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  شهربا هويت  يارتباط نمادهاي شهربررسي 
  )شهرگنبدكاووسي موردي: (مطالعه

 1صديقه لطفي

  دانشگاه مازندران ،ريزي شهري دانشيار گروه جغرافيا و برنامه
 محمدي عبدالحميد

  شهري از دانشگاه مازندران ريزي برنامهكارشناس ارشد جغرافيا و 
  16/01/1391يخ پذيرش مقاله:تار   18/11/1390تاريخ دريافت مقاله: 

  چكيده
تر  عميق و تر گذرد اين بحران گسترده هرچه مي شهرهاي ما دچار بحران هويت شده و ؛يمعدم رعايت شهرسازي بو با امروزه    
هستند كه در داخل  طراحي معماري و لحاظ بناهاي مهم ازشهري هاي  مانلا همان نمادهاي شهري يا، در مباحث شهري. شود مي
اهميت تر جلوه  به نحوي كه گاه حتي از خود شهر پر، شوند ميمعناگذاري ، ن شهروندانيب هر و در حيطه يك تجربه قراردادي ماش
از شهر و محيط زيستي شهروندان و در خوانش  شخصيت و عصاره شهر در يك ساختار نمايان هستند، بيانگر هويت زيرا نمايند مي

مطالعات اكتشافي  براي انجام آن ابتدا اين پژوهش از روش تحقيق پيمايشي بهره برده شد و در. رندگذا ميشان تاثير مستقيم بر جاي 
نشان نيز  مطالعهنتايج . انجام شدپرسشنامه استفاده از  مطالعه ميداني با بازديدهاي مقدماتي صورت گرفت و اي و بصورت كتابخانه

. تاريخي شهر است اصلي و جز برج قابوس كه نماده ب ليكن، هستد شهرهااصلي هويت بخشي به  عناصر نمادهاي شهري از دهد مي
به مردم  بعنوان بلندترين برج آجري دنيا شهر منحصر به فرد تك نماد حتي طراحي نشده و ميادين شهر جديدي بخصوص درسمبل 
  . جهان به خوبي معرفي نشده است ايران و

  
   .گنبدكاووس، دهاي بومينما، نمادهاي شهري، هويت شهري ها: كليد واژه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   s.lotfi@umz.ac.ir  )نويسنده مسئولصديقه لطفي(-1

 پژوهشي-علميفصلنامه 
  اي) ريزي منطقه جغرافيا (برنامه

  1391، بهار2دوم، شمارهسال 
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 1391، سال دوم، شماره دوم، بهار )اي برنامه ريزي منطقه( جغرافيا پژوهشي –علمي فصلنامه    62

  مقدمه
 بر در را مشخصات جوهري او حقيقت هر شئ يا شخص يا شهر كه صفات و هويت عبارت است از شخصيت و

تاريخي آن منطقه جغرافيايي  –شهر تحت تاثير محيط جغرافيايي شامل ساختارهاي فرهنگي  هرهاي  ويژگي. گيرد مي
هرمنطقه جغرافيايي به شدت در  حاكم برهاي  سياست هنگي ازجمله ايدئولوژي وفر البته ساختارهاي. گيرد ميشكل 

، پوراحمد و (شماعيشهر تجلي فرهنگ درمحيط است گفت هويت هر توان ميازاين رو ، گذارد مي هويت شهر تاثير
زيبا  به ظاهر امروزه شهرهاي زيادي داريم كه هايي دارد تفاوت با شكل شهر الزم به ذكراست هويت شهر. )93:1385
هاي  كه شاخص كند ميزماني معنا پيدا شخصيت شهر هويت و. ندباش ميتهي  هويتي عناصر ولي از شوند ميمحسوب 

 به طور كلي با دانش و عقايد و، سنت هايي كه ريشه در مكان و زمان دارند و با شاخص. خاص شهر نمود يابند
 . )93:همان منبعاند( فرهنگ آن جامعه پيوسته

، حال شهر گذشته وي گويا ازا شناسنامه كه به صورت. هويت بخشي شهرها نمادها هستند مهم مله عناصرج از
شهري از جمله بناهاي مهم در طراحي معماري و هاي  نمادها و المان. معرفي آن به مخاطب دارند نقش اصلي در

كه بيانگر  چرا. نمايند ميجلوه تر  به نحوي كه گاه حتي از خود شهر پراهميت، شوند ميطراحي شهري محسوب 
بررسي و مطالعه در خصوص اين نمادها نشان . شخصيت و عصاره شهر در يك ساختار نمايان هستند، هويت

 ،فرزانه هدفي(است هويت و تاريخ شهر استوار شده، فرهنگ، ها سنت، پايه مفاهيم دهد كه بنيان اين نوع بناها بر مي
1385( .  

 چنان با. . . و دوقلوي كواالالمپورهاي  برج، برج پيزاي ايتاليا، برج ايفل پاريس، لعربي دبيبرج ا، برج آزادي تهران
ذهن  المان در و آن نماد خاص را با جهانيان كشور اند كه ازحد شهرها فراتر رفته و پرمحتوا ساخته شده شكوه و
، مثل تبريز را با مقبره الشعرا شناسند يخاصي مهاي  شهرها را با سمبل خودمان برخي كشور حتي در. كنند ميتداعي 

 ي باباطاهر مقبره همدان را با، با حافظيه شيراز، بارگاه امام رضا با را مشهد، نقش جهان سه پل يا سي و اصفهان را با
 نقطه عطفي در ايجاد با شايد. معرفي شهر دارند فرهنگي ارزش بااليي در اين ميان نمادهاي تاريخي و كه در. . . و
 را اين راه نقش اساسي خود در شهرها و يابد باز انسان خصوصيت نمادگرائي خود را ديگر بار، ها رز تفكرانسانط

 و ها كوشيد اعتالي آن حفظ و در شناخت و براي تحقق چنين هدفي بايد نمادهاي گذشته را. دوباره داشته باشند
 معني داري را در و بهره گرفت تا نمادهاي ارزشمند هنر طبيعت و، باورها، عواملي چون اعتقادات آن از الوه برع

  . )230:1386، آورد(بحريني پديد شهرها
  بيان مسئله

 انساني وهاي  ارزش گيري نهادهاي اجتماعي و پاسداري از مناسبي براي شكلهاي  اجتماعي شهرها مكان نظر از
 برخورد يك شهر در مختلف موجود هاي فرهنگ اي از مجموعه طراحاني كه با. ملي و محلي هستندهاي  هويت

 اين درغير. متبلورسازند آورند مي فضاهائي كه بوجود در خاص هرگروه راهاي  ارزش خصوصيات و بايد، كنند مي
هويت جهاني غالب شده وحس  فرهنگ بي انبوه و توليد بناهاي متكي بر فضاهاو اساس و بيهاي  صورت سبك

  . )452:1386، بين خواهدبرد(بحريني ازبه كلي  به نفس وهويت شهري را اعتماد
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 63   ...بررسي ارتباط نمادهاي شهري

هويت رسمي  و شهر موجود درهاي  فعاليت، هاي فرهنگي سنت، وضعيت منطقه تابعي از هويت شهر شخصيت و
ارزش خاصي داده  هايي بها و  به چنين تفاوت بايد. دباش مي است كه حاصل تصميمات گذشته درمورد شهر شهر
طريق  كه از نمايد ميشهرهمچون مدركي مستند بدين ترتيب . )442،مان منبعهها كوشيد( حفظ وتقويت آن در و شود

شگردهاي  آنكه مصالح و بيش از بشريهاي  اين ساخته هريك از لذا. گذارد ميخودتاريخ رابه نمايش ، ظاهركلي
 در وهستند  مهم رويدادهاي ماجراها و آنها يادآور. ندپرداز ميتفكر اي از به اظهارنحوه، كنند آشكار ساختماني را
 . )16: 1378، فصول كتاب تاريخ دانست(ياراحمدي توان مي را واقع شهرها

شهرهاي ايراني شيفتگي به مظاهر غير بومي و فراموشي سهوي و عمدي هويت بومي به وفور مشاهده  در
درآن چيزي از  شده ايجادهاي  ي تاريخي وفرهنگي غني است اما ميدان شهري است كه داراي پيشينه گنبد. شود مي

شك اثرگذاري ميداني با تنديس يكي ازبزرگان اهل  بي. گذارند ميبه نمايش نقوم تركمن  و هويت وتاريخچه شهر
نويسنده قرن پنجم هجري وحتي  دانشمند و وشمگير  بن قابوس ياادب شهر همچون مختوم قلي فراغي شاعر  علم و

و كاكتوس مصنوعي كه هيچ تناسبي با اقليم هاي  ي با درختچهازميدان ثرگذارترامجسمه دوتار واسب اصيل تركمن 
ميان  در اشتياق زندگي را و شور توان ميبدين صورت  واست صرف نماي تزئيني  يا آب دنندار شهرخصوصيات 
  . دادافزايش  ساكنان شهر

  ادبيات نظري
ارتباط  ي ورخصوص هويت شهرزيادي دهاي  بحث صراسازان مع مجسمهگرفته تا معماران و اوليه از شهرسازان 
هويت كه در  تاملي تازه در شهرهاي بي 1960ي درپايان دهه اخص طور هب اما. اند ارائه كردهگيري آن  نمادها درشكل

 معماري وهاي  يافتند موجب تغيير در روش ها مردم هيچ دليلي براي عدم تطبيق خود با محيط زيستي نمي آن
گزير كرد تا بيش از امقامات شهرداري ومديران شهري را ن، ر شهرهاي بزرگ. كاهش آثار تاريخي دشهرسازي شد

  .  )177ص،1385،پوراحمد-تاريخي باشند(شماعي –فرهنگي هاي  ارزش ببيشتر مواظ
معتقد است او. زند دست به مقايسه جالبي ميان شهرهاي اروپايي و نيويورك مي» آمريكا«در كتاب » ژان بودريار«

هاي شهري آن از هرگونه معنا تهي به  در حالي كه نيويورك و جلوه، يي بار معنايي بسياري دارندشهرهاي عمده اروپا
اواسط قرن بيستم را كه در پي توسعه شبكه ، برخي از صاحب نظران مانند فوراسيته. )1387، (فروتنرسد نظر مي

هاي فرهنگي مغشوش  و هويت مرزهاي سرزميني درهم شكست، داري ارتباطات جهاني و گسترش بازارهاي سرمايه
اند كه طي آن حركت و جرياني فرهنگي ـ اجتماعي ـ اقتصادي در جهت يك  عنوان دوراني خاص مطرح كرده شد به

  . )62ص،1380،بيني و الگوهاي ذهني آغاز شد(شايگان جهان، هاي رفتاري دست كردن شيوه
مان ومكان بايد اكنونيت داشته باشد و براي معتقد بود معماري در هر ز80ي پيترآيزنمن معمارآمريكايي دهه

رسيدن به شرايط فوق حقايق و نمادهاي گذشته بايد شكافته شوند و مفاهيم جديد مطابق با شرايط امروز از درون 
  . پايگاه اطالع رساني معماري وشهرسازي ايران)(ها استخراج شود آن

ه ب. عينيت يافت زجمله شهرها نمودا ديگر زندگي مردمبه تبع آن دراشكال  و كرد ظهور هنر نمادگرايي ابتدا در
اين شيوه هنرمند  در. بر هنر اروپا سايه افكند 1911 تا 1885 گرايي جنبشي بود كه ازسمبوليسم يا نماد كه طوري
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چيزي اين نمادها متضمن . كرد گذار ارائه ميهايي تاثير لتقيم بلكه به صورت نمادها يا سمبها را نه به طور مس واقعيت
  . )1386،خوشحالاند( ها نبوده جز شناخت ذهني هنرمند از واقعيت

اساس  بر را سيماي شهر او. بود كوين لينچدرشهر وشناسايي آن نمادها  ارائه تعريف ازترين شخص در اما مهم
مادها آورده ها ون درتعريف نشانه ياهمان سمبللينچ . بندي كرده است نشانه تقسيم گره و، محله ،لبه ،پنج عامل راه

چنان  خصوصيات نشانه بايد. هستند... وعالئم ، ها مانندساختمان، معموال اشيايي كه ظاهري مشخص دارند :است
 دان برافراشته اي عوامل كوچك قد رهكه بر پا ها را اي ازنشانه پاره، باز شناخت كه بتوان آن را ازميان عوامل بسيار باشد
ده قرارداد(مانندبرج ها را ازتمام جوانب مورد استفا يابي آن جهت در تميز داد وبه زواياي مختلف  دور از توان مي

تك . كه مدام جهتي خاص رامشخص دارند اي دور باشند يابه اندازه داخل شهر ها در است نشانه ممكن. قابوس)
ترجه ، ند(لينچهايي هستند كه معرف نشانه درسيماي شهرا مثال پيكرگران هاي  تپه گنبدهاي طالئي و، ها برج

  . )93ص،1383،مزيني
 نزديك و و دور از اين گنبد. است سيماي شهر ي عمومي و اي در منظره معروف فلورانس مثالي بارز ازنشانه گنبد

. اشتباه كرد عاملي ديگر با آن را توان ميكه هرگز ن سيمائي چندان مشخص دارد، روز مرئي است شب و در يا
هم مركزي است مذهبي ، پيوندي نزديك دارد باسنن شهر، اي اطراف غالب استفض بر شكل موثر خود باحجم و

  . )150ص،خطوط ارتباطي شهرقرارگرفته است(همان منبعوهم درقلب 
يك كل جديد را  هويت جديد و خورد يك واحد و از نظر پاتريك گدس هر واحدي كه به واحد ديگر پيوند مي

فني  شناسي و براي درك ماهيت شهرها فراتر از ابعاد زيبايي هم پيوند دهيم و به ها را بايد اين گسل ما. كند ميايجاد 
  . )77ص،1992،(گدسها توجه كنيم حيات مستمر آن ي تاريخي و جوهره به روح شهرها و

ها در سراسر جهان خواسته  از دولت، المللي معماران كه در استانبول برگزار شد در كنگره بين2003ماه سال تير در
زيست و  احترام به محيط، فرهنگ تاريخي«پذيري شهرها و مناطق مسكوني را با تكيه بر  موجبات شكل شد تا

ناپذير از دانش  بخشي به شهرها جزء جدايي واقعيت اينجاست كه هويت. فراهم آورند» طبيعت و نيازهاي اجتماعي
مجرب و آگاه در  افرادر و حضور معماري و شهرسازي است و بدون حفظ كرامت و تبيين جايگاه معماري در كشو

حصول اين امر دست ، هاي عمراني سازها و طرح و گيري در ساخت سازي و تصميم هاي گوناگون تصميم عرصه
  . نيافتني است

  پيشنيه تحقيق 
ها اشاره  صورت گرفته كه به نتايج برخي ازآن كشور ي نيز درتحقيقات شهري با هويت شهر درباره ارتباط عناصر

  م:كني مي
 ،در ارتقاي هويت شهري با عنوان نقش فضاهاي شهري ،ارشد خود نامه كارشناسي نسب در پايان جاللي محمد

  :دهد مينتيجه اين تحقيق نشان  دپرداز ميبررسي نقش ميدان شاهچراغ درهويت شهري شيراز به 1383سال
به جهت نقشي كه در شناخت طور خاص از جمله مقوالتي است كه  هعام و هويت شهري ب طور همقوله هويت ب

هاي  هويت شهري به سبب دخالت مكانيزم و. ها دارد حائز اهميت فراوان است اجتماعات و مكان، اشيا، شناسي افراد
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 65   ...بررسي ارتباط نمادهاي شهري

ارتقا سطح مشاركت شهروندان و نهايتا پايداري شهري ، روانشناختي موجب افزايش احساس تعلق شهروندان به شهر
  . گردد مي

نمادهاي هنري تا زماني ماندگار نشان داده است  درمقاله نمادگرايي درمعماري)1386(السادات خوشحال فاطمه
وقتي اين معاني ناپديد شود و يا اهميت خود را . دار باقي بماند, معناشود ميمانند كه آنچه بدان ارتباط داده  باقي مي

معماري ايراني او اشاره كرده است . دكن مييا اينكه معناي جديد كسب  شود مياز دست دهد آن شكل نيز يا ناپديد 
از ، آن قدر الگو دارد كه در هر بنايي با توجه به منطقه و مكان قرارگيري و زمان ساخت اثر و نيازهاي كاركردي بنا

هاي  بيان جديدي را به وجود آورد كه نه مثل گذشته باشد و نه تقليدي از مشخصه الگوهاي پايدار و ارزشمند خود
  . ها تمدن وارداتي ديگر
اي  نمونه، برج آزادي در ايران است: آوردهي شهري  نشانه عنوان نماد و با تحقيق خود درنيز )1385دفي(فرزانه ه
معماري شاخص آن  طراحي شده وحسين امانت  است كه توسط ها و مفاهيم عميق استوار بر بينش هاياز ساختار
اي با  محلههاي  المانهدفي  نظر از. تهران است شهر مادي زيبا دربوده ونمعماري قبل و بعد از اسالم هاي  تلفيق طاق

اي از نظر ابعاد و اندازه  محلههاي  المان. محتوا و ابعاد تفاوت اندكي دارند، شهري به لحاظ انتقال مفاهيمهاي  المان
ديم و جديد را بافت و كالبد ق توان ميها  تر بوده و توسط خصوصيات و نقش كالبدي تعريف شده براي آن كوچك

 . به هم دوخت و دوز كرد و انسجام و يكپارچگي شهر را به نمايش گذارد

  اهداف تحقيق
  وهش به شرح ذيل است:ژاهداف درنظرگرفته شده براي اين پ

  بررسي ارتباط نمادهاي شهري قرار داشته درشهر با هويت ساكنان آن هدف كلي:
  اهداف جزئي:

  درشكل دهي به نمادهاي شهريبررسي نقش عوامل فرهنگي وقومي  -
  مردم هاي  تعيين جايگاه نمادهاي شهري درميان توده -
  تجزيه وتحليل نقاط ضعف وقوت نمادهاي موجود درشهر -
  معرفي نمادهاي مناسب براي شهر -

  سوالت تحقيق
  ؟شود ميمحسوب شان عنوان نمادهاي اصلي شهره ازنظرشهروندان چه عناصري ب-1
  بومي منطقه استفاده شود؟هاي  ها وتوان از مزيتشده ي شهري سعي آيادرطراحي نمادها-2
  دارند؟ مكان يا طراحي از نو تغيير ،آيا نمادهاي موجود نياز به مرمت-3

  فرضيات تحقيق 
  . ندارند راشناخت كافي  خود گنبد نسبت به نمادهاي شهر مردم رسد به نظرمي-1
 طبيعي)هاي  جاذبه سنت و، بومي(فرهنگ عناصر كاووس از طراحي نمادهاي شهري گنبد در رسد به نظر مي-2

  . استفاده نشده است
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  . دان نظمي وآشفتگي بصري شده بي ،رسد نمادهاي شهري گنبدكاووس دچار فرسودگي به نظر مي-3
  روش تحقيق 

صورت ه براي انجام آن ابتدا مطالعات اكتشافي ب دراين پژوهش از روش تحقيق پيمايشي بهره برده شد و
انجام د باش ميازنوع بسته پاسخ  كه پرسشنامهاستفاده از ابزارهاي تحقيق  اي صورت گرفت ومطالعه ميداني با كتابخانه

پس از  ،نمونه براي تعيين حجم بوده است و1388زمستان درجامعه مورد بررسي شهروندان شهر گنبد كاووس . شد
سوالي بوده 20گيري نيز يك پرسشنامه ابزار اندازه. شدندنفرانتخاب  300ساده مطالعه مقدماتي براساس روش تصادفي

  . است
در ، شود از روش آلفاي كرونباخ استفاده مي، با توجه به اينكه امروزه در اكثر تحقيقات براي محاسبه پايايي ابزار

كرونباخ از  براي محاسبه ضريب آلفاي. اين تحقيق نيز از اين روش براي محاسبه پايايي پرسشنامه استفاده شده است
دهد پرسشنامه از پايايي كافي  دست آمد كه نشان ميه %ب85استفاده شده است كه نتايج آن برابر باSPSSافزار نرم

  . برخوردار بوده است
 مطالعه مورد  منطقهمعرفي 

كيلومتري تهران واقع 516د كه درباش ميشهرستان گنبدكاووس اولين شهرستان از حيث مساحت دراستان گلستان 
نفر دومين شهر 125000كيلومترمربع و جمعيتي بالغ بر30شهر گنبدكاووس مركز شهرستان با وسعت. ده استش

دقيقه طول شرقي 10درجه و55دقيقه عرض شمالي و15درجه و37شهر گنبد داراي. دباش مياستان بعد از گرگان 
عريض هاي  روي تراس بر (در جنوب)اصلي گرگانرود(در شمال)و چهل چايهاي  اين شهر بين شاخه. دباش مي

  . )87بهار  -(شهرداري گنبدكاووسآبرفتي واقع شده است
. دسترسي شطرنجي ومنظم طراحي گرديده استهاي  صورت شبكهه شهرگنبد با تفكرات شهرسازي مدرن ب

كنوني از  ولي طرح گنبد. حكايت از قدمت شهرسازي دراين خطه دارد، هرچند بقاياي شهر باستاني جرجان
  . ه استشد اجرا زمان رضاشاه توسط طراحان آلماني در وبه اين سو 1313سال

  نماد تاريخي برج قابوس
ترين بناي آجري  بلندترين و باشكوه، برجسته معماري ايران در دوره اسالميهاي  نظيرترين يادمان يكي از بي

چهارم هجري به دستور سلطان  برج قابوس در قرن. جهان از ديد يونسكو در شمال شهر و درون بافت آن قرار دارد
ترين امكانات موجود و نبودن تكنولوژي  بن وشمگير و با هنرمندي معماران تواناي ايراني بنا گرديد كه با كم قابوس

 شود ميديده شهرگنبد وضلع شمالي آن بصورت ميداني بزرگ  اين برج دربافت ،پيشرفته درآن زمان استوار گشت
  در مورد اين بنا چنين نوشته است: نيز پروفسور آرتور اوفام پوپ. )1387-(ميراث فرهنگي گنبدكاووس

ترين شاهكارهاي معماري ايران با  هاي البرز و در برابر صحراهاي پهناور آسيا يكي از بزرگ زير سمت شرق كوه((
باشد و برج   ياين بنا گنبد قابوس بقعه آرامگاه قابوس بن وشمگير م. تمام شكوه و عظمت خود قد بر افراشته است

آيا ، پادشاهي شاعر در نبرد با ابديت، اي با نيروي ايمان در نبرد رودرروي جنگنده. آرامگاه از هرگونه آرايش مبراست
  . )109:ص ،1387،برغمديو (محمدي ))آرامگاهي چنين عظيم و مقتدر وجود دارد
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  تحقيقهاي  افتهي

 عنوان نماد هب پاسخ دهنده برج قابوس را كه اكثريت افراد دهد مينشان )300نه آماري(ي تحقيق از كل نموها يافته
ها  درصدپاسخ98درصد)33.28و زياد(درصد)67.69(ه طوريكه شاخص خيلي زيادب. شناسند مي هويتي شهر اصلي و

المان اين  دهد مينشان  كه نشدهانتخاب  كم وخيلي كم راهاي  گزينه ها بين پاسخ همچنين. شده استشامل  را
  . دباش مي ادار باشدرا ذهن مخاطب ماندگار كه در شهري را نماد تاريخي تمام معيارهاي يك سمبل و
  كاووسگنبد اصلي شهر عنوان نماده برج قابوس ب مقبوليت ميزان. 1جدول

  
  
  
  
  
  

  تحقيقهاي  يافتهمنبع:                              

فرهنگي شهر  هويت قومي و ها با و ارتباط آن ي گنبدها طراحي شده درميدانهاي  سمبلباره ديگر در مورددر 
عبارتي  هب. درصد خيلي كم دانستند33.32ودرصد پاسخ دهندگان اين ارتباط راكم 46.47كه حدود. سوال شد

 درصد35.2 و متوسط پاسخ دهندگان نيز از درصد66.17. داشتند بين اين دوشاخص قرار ها انتخاب درصد 80حدود
  . شاخص زياد را انتخاب كرده بودند هم

  
  
  
  
  

  فراواني تجمعي  فراواني نسبي  فراواني مطلق  ميزان مقبوليت  رديف

  0  0  0  خيلي كم  1
  0  0  0  كم  2
  2 2 6 متوسط 3
  33. 30  33. 28  85  زياد  4
  100  67. 69  209  خيلي زياد  5

  -  100  300  -  ع كلمج
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  هويت قومي وفرهنگي بادرميادين شهرطراحي شده هاي  سمبلارتباط .2ولدج
  فراواني تجمعي  فراواني نسبي فراواني مطلق ميزان ارتباط رديف

  66. 47  66. 47  143  خيلي كم  1
  99. 79  33. 32  97  كم  2
  65. 97  66. 17  53  متوسط  3
  100  35. 2  7  زياد  4
  -  0  0  خيلي زياد  5
  -  100  300  -  كلجمع 

  تحقيقاي ه : يافتهمنبع                            

 گنبدكاوس سوال سواركاريبلوار  براي طراحي ونصب دراسب پيشنهادي  مجسمه درموددرسوال ديگري 
تازه تاسيس  بلوار درصد نيز زياد موافق نصب اين سمبل در33.8پاسخ دهندگان خيلي زياد و از درصد 33.85شد

درصد)تقريبا 33.6(مابقي وند وپاسخ دهندگان بين اين دوشاخص ب درصد66.93دركل. هستند اسبدواني گنبد
  . وكسي نيز مخالف چنين طرحي نبود. طرف بودند بي

  سواركاري بلوار ي اسب در نصب مجسمه مندي از رضايتميزان . 3جدول
  فراواني تجمعي  فراواني نسبي فراواني مطلق موافق بودن رديف

  0  0  0  خيلي كم  1
  0  0  0  كم  2
  33. 6  33. 6  19  متوسط  3
  67. 14 8.33 25 زياد 4
  100  33. 85  256  خيلي زياد  5

  -  100  300  -  جمع كل
  تحقيقهاي  يافته :منبع                                    

رسد مردم گنبد نسبت به  كه درمورد فرضيه اول كه به نظر مي دهد ميطور كلي نتايج تحقيق حاضر نشان ه ب
كه فرضيه مورد بررسي ما رد شده است  دهد ميحقيق حاضر نشان شهر خود شناخت كافي ندارند نتايج تهاي  نماد

رسد در  در مورد فرضيه دوم كه به نظر مي. شهر خود شناخت دارندهاي  بدين معني كه مردم گنبد نسبت به نماد
دهنده اين است كه فرضيه  شهري گنبد از عناصر بومي استفاده نشده است نتايج تحقيق حاضر نشانهاي  طراحي نماد

نظمي و آشفتگي  بي ،شهري گنبد دچار فرسودگيهاي  رسد نماد در مورد فرضيه سوم به نظر مي. اثبات شده است
  . برجسته شهر تا حدودي از اين امر مبراستهاي  اند در مورد ميادين صادق بوده و نشانه بصري شده

   گيري بحث و نتيجه
كه ساكنان شهر از محيط اطراف خود دارند؛ بدين هايي است  بخشد وابسته به برداشت آنچه به شهر هويت مي

بارز  هويت خاص و شخصيت و بايد شهر هرهمچنين . معني كه مفهوم هويت با كيفيت زندگي در شهر ارتباط دارد
ي شهري نمادها. گردد كالن توسعه منجر ميهاي  نماد سازي در شهرها به ارتقاي شاخص. داشته باشد را خود
، ساز مجسمه، (معمارآن از افراد متخصصطراحي ونصب  يابي شهرها شوند به شرط آنكه در ند باعث هويتتوان مي

  . استفاده شود) شهرساز
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. مكان مناسب قرارگيري آن است ،اي كه در بكارگيري مجسمه در شهر بايد مورد توجه قرار گيرد اولين نكته
ا خلق معنايي خاص براي شهروندان موفق تواند به عنوان عنصري در زيبايي شهر ي مجسمه در مكاني مناسب مي

بايد به  ،آيد بنابراين زماني كه صحبت از به كارگيري يك تنديس براي هويت دادن به يك فضا به ميان مي. باشد
ها فراهم  سنجي از شهروندان كمك گرفت تا رضايت خاطر آنآن توجه كرد و در اين راه از نظرمكان مناسب براي 

  . )1385،(سهيلي شود
ميدان ، ميدان هفده شهريور، ميدان بسيج ،طراحي شده است ميدان انقالبميدان(فلكه) گنبدكاووس چندين رد

 ،ها گذاري اين مكان نام ها بحث سمبل كنار در. . . ميدان ابن سينا و، فلكه سيدقطب، ميدان شاهد، سلمان فارسي
ان مثال چرا نام ميداني را در شهرگنبدكاووس ابن عنوه ب. داشته است تحصيلكرده شهر نقدهاي زيادي رادر بين اقشار

ها اين سوال  احترام ويژه به اين نام جداي از باشد؟ دتوان ميمسئوالن به حفظ اين اسامي چه  گذاريم و اصرار سينا مي
اند كه از اسامي خاص  رسم كم بوده اسم و شاعر با و انديشمند، گنبدكاووس دانشمند خود آيد كه آيا در پيش مي
 خصوص نسل جديده مردم و ب تا. همدان است شهر براي ميداني در تر زيبنده سينا مسلما نام ابن. شود مياستفاده 

روف قرن پنجم هجري دانشمند گنبدي(جرجان جرجاني پزشك مع عبدالقاهر افرادي مانند فراموش نكنند گنبد
برج  زير و در قلب شهر كه نامه زشمند قابوسيا خالق كتاب ار. قديم) (استرآبادبوده نه يك شهروندگرگاني )قديم

 سادگي گذشت وه ب توان ميعارف شهير قوم تركمن نيز ن و نام مختومقلي فراغي شاعر كنار از. است قابوس آرميده
  . برآورده كند د انتظارات مردم راتوان ميي شاعر ن حتي پسوند فراغي به يك ميدان بدون مجسمه

  پيشنهادات
برجسته شهر بيش ازپيش هاي  نشانه از ميراث فرهنگي وگردشگري بايد، فرمانداري، رداريچون شههاي  سازمان
رنگي هاي  عكس باشهرگنبد هاي  مرتبط باگردشگري وجاذبههاي  توليد گسترده كتاب با و حمايت كنند حفاظت و

فرهنگي  ،صوصيات قوميتوجه به خ كلي با به طور. نشان دهندجهاني و براي مخاطب ملي  را اين آثارهاي  زيبايي
 ميادين وبلوارها و در تا شود مي پيشنهادهايي  سمبل عنوان نمونهه چندين ساله شهروندان بومذهبي شهر ومطالبات 

  . گرددشهرنصب مختلف هاي  پارك
  پيشنهاديهاي  پيشنهادي و مكانهاي  سمبل.4جدول

 تنديس مختوم قلي فراغي تنديس اسب تركمن تنديس قابوس بن وشمگير
 ميدان فراغي بلوار اسبدواني باغ ملي

 ميدان هفده شهريور ورودي شمالي شهر فلكه ثبت احوال
 فلكه ترمينال ميدان بسج پارك شهرداري
سيناميدان ابن پارك جامي ميدان شاهد  

 بلوارشادي بلوارشادي ميدان سلمان
 ادامه جدول

پنبه وگندم سمبلي از مرد تركمنتنديس اسب و  جرجانيدالقاهرتنديس عب   
قطب فلكه سيد دانشكده كشاورزي  بيمارستان تامين اجتماعي 

 دانشگاه پيام نور ميدان خالدنبي مجموعه درياچه مصنوعي
 فلكه محمدي ورودي شمالي شهر دانشگاه جامع گنبد

امامزاده بلوار  دانشگاه تربيت معلم پارك تفريحي توريستي 
سالميدانشگاه آزاد ا ميدان سلمان فارسي شيرازي صياد بلوار   

  تحقيقهاي  : يافتهمنبع                               
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  منابع
  ، دانشگاه تهران انتشارات . تهران:يشهر يطراح نديفرآ ).1386(نيدحسيس، ينيبحر

  ،دانشگاه تهران انشارات .تهران:ايجغراف دگاهيازد يشهر يونوساز يبهساز ).1385علي(،يشماع و احمد ،پوراحمد
  ،سمت انتشارات .تهران:يدرعلوم انسان قيبرروش تحق يا مقدمه ).1387(محمدرضا، اين حافظ

  رانيا يوشهرساز يمعمار ياطالع رسان گاهيپا. يدرمعمار يينمادگرا ).1386(السادات فاطمه، خوشحال
   ،همدان ،شهر برتر يالملل نيب شيهما نيمجموعه مقاالت اول .يشهرهاي  مجسمه يطراح ).1385(نيالد جمال، يليسه

  ،فرزان - تهران انتشارات .تهران:ترجمه فاطمه ولياني .افسون زدگي جديد ).1380(داريوش، شايگان
  شهرداري گنبدكاووس

  سازمان ميراث فرهنگي گنبدكاووس
  رانيا يوشهرساز يمعمار ياطالع رسان گاهيپا. تيهو با شهر ).1387(اميپ ،فروتن

  ،انتشارات نشر دانشگاه تهران .تهران:ينيترجمه منوچهر مز ،شهر يمايس ).1383(نيكو، نچيل
 توسعه فيزيكي شهر نامه دوره كارشناسي با عنوان بررسي روند پايان ).1387مجتبي( برغمديو  عبدالحميدمحمدي 

   ،دانشگاه مازندران، گنبدكاووس
  آرونا-ي ايرانپايگاه اطالع رساني معماري وشهرساز .شهري نماد و نماد ).1385(فرزانه، يهدف

  ،شهرداري تهران- شهري ريزي برنامه شركت پردازش و نشر .تهران:گرا بسوي شهرسازي انسان ).1378(امير، ياراحمدي
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