند كه درک حس یم يدامعنا پ یدر واقع مکان، زمان 

 یذهن یمعان با پردازد و آن ها را یآن ها م يلو تحل یهدر مغز خود به تجز و كند یم یافتحواو در یقاطالشاا را از طر يرنده،شنوان گ

نقش  یو جمع فردی و تجارب یفرد يّتمانند شخص یو روان یكه شوامل اجتماش يل استو تحل یهتجز یندهد. در ا یم يقخود تطب

 می كه درک ییها یدهو پد ياتر اش يشب یمعمول يطمح یک در شود. یم يّتاز واقع یرذهنیتصو یجادكند و منجر به ا یم يداپ یاساس

 اتفاق ممکن است یاكه در آن ها اتفاق افتاده  یدارد و اشارات يت وجودفعال یبرا یاند. در آن ها امکاناا مختلف یمعن یشوند دارا

 فضایی موفق یشهر یهستند. اما فضا  یمعن یدارا یشهر یها ی محيطتمام ي ترت ینبد (. 899  1133پاكزاد، )نهفته است  يفتد،ب

 زندگی از یگرید یتواند فرد را به جنبه ها یاست كه م يطاز مح خاصيّتی معنا ينچباشد. به گفته ل یغن  ییبار معنا یاست كه دارا

 مرتبط سازد.

 خوانایی-1-1-2-4-4

ین است كه به اسانی اجزای شهری را بتوان شناخت و بتوان انها را در ذهن ،در قالبی به هم پيوسته به یکدیگر غرض ما از خوانایی ا

 ((.1174812ارتباط داد))لينچ،

 

 یابعاد اجتماع-3-2-4-4

 رد. اگر چهدا یبر رفتار انسان ینکننده ا يیتع يرتأث يزیکیف محيط است. يدیكل یشهر یدر طرّاح يطجامعه و مح ينرابطۀ ب درک

چه  آن بر یآورد به شکل روشن یبه وجود م يطرا كه مح ییها يست، فرصتانسان ن یگذار بر رفتارها يرتنها شامل تأث يزیکیف شامل

 .( 8212  1133كرمونا، ) گذارد یتوانند انجام دهند، اثر م ینم یا يتوانندم مردم

 فرهنگ.-1-3-2-4-4

 ی كهتر يعوس یو در دل ساختار اجتماش یخبه آن، در بستر تار ی متعلّقرده فرهنگ هاو خ یتوسط فرهنگ شهر یشهر یّتهو اساسا

 مقوله به یستانگاه ا يلدل ینشود. بد یو دگرگون م يردگ یشکل م ياسی آن،و س یدر روند تحوّالا اقتصاد يرد،گ یجامعه را در بر م

 .يستقادر به درک آن ن یشهر یّتو از جمله هو یّتهو یها

 كه است ییبر ارزش ها یآداب و رسوم جامعه دانست كه مبتن دو از دانش ها، باورها، هنر يچيدهپ یتوان مجموشه ا یم را فرهنگ

 .( 811  1179 يدنز،گ)  كنند یم پيروی از آن یدارند و در ساختار اجتماش یبندیبه آن پا یگروه

است تا امروز را در  یدهگرد يشين استوارپ یسط نسل هااجتماع است كه تو یشناخت یها ينهگنج ینی ازنماد یفرهنگ، نظا مها 

 .( 861  1131نوالن، دهد  ) از آن اجتماع قرار یدسترو فرد
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 مدل مفهومي)بازارهاي ايراني اسالمي( -5

دانست یخی در بافت تار يزیانگ توان شامل مهم نقش یشک م یرا ب آن مربوط به یفضاها یرها، كاروان سراها و سا يمها، ت يدانبازار، م

دارای ی هر یک از مجموشه ها شده است. يلاند، تشک ساخته شد ه ی مختلفكه در زمان ها ییمجزا یكه خود از مجموشه ها

 .ساخته شده اند ۀ متفاوتیدر دور یکمجموشه ها، كه هر  ینخاص خود هستند. وجود ا فضایی شخصيّت ویژه و ارزش های

است كه آن را  یجیو تدر یاپو ی،ذات یها یژگیو یداشته، دارا یفراوان يرل آن تاثكه در شک ينیسرزم یبه رغم تفاوا ها یمعمار

 یا یدهدارند. بازار پد یکدیگرحال وابسته به  ينمستقل و در ش یتیهو یرانكهن ا یگوناگون در بازارها ینامند. شناصر كالبد یم یتهو

و  یاقتصاد ی،محور مهم ارتباط یکبازار به صورا همزمان بوده است.  ينیشهرنش يدایشپ یبرا یمهم املحال ش ينو در ش یشهر

را در  یو مذهب یو فرهنگ یابعاد اجتماش یگرد ییاز سو ینشهر دارد؛ بنابرا ياادر ح یمهم يارشهر است و نقش و منزلت بس یفرهنگ

بازارها  یمعمار يریشکل گ یونگو چگ یبر اجزاء و شناصر كالبد یتهو يرگذارشود نقش تاث یپژوهش باشث م ینداده است. ا یخود جا

. بازار به منزله یدنما یم یامروز را بررس یمعمار یتآن ها بر هو یكهن و شنانصر كالبد یساختار بازارها يناز گذشته تا امروز و همچن

امر نشان  ینت. ابرخوردار اس یچون مساجد، امامزاده، مدارو، حمام ها از اشتبار خاص یگریشهر در كنار شناصر د یمركز مهم اقتصاد

 .شهر همزمان با دگرگون شدن آن است ینبازار در ا ینیدهنده تداوم ارزش آفر

شوامل بسيار زیادی كه به صورا كلی در سه بعد شکلی،معنایی،اجتماشی قرار گرفته اند واینها باهم در تعامل هستند تا بازارهای 

 ده استتاریخی ایران را به شنوان بارزترین شوامل هویتی ارائه ش

ویژگی منحصر به فرد در بافت تاریخی بازارهای ایران با توجه به اقليم ودیگر شرایط موجود در هر شهر از یک سری الگوهایی در شکل 

،پيوستگی در رنگ وشکل،تقارن،ریتم دیده می شود كه خود شواملی در ایجاد تعلق خاطر وهویت بخشی در مخاط  فضاهای شهری 

جداره ها و در  یشکل یبه وجود آمدن هماهنگ باشث مشترک، یشکل در كل و جزء و استفاده از اصول معمار یسادگ ایجاد می كند.

 شده است. یرانیا یسنّت یشهر یفضاها يجه پيوستگینت

مدارو  مساجد، به كار گرفته شده در ساختمان كاروان سراها، یرانیا ینظير ی بآن، معمار یی، نظم و تنوع فضاهابازار  یخیتار يشينۀپ

در فرهنگ و سنّت  ریشه شده كه یرانیانسان ا یذهن یفضا با اندوخته ها ينيّتتر ش بيش هر چه يقموج  تطب یشموم یبناها یرو سا

 یباشث آسودگ یندفرا این از یناش یو تسلّط ذهن ينانكند. اطم یهمان ینفضا احساو ا با شود كه فرد یموج  م يجهاو دارد. در نت

 يرها تأث یشطار ۀاز راست گذر در یاییحس بو یژهدر بازار مسگرها و به و يداریحواو شن ير شدنگردد. درگ یق مخاطر و احساو تعلّ

 .پذیرد صورا يطاز مح یتر يقشود ادراک شم یموج  م یحس ین غنایگذارد. ا یبر انسان م یتر يشب

 ۀ شهروندانروزمر یمحسوو و ملموو وارد زندگ ییابه صورا فض بازار موج  شده یمتماد يانبازار در سال یمستمر اقتصاد حياا

فضا نهفته  ینا ی درخاطرات یخیتار يشينۀبه شلّت پ یگر،دانند. از طرف د یم ی خوداز زندگ یكه شهروندان آن را جزئ یشود، به طور

 یخاطراا جمع این كند. را دوباره زنده یاز خاطراا جمع ياریتواند بس یفضا م یدن اینارزش مند است و د ياریبس یاست كه برا

تمامی افعال .انجامد یمی و به قائل شدن معن یدنما یم یجادا یتر يشب یهمان ینو ا تعلّق گذارد، احساو یبر انسان م يقیشم يرتأث

 شود. فعاليت گفته می باشد، چه فردی و چه جمعی در محيط طبيعی یا مصنوشی، انسانی كه در راستای برآورده شدن نيازهای انسان

 ی اجتماشیها يّتاست. فعال یاجتماش یها يّتبروز رفتارها و فعال ی محلشموم یفضا ینمردم است. ا یشموم یزندگ یبرا یبازار، بستر

و به دنبال  يرندگ می در طول زمان شکل ی،و مراسم شزادار یو مذهب یملّ یها ی جشنتظاهراا، برگزار یی،هم چون گفتگو،گردهمآ

 یحضور تمام قابليّت ها، یدر كاربر یگوناگون يلبازار از قب یها یژگی. ویرندپذ یم صورا زمان یکدر مکان و  یکحضور مردم در 

فعّال بودن  ی،اجتماش تعامالا و امکان بروز يادیننشستن در م یبرا ییوجود فضاها یش اقليمی،آسا يندر آن، تأم یاجتماش یگروه ها

 افراد با جامعه ينكرده كه واسط ب یلتبد یسوم را به مکان بازار از ش  و روز، یادیدر ساشاا ز

 .تر خود است بزرگ
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 يريگ يجهنت -6

هنر  یندارد. ا ينسرزم ینگذشته مردم ا یدر باورها، اشتقاداا و سنتها یشهبرخوردار بوده و ر یرپاد یا يشينهاز پ یرانا یهنر و معمار

 یها یشهخود و استفاده از باورها واند یرینبر سابقه د يهاسالم و تک ينمب یند یمتعال یها یشهبا الهام گرفتن از اند یدر دوران اسالم

هنرگذشتگان  یهنر امروز، بدون شناختن نکته ها یاست.پرداختن به نکته ها یافته یاشجاب گونه ا ي مسلمان، ترك نرمندمعمار ه

ها رابشکافد و رمز و رازها  یکیجوگر كه تارجست یخواهد و ذهن یم يزبينت یا یدهد يزهنر گذشتگان ن یو ادراک نکته ها يستكامل ن

 یها يدیواژگان كل كه همان ی،خودبسندگ يارش،ن يهودگی،از ب يزپره ی،چون مردم وار لیاصو یرانا یرا كشف كند. در معمار

شکل آن  ینربه مدرن ت یحت یدار؛پا یها یكه در همه معمار یو كل یتوانند باشند به شنوان چهار اصل شقالن یاثر م یک یجاودانگ

اوست، با  یانسان يازهایو ن ی فردیها یژگیانسان كه متأثر از و يّتذهن يانمکان از ارتباط م .هویتّ قابل اجرا است، مطرح شده است

شوامل مؤثر در  1شماره  نمودار . مدل ارائه شده درشود یدارد، ادراک م یو اجتماش ییمعنا شکلی، كه سه بعد یشهر یفضا ينيّتش

 يّتهمان طور كه ذهن يطیمح یروان شناس یها هیاساو نظر بر دهد. یم یشآن ها را نما ارتباط و نحوۀ یمکان یّتهو يریگ لشک

 ینتوان ا یقرار دارد. پس م يزیکیف يطمح يرتحت تأث يزن انسان گذارد، رفتار و احساساا یم يرادراک او از مکان تأث ۀدر نحو انسان

است.  یگریمتأثر از د یکهر  يریاست و شکل گ سویه دو ۀرابط یکمکان  یتّانسان و هو تّیهو ينب ۀنمود كه رابط بيان گونه

 یندفرا يکنفرهنگ شهروندان آن است، ل معلول شهر خود یّتشود. هر چند هو یشهر مشخص م یّتهو يّتاهم ینجاست كها

ساكنان شهر  یتّهو يریدر شکل گ يجهنت رد و یفرهنگ شهر يریتواند در شکل گ یدهد و م یقرار م يرتأث تحت را یشهروندساز

نگر، كه در آن تمام ابعاد با هم  همه جانبه يستمیسیکردی شهر اخذ رو یتّیبودن ابعاد هو یبا توجّه به چند وجه اصوال اثرگذار باشد.

سازد،  یرهنمون م ی شهریفضااز  یتّرا به درک هو ما مکان كه یها یژگیرو، و ین. از ایستداده شود، الزم و ضرور قرار مورد توجّه

 ارائه شده اند. 1شماره  نموداردر  یتّیهو یها هین مؤلفّشده است. ا یبه صورا جداگانه بررس یو اجتماش ییمعنا شکلی، در سه بعد

 

 ابعاد اجتماشی شهر ابعاد معنایی شهر ابعاد شکلی شهر

 نقشه شهر وتوپوگرافی

 پراكنش كاربری ها

 رابطه محيط طبيعی ومصنوع 

 شبکه دسترسی

 خط اسمان

 مقياو

 حركت بصری

 معماری

 كيفيت لبه ها

 رابطه بافت قدیم وجدید

 رابطه بين فرم ها

 

 معنی دار بودن فضاها

 بيان كنندگی

 فرم بيانی

 انعکاو وبيان تاریخ

 انتقال وارتباط ارزش های فرهنگی

 ارزش زیبا شناختی 

 خوانایی

 سيمای شهر

حياا مدنی وزندگی اجتماشی 

 انشهروند

 بسترپویایی زمان وزندگی امروز

 فرهنگ 

 انواع فعاليت ها

 1نمودارشماره:
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