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 چکیده:
یکی از مهمترین و پيچيده ترین مباحثی می باشد که در کانون مطالعات علوم  ساختار کالبدیدر دنيای امروز، مساله هویت شهری به ویژه 

امعه علمی و اجرایی شهرسازی وضع کنونی ضرورت توجه و مطالعه گسترده و عميق چنين مباحثی را در ج شهری قرار گرفته است و این امر

 کشور دوچندان کرده است. 

 شدهمی باشد که شهر زنجان به عنوان مطالعه موردی انتخاب تبيين عناصر هویت ساز در ساختار کالبدی شهرها  تحقيق حاضر، انجامهدف از 

وش حاکم بر تحقيق از نظر نوع دادها، کمی و کيفی می و نوع آن از لحاظ هدف، کاربردی است ر بوده روش تحقيق، توصيفی و تحليلی است.

یافته  برده است.جهت گردآوری اطالعات مورد نياز بهره  . در واقع تحقيق با رویکردی اکتشافی از طریق روش های کتابخانه ای و ميدانیباشد

در منطقه سال(  0233)حداقل خی طوالنی مدت دارای سابقه تاریاست که ای تحقيق بيانگر آن است شهر زنجان به عنوان یکی از شهرهای ه

می باشد هر چند به خاطر پرفراز و نشيب بودن تاریخ این شهر آثار تاریخی آن از دوره صفویه شروع می شود اما با تمامی این وجود، طبق 

ت شهری با ارزشمندی است که بررسی معيارهای کالبدی آن می توان اظهار کرد که شهر زنجان الخصوص بافت مرکزی شهر دارای هویت باف

ی این شهر تاللو می کنند در واقع می توان بافت مرکزی و یبناها و فضاهای تاریخی فراوانی را در دل خود جای داده است که در فضای جغرافيا

 مطرح کرد.کشور اسالمی در شهرسازی -تاریخی شهر زنجان را به عنوان یکی از پهنه های شهری دارای هویت ایرانی

 شهر زنجان، ساختار کالبدی، تیهو لیدواژگان:ك
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  مقدمه -1
برای شهر و محيط زندگی انسان نيز همانند هر انسانی دیگر می توان هویتی قائل شد که این هویت ضمن آن که منبعث از       

انسان در محيط زندگيش، هویت تعيين کننده نگرش هر  (.042: 1031تفکر و هویت انسانی است مقوم آن نيز می باشد)نقی زاده، 

آن محيط است. هویت است که در انسان انگيزه و نشاط ایجاد می کند در فضای بی هویت همه افراد باهم و با محيط زندگی اشان 

مسأله هویت شهری اصوالً یکی از پيچيده ترین و بحث انگيزترین مباحث امروزه  (.16: 1038بيگانه هستند)بهزادفر و همکاران، 

شهرها به دليل آن که بيانگر و جلوه گاه باورها و شيوه زیست مردم و  (.48: 1033ری و حرفه ای در شهرسازی است)سلسله، نظ

نتيجه نگرش آنها به هستی هستند می توانند به عنوان عامل هویتی یک تمدن، یک ملت و یک جامعه ظاهر شوند. با گذشت زمان 

ش های مورد قبول و احترام و هویت ساز را به ناظر و جامعه القا کنند می توانند به نقش اگر شهرها بتوانند کماکان اصول و ارز

ارزشمند هویتی خویش تداوم ببخشد. اما اگر نتوانند نقش مورد نظر و مورد نياز جامعه را ایفا کنند به مرور مهجور و مضمحل 

 هویت، تجلی برای محيطی می توان را پس شهر (.033:1031خواهند شد و نقش هویتی خویش را از دست خواهند داد)نقی زاده ،

 در و دوران طول در مفهوم دانست. این خود آورندگان پدید و ساکنين فرهنگ و جهان بينی اعتقادات، از منبعث ارزش های

 خود به بسياری تغييرات ایدئولوژیکی، و تاریخی تحوالت تأثير تحت و متفاوت انسانی و طبيعی های محيط با مختلف های سرزمين

 در کهن شهر اجزای و عناصر از بسياری که گونه ای به است یافته فزاینده تغيير مدرنيته، تحوالت تأثير تحت ویژه است. به دیده

 پاسخ در و تدریج به که هستند هویتی دارای قدیمی شهری فضاهایدر این ميان  (.03: 1031باخته اند)موحد و همکاران،  رنگ آن

و  بوده ارزشمند که کند خلق مکانی تواند می باشد حساس آن زمينه و محل به که ای توسعه. گرفته اند شکل محلی نيازهای به

شهری که فاقد هویت باشد، از خصيصه های شهری فاصله دارد و ساکنان آن به . (CABE,2000: 19)باشد مطلوب چشم برای

آن نداشته و تمایلی به حل مسایل آن نشان نمی دهند)وارثی و  منزله ميهمانانی تلقی می شوند که احساس خاصی نسبت به

  (.03: 1033همکاران، 

به عبارتی عناصر و  .بپردازددر بافت شهر زنجان  ساختار کالبدیهویت  بررسی و مطالعهسعی دارد به  حاضر در واقع تحقيق      

هویت  پهنه شهری دارایبافت شهر زنجان را به عنوان  آیا می توان اینو عوامل تشکيل دهنده هویت بافت شهر زنجان کدامند 

 در بافت شهر زنجان می باشد.هویت ساختار کالبدی اسالمی در شهرسازی مطرح کرد یا نه؟ بنابراین هدف پایش و تبيين -ایرانی

 

 مفاهیم و مبانی نظري -2
ب شناسایی شخص باشد یعنی آنچه که باعث تمایز فرهنگ معين، واژه هویت را ذات باری تعالی، هستی وجود و آنچه که موج      

هویت، مقوله های ارزشی و هنجاری است که بحث در مورد آن  (.2318 :1081یک فرد از دیگری باشد تعریف شده است)معين، 

در  مفهوم هویت از دیدگاه شهرسازی و معماری غالبا (.13: 1036مستلزم ارزش گزاری و موضع گيری هنجاری است)ميرمقتدایی،

دو بخش مکمل یکدیگر مطرح می شود اول؛ ایجاد خاطره و تداعی در شخص، و دوم؛ تمایز و استقالل از شخص. بنابراین تشخيص 

هویت فرایندی قياسی بين عينيتی موجود با داده های از آن ذهن است. تشخيص هویت در واقع نوعی ارزش گذاری یا تعيين 

ذهنی فرد از تجربيات مستقيم تا فرهنگ و سنت ارتباط کاملی برقرار می کند)کميلی،  کيفيت است که بين فضا با اندوخته های

ن کيفيتی است که در یک منطقه شهری آ( هویت محيط های شهری را شهر غيرقابل رویت می نامد و 1331او کونر) (.113: 1038

 (.23: 1038ك می سازد)قرایی، صيات متمایز و متفاوتی را نسبت به سایر فضاها قابل دروو یا فضای شهری، خص

هر شهر در اجزا و قالب سازمانی خود، اعم از کالبد و رفتارهای اجتماعی و فعاليت ها، از شاخصه های برخوردار است که هویت       

لسفه و آن شهر را تعيين می کند. این شاخصه ها از فطرت و غریزه انسان، روان شناسی محيط، علوم اجتماعی و رفتاری، منطق و ف

(. از آنجا که هویت هر شهر برگرفته از هویت مبتنی بر جهان بينی 113: 1038نيز معماری و شهرسازی آن ناشی می شود)کميلی، 



انسان است، ميتوان گفت که مقوله هویت کالبد شهرموضوعی کيفی و برخاسته از ارزش های واالی انسانی است و حرکت ، پویایی و 

هوم هویت است که کالبد شهر را شکل داده و به مثابه ماترکی به نسل امروز منتقل کرده است. در واقع استمرار واقع در ذات مف

سيمای کالبدی شهرهای اصيل هر سرزمينی با جهان بينی خاص ، عالوه بر برخورداری از مولفه های اقليمی و زیست بوم منطقه، 

زمين است که در سيمای آن سرزمين بازتاب می یابد و شهر را متعلق و نمایانگر ارزش های مکنون در ذات اجتماع و فرهنگ آن سر

 (.21: 1038وابسته به یک سرزمين خاص با جهان بينی و ویژگی های اجتماعی یک سرزمين می کند)حبيب و همکاران،

 

 هویت مکان ها مطرح در ارتباط با دیدگاه هاي -2-1

 ر قالب جدول به خاطر کاهش حجم مقاله در ذیل آورده شده است.شخصيت های مختلف درباره هویت مکان ددیدگاه های 
 

 مختلف مرتبط با هویت مکان هادیدگاه هاي : 1جدول 

 نظریه شخصيت ها نام

 هارولد پروشانسکی
هویت مکانی بخشی از زیر ساخت هویت فردی انسان و حاصل شناخت های عمومی وی درباره جهان فيزیکی 

 .است که در آن زندگی می کند

 واگنر
معتقد است که زمان و مکان، انسان و عمل، هویتی تفکيک ناشدنی را می سازند؛ بنابراین معنا و عمل عناصری 

 در هم تنيده اند که در فهم هویت مکان باید در نظر گرفته شوند.

 مارکواللی
ناميده است. به  جنبه خاص تری از هویت مکانی را تعریف کرده و آن را برای انسان شهرنشين، هویت شهری

 عقيده او هویت شهری حاصل پيوند عميق ميان فرد و محيط شهری اوست.

 رلفادوارد 

معتقد است که هویت در محيط، نتيجه ارتباطات متقابل سه جزء است که در داخل یک مجموعه عمل می کنند: 

ت های قابل مشاهده در اول ترکيب ظاهری و کالبدی نمادها )سمبل ها( در محيط، دوم، عملکردها و فعالي

 محيط و سوم، مفاهيم نمادها )سمبل ها( در محيط.

 کریستوفر الکساندر

برای تعریف هویت در بناها و شهرها می گوید: هویت هر فضا از تکرار مستمر الگوی خاصی از رویدادهایی که در 

تأثير رویدادی است که در آن مکان حاصل می شود، شکل می گيرد. هویت هر شهر یا بنا بيش از هر چيز تحت 

 آن اتفاق می افتد.

 کوین لينچ
آنچه که موجودیت مستقلی برای مکان فراهم می آورد یا فرم مشخص و متمایزی از سایر مکان ها ایجاد ميکند و 

 به عنوان زمينه ای برای شناخت کليت آن عمل می نماید

 کالن
نواختی و مشابهت در محيط های شهری از طریق به هویت را توجه به شخصيت فردی هر محيط و پرهيز از یک

 جلوه درآوردن ویژگی های خاص هر محيط تعریف می کند

 راپاپورت
هویت را خصوصيتی از محيط که در شرایط مختلف تغيير نميکند و یا خصوصيتی که موجبات قابليت تميز و 

 دیگر متمایز می سازد، تعریف می کندتشخيص عنصری را از عنصر دیگر فراهم ميآورد و عناصر شهری را از یک

)کالن،  (،(Lynch ,1960(، 1033)وارثی و همکاران،  (،lalli,1988(،)proshansky,1976(، )1031(، )الکساندر،1080منبع: )براتی، 

 (،1032)بنتلی، (، 1088
 

 هویت بخش شهريشکل دهنده و عوامل  -2-2

افت های شهری بوده شامل پيکره و سيما)چشم انداز به عنوان نماد هویت(، نظم عواملی که شکل دهنده به هویت مکان در ب      

فضایی)ترکيب، قلمرو، تباین و غيره(، رویدادها، هویت فردی، خاطره ، جهت گيری و یگانه پندار می بباشد)پورجعفر و همکاران، 

ه، رود، مادی، تپه و غيره ، مولفه های شناخت هویت هر شهر مشتمل بر شناخت مولفه های طبيعی از جمله کو (.13: 1033



مصنوعی شامل تک بناها، راه، محله، ميدان، بلوك های شهری و ... و مولفه های انسانی همانند فرهنگ، زبان، مذهب، آداب و رسوم 

ده عوامل هویت بخش شهر در سه گروه کالبدی، بصری و شناختی تقسيم بندی ش (.64-61: 1031و غيره می باشد)بهزادفر، 

 (.1036موثقی و آیرملو، است)

ها را شامل می شود.  ها و فعاليت هویت کالبدی: که شامل انتظام عوامل کالبدی در شهر و سلسله مراتب در شبکه معابر و راه -1

 .هر چقدر شهر به سوی این عوامل رشد پيدا کند شهر از هویت و خوانایی بيشتری برخوردار خواهد شد

های زیباشناختی در شهر و کيفيت فضایی و امکان ادراك و موقعيت و جه تيابی را شامل می  ل ارزشهویت بصری: که شام -2

  شود. 

های تاریخی و  های شهری و ارزش و نمادها و نشانه هویت شناختی: هویت شناختی کيفيت و کميت اطالع از فضای شهر -0

 فرهنگی را نشان می دهد.

 .خشی شهر عبارت است از راه ها و شبکه ارتباطی، لبه ها، محله ها، گره ها و نشانه هااز دیدگاه کوئين لينچ عناصر هویت ب
 

 هویت كالبدي شهر -2-3

هویت کالبدی به معنای صفات و خصوصياتی است که جسم شهر را از غير متمایز کرده و شباهتش را با خودی آشکار می کند.       

ر، در عين تداوم زمانی در حال تحول و تکامل نيز باشد و نهایتا به پيدایش یک کل این صفات باید به گونه ای باشند که جسم شه

(. هویت کالبدی شهر و عناصر آن بر خالف هویت طبيعی وجه هویت شخصيتی انسان که 06: 1030منجر شود)ميرمقتدایی،

ظواهر و کالبد مستفاد می شوند. اندازه و  منحصر بر ظواهر می باشد. متشکل از ویژگی های کالبدی به انضمام معانی ای است که از

فرم و ابعاد و سایر اشکال ظاهری یک عنصر یا فضای شهری عالوه بر آن که نمایشگر هویت کالبدی و عامل تميز ظاهری آن عنصر 

زنده اش یا فضا با سایر عناصر و فضاهای شهری هستند. ممکن است بيانگر معانی خاصی نيز باشند که این معانی از فرهنگ سا

ساختمان ها، شبکه راهها، فضاهای عمومی، عناصر تکميل کننده فضا همچون  (.042-061:1031حکایت می کنند)نقی زاده ،

مبلمان شهری و به طور کلی محيط مصنوع در صورت هویت دار بودن قادرند منظر و سيمای متفاوتی را از کالبد هر شهر به نمایش 

ر اساس ویژگی های کالبدی و نقش کارکردی ویژه خود به عنوان اولين رکن هویت بخش این گذارند. نماها و فضاهای شهری ب

هویت بخشی به این ابعاد، بایستی هماهنگ و متناسب این شاخص با فرهنگ و  .بخش از عناصر شهرهای جدید مطرح می گردند

و کالبدهای شهری مؤثر باشد)وارثی و  اعتقادات ساکنان شهر باشد ها می تواند در تعيين نوع معماری، کاربری اراضی

بافت کالبدی و ساختار مکانی شهرها یکی از مهم ترین ابعاد هویتی شهرها را شکل می دهد از طرفی همين  (.21: 1033همکاران،

شکل  (.118: 1033محيط مصنوع است که به عنوان آیينه ای تمام نما از تاریخ و رویدادهای آن مطرح می گردد)ربانی و همکاران، 

گيری بافت کالبدی شهری متاثر از اندیشه ها، باورها، فعاليت ها و سطح فرهنگ جامعه است. از این رو شناخت ایت بخش از شهرها 

می تواند به شناخت بيشتر سایر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نيز بينجامد. واقعيت آن است که بافت کالبدی امکان بازشناسی 

اهميت بيشتری دارد)نوفل و همکاران،  صورت بصری فراهم می کند و به همين دليل از ميان سایر ابعاد هویتی هویت شهری را به

شبکه دسترسی، ویژگی های  مولفه ساختار کالبدی، بافت شهری، پنج می توان از شهری های سی هویت بافتبرای برر (.63: 1033

 (.26-00: 1038، بصری و نشانه های شهری بهره گرفت)تابان و پورجعفر
 

 كالبدي هویت شهري ساختارمعیارهاي  -2-4

بيان  2 مطرح می باشند در جدول شمارهدر مباحث تئوری و ادبيات تحقيق کالبدی هویت شهری ساختار  درمعيارهای که       

 شده است.

 



 كالبدي هویت شهريساختار  : معیارهاي2جدول 

 کالبدی هویت شهریساختار معيارهای 

 توضيحات امعياره

 قه سکونت گزینی، پيدایش شهر و سير تحول آن در گذر زمانبسا شکل گيری شهر

 نظام آرایش، اندازه، تراکم و پراکندگی فضایی پدیده های شهری ساختار کالبدی شهر

 پل ها، گورستان ها، بناها و غيره ،آرامگاه ها، آتشگاه ها، امازاده ها مکان های باستانی و قدیمی

 شبکه مواصالتی و ارتباطی درون و برون شهری ر دسترسیساختا

 شناسایی محالت قدیمی، محورهای گردشگری و فضاهای باز و عمومی شهر عناصر سازنده بافت کالبدی یعملکردویژگی های 

 نماها، مصالح، سبک معماری، مقياس و غيره نمایش معماری و ساختمانی

 در مظاهر بصری شهر، صدا و بوتاثير عامل زمان   خصوصيات تحرکی شهر

 به معنای دیده شدن از دور که خاطره ای در ذهن تداعی می کند نشانه های شهری

 به معنای تمایز از غير و تشابه با خودی تمایز و تشابه

به معنای پيوند با گذشته و عدم انقطاع و در عين حال نوآوری و خالقيت با توجه  تداوم و تحول

 )خود ماندن ولی همان نماندن(به شرایط زمانه

پيوند ميان اجزاء متفاوت، ناهمگون و حتی متضاد به گونه ای که در کنار هم یک  وحدت و کثرت

 کل را به وجود بياورند

هيچ فضای شهری یا بنایی را نمی توان فارغ از مراتب باالتر یا پایين تر آن ایجاد  سلسله مراتب

 کرد

 ی متضمن تمایز آن از دیگر فضاهاستمتمرکز شدن فضای شهر تمرکز

 جمع شدن عناصر متفاوت در یک مکان بار مفهومی خاصی بدان می بخشد تجمع

 فضاهای شهری با اتصال به یکدیگر یک مفهوم را درقالبی کلی بيان می کنند اتصال

 رعایت این اصل متضمن زیبایی است تناسب 

در حال اتفاق می افتد سر در گذشته دارد در برگيرنده گذشته، حال و آینده است  تداوم

 و پای در آینده می گذارد

تناسب در این اصل موجب به نمایش گذاردن روابط متقابل اجزاء با همدیگر می  ترکيب

 گردد

استقرار بنا در مکانی ویژه بدان ویژگی و هویت خاصی می بخشد که در مکانی  استقرار

 دیگر فاقد آن است

 (، 1032(، )زیاری، 1034)حبيبی،  (،1030)ميرمقتدایی،  (،1038(، )تابان و پورجعفر، 1033کاران، منبع: )نوفل و هم

 

 روش شناسی -3
روش تحقيق در مطالعه حاضر، توصيفی و تحليلی بوده و نوع آن از لحاظ هدف، کاربردی است روش حاکم بر تحقيق از نظر       

جهت گردآوری  تحقيق با رویکردی اکتشافی از طریق روش های کتابخانه ای و ميدانینوع دادها، کمی و کيفی می باشد. در واقع 

از نرم افزار  زنجان قابل ذکر است که برای تحليل و تبيين بهتر معيارهای کالبدی هویت شهر اطالعات مورد نياز بهره برده است.

 سيستم اطالعات جغرافيایی نيز استفاد شده است.

 



 مطالعه مطالعه منطقه مورد -4
شناخت تاریخی پدیده سنگ زیربنای شناخت وضع موجود است و درك درست از شرایط موجود تخمين دگرگونی های بعدی        

(. تا حال حاضر دربارۀ اینکه موسس و بانی زنجان کيست سه نقل قول در متون گذشته 1034پدیده را ممکن می سازد)حبيبی، 

غه ای از رجال دورۀ مظفرالدین شاه در سفرنامه اش با عنوان دافع الغرور حين گذر از زنجان، آمده است: الف( محمد علی ادیب مرا

این شهر را از بناهای کيومرث نخستين پادشاه اسطوره ای در شاهنامۀ فردوسی می داند. ب( کالویخو سياح معروف اسپانيایی و 

ل کرده است که زنجان قرارگاه داریوش سوم پادشاه هخامنشی بود. سفير آن کشور در دربار امير تيمور گورکان در سفرنامۀ خود نق

ج( حمداهلل مستوفی قزوینی صاحب کتاب نزهه القلوب آورده که زنجان را اردشير بابکان موسس سلسلۀ ساسانيان بنا کرده و نام آن 

(. شهر زنجان به دليل فراز و 6-3: 1033را شهين گفته است. در واقع این مشهورترین عقيده دربارۀ بانی زنجان است)حسينعلی، 

های متعدد از تاریخ پر افت و خيزی برخوردار است. برخی از مورخين معتقدند که  نشيب های تاریخی بسيار و ویرانی و آبادانی

بر این  تاریخ پيدایش این شهر به روزگار ساسانيان برمی گردد ولی افرادی همچون حمداهلل مستوفی)به نقل از دکتر جواد مشکور(

(. در فرهنگ دهخدا در ذیل کلمۀ شهين نوشته شده 1031باورند که این شهر در این دوره تجدید بنا و مرمت شده است)ذوالقدر، 

شهين نام شهر زنگان و وجه تسميه آن مخفف زندیگان یعنی اهل کتاب زند است. کتاب زند، معروفترین کتاب آیين زرتشتی در 

(. عده ای از مورخين هستۀ اوليۀ شهر را به دورۀ ماد نسبت می دهند و این 80:1038و همکاران،  بیدوران ساسانی بوده است)حبي

شهر از جانب ایشان به عنوان مرکز و محل اسکان لشگر مورد استفاده قرار می گرفته است. با این وجود در مورد شهر زنجان در 

د جواد مشکور این شهر را از شهرهای اقليم غرب)خوربران( یاد کرده زمان ماد و ساسانيان اطالعات دقيقی در دسترس نيست. محم

و اعتقاد دارد که این شهر مطابق با شهر آگانزانا می باشد که بطلميوس از آن نام برده است. علی رغم تخریب مکرر شهر در اثر 

طول تاریخ به علت قرار گرفتن بر سر راه ابریشم، بستر طبيعی مناسب)عبور رودخانه(، روابط قوی با حوادث طبيعی و انسانی در 

سکونتگاههای پيرامون به دوام و حيات شهر تا به امروز منجر شده است و امروز به عنوان یکی از مهمترین شهرهای شمال غرب 

سال، یکی از قدیمی ترین مراکز جمعيتی در  0233خی حداقل (. شهر زنجان با قدمت تاری1038کشور محسوب می شود)لطفی، 

(. علی رقم قدمت سه هزار ساله، 1036منطقه است و در متون و مدارك آشوری از این منطقه به عنوان آندیا یاد شده است)ثبوتی، 

اثر هجوم دشمن تخریب و به کليۀ آثار فعلی و بافت شهری نسبتا جدید است. به عبارت دیگر شهر زنجان در دوره های مختلف بر 

 (.33:1038مرور شهر جدید بر روی خرابه های قدیمی احياء شده است)حبيبی و همکاران، 
 

 
 )منبع: نویسندگان( : موقعیت جغرافیایی شهر زنجان1نقشه 



  تجزیه و تحلیل-5
مطرح بودند  شهردر ساختار کالبدی  معيارهای که در بخش ادبيات و مبانی نظری تحقيق که به عنوان معيارهای هویت ساز      

 شهر زنجان مورد تحليل قرار گرفته است.ارتباط با به شکل جداگانه در هم مورد شناسایی قرار گرفتند و در این بخش 
 

 شکل گیري شهر -5-1

العه قرار می مطمورد بررسی و  در این معيار سابقه سکونت گزینی، پيدایش شهر و سير تحول و گسترش آن در گذر زمان      

 بيان گردیده است. 1مراحل سير تحول و گسترش شهر زنجان در ادوار تاریخی در جدول شماره  گيرد.
 

 مراحل سیر تحول و گسترش شهر زنجان در ادوار تاریخی :3جدول 

 محدوده کالبدی شهر سال مراحل تحول

 هکتار شکل می گيرد 46هسته شهر با مساحتی حدود  1233تا سال  اول

 هکتار می رسد 106شهر تا محدوده قلعه توسعه می یابد و مساحت آن به  1033اواسط دوره قاجار تا سال  ومد

 هکتار می رسد 416شهر در بيرون از قلعه شروع به توسعه می کند و مساحت آن به   1033-1006 سوم

 چهارم
1060-1006 

 )تصویب طرح جامع امکو(

هکتار افزایش  133ی گيرد و مساحت شهر به بافت ميانی شهر در این دوره شکل م

 می یابد

 پنجم
1014-1060 

 )بين دو طرح جامع(

مرحله توسعه هرج و مرجی شهر است، که نواحی حاشيه ای شهر شکل می گيرد. 

 هکتار بالغ گردید 1663برابر شده و به  1/2مساحت شهر 

 1014-1033 ششم

شرق شهر( و  ن نشين در شمالشکل گيری محالت جدید حومه ای)ظهور هالل اعيا

سرازیری جمعيت بافت قدیم به این محالت در نتيجه رکود بافت قدیم. مساحت شهر 

 برابر دوره قبل بالغ می گردد. 4هکتار یعنی  1023طی این دوره به 

 (1036 زنجان، شهر تفصيلی طرح: منبع)

 
 (1036شهر زنجان،  نبع: طرح تفصيلی)م : سیر تحول و گسترش شهر زنجان در ادوار تاریخی زمان2نقشه 

 

 

 



 ساختار كالبدي شهر -5-2
ای به هم پيوسته از کاربریها و عناصر ای است مرکب از یک ستون فقرات و شبکهبندی آن مجموعه ساختار شهر و یا استخوان      

های ترین اجزای آن یعنی محلههاییبخشد و تارو پودش در همه گستره شهر تا انتمختلف که آن شهر را در کليت آن انسجام می

شریان های اصلی به همراه مناطق مسکونی با پهنه های همچون فضاری سبز، تجاری و  ،0 در نقشه شماره یابد.مسکونی امتداد می

نظامی و ميدان های اصلی شهر و همچنين فضاهای باز عمومی و اصلی شهر زنجان که به گونه ای استخوان بندی بخش تاریخی 

 شهر مذکور می باشد. عبارتی منعکس کننده هویت کالبدی نشان می دهد در واقع بههر زنجان ش
 

 
 )منبع: نویسندگان(وضعیت ساختار كالبدي و استخوان بندي بخش مركزي شهر زنجان :3 نقشه

 

 ویژگی هاي عملکردي عناصر سازنده بافت كالبدي -5-3

مطرح می باشد که و فضاهای باز و عمومی شهر  ، بازار تاریخیحورهای گردشگریدر این معيار محالت قدیمی و تاریخی، م      

هم دارای بيش از بيست محله تاریخی، کریدورهای گردشگری و طوالنی ترین بازار مسقف تاریخی کشور و فضاهای  هر زنجانش

، مشخص و نشان داده شده 4 به شمارهای داده است که در نقشه عمومی قدیمی همچون سبزه ميدان و ميدان انقالب را در خود ج

 است. 



 
 )منبع: نویسندگان(: عملکردهاي عمده عناصر سازنده بافت كالبدي شهر زنجان4نقشه 

 

 نشانه هاي شهري -5-4

از جمله عناصری هستند که نقاط ارجاع دادنی هستند که غالب مردم نقش نشانه ای شان را از بيرن تجربه می کنند. در نشانه ها 

که به واسطه فرم و تضاد با پيرامون و قدمت و دیده شدن از دور دست خاطره ای در ذهن ایجاد می کند و در چشم نشانه ها  واقع

(. در شهر زنجان وجود نشانه های عمده همچون گنبد 16-18: 1033انداز شهری تنوع و هویت به وجود می آورد)نوفل و همکاران، 

رخانه کبریت، سردر مسجد جامع، سر در امازاده ابراهيم، نماد ميدان انقالب، چرخ و فلک و مناره های حسينيه اعظم، کوره کا

شهربازی و غيره که موجب تشخيص و درك بهتر مکان ها و خوانایی بافت شهری شده است بدین طریق این نشانه ها در ارتقای 

 هویت کالبدی شهر زنجان نقش عمده ای ایفاء می کنند.

  
 )منبع: نویسندگان(: گنبد و مناره هاي حسینیه اعظم2تصویر        : كوره كارخانه كبریت1تصویر                  



 
 )منبع: نویسندگان( نماد میدان انقالب: 4تصویر : سر در امازاده ابراهیم        3تصویر    

 

 تاریخیمکان هاي عناصر و  -5-5

ورداری از تاریخ و تمدن کهن، آثار تاریخی و مذهبی فراوانی را در خود جای زنجان از جمله شهرهای ایران است که به علت برخ

داده است. علی رغم اینکه بنای شهر زنجان را به دوره ساسانيان نسبت می دهند اما آثار تاریخی این شهر در حمالت پی در پی 

. شهر زنجان در ان بعد از حمالت مغول می باشدتخریب های مکرر شهر، از بين رفته وآنچه باقی مانده مربوط به دور تيمورلنگ و

(. نقشه شماره 1033واحد معماری و ابنيه تاریخی به ثبت رسيده می باشد)طرح تفصيلی زنجان،  21مجموعه و  1حال حاضر دارای 

خانه، موزه باستان تعدادی از عناصر و مکان های تاریخی از جمله )بازار تاریخی، کاروزان سرا سنگی، مسجد جامع، موزه رختشوی، 6

 شناسی)بنای ذولفقاری( و غيره را در شهر زنجان نشان می دهند که بار هویتی کالبدی را بر پيکره شهر جاری می سازد.

 

 
 )منبع: نویسندگان( : عناصر و مکان هاي تاریخی شهر زنجان5نقشه 



 دسترسی ها فضایی و  سلسله مراتب -5-6

کم بر مجموعه ها و اجزاء و پدیده هایی است که یا به طور طبيعی در جهان هستی به عنوان سلسله مراتب یکی از اصول اساسی حا

یک کل وجود دارند و یا توسط انسان طراحی و ایجاد می شوند. اصل سلسله مراتب نقش بسيار مهمی در تعریف اجزا و کل یک 

له مراتب فضایی و دسترسی های که در بخشی از بافت سلس (.16: 1033)طبيبيان، مجموعه ایفا نموده و به آن ها هویت می بخشد

شهری زنجان که در نقشه ذیل به وضوح مشخص شده نشانه غلبه ایدئولوژی فکری اسالمی و اقليمی آن منطقه دارد که بيانگر 

عمومی،  همچون محرميت، حریم، قلمرو ، نظارات مفهومی هویت اصيل منطقه می باشد در واقع این سلسله مراتبی مصداق های

 بازتاب می دهد. امنيت خانه ، معابر و محله را
 

 
 )منبع: نویسندگان( دسترسی ها در شهر زنجان : وضعیت سلسله مراتبی فضایی و6 نقشه

 

 اتصال و پیوستگی -5-7

عنوان فضای ميدان ها و ميدانچه ها در غالب فضاهای ثابت و مقاوم و همچنين گذرهای اتصال دهند این ميدان ها به یکدیگر به 

پویا در شهرها نام برده می شوند. وجود ميدانچه ها و عرصه های عمومی شهری در طول محورهای دورن محلی باعث ایجاد ارتباط 

بيشتر و همچنين پيوستگی در فضاها می شود. می توان گفت که پيوستگی فضاهای شهری در هویت محدوده و شاخص کردن آن 

عناصر هویت بخش مهم فضایی از جمله ميدان ها و خيابان های مهم که در بافت کالبدی  (.12: 1081تاثير به سزایی دارد)توسلی، 

شهر زنجان مورد بررسی قرار گرفت خصوصيات هویتی کالبدی، اتصال و پيوستگی در آن به وضوح قابل تشخيص می باشد که در 

 نقشه به شماره آورده شده است.



 
 )منبع: نویسندگان( عمومی و اصلی شهر زنجان در فضاهاي اتصال و پیوستگی وضعیت: 7نقشه 

 

 تركیب و اختالط فعالیت ها -5-8

عملکرد تک تک بناها و فضاهای از مهمترین عوامل است که باعث ماندگاری، هویت بخشی و سرزندگی فضاهای شهری می شود 

های شهر از جمله مذهبی)مسجد جامع(، تجاری )بازار  شهر زنجان هم از این قاعده مستثنی نبود و فعاليت های متنوعی از کاربری

تاریخی(، فضای باز عمومی)سبزه ميدان( و سایر فعاليت ها را در بخش مرکزی شهر به صورت ترکيبی و مختلط در خود جای داده 

 است که از اساسی ترین نقش را در هویت بخشی به شهر ایفاء می کند.
 

 
 )منبع: نویسندگان( در بافت مركزي شهر زنجان الیت: وضعیت تركیب و اختالط فع8نقشه 



 تمركز و تجمع -5-9

متمرکز شدن و تجمع عناصر و فعاليت های شهری موجب تمایز فضاهای شهر گردیده و این امر در طول زمان در نهایت بار هویتی 

صر در بخش مرکزی شهر زنجان در در نقشه ذیل اصل تمرکز و تجمع عنا خاص خود را در آن پهنه شهری به بار خواهد نشاند.

تبيين  خدماتی، مرکز مذهبی و مرکز فضای عمومی شهر -حکومتی، مرکز تجاری –همچون مرکز اداری ارتباط با عناصر اصلی شهر

 شده است.
 

 
 )منبع: نویسندگان( :  تمركز و تجمع عناصر اصلی كالبدي در بخش مركزي شهر زنجان9نقشه 

 

  تناسب -5-11

ترین آن شيوه یونانيان باستان در نسبت های  فواندازه ها به نسبت های نظام مند و زیبا قواعد مختلفی وجود دارد معر برای تعيين

ن از عناصر و بناهای تاریخی که تا حد طالیی است و دارای قواعد هندسی با ظرافت و زیبایی بصری می باشد اما در شهر زنجا

معرف معبد  نمای جنوبی بنای تاریخی ذوالفقاری می باشد که می تواند با یبا بی نصيب نماندزیادی توانسته از این تناسبات بصری ز

 مقایسه گردد. تقسيمات طالیی برآنقواعد  از لحاظیونانی پارتنون 

 
 ترسیم تقسیمات طالیی همراه (سمت چپ)معبد یونانی پارتنونو  (سمت راست): نماي جنوبی بناي ذوالفقاري5تصویر 

 (11: 1034، 2کارگاه هنر و  نویسندگان :به ترتيب )منبع 



 نتیجه گیري -6
سکونتگاه های بشری از جمله شهرها همانند انسان ها دارای هویت منحصر به خود را دارند و این هویت هرچند برگرفته از بن       

های مذکور به عنوان عنصری هویت ساز مایه های طبيعی، اقليمی و جهان بينی خود انسان ها است ولی با گذشت زمان سکونتگاه 

برای نسل های آتی آن جامعه تبدیل می شوند بدین طریق هویت انسان با هویت شهر خود عجين می گردد و شهر را به عنوان 

 .پوسته دوم خود مطرح می کند که نمایانگر ارزش های مستتر در ذات انسان است که در سيمای شهر بازتاب یافته است

شکل گيری و سير تحول تاریخی شهر، ساختار کالبدی شهر،  همچنانبررسی های انجام گرفته می توان از معيارهای طبق       

مکان های باستانی و قدیمی، ساختار دسترسی، ویژگی های عملکردی عناصر سازنده بافت کالبدی، نمایش معماری و ساختمانی، 

به، تداوم و تحول، وحدت و کثرت، سلسله مراتب، استقرار، تمرکز، تجمع، خصوصيات تحرکی شهر، نشانه های شهری، تمایز و تشا

شهر  بافت نتایج نشان می دهد که مطرح کرد. ساختار هویت کالبدی شهریبه عنوان شاخص های اتصال، تناسب، تداوم و ترکيب 

کالبدی هویت بخش، سلسله  استخوابندی یک ی در طول زمان، دارایاریخی همچون سير ادوار تزنجان دارای ویژگی های هویت

اوان در بافت فر عناصر و مکان های تاریخیوجود شهر،  کالبدی بافت سازنده عناصر عملکردیوجود  مراتبی فضایی و دسترسی،

د وجوشهر،  یمرکز بافت تجمع و تمرکز عناصر اصلی کالبدی در اصل پيوستگی و اتصال در فضاهای عمومی و اصلی شهر،شهری، 

 می باشد. در بناهای مختلف آن بصری تناسباتظرافت و ، تناسباصل ترکيب و اختالط فعاليت های متنوع در بافت شهری و وجود 

ه سال، ک 0233های تحقيق بيانگر آن است شهر زنجان به عنوان یکی از شهرهای دارای سابقه تاریخی طوالنی مدت حداقل  یافته

از قدیمی ترین مراکز جمعيتی در منطقه می باشد هر چند به خاطر پرفراز و نشيب بودن تاریخ این شهر آثار تاریخی آن از دوره 

 آن طبق بررسی معيارهای کالبدی هویت شهری ،ی این وجودمصفویه شروع می شود و آثار ماقبل آن از بين رفته است. اما با تما

نجان الخصوص بافت مرکزی شهر هرچند در دوره های اخير)پهلوی و بعد انقالب( با ایدئولوژی می توان اظهار کرد که شهر ز

است که بناها و فضاهای تاریخی فراوانی را  مندیشهرسازی بولدزری روبرو شده است ولی همچنان دارای هویت بافت شهری با ارزش

 کنند در واقع می توان بافت مرکزی و تاریخی شهر زنجان را که در فضای جغرافيای این شهر تاللو می در دل خود جای داده است

مطرح کرد. پهنه ای که تجلی ارزش های  کشور اسالمی در شهرسازی-پهنه های شهری دارای هویت ایرانیبه عنوان یکی از 

ه ارزش های یک ر زنجان بوده است. بدین سان محافظت و احترام بمنعکس شده از باورها، اعتقادات و فرهنگ های ساکنين شه

 جامعه و یک شهر به مثابه یک تمدن از پایه ای ترین وظایفی است که هر شخصی باید در ميدان عمل خود به آن ملتزم باشد. 
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