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  :چكيده
عنوان هويت در آن يافت نشود اين در سلسله مباحث فرهنگي اجتمايي كمتر موردي مي توان يافت كه 

قرار گرفت و مدرنيته آن را به چالشي همه جانبه كشيده مبحث بخصوص بعد از دوران مدرنيته بيشتر مورد توجه 
و مباحث است اما با همه اين حساسيتها و اثرات جانبي آن معني ريشه اي اين كلمه كمتر در عرصه علوم اجتماعي 

لذا سعي مي گردد با استفاده از مطاله اسنادي معني هويت از .شهرسازي بصورت دقيق مورد برسي قرار گرفته است
  . گو ناگون بخصوص در عرصه شهر سازي  مورد برسي قرار گيردجهات

آنچه بيشتر مهم است اينكه . هويت حكايت از چيستي دارد و آنچه فرد را از افراد و جامعه را از جوامع جدا مي كند 
به پاسخ  . بر ما حاكم استنكه كي هستيم و چه ساختاري آهويت ريشه در تاريخ و تداوم آن داردمهمترين سوال

اين سواالت از عوامل تقويت روحيه همبستگي  و وفاق عمومي  مي باشد مي توان با استفاده از توانايي هاي باقوه 
  .يافتتاريخي در زمينه عناصر موجود شهر سازي به محيطي جذاب و سالم دست 

 
 

  معني- نماد - المان-  فرهنگ-هويت:لغات كليدي
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  : مقدمه
. ف گردد و ارتباط آنها با شهر و المانهاي مرتبط مشخص شود يه موضوع تعريم اولي ابتدا مفاهن مقاله سعي مي شود تايدر ا

راني يت ايت در جهان و هويخچه هويدر ادامه تار. ت از لحاظ لغوي وپارادوكسهاي وابسته به آن بررسي مي گردديلذا مفهوم هو
گاه آن در شهر و مكان ين و جايم عناصر نماديپس به مفاهد و سياي خواهد  گرد و شكلهاي آن  از گذشته تا به حال اشاره

د در يت بخشي در شهر و محورهاي اصلي كه باي روند هو بهن راستايرد اشاره اي مي گردد در ايي كه مي تواند قرار گيها
 . ميم مي پردازيت كني در شهر رعاي يكطراح

ث پيرامون مفهوم هويت و چالشها و پارادوكسهايي كه هويت ، الزم است به بح قبل از اينكه وارد بحث هويت ايراني بشويم
هويت چيست؟ آيا از لحاظ معرفت شناسي و فلسفي، چيزي بنام هويت وجود دارد يا خير؟ آيا هويت . با آن مواجه است بپردازيم

  . استمعطوف به تداوم و استمرار است يا معطوف به تغيير و تحول؟ عنصر ثابت آن كجاست و عنصر تحول آن كج
  

  هويت
فرهنگ معين . توان از معناي لغوي آن چيزهايي را استنباط كرد اگر بخواهيم به معناي لغوي هويت توجه كنيم، تا حدي مي

يعني آنچه كه باعث تمايز يك فرد از ديگري . آنچه كه موجب شناسايي شخص باشد: واژه هويت را چنين تعريف كرده است
هويت بيشتر . كند حتما يك خود وجود دارد و يك غير  و گرنه شناسايي، معنا پيدا نمي. شود پس هويت در خالء مطرح نمي. باشد

. كند ، به عنوان چيستي و كيستي فرد از هويت ياد مي فرهنگ آكسفورد. هاي اجتماعي است كه جاي بحث دارد در زمينه
رق شناسان شهير است، ما تا ندانيم كه بوديم، شناسان و ش به تعبير رساي ويليام هانوي، كه يكي از ايران! چيستي!كيستي
توانيم بدانيم كه هستيم، يعني شناخت هستي ما در گرو شناخت تاريخي ماست و تا ندانيم كه چگونه در جايي كه هستيم  نمي

 چه در قالب خواهيم برويم، ما هر كجا كه مي. ي استزاين، سخن پرمعنا و پرمغ. رويم توانيم بدانيم كه كجا مي ايم نمي رسيده
چگونه به اينجايي كه االن هستيم، . ايم توسعه اقتصادي، توسعه سياسي يا توسعه فرهنگي، اول بايد ببينيم كه در تاريخ چه بوده

نويسد؟ هويت مشتق از ريشه التين است به معناي  انديشه اجتماعي مي: نامه واژه. ايم؟ اين گذشته را بايد خوب شناخت رسيده
به عبارتي آنچه در طول تاريخ ثابت و .  يعني هم در آن يك اشتراك وجود دارد و هم يك استمرار و پايايي.تشابه و تداوم

در ) تشابه(تواند به معناي وحدت  به لحاظ عرضي نيز مي. مشترك مانده و تحول و دگرگوني تاريخي روي آن اثر نگذاشته است
  . عين كثرت باشد

 ميالدي و كتاب ديگري 1950گردد به انتشار كتابي بنام جماعت تنها در  شود بر مي اولين باري كه مفهوم هويت مطرح مي
هاي ديني به امري مطرح  اين مفهوم ابتدا براي دستيابي سياهان، يهوديان و اقليت) هويت و اضطراب( بنام 1960در سال 

  . ت تهاجم نسبت به آنها داشتند، بيانجامدشود كه بتواند به درك خويشتن تاريخي و مقاومت آنان در مقابل كساني كه حال مي
 وجود دارد كه بيانگر ماي خوددر جمع هم يك . همانطور كه گفتيم در انسان يك خود وجود دارد كه من خالق و نمادين است

دي، دهد و در تقابل با شرايط مختلف اقتصا ما بايد آن ما كه در هر شرايطي خود را نشان مي. خالق، نمادين و فرهنگي است
كنند هويت امري ايستا  برخالف تصور خيلي از افراد كه فكر مي. دهد را بشناسيم سياسي و اجتماعي در نهايت هويت را شكل مي

خواهيم بدانيم كه اين خود با من ملي  ما مي. هويت يك قسمت ثابت و يك قسمت متحول دارد. و بدون تغيير و دگرگوني است
ن و در نيروهاي بالقوه آهاي روانشناسي منيت انسان را در درون  را جستجو كنيم؟ ما در بحثيا ايراني كجاست و كجا بايد آن 

بنابراين ما بايد منيت ملي و . انسان موجودي است كه با نماد سر و كار دارد و نمادين است. بينيم آن و در جنبه نمادينش مي
ما بايد منيت جمعي خود را در نمادهاي خودمان . عني نمادمنيت جمعي خود را در فرهنگ ببينيم، زيرا فرهنگ به يك معنا ي

ما در عرصه فرهنگ بين . بندي به عمل آوريم، بعضي از آنها بر بعضي ديگر تقدم دارند در اين نمادها هم بايد يك اولويت. ببينيم
ام تعريف مختصر، مفيد  من برگزيدهتعريف كه . تعاريف متعددي از فرهنگ وجود دارد. شويم افزار تمايز قايل مي افزار و نرم سخت

هاي متفاوت فرهنگ را تشكيل  ها هم اليه اين مؤلفه. هاي مختلفي دارد فرهنگ يعني معرفت مشترك اين مؤلفه: و جامعي است
ره هاي اوليه يا زيرين اشا اگر بخواهيم بطور مختصر به اليه. اي از آنها، اليه زيرين هستند و بعضي اليه رويين عده. دهند مي

هاي زيرين فرهنگ  ها اليه اين. بيني، اليه باور اليه فكر، اليه بينش، اليه جهان: توان آنها را بدين صورت برشمرد كنيم، مي
. گيرند پس، انچه از سنخ فكر، بينش، ذهنيت، و معرفت است در اليه اول قرار مي. اليه دوم، اليه ارزشهاست. ِشوند محسوب مي
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اليه . دهد اليه دوم را تشكيل مي...) مالكهاي داوري شما نسبت به خوبي، بدي، زيبايي، زشتي و (آنچه كه از سنخ ارزشهاست
به معناي نمادهاي كالمي (اليه چهارم، اليه نمادها . اليه سوم، اليه الگوهاي رفتاري و هنجارهاست. دوم متأثر از اليه اول است

  . است...) و نمادهاي غيركالمي مثل هنر، موسيقي، طراحي، معماري وو غيركالمي، يعني اعم از زبان كتابت و زبان گفتاري 
. اي اساسي است اين نكته. نماد خودش في نفسه واجد ارزش نيست، بلكه معرف ارزشهايي است كه در پس آن نهفته است
اي است كه  اين نكته. استهيچ وقت نبايد نماد را به عنوان سطح زيرين در نظر گرفت، بلكه نماد در خود، باردار عناصر زيرين 

  . ي جمعي، بايد مورد توجه قرار بگيرد)ما(بندي فرهنگ، به عنوان آن عناصر نمادين  در اوليت
   هويتپارادوكس هاي وابسته به 

پردازيم، عليرغم اينكه، سعي كرديم تعريفي اجمالي از هويت  اكنون، به پارادوكسهايي كه در مورد هويت وجود دارد مي
همين امر باعث شده تعريفي مانع و جامع از هويت وجود . نيز دارد) ها نما تناقض( اما هويت ماهيتي پارادوكيسال بدست دهيم،
  . بايد به سه پارادوكس اشاره كنيم. در مورد پارادوكسهايي كه در مورد هويت وجود دارد. نداشته باشد

از . مزمان حامل يك عنصر ايستا و يك عنصر پويا استگردد كه هويت بطور ه اولين پارادوكس هويت به اين ويژگي بر مي
يك سو، رجوع به مفهوم هويت بيانگر استمرار و تداوم تاريخي است، اما از سويي ديگر، نبايد اين واقعيت را ناديده بگيريم كه 

اني بوده است، معلوم مثال اگر زبان فارسي زماني اساس هويت اير. هويت دائما در معرض فرآيند باز تعريف و باز توليد است
  . بنابراين، بخاطر شرايط مجبوريم تعريف مجددي از هويت داشته باشيم. نيست كه االن هم بتواند آن نقش را ايفا كند

معموال افراد و گروههاي مختلف اجتماعي الزاما به يك هويت وابسته . شود پارادوكس ديگر به هويتهاي چندگانه مربوط مي
ويتهاي مختلفي را پذيرفته باشند، مثل هويت قومي، هويت ديني، هويت زباني، هويت ملي، هويت جنسيتي توانند ه نيستند و مي

ليكن، بايد تالش كنيم وجه . و هويت مربوط به گروههاي شغلي، بنابراين، يكي از معضالت هويت وجود هويتهاي مضاعف است
ت هم اين است كه از البالي همه هويتهاي ظاهرا مضاعف، اشتراك بين هويت گروههاي مختلف را پيدا كنيم و هنر بحث هوي

  . بتوان وجوه مشترك آنها را پيدا كرد
گردد كه اگر ما بخواهيم بر هويت تكيه كنيم، چون هويت باردار احساس و ارزش است،  پارادوكس سوم به اين نكته بر مي

  .  سود و هزينه استكند و رفتار عقالني مستلزم برآورد با رفتار عقالني تباين پيدا مي
. عده زيادي وجود دارند كه نگاهي منفي به هويت دارند. اما در رابطه با تاريخچه هويت نيز ديدگاههاي مختلفي وجود دارد

كنند و بر اين باورند كه هويت امري  اينها معتقدند كه چيزي بنام هويت اصال وجود ندارد و نگاه ذات گرايانه به هويت را نفي مي
در . شود هاي استعماري؛ مطرح مي شود كه گفتمان گردد و اين هم از زماني شروع مي ي است كه صرفا به شرايط بر ميقرارداد
شرقيها . سازد هاي استعماري؛ غرب به منظور استعمار و گسترش نفوذ خود به عالم مفهومي بنام بربريت و توحش را مي گفتمان

رقي شناسي كه به خاطر همين گفتمان استعماري شكل گرفته است، دچار نوعي نيز در واكنش به اين عمل غربيها و مفهوم ش
  . پردازند را براي خودشان در توهم ساخته و دائم عليه آن به ستيز مي) غربي(شوند و  شناسي وارونه مي شرق

   عناصر خاص هويت ايراني
 گرو وفاداري به شاه بوده است زيرا شاه را داراي اين عناصر دچار تغيير و تحول مي شوند تا زمان ساسانيان هويت ايراني در

فره ايزدي مي دانستند اما از زمان ساسانيان به بعد بخصوص با ورود فرهنگ و تمدن اسالمي وفاداري به شاه جاي خود را به 
ولفه هويت ايراني وفاداراي به مذهب مي دهد زيرا با ورود مذهب مخالفت خود را با وفاداري نسبت به شاه به عنوان عنصر يا م

  . ابزار مي كند و خود را جايگزين آن مي كند
يعني در قالب شخص تجلي پيدا نمي كند بلكه در قالب مجموعه اي از اموال و قواعد متجلي مي شود وقتي اعراب اهل 

مذهب تشيع مي . نيمسنت به ايران حمله و آن را فتح مي كنند ما را دچار بحران هويت مي شويم اما هويت تازه اي پيدا مي ك
آيد و جاي آئين زرتشت را پر مي كند اما قبل از اين كه تشيع در عهد صفوي غالب شود آن هويت ايراني گذشته خويش را از 

  . طريق فرهنگ و زبان فارسي حفظ مي كند
يي همچنان پايدار مي مفهوم تاريخي هويت ايراني كه در درون ساسانيان ابداع شده بود در دوران اسالمي با فراز و نشيبها

  . ماند
  .اين هويت ايراني در عهد صفوي تولدي ديگر گرفت و در عصر جديد به صورت هويت ملي ايراني تجلي گرديد
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و از طرف ديگر خود را به . لب آستان علي معرفي مي كندقوقتي كه صفويه روي كار مي آيد از يك طرف خود را به عنوان 
  . سعي مي كنند كه گذشته را بازسازي كند و هم سعي مي كنند از دين جديد بهره كافي ببردعنوان شاهنشاه ايراني يعني هم

  عوامل هويت بخشي شهري
  هويت كالبدي  -1
  هويت بصري  -2
  هويت شناختي  -3
ها و فعاليتها را شامل   كه شامل انتظام عوامل كالبدي در شهر و سلسله مراتب در شبكه معابر و راههويت كالبدي -1

  . هر چقدر شهر به سوي اين عوامل رشد پيدا كند شهر از هويت و خوانايي بيشتري برخوردار خواهد شد. ِشود يم
يابي را  هاي زيباشناختي در شهر و كيفيت فضايي و امكان ادراك و موقعيت و جهت  كه شامل ارزشهويت بصري -2

يابي و  دن بخشهاي مختلف شهر از او راجع به شهر و مكاناگر فردي را در شهري وارد كنيم و او بعد از دي. شود  شامل مي
فضاها بپرسيم و شخص مورد نظر بتواند به خوبي شهر را توصيف كند و دياگرام شهر در ذهن او باقي بماند اين شهر نمايانگر 

  . شهري به هويت بصري خواهد بود
  هويت شناختي  -3

هاي تاريخي و فرهنگي را به ما نشان  هاي شهري و ارزش ادها و نشانههويت شناختي كيفيت و كميت اطالع از فضاي شهرو نم
  . دهد مي

  گرروند هويت بخشي در شهر هاي بز
  . پردازيم هاي فضايي و ادراكي وسيع دارد مي اكنون به روند هويت بخشيدن در يك شهر بزرگ كه مقياس

باشد تناسبات درست و  اري و سيماي شهر ميكند رعايت معيارهاي معم آنچه در اين شهر به هويت بخشي كمك مي -1
  . شود شود و در نتيجه هويت مضاعف براي شهر مي نظم در يك اثر معماري باعث بوجود آمدن هويت براي آن مي

  . باشد منظرسازي و سازماندهي فضاهاي شهري نيز از عوامل موثر در هويت بخشي به شهرهاي بزرگ مي -2
  گسترش آگاهي رساني محيطي  -3
  . كند  تقويت روحيه همبستگي شهري نيز در اين مسير ما را به سوي هويت بخشيدن به شهرهاي بزرگ ياري مي -4

شود آشفتگي سيماي شهر و از  هويتي در شهرهاي ما مي كنيم كه باعث ايجاد بي اي اشاره مي در ضمن در اينجا به نكته
اي از شهرها به مرور زمان  شكار شهري و به فراموش سپردن اين نهادها در گوشهآهاي  بين بردن فضاهاي مأنوس و نشانه

اي در حفظ اين عناصر و  كه در اينجا سازمانهاي ذيربط و شهرداريها نقش عمده. شود باعث كم رنگ شدن هويت شهري مي
  : كنند مرمت و نگهداري درست را ايفاء مي

  . توانند در شهر به عنوان يك نماي هويتي و فرهنگي عمل كنند م عناصر ميرسيم كه بدانيم كدا اكنون به اين مرحله مي
دهد كه  با نگاه اجمالي به شهرهاي گوناگون ايران و جهان قسمتي از اين بررسي به ما عناصر مختلفي را نشان مي

  . توانند به عنوان عنصر هويتي بخشي مطرح شوند مي
ذهبي باشد چنانچه در شهر مكه كعبه به عنوان نماد خانه خدا مطرح است و تواند يك ساختمان م از جمله اين عناصر مي

  .باشد نيز از اين جمله مي) ع(باشد در ايران مرقد امام رضا عنصر هويت بخشي به اين شهر مي
  .باشد  مي رضا مشهد به عنوان شهري كه نهاد اصلي هويت آن مرقد امام :بناي مذهبي -1
العرب در شهر دوبي نماد مشخص و  برج. تواند باعث هويت بخشي به شهر باشد  شهر مي به عنوان نمادي در: هتل-2

  . باشد كامل براي شهر دوبي مي
حمام فين كاشان يكي از عناصر هويت . تواند به عنوان يك نماد مطرح باشد  حمام در شهرهاي سنتي مي: حمام-3

  .باشد بخشي به شهر كاشان مي
هاي شهرها وجود داشت تردد از طريق  تواند خيلي وسيع باشد در قديم كه دروازه دي مي بحث در مورد ورو: ورودي-4

شدند دروازه شيراز  هاي شهر نمادي از عنصر اوليه ورود به شهر و هويت مطرح مي گرفت بنابراين دروازه ها صورت مي اين دروازه
اما امروزه با پيشرفت تكنولوژي و . باشد ها مي مونهكه امروزه نيز در ورودي شهر شيراز بيانگر هويت شهري است يكي از ن
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اند در عوض  ها ديگر مفهوم خاص سنتي خود را از دست داده ند دروازهنك آوري مردم از طريق هوايي و قطار و غيره سفر مي فن
 كنيم كه ورودي شهر اما ما بايد توجه. تواند به عنوان نمادي از هويت شهر مطرح باشد فرودگاه و پايانه مسافربري قطار مي

و بايد محل انتقال و تبديل . كند امروزي نيز بايد خروجي از استخوان بندي شهر باشد كه در پيوند با بافت شهر كار مي
كاركردهاي برون شهري به عملكردهاي درون شهري باشد و بوجود آورنده سلسله مراتب ورود چه از لحاظ عملكردي با اتصال 

ها و چه از نظر بصري به وسيله محصور  هاي شهري و محله و شالوده اصلي شهر و از آنجا به درون بافت تر  به فضاهاي عمومي
اصول فضايي كه بايد در طراحي ورودي شهر مد نظر داشته باشيم شدن تدريجي فضا و تبديل تدريجي آن به فضاهاي شهري 

فرم ورودي در مقياس شهر امروز طراحي ميشود و . به اين قرار است ورودي شهر به عنوان يك فضاي شهري مد نظر باشد
  . تناسبات آن با شهر رعايت مي شود

سلسله مراتب ساختار فضايي و محصور شدن تدريجي فضا رعايت شود هويت بخشي و ايجاد خوانايي و ايجاد آمادگي و 
سرعت حركت ناظر هم يكي ديگر از توجه به جنبه هاي بصري بدنه سازي متناسب با . دن شناخت اوليه براي ورود به شهردا

  . اصول فضايي مي باشد كه در طراحي ورودي شهر بايد مد نظر گرفت
  . است به طور خالصه چنين باشد نظر مداما آنچه كه بايد در  طراحي اصولي ورودي شهر 

  بي هويت بودن سيما و فرم شهر و در نتيجه بي هويتي و ناخوانايي ورودي شهر  -الف
  .  واسطه كاربري هاي شهري به كاربري هاي حومه بياباني اتصال بي-ب
  اتصال  بي برنامه بافت شهر به جاده هاي برون شهري و حومه ها   -ج
  ) عرصه هاي عمومي و خصوصي(نبود تسلسل مراتب در تنظيم صدا و سكوت   -د
  . هاي شهر نامشخص بودن نقش و اهميت سواره و پياده درآمد و شد -ه

ان يكي از عناصر اصلي هويت بخشي چه در شهرهاي سنتي ما و چه در شهرهاي مدرن امروزي مطرح  ميد:ميدان-5
مي شود المان و نماد مياني ميدان و فضاسازي اطراف آن يكي از مهم ترين شاخص ها در هويت بخشيدن به شهر مي باشد 

ميدان بزرگ آزادي نيز نماد هويت بخشي . باشدميدان امام در اصفهان نمود بارز عنصر هويت بخشي به شهرهاي سنتي ما مي 
  . به شهر تهران مي باشد

نسيسكو كه نماد قدرت و تفكر راپل سانف.  پل هاي جديد و سنتي نيز در هويت شهرهاي ما نقش عمده اي دارد: پل-6
  . استباالي انسان مي باشد و پل سي وسه پل در اصفهان كه نمادي از اوج هنر معماري و نيارش در گذشته 

 برج هاي دوقلوي تجارت جهاني از عناصر نمادين در شهر نيويورك آمريكا بود كه نماد قدرت : ساختمان تجاري-7
  . يك كشور را نشان مي داد

 مقبره  و يا آرامگاه يكي ديگر از عناصر هويت بخش است آرامگاه حافظ در حافظيه و آرامگاه بابا طاهر عريان : آرامگاه8
  .نماد شهر تبريز مي باشد كه آرامگاه تني چند ازشاعران نامدارمي باشد  زالشعرا در تبري

 باغ هاي طراحي شده مثل باغ فين كاشان و باغ ائل گلي در شهر تبريز يكي از اين نمونه هاي هويت بخشي به : باغ-9
  . شهر است
ايانگر آن شهر باشد دانشگاه آكسفورد اظ علمي پيشرفت دارند مي تواند نمح در شهرهايي كه از ل دانشگاه: دانشگاه-10

  . اشدبكه نمايانگر شهر آكسفورد مي 
مانند برج ايفل و برج ميالد كه به تازگي به .  برج هاي بلند كه مي توانند در قسمت مياني شهر قرار داده شود: برج-11

  . عنوان نماد شهر تهران قرار خواهد گرفت
 به عنوان سينما يا تئاتر مي تواند در شهر مطرح باشد نيز يكي از  يك مجموعه فرهنگي كه: مجموعه فرهنگي-12

  .  سيدني كه نمايانگر شهر زيباي سيدني در استراليا مي باشداپراي. اين عناصر مي باشد
بازار تبريز يكي از بزرگترين بازارهاي .  بازار يكي از مهم ترين عناصر در بافت تايخي ايران محسوب مي شود: بازار-13

  . ي در دنيا مي باشد و هر ساله هزاران توريست را به خود جذب مي كندسنت
مي خواهيم به اين موضوع بپردازيم . حال كه قسمتهايي از اين عناصر و چگونگي قرارگيري آن را در شهر بررسي كرديم

مي تواند تأثيرگذار  كه در طراحي يك نماد براي يك شهر ي آن چيز؟در طراحي شهرهاي جديدچه نكاتي رعايت مي شودكه 
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باشد چه در شهرهاي قديمي و چه در شهرهاي جديد چه چيز مي تواند باشد تا هويت شهر را نمايان كرده و آن را از شهرهاي 
  . ديگر متمايز كند

   . هاي بومي را مي توان بصورت خالصه چنين ذكر كردعوامل تأثيرگذار در طراحي نماد
   به فرهنگ گي وابست  -1
   به سنتها و آداب و رسوم گيوابست  -2
  استفاده از مصالح بومي منطقه  -3
  وابستگي به مليت و قوميت در شهر  -4
  وابستگي به ارزشها و اعتقادات شهري  -5

  :محورهاي اصلي كه در يك شهر و طراحي نمادهاي آن بايد رعايت شود 
   زندگي  سر-1
  معني  -2
  تناسب  -3
  دسترسي  -4
   شفافيت و خوانايي -5
  نظارت و اختيار -6
   ائي  كار-7
   عدالت-8
  زندگي   سر-1

 نيازهاي بيولوژيكي و توانائيهاي انساني در آن -در جهت عملكردهاي حيات) عناصر و المانهاي فرهنگي(يعني تا چه اندازه 
  : محيط رشد داده شكوفا كرده و محيطي مناسب ايجاد مي كند سرزندگي را به سه قسمت مي توان تجزيه كرد

   بقاء -الف
   ايمني -ب
   ريا سازگ-ج
يعني تا چه اندازه مي توان به وضوح درك شده از نظر ذهني قابل شناخت و شناسايي باشد و ساكنين آن را در :  معني-2

يط با  انطباق محعني ي.  استطزمان و مكان به تجسم درآورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهني با ارزشها و مفاهيم جامعه در ارتبا
 معني به شكل فضايي و كيفيت وابسته است ولي در عين حال به . و ساختارهاي فرهنگي جامعهي و ذهنيتوانايي هاي احساس

مكان هاي جذاب هميشه جشنها و مراسم باشكوه را تقويت مي .  مشاهده گر بستگي دارد- تجربه- موقعيت-فرهنگ منش
ودر مكانهاي ياس كوچك به معني چگونگي تركيب اجزاءها باهم مي باشدكنند عنصر ديگر معني ساختار آن است كه در مق

شفافيت و خوانايي   .بزرگ حس جهت يابي بسيار مهم مي باشد يعني دانستن اينكه يك شخص كجا است و در چه زمان است 
ليكن سطح .  كنندضايي بيان ميفاجزائي از معني هستند كه ارتباط صريح شكل سكونتگاهي را با مفاهيم و ارزشهاي غير

عميقتري از ارتباط نيز وجود دارد كه مشخص كردن و اندازه گيري آن به مراتب مشكل تر است و آن اهميت بياني و يا نمادي 
يك مكان است يعني از نظر استفاده كنندگان از يك مكان شكل هر سكونتگاه تا چه حد نماد پيچيده اي از ارزشهاي اساسي 

  ار بنيادي اجتماعي يا ماهيت جهان هستي است؟ رويدادهاي تاريخي ساخت
  تناسب  -3

يعني اين كه شكل و ظرفيت فضاها المانها عناصر و تجهيزات شهر تا چه اندازه اي با الگو و كميت فعاليتهايي كه مردم 
  . اي روزمره مردم و آتي آنهاعادتا به آن اشتغال دارند و يا اشتغال پيدا خواهند كرد منطبق است يعني تطبيق پذيري آنها با فعاليته

   دسترسي -4
 اطالعات و يا اماكن شامل كميت و تنوع عناصري كه مي توان - خدمات- منابع- فعاليتها-توانايي دسترسي به ساير افراد

  . به آن دسترسي پيدا كرد
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  نظارت و اختيار  -6
حساس امنيت كرده و بر اساس قوانين نظارت در اين جا مجموعه اي از نظام پيچيده رفتاري است كه در آن شخص ا

نانوشته رفتارهايي انجام مي گردد كه شخص در بين جمع احساس راحتي مي كند و حدود فضاها پيش بيني مي گردد در يك 
سكونتگاه خوب حقوق قضايي معلوم قبول و روشن بوده و با واقعيت نظارت منطبق است ابزار و روشهاي كالبدي بي شماري 

تأمين نظارت وجود دارد يكي از آنها برقراري مرز و بوم حريم است يعني از طريق حصار نرده تابلو نشانه جهت تخصيص و 
  .در يك مكان تامين كنند حرميت و خصوصي بردن فضا را ي آيند تا مراههاي ديگري به صورت بن بست يا انحرافي در م

  ييكارا -7 
نه يه  از نظر اقتصادي مي باشند و و با مشخص كردن هزيراي ارزش اولها چه اندازه دا ن است كه طرحيي به معني ايكارا

اس و يز قابل قيجاد و نگهداري در هر سطح بر اساس هر چينه ايها و در آمد ها كل طرح معنا خواهد داشت و به عبارتي هز
  .ارزشها چه مقدار  مي باشد  

  عدالت -8
از ارزش ذاتي قدرت پرداخت تالش يبرابري ن:  ريول خاصي نظن افراد طبق اصيطي بيان محيع سود و زي چگونگي توز

زان فالن مقدار  يچه م) بر حسب هر عامل ارزشي كه مورد نظر است ( نه يد هزيمي توان پرس. ا قدرت يكمك بالقوه و 
  .د بودك چقدر خواهين خواهد نمود و سهم هر يا كنترل را براي گروههاي مختلف تاميسرزندگي معني تناسب دسترسي و 

  مكان يابي
حال كه عنصر ما با شرايط همگون شهر طراحي شده است مكان يابي آن يكي از عناصر مهم ادراك بصري و عملكردي 

  . براي مردم شهر مي باشد
   ورودي شهر -1
   مركز بخش سنتي شهر -2
   مركز بخش نوساز و مدرن شهر -3
   در باالي بلندي بر روي كوهها و تپه ها -4

  ي در شب و روز عنصر هويت
بعضي از عناصر نمادين در شب زيباتر جلوه مي . عناصر هويتي هر كدام در شب و روز مفهوم خاصي را به ما ارائه مي دهد

پل سي و سه پل و پل خواجو در اصفهان با نورپردازي . كنند و با نورپردازي هاي از جام شده زيبايي آنها دو چندان مي شود
بازارها دامنه فعاليتهايشان در روز مي .  گيرد از تمام نقاط شهر افراد را به سوي خود جذب مي كنددقيق كه در شب صورت مي

 و رهجحنورپردازي طبيعي و بازي نور و سايه در تمام بخشهاي بازار اعم از راسته و . باشد و در شب چندان نقشي ايفاء نمي كنند
برج ها هر كدام در روز و شب   مجسمه ها و بخشهاي فرهنگي و تاريخي و.سراها زيبايي بازارها را در روز دو چندان مي كند
بنابراين عناصر بايد در شب و روز آن چنان خوانايي و وضوح داشته باشند كه . معنا و احساس خاصي به بيننده القاء مي كنند

 . هويت بخشي به شهر را در هر دو زمان حفظ كنند
  
  

  :نتيجه گيري 
شكل عوامل موثر در مكان شهري و تا از ابتدا به مفاهيم هويت بپردازيم و اين هويت را در معناي  شدسعيدر اين مقاله 

  .  تعريف كنيم آنگيري
مي باشد بصورتي كه در تمام دوران زندگي در پي رفـع ايـن نيازهـا بـوده و              انسان در زندگي اجتماعي خود داراي نيازهايي      

ابعاد زندگي مي گردد يكي از اين نيازها عبارت است از احساس امنيت و  تمامي اخالل در هر يك موجب دگرگوني وحشتناك در  
 ميل بـه داشـتن       و  ايجاد اعتماد به نفس     و در اين راستا هويت و عناصر هويتي در ابعاد زندگي انسان موجب آرامش            . حس تعلق   

نهاي مادي و نمادهاي معنوي در شهر بـه         تالش در جهت ايجاد عناصر و الما      .  مستمر همراه با احساس امنيت مي گردد         يتالش
     .عرصه هاي مختلف زندگي اجتماي از اهدافي است كه شرح آن رفت دربخشي منظور ايجاد هويت 
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  :منابع
  " هويت شناسي مذهبي و باورهاي ديني ايران "عماد. افروغ . ]1[
   " ورودي شهر"شهرام . پريسا وشكوهي نيا . رشيد.]2[
  1355. انتشارات دانشگاه تهران .  ترجمه دكتر منوچهر مزيني " سيماي شهر "كوين . لينچ.]3[
      نشريه فضاهاي شهري و شهروندان " هويت در سيماي شهر" هاشم. هاشم زاده .]4[

  


