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- ها و نمادهاي شهري در معماري ایرانیشناسی المانابعاد هویتی و زیبایی

اسالمی

  1زهرا پرهیزکاري

Zparhizkari1113@yahoo.com  

  :چکیده

بر اساس دیدگاه . باشدهاي معماران و کاربران آن میترین دغدغهدر معماري از مهم "بحران هویت"امروزه 

هاي شناخت درست انسان و نیازهایش، و به دنبال آن عدم وجود زمینه اسالمی، بحران یاد شده ناشی از عدم

جا که رسالت واقعی فضاهاي آموزشی فراهم نمودن از آن. مناسب در فضاهاي معماري براي کمال اوست

ي مذکور در هاي الزم براي رشد و تعالی همه جانبه انسان به سمت غایت مطلوبش است، توجه به مسألهزمینه

شهر ایرانی اسالمی مفهومی براي معرفی شهرهایی است که از . ها از ضرورت بیشتري برخوردار استاین فضا

ي عظیم هاي اسالمی است و از سوي دیگر داراي پشتوانههاي دینی و ارزشیک سو متأثر از فرهنگ و آموزه

بندي و اجتماعی دستهخصایص شهر اسالمی در سه قلمرو اقتصادي، کالبدي . باشدتاریخ و تمدن ایرانی می

توان به مدارس ایرانی اسالمی اشاره نمود که شوند که از جمله فضاهاي کالبدي عمومی شهر اسالمی میمی

ها بوده و به عنوان عنصري پایدار در توسعه شهر اسالمی همواره حضور داشته مدرسه -مراحل تکاملی مسجد

است و در آن تالش شده است تا مبانی نظري فرهنگی و اي استوار پژوهش حاضر بر مطالعات کتابخانه. است

هاي شهري مورد بازکاوي اهمیت کاربرد نمادهاي فرهنگی در بیان معنا، ایجاد حس هویت و آرامش محیط

ها در تسهیل ارتباطات جوامع بشري، بدین منظور، پس از تعریف این عناصر، به نقش و اهمیت آن. قرار گیرد

  . مناظر شهري، بیان معنا و ایجاد حس هویت پرداخته شده است ها ودرك عملکرد سازه

  اسالمی، شهر اسالمی -شناختی اسالمی، معماري ایرانیهویت، هویت دینی، زیبایی :واژه هاي کلیدي 
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  مقدمه - 1

در حفظ هویت اسالمی، سعی -جا که مفهوم هویت در پیوستگی با تاریخ نهفته است، انسان سنتی با رویکرد آیینیاز آن

هاي عینی نیز اي که این ذهنیت عالوه بر محصوالت فرهنگی، در واقعیتاسالمی و ایجاد اتصال با عالم برتر داشته، به گونه

باشد، براي انسان فراتر از کالبد رفته و در این میان معماري که محصول تعامل انسان با محیط با تاریخ می. متبلور گشته است

معماري به مثابه ). 3 :1391بهاءالدین و همکاران (شود عماري و شهرسازي منطقه نیز در آن متبلور میهویت ساکنان و م

گاه احساسات ناب بشري و خواستگاه هاي متعالی انسان، تجلیترین بخش از این پدیده واال، از دیرباز بستر تبلور اندیشهملموس

ها و اعتقادات معماري عرصه بروز روحیات، حاالت، آرمان). 106 :1389احمدي و صادقی (تحقق کماالت آدمیان بوده است 

از این رو هر . اندآدمیان پدیدآورندگان بناها، تأسیسات و فضاهاي زیستی. ها و نیز عرصه تالقی فرهنگ، هنر و فن استانسان

ها و اندیشه انسان و تجلی عینی ارزشبه بیانی ساده، معماري تبلور فرهنگ و . شوداثر معماري، اثر فرهنگی نیز محسوب می

ترین، گرانقدرترین و هاي دینی عمیقهاي دینی آن نمایان است و ارزشروح هر ملت در ارزش. باورهاي هر قوم و ملت است

زا هاي بحرانکسب هویت مطلوب و اصیل و رهایی از هویت). 119 :1389کریمیان (آیند شمار میترین بخش فرهنگ بهلطیف

خواهی و هاي انسانی بوده و هست و به اعتبار آزادمنشی و فضیلت آرمانهاي تاریخ انسانیت و فرهنگران هویت از دغدغهو بح

ساز و خواستار توان گفت انسان به آن دلیل انسان است که موجودي هویتبا تأکید می. طلبی انسان همیشه خواهد بودکمال

حراز هویت فردي از طریق مردم و طبیعت، که صفت ویژه عصر پیش از صنعت بود، امروزه ا. هویتی استعالیی و آرمانی است

در حقیقت امروزه مالحظه شهر تحت . گردندها با دنیایی مصنوعی مشخص میبه ندرت میسر است و مردم، اشیاء و رویداد

در این راستا اگر از ). 15 :1389ابر دار صدریاي لعل و حوصله( کند عنوان الگویی نمادین کامال بیگانه و نامفهوم جلوه می

اي که پاسخگوي نیازهاي انسانی ها در زمان حاضر به گونههاي تجلی کالبد بخشیدن به آناصول و مبانی صحبت شود و راه

). 65 :1378زاده نقی(اسالمی معاصر سخن گفت -توان از معماري و شهرسازي ایرانیگاه میمعاصر باشد، بیان شود؛ آن

بینی اسالمی، معانی ها و اصول و مبانی جهاني آرمانگرفته بر پایه ها و شکلگاه ارزشاسالمی به عنوان تجلی-ایرانی معماري

اي از حیات تلقی نمود تواند به عنوان جنبهنماید که همین ارتباط محیط و انسان را نیز میهایی را به انسان القاء میو ارزش

هاي اصیل، حقیقی و معنوي نیز هست اسالمی عالوه بر کالبد ظاهري خویش واجد جنبه-یرانیمعماري ا). 32 :1375گروتر (

به این ترتیب یک بنا واجد کالبدي است که . که در پاسخ به نیازهاي انسان اعم از معنوي و مادي طراحی و ساخته شده است

ي بنابراین فرهنگ جامعه هنگامی عامل و زمینه). 23 :1379زاده،مجله پژوهش نقی( روح آن تجلی روح فرهنگ جامعه است 

ها و مختصات فرهنگی اعم از اصول و اعتقادات و باورهاي جامعه نشأت زمینه: باشد که اوالًمی) فرد و جامعه(معماري آن 

رهنگی را به مختصات ف: صاحبان فرهنگ در پی نمایش و تجلی اصول و مبانی فرهنگی خویش باشند و ثالثاً: گرفته باشد و ثانیاً

اسالمی -پس در تفکر و فرهنگ ایرانی). 56 :1377دهخدا (ها و هویت خویش پذیرفته و مروج آن باشند عنوان ویژگی

ها و نگاه و تلقی تاریخ آدمی نسبت به عالم و آدم و مبدأ عالم و آدم است و با معماري هنر شکل دادن فضا بر حسب نیازمندي

ویژگی معماري سنتی این است که پیوسته با روح سنت سازگاري ). 50 :1377مددپور (کند می نوع فرهنگ اسالمی ارتباط پیدا

هنر سنتی و به تبع آن . هاي مقدس نمودار استداشته باشد و این سازگاري دست کم در مظهر اصلی آن مانند معماري مکان

ر این جهان متجلی شده، بیش از همه یادآور هستی معماري سنتی به زیبایی اهتمام دارد، زیرا از میان همه صفات الهی که د
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اولین جایگاه تجلی هنر ایرانی و اسالمی در معماري مساجد و مدارس است که فضا و مکانی براي ارتباط نوراالنوار . مطلق است

کوشد تا بین کشد و وظیفه هنرمند اسالمی این است که میهنر اسالمی کلیات را بر مبناي وجود شناسی به تصویر می. است

ي مبناي فلسفه. زندهدف و کورکورانه دست به هدف نمیگاه بیهنرمند هیچ. جهان و عالم هستی پلی ارتباط قرار دهد

ي اعتقاد به توحید، ایمان و عمل به ارتباط معماري با دین اسالم نشانه. باشدهاي حجاب از منظر هستی میاسالمی، برداشتن پرده

- ي توحیدي مبنی بر اعتقاد به خداي واحد اصلی بود که در اکثر هنرهاي اسالمی بهاندیشه. ین اسالم استها و تعالیم دآموزه

گرفت، بلکه در رفت، معماري اسالمی نه تنها در اماکن دینی چون مساجد مورد استفاده قرار میعنوان موضوعی مهم به کار می

-هاي ابداعی انجام میشود و به واسطه وجود معماران زبردست که فعالیتیکار گرفته مها نیز بهها و حتی خانهمدارس، مقبره

-یافت که این هنر بر درایت و نوع نگاه دینی شخص صحه میسري اصول خاص بسط و گسترش میدادند با رعایت یک

این مسئله منجر به . رفتگگذاشت، در واقع این نوع معماري بر نظرات، تجارب و ابتکاراتی متکی بود که معمار از آن بهره می

توان گفت که زیباگرایی موضوعی حادث و دنیوي نبوده و با در مورد زیبایی، اجماالً می. تنوع در معماري اسالمی شده است

اصالً روح در این دنیا بدون . نمایدبخشی روح و توطن آن در زمین ایفاي نقش میعنوان عاملی براي آرامریشه الهی خویش به

نگر باشد، زیبایی برایش در حکم یک چنگال است حاال اگر این روح پایین. تواند آرام بگیرد و دوام بیاوردیبایی نمیدریافت ز

هاي اي خواهد شد براي عبور او به زیباییدارد و اگر باالنگر باشد، زیبایی همچون روزنه و دریچهجا نگه میکه او را در همین

زیبایی وجه نازل زیبایی است که اصالتی ندارد و تنها شباهت به ). 951 :1369جعفري (بی جا به پیشگاه ربومعقول و از آن

 شود که به حقیقت شباهت دارد، هرچندفرماید که شبهه از آن جهت شبهه نامیده میمی) ع(زیبایی دارد چنانچه حضرت علی 

  ).35: 1382زاده نقی(باطل است 

معنا و مفهوم هویت - 2

 متکلمان و حکیمان میان همین و تشخّص از است عبارت): هویه( هویت«  است؛ آمده چنین هویت دهخدا درفرهنگ

 باري ذات "  از جداي هویت مفهوم و معنا  :که خوانیممی نیز معین فرهنگ در این، بر عالوه ). 1345 دهخدا(  »است مشهور

 "هویت" يواژه ). 8228 :1371 معین( دارد اشاره  "تشخیص مراد و ماهیت شناسایی، عامل "  ، " وجود و هستی "  به  "تعالی

 آن"  یعنی  "ماهو"  پرسش به پاسخ درمقام  "او"  یا  "هو"  بودن چه از که است عربی مصدري  "یت+هو"  از مرکب

 خداوند معنايبه عرفانی مفهوم در هویت  .نمود ترجمه  "چیستی"  را آن توانمی بنابراین  .آوردمی میان به سخن  "چیست

  )او مکتب پیروان و عربی ابن( حکیم عارفان. دانندمی موجود هویت تنها را الهی ذات یا خداوند هستی عرفا، بیشتر و است آمده

  معناي به فلسفی، رهیافتی در هویت  .نمایندمی محسوب خلق عالم تا امر عالم از خداوند تجلی مراتب تمامی شامل را هویت

 استوار آنهم عامیانه و عمومی فهم بر فلسفی هايرهیافت برخی بر عالوه که هویت سوم معناي  .رودمی بکار »وجود و هستی«

  .)54 :1388 کارنقره(  دهدمی تشکیل را آن هویت شیء شناسایی موجب چه آن ترتیب بدین  .است »تشخّص یا ماهیت«  شده

شناسی زیباییواژه - 3

اي همراه عظمت و نظم و هماهنگی« : نویسدکند و میتعریف می "حاالت و کیفیات زیبا"در فرهنگ معین زیبایی را 

آورد، و آن امري کند و لذت و انبساط پدید میپاکی در شیء وجود دارد و عقل و تخیل و تمایالت عالی انسان را تحریک می
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به معنی ادراك حسی گرفته و بن آن  Aisthetikosشناسی یا استتیک از واژه یونانی زیبایی). 173 :1387کار نقره(» است نسبی 

بوده که امروزه در  Esthetiqueریشه این لغات واژه التین . به معناي مورد ادراك حسی یا چیز محسوس است Aisthetaواژه 

اندر گوتلیب بومگارتن در کتابی به همین نام در اولین بار توسط فیلسوف آلمانی الکس. شودهاي اروپایی استفاده میتمام زبان

فیلسوفان زیبایی صفتی است که در اشیاء ). 30-48 :1389زاده حاجتی مدارایی و جالل(کار برده شد به 1750-58هاي سال

به رضایت زیبایی از صفات چیزي است که مربوط و متعلق . نمایدشود و در درون انسان سرور و رضامندي ایجاد میمشاهده می

زیبایی، حق و : این مفاهیم عبارتند از. ها منسوب استاي است که احکام ارزشی به آنگانهو لطف است و یکی از مفاهیم سه

داند افالطون زیبایی را هماهنگی اجزاء با کل می. تعاریف گوناگونی از زیبایی ارائه شده است). 284 :1366صانعی (خیر 

هاي بیرونی و دیدنی که با ویژگی: آید که زیبایی داراي دو گونه ویژگی استتعاریف چنین بر میاز این ). 97 :1376مطهري (

  .شودهاي درونی و نادیدنی که با اندیشه و عقل انسان درك میشود و ویژگیحواس انسان درك می

  اسالمی –هویت ایرانی - 4

نیست و نه تنها تأثیر علت در معلول بلکه علت علت  چیز در عالم از هم گسستهپیوستگی در عالم امري وجودي است هیچ

شایگان (در معلول بلکه تنها و هزاران علت امکان اثرگذاري دارد و این تعریف در معماري و شهرسازي سنتی وجود داشت 

یقت است که هویت ایرانی در دوره اسالمی که هدفی ثابت به نام اهللا را پیش روي دارند که تنها یک ذات و حق). 185 :1386

ایرانی در  –گر باشد این تعریفی است که عارف اسالمی تواند به هزاران معنی ظاهري از هزاران ظاهر به یک ذات جلوهمی

که حاوي پیامی است که از "شود آید و شهر احیا میشود معماري پدید میپروراند و شکلی را متصور میذهن، سنتی را می

 "یا منشأ آسمانی سخن از اصول تبدیل ناپذیري است که هر زمان و هر مکان کاربرد دارددر سنت . آیدحقیقت ازلی می

شود که در دستان هنرمند عارف باهللا مفاهیم ذهنی و معنویت را از غالب گر میو با بیانی به نام هنر جلوه) 95 :1387پور سرتیپی(

ایرانی  –پس هویت اسالمی . دهد که ازلی استشکل می آورد و هسته و هویتی رادرون به برون هدایت و به فعل در می

خواهد به نیمه پنهان خود برسد در این راستا انسان اي از دایره عالم است و میاي است براي رشد و ارتقاي انسان که نیمهوسیله

توان اي میتا اندازههایی در سطح محدود و گسترده سعی کرده تا با حقیقت درون، شکلی ظاهري و تجسمی بدهد و در دوره

با صحیح شمردن این فرض که معماري ظرف زندگی است و زندگی یعنی شیوه «). 4 :1391زاده شکري و قلی(موفق دانست 

هاي اوالً بیانگر ارزش: در نتیجه معماري داراي هویتی است که. ها که از فرهنگ جامعه برخاسته استزیست و ارتباط انسان

سوماً بیانگر عوامل هویت فرهنگی . ها تمایل داردهایی است که جامعه به آنوماً مبین ارزشحاکم بر جامعه است، د

ترین عامل هویت دهنده معماري، مبانی اعتقادي و بنابراین مهم). 369 :1386طبسی (» ) منشأ اصلی(پدیدآورنده آن است 

؛ )57 :1384حجت (بین حاکم بر آن جامعه باشد تواند معرف و مبینی جامعه است و بالعکس، معماري هر جامعه میجهان

جا که مفهوم هویت بخشی در ایران، تا پیش از معماري ایرانی نمودي از هویت ملی ایرانی است و از آن« درخواهیم یافت که 

د، به و سپس سنت و فرهنگ اسالمی محدود بو) ایران باستان(انقالب مشروطه، به دو گفتمان حاصل از اندیشه ایران شهري 

اسالمی به نحو ظاهراً غیر متناقضی با هم ترکیب شده  –اي که پس از ظهور اسالم و نفوذ آن در ایران دو هویت ایرانی گونه

هاي هویت سازي مردم هر فرهنگی با توجه به گذشته و تاریخ خود، نمادها و سمبول«). 57 :1389بمانیان و دیگران (» بودند 

شولتز ساختن را تنها در ). 58 :1377نژاد مهدوي(» توان به نمادهاي ملی و دینی اشاره کردها میدارند که از جمله این نماد
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بیند در این بین چیزي که بیش از همه اهمیت دارد، افشاي روح مکان و برقراري ارتباطی عمیق بین زمین، بافت اشغال فضا نمی

بخشد صی بین زمین و آسمان، به هویت مکان قطعیت میشکل و فضاي طبیعت به صورت ارتباط خا. سازه و آسمان است

توان با بررسی اصول بناهاي سنتی ایران و دریافت حکمت و عقاید حاکم اما براي درك معماري ایرانی می). 52 :1371شولتز (

  ).   57 :1389بمانیان و دیگران (ساز معماري سنتی را دریافت ها عناصر هویتبر آن

  هاي اسالمی در محیط مصنوعرزشمصادیق اصول و ا - 5

اي که در ارتباط مستقیم با انسان چه در جایگاه طراح و چه در جایگاه کاربرد قرار دارد و اسالم عنوان پدیدهمعماري به

باشد پردازي معمار میعنوان یک دین و تأثیراتی که در نحو تفکر و نگرش انسان دارد، مسلماً در معماري که حاصل ایدهبه

در دین اسالم انسان به تفکر در طبیعت و محیط اطراف و عبرت گرفتن از آن توصیه شده است، و نیز استفاده . ر خواهد بودمؤث

نیرومند و (کننده رابطه خدا، انسان و محیط است بیان) 1(شکل . ها در راه تقرب به خداوند نیز تأکید شده استاز این شناخت

  ). 3 :1391همکاران 

  

  

)1375گروتر (رابطه خدا، انسان و محیط ) 1(شکل

هاي شناسایی شوند، هاي اسالمی در محیط مصنوع بدواً بایستی اصول و ارزشدر جهت شناسایی مصادیق اصول و ارزش

هایی که عنایت به محدودیتبا . توان مورد شناسایی قرار دادها را میهاي مختلفی از اصول و ارزشکه براي این کار گروه

نگارش مقاله با آن مواجه است، صرفاً مراحل کار معرفی شده و تداوم آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب به زمان و مکانی دیگر 

  .گردداحاله می

  بخش شهرهاعوامل هویت - 6

ها در توسعه مشارکت آنهویت شهري وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر بوده و موجب حس تعلق مکانی شهروندان و 

شود، بنابراین هر یک از آثار تاریخی اعم از جغرافیایی و کالبدي شهر ریشه در تاریخ کهن دارد و حتی بدون توجه به شهر می

عنوان عناصر ها بهتوان از آني ما هستند، میکنند و فقط به این خاطر که میراث گذشتهمضامین و مفاهیمی که این آثار بیان می

  . بخش شهر یاد کردویته

. هاي انسانی بوده و هستهاي تاریخ انسانیت و فرهنگکسب هویت مطلوب و اصیل و رهایی از بحران هویت از دغدغه

امروزه عرصه شهر سازي . ساز و خواستار هویتی آرمانی استتوان گفت انسان به آن دلیل انسان است که موجودي هویتمی

خدا

محیط انسان
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چگونه باید از این بحران هویت در امان ماند؟ عناصر هویتی در شهرهاي ایران کدامند؟ . بردسر میکشور ما در بحران هویتی به

  ).93: 1390رحیمیون (بندي و مورد مطالعه قرار داد؟ ها را طبقهتوان آنو چگونه می

تواند در حوزه اد میشهرها داراي ابعاد طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و کالبدي هستند که هر کدام از این ابع

هاي ارتباط بین انسان و مکان از طریق فرهنگ، سابقه تاریخی، عنوان یکی از راههویت مکان به. شناخت هویتی قرار گیرد

هاي بصري و کالبدي هاي شهري و ویژگیها و نمادها، فرمخاطرات جمعی، نوع و ماهیت فناوري ساخت، عملکردها، نشانه

  ). 94: همان(گردد ادراك می

  :توان به موارد زیر اشاره کردبخش شهرها میاز جمله عناصر هویت

هاي شهريبدنه -4میادین،  -3بافت تاریخی شهرها،  -2نمادها، -1

  نمادها -6-1

شوند، به نحوي که حتی هاي شهري از جمله عوامل مهم در طراحی معماري و طراحی شهري محسوب مینمادها و المان

. چرا که بیانگر هویت، شخصیت و عصاره شهر در یک ساختار نمایان هستند. نمایندتر جلوه میپر اهیمتگاه از خود شهر 

دهد که بنیان این نوع بناها بر پایه مفاهیم، سنت، فرهنگ، هویت و تاریخ شهر ها نشان میبررسی و مطالعه در خصوص این نماد

  .استوار شده است

اي از برج آزادي در ایران، نمونه« : آورده است "نماد و نشانه شهري "خود با عنوان نیز در تحقیق ) 1385(فرزانه هدفی 

هاي ها و مفاهیم عمیق است که توسط حسین امانت طراحی شده و معماري شاخص آن تلفیق طاقساختارهاي استوار بر بینش

-اي از نظر ابعاد و اندازه کوچکها محلهدفی الماناز نظر ه. »معماري قبل و بعد از اسالم بوده و نمادي زیبا در شهر تهران است

هم دوخت و دوز توان بافت و کالبد قدیم و جدید را بهها میشده براي آن تر بوده و توسط خصوصیات و نقش کالبدي تعریف

  .کرد و انسجام و یکپارچگی شهر را به نمایش گذارد

  .شوند، معنادار باشدچه ارتباط داده مینمانند که به آنمادها تا زمانی ماندگار باقی می این

  

هایی از نمادهاي شهرينمونه) 1(شکل
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نشان داده است نمادهاي هنري تا زمانی ماندگار باقی  "نمادگرایی در معماري"در مقاله ) 1386(السادات خوشحال فاطمه

این معانی ناپدید شود و یا اهمیت خود را از دست دهد وقتی . شود، معنادار باقی بماندچه بدان ارتباط داده میمانند که آنمی

قدر الگو دارد که در او اشاره کرده است معماري ایرانی آن. کندشود یا اینکه معناي جدید کسب میآن شکل نیز یا ناپدید می

پایدار و ارزشمند خود بیان  هر بنایی با توجه به منطقه و مکان قرارگیري و زمان ساخت اثر و نیازهاي کارکردي بنا، از الگوهاي

  ).65: 1391محمدي (ها هاي وارداتی دیگر تمدنوجود آورد که نه مثل گذشته باشد و نه تقلیدي از مشخصهجدیدي را به

ها و مفاهیم عمیق، هنوز هم با شکوه و ارزشمند بوده و گذر سالیان ها به دلیل دارا بودن ساختاري استوار بر بینشاین بنیان

  .ها نکاسته استآن ز ارزشچیزي ا

  بافت تاریخی شهرها -6-2

باشد که خود بهترین نشانه هویت می... تاریخی شهرها میراث ارزشمند تاریخی، فرهنگی، کالبدي و  –بافت قدیمی

رویه هویتی و فرسودگی شهر از درون شده و توسعه بیاین بافت مانع از بی) بهسازي و نوسازي(شهري است و حیات و رشد 

  .کندآن را محدود می

آلدورسی معمار ایتالیایی از پیروان مکتب خردگرایی، معماري بناهاي تاریخی را در برگیرنده خاطرات، افکار و آثار 

  ).46: 1381حبیبی و مقصودي (داند ها را در خلق هویت اساسی میداند و نقش آنهاي متعدد در گذشته مینسل

شود که به دلیل فرسودگی کالبدي و هایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میبه عرصه »فرسوده شهري –بافت تاریخی«

پذیر بوده و از ارزش هاي شهري آسیبفیزیکی، عدم برخورداري مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات، خدمات و زیرساخت

هاي بهسازي و نوسازي بافت). 2: 1383 شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران(مکانی، محیطی و اقتصادي نازلی برخوردارند 

پذیرد، بلکه پاسخی به نیازهاي جدید شهري و شهروندان تنها با هدف حفاظت از شهرها و بناهاي فرهنگی صورت میتاریخی نه

گیري عملکرد جدید متناسب با نیازهاي زندگی روز هاي گذشته و آسیب وارد بر بنا و شکلباشد که موجب ترمیم خرابیمی

  . شودیم

جانبه در سازماندهی فضایی و بدون هماهنگی با ارکان و عناصر هاي تاریخی، بدون نگرش همهبهسازي و نوسازي بافت

بایست چنان عمل شود که همساز با شرایط محیطی طبیعی و بنابراین در بهسازي و نوسازي می. پیرامون، پایدار نخواهد شد

: 1389راد ساالري، سردري و افراسیابی(ها هویت و اصالت خود را از دست ندهند بافت طوري که در نهایت اینانسانی باشد به

23.(  
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هایی از بافت تاریخینمونه) 2(شکل

  تطبیقی میان مفهوم نوسازي و بهسازي مقایسه): 1(جدول شماره 

  مدت زمان  اصول   هدف  )تعریف (معناي مفهومی   

  

  

  

  بهسازي

منظور حفظ و بهبود کالبد سلسله اقداماتی که به  -

آسیب دیده در نتیجه فرسایش عملکردي و (

  .صورت بپذیرد) فعالیتی

اقداماتی به منظور ایجاد تغییراتی در کالبد به  -

هاي جدید ها را با کاربرياي که بتوان آنگونه

  .سازگار کرد

مجموعه اقداماتی که براي رفع فرسودگی نسبی  -

  . ذیردفضا از لحاظ عملکردي تحقق پ

  حفاظت و معاصرسازي -

حفاظت و ارتقاي ارزشهاي  -

  کهن

هاي زیبا احیاي ویژگی  -

  شناختی

تغییر عملکرد مشروط  -

بر ارتقاي کیفیت روح 

و طبیعت بافت، 

مجموعه و بناي کهن 

  شهر

  کوتاه مدت -
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  نوسازي

اقداماتی که براي رفع فرسودگی نسبی فضا در  -

  .شودکالبد انجام می

اقداماتی که در جهت مرتفع ساختن  سلسله -

فرسودگی فضاي شهري است؛ فرسودگی نسبی 

رغم کارکرد مناسب کالبدي فضایی که علی

شهري موجب کاهش بازدهی و کارایی آن شده 

  .است

  حفاظت و معاصر سازي -

  بازدهی بهینه در فضا  -

ارتقاي کیفیت بصري  -

و زیبایی شناختی وضع 

  موجود 

  هماهنگی  -

  يسازگار

  میان مدت -

  

و ) محیط طبیعی و فرهنگی(تاریخی، سازگاري شهر با اوضاع محیط جغرافیایی  –در بهسازي و نوسازي بافت قدیمی 

شرط الزم براي . باشدحفظ میراث فرهنگی و افزایش کارایی آن در توسعه پایدار شهر و ایجاد و حفظ هویت در شهر مؤثر می

ها به منظور توسعه و تکامل پایداري ها و برنامههاي تاریخی تهیه و اجراي دقیق سیاستبافتمداخله صحیح و مؤثر براي احیاي 

  .شودفضاهاي شهر است که موجب پیوند ناگسستنی میان بافت باستانی شهر و بافت جدید می

  

  میادین -6-3

. شودهري محسوب میبندي فضاهاي شهري جزء فضاهاي باز شمیدان بارزترین مظهر فضاي شهري است و در دسته

شود که همه شهروندان بتوانند بتوانند آزادانه از آن فضاي باز شهري به مکانی اطالق می. شودفضاي باز شهري محسوب می

باشد، نقش چه در دانش طراحی شهري براي فضاي باز شهري ارزش میاما آن. بهره برند و در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند

  ).95-96: 1389طهموري و حسین رضوي (کند ست که این فضا در زندگی شهروندان ایفا میاجتماعی و تعاملی ا

  شهري) نماهاي(ها بدنه -6-4

هاي القا کننده را در سیماي شهر دارند و در تعریف هر فضاي معماري اهمیت اساسی ترین نقشهاي شهري بخشی از مهمبدنه

ها و ها و مصادیق خاص خود را دارند و با توجه به ویژگیهاي آن خصلتهدر تعریف فضاهاي شهري، انواع بدن. یابندمی

هاي شهري با توجه به توانایی بالقوه امتداد بدنه. توانند نقش خوشایندي در سیماي شهر داشته باشندهاي متنوعشان میترکیب

ایجاد خوانایی در سازمان فضایی کل توانند در تشخیص جهت و ها، فضایی از شهر را تشکیل خواهند داد که میاین بدنه

  .هاي شهري مؤثر واقع شوندمجموعه

ي تقلیدي و نامناسب از مصالح وارداتی چهره زشتی به شهر و تکنولوژي نما فقدان چنین مباحثی در کشور ما و استفاده

ر لحاظ فاقد اعتبار و برقراري هاي ما را از هبخشیده و عدم هماهنگی مصالح بکاربرده شده در نما با کاربري بنا، ساختمان
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عنوان موجود جانداري اي از پیکر پویا و زنده شهري است و عدم پذیرش آن بهساختمان دانه. ارتباط با مخاطب ساخته است

ها در ارتباط است ما را باز هم در نحوه نگرش به فضاي تخصیص داده شده به آن و کشد و با روح و جسم انسانکه نفس می

مفاهیم زیادي در خلق بنا حادث است که در کنار مصادیق حداقل، از اقلیم، . سازدملزومات آن دچار اشتباه می ملحقات و

  ).23: 1385هدفی (یابد بافت، فرهنگ و اقتصاد حاکم بر آن تعریف می

گیرينتیجه - 7

هاي اسب بسیاري در عرصهمسأله هویت در دوران معاصر تحت تأثیر تغییر مفهوم هویت بوده است، که تغییرات نامن

نصیب نبوده که دستیابی به هویت اصیل و پایدار را دشوار زندگی بشري ایجاد نموده؛ در این میان معماري نیز از این تغییرات بی

اسالمی همواره نوعی نظم پنهان را در درون خود داشته است، که موحب شده اصل وحدت در  –معماري ایرانی . گردیده است

مکان در ذهن زمان و بیاسالمی یک مفهوم بی-در این میان هویت معماري ایرانی. باشدکثرت در این آثار قابل مشاهده می

نام اهللا را در  المی هویتی است ثابت که هدفی بههاست؛ با این تعریف هویت ایرانی در دوره اسمخاطب که براي تمامی زمان

مکان است و با تجلیات مادي در هاست حاوي پیامی است که از حقیقت ازلی و بیخود دارد که تنها یک ذات در تمام دوران

  .تفکر غربی در تضاد کامل است

رهیز از اسراف، تفکر و اندیشه دینی، چون عدالت، امنیت، اصالح، پهایی همبا توجه به این مطالب وجود اصول و ارزش

از یک طرف ایجاد کننده مبانی هویتی ... گرا و هاي غیر ضروري و نمادهاي ماديتعادل در استفاده از کالبد، حذف کاربري

یین دهنده جامعه پایداري مبتنی بر سه مؤلفه پایداري تبباشند و از طرف دیگر شکلاسالمی در عصر حاضر می –معماري ایرانی 

  . باشندشده در متن اصلی مقاله می

هاي الزم است در برنامه. هاي با ارزش و قدیمی گذشته سند تاریخی شهر و شهروندان استبخشی بافتهمچنین حیات

اي به هاي قدیمی حیات دوبارهایجاد اشتغال و سکونت در بازسازي بافت. مرمت شهري با دیدي خاص به آن نگریسته شود

هایی باشند که همچون گذشته پر رونق و هاي جدید محیطباید سعی شود محیط. ال بودن این محالت ببخشدسرزنده و فع

  ).  209: 1387نژاد هاشم(هاي گردشگري باشند داراي جاذبه
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منابع 

بررسی مفهوم هویت در معماري قدسی، کتاب ماه هنر، شماره )1389(رضا، احمدي، فریال و صادقی، علی ،

.1389 دي. 148

 ،هاي ایرانی، دو فصلنامه ساز در معماري سنتی خانه، عناصر هویت)1389(بمانیان، محمدرضا و همکاران

.مطالعات هنر اسالمی، شماره سیزدهم، تهران

 ،ایرانی در معماري ایران، سلسله  - ، بررسی جایگاه هویت اسالمی)1391(بهاءالدین، بهاره و همکاران

.اسالمی، مشهد –لی معماري و شهرسازي ایرانی مقاالت همایش م

 ،تهران: ، زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم، حوزه هنري سازمان تبلیغات)1369(جعفري، محمدتقی.

هاي زیباشناختی در طراحی مبلمان منزل ، تعیین ارز)1389(زاده، بهاره، حاجتی مدارایی، سردار و جالل

.نظر، شماره ششمهاي جوان، فصلنامه باغ براي زوج

 ،تهران: ، مرمت شهري، دانشگاه تهران)1381(حبیبی،م و مقصودي،م.

 ،انتشارات 24پرداز، نشریه هنرهاي زیبا، شماره ساز، انسان هویت، هویت انسان)1384(حجت، عیسی ،

.دانشگاه تهران

معماري معاصر ، بازنگري یک مفهوم در )1389(دار صابر، ریحانه، دریاي لعل، بهرنگ و حوصله" 

.1389، پاییز )64پیاپی (  28، مجله فن و هنر، سال سیزدهم، شماره "هویت

تهران: نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، لغت)1377(اکبر، دهخدا، علی.

گیري از عناصر طبیعی، مجله هویت شهر، بخشی به شهر از طریق بهره، هویت)1390(اصغر، رحیمیون، علی

.پنجم، شماره نهم سال

بررسی هویت شهري در بهسازي و )1389(راد، محمدصادق، ساالري سردري، فرضعلی و افراسیابی ،

.30هاي تاریخی، مجله علمی پژوهشی فضاي جغرافیا، سال دهم، شماره نوسازي بافت

پژوهشی صفه، هاي هنر اسالمی در اندیشه بورکهارت، نشریه علمی مایه، بن)1387(پور، محسن، سرتیپی

.، تهران46شماره 

زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیال، ، افسون)1386(فاطمه ولیانی، : شایگان، داریوش، مترجم

.تهران، نشر فروزان

ایرانی در معماري و - ، هسته مرکزي هویت اسالمی)1391(علی، زاده، خراطشکري، مهدي و قلی

.اسالمی، مشهد –معماري و شهرسازي ایرانی  شهرسازي ایران، سلسله مقاالت همایش ملی

 ،تعاریف مصوبات شورا، دبیرخانه شورا، تهران)1383(شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران ،.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معماري، معنا و مکان، چاپ اول، نشر )1382(نوروز برازجانی، ویدا، : شواتز، کریستین نوربرت، مترجم ،

.جان جهان

 ،هویت ایرانی در معماري اسالمی ایران،از هویت ایرانی، سلسله مقاالت و  ، بازتاب)1386(طبسی، محسن

.تهران: گفتارهایی پیرامون هویت ایرانی، انتشارات سوره مهر

 ،میدان قلب تپنده شهر، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره )1389(طهوري، علی و حسین رضوي، سروناز ،

32.

مرکز انتشارات دانشگاه : شناختی در معماري، تهران، زیبا)1375(پاکزاد، جهانشاه، : گروتر، یورگ، مترجم

.شهید بهشتی

 ،بررسی ارتباط نمادهاي شهري با هویت شهر، فصلنامه علمی پژوهشی )1391(محمدي، عبدالمجید ،

.2، سال دوم، شماره )ايریزي منظقهبرنامه(جغرافیا 

 ،دفتر مطالعات دینی هنر، حکمت معنوي و ساحت هنر، تهران)1377(مددپور، محمد ،.

 ،فطرت، تهران، انتشارات صدرا)1376(مطهري، مرتضی ،.

 ،فرهنگ اسالمی، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر)1371(معین، محمد ،.

درآمدي بر هویت اسالمی در معماري و شهرسازي، تهران، انتشارات پیام )1388(کار، عبدالحمید، نقره ،

.نور

45فات شهر اسالمی از دیدگاه قرآن، صحیفیه مبین، دوره دوازدهم، شماره زاده، محمد، صنقی.

4، فرهنگ، فضاي حیات و بستر تعالی جامعه، مجله پژوهش، شماره )1379(زاده، محمد، نقی.

منابع و روش شناخت مبانی نظري معماري قدسی و اسالمی، مرکز تحقیقات علوم )تابی(زاده، محمد، نقی ،

.انسانی

ها و مبانی زیبایی در هنر اسالمی ایران، مجله نامه فرهنگستان علوم، شماره ، ویژگی)1382(زاده، محمد، نقی

.1382، بهار 20

لزوم توجه به رویکردهاي اصولی در طراحی و معماري فضاهاي شهري، نشریه )1387(نژاد، هاشم، هاشم ،

.10، شماره 19المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد بین

 ،جاهاي شهري، بی، آشفتگی مفهومی در نماها و بدنه)1385(هدفی، فرزانه.  
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