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 چکیده

شهرهای امروزی به دالیل گوناگون هویت از جمله مظاهر تمدن هر ملت است که سابقه ای به بلندای تاریخ دارد. 

چیزی آن و اغلب اقتصادی از یافتن هویت بصری و تاریخی مطلوب بی بهره می مانند. سیمای شهر، همه ی 

ی اصلی شکل گیری شهر اردبیل می  رودخانه ی بالیقلو نطفهاست که از شهر حس می شود و به دیده می آید. 

باشد که از دل شهر اردبیل می گذرد و در طول سالیان دراز از اهمیت ویژه ای برای مردم اردبیل برخوردار بوده 

است. هدف از این مقاله هویت بخشی هر چه بیشتر به این رودخانه بوده و در همین راستا به بهبود سیمای 

تحلیلی، با روش تحلیل -بر این اساس این مقاله با رویکردی توصیفیردازد. رودخانه می پکرانه ی  شهری در

برای بهبود سیمای شهری را  هایی طرح، محتوایی و کالبدی از طریق گردآوری اطالعات میدانی و کتابخانه ای

 می دهد. ارائهآن 

 

 

 لیقلو، اردبیلا، رودخانه بهویتسیمای شهر، واژه های کلیدی: 
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 مقدمه -1

ساختمان ها و خیابان ها  آنچه شهر را می سازد هویت یک اصل جدایی ناپذیر از شهر است که در گذر زمان به وجود می آید.

نیستند بلکه این مردم هستند که با تمام سالیق، آداب و رسوم، ویژگی های قومی و... هویت شهر و شهر را می سازند. در مفهوم 

مچون: زمان )از آنجا که ریشه در تاریخ زندگی اجتماعی آدمی دارد(، مکان )تعلق به هویت شهر می توان به موضوعاتی ه

 سرزمین(، قومیت، اعتقادات، آداب و رسوم، زبان مشترک، گویش ها و پوشش های محلی اشاره نمود. 

هن ی شهری در ذدر تشخیص و تعریف فضاهابهبود سیمای شهر و بدین ترتیب گام های زیباشناختی آن می تواند نقش مهمی 

هویت بخشی به آن موثر واقع شود. این عمل از دو جنبه ی کارکردی و زیباشناختی برخوردار است که  در نهایتو  ،شهروندان

. بهبود سیمای شهر عالوه بر هویت بخشیدن به شهر، باعث می شود تا فضاهای می بایست به یک میزان مورد توجه قرار گیرد

خوانا و قابل درک شده و درصورت برخورداری از فاکتورهای زیباشناختی، بر تعلق مکانی و حس زیبایی شهری برای شهروندان 

 آن بیفزاید زیرا زیبایی و تعلق مکانی ارتباط مستقیمی با هم دارند.

 

 بیان مسئله -2

ی کند. انسان بر حسب ایده آل بودن سیمای شهری، ضمن خوانا نمودن شهرها نقش مهمی در زیباسازی فضاهای شهری ایفا م

حس مطلوب حاصل از آن می باشد بنابراین عدم وجود ارتباط منطقی در طراحی فضاهای فطرت زیباجویانه اش در پی زیبایی و 

شهری می تواند نوعی ناهنجاری و نابسامانی فضایی را در پی داشته باشد و به همین واسطه سبب ایجاد اغتشاش ذهنی و تضعیف 

 . نمایدای شهری گردد و در نهایت به هویت شهری لطمه وارد حس تعلق در فضاه

محور رودخانه ی بالیقلوی اردبیل در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. این رودخانه که منشاء پیدایش شهر اردبیل می 

حدوده ی طبیعی به یاد باشد در گذر زمان شکل های مختلفی به خود دیده است و مردم این شهر خاطرات فراوانی را از این م

 و حس تعلق عجیبی را نسبت به این رودخانه در خود می پرورانند. دارند

ی موجود در شهر اردبیل از ضعف های کمی و کیفی زیادی رنج می برد. مردم این شهر به دلیل کمبود فضاهای فضاهای شهر

محیطی آنها تعریف چندانی ندارد. این پتانسیل شهری، اوقات فراغت خود را در فضاهای معدودی سپری می کنند که کیفیت 

طبیعی )رودخانه ی بالیقلو( در سال های اخیر مورد توجه مدیران شهری واقع شده و اقدامات متعددی جهت افزایش کیفیت 

 محیطی در آنها انجام پذیرفته است اما این اقدامات کافی نبوده و نیازمند مطالعه برای اقدامات آتی می باشند.

ررسی به ب" سیمای شهر"این مطالعه بر اساس نظریات کوین لینچ، شهرساز معروف آمریکایی صورت می گیرد. لینچ در کتاب 

 تصویر و سیمای شهر، چگونگی شکل گیری سیما و عوامل سازنده سیما و خوانایی پرداخته است.

 

 

 



 اهمیت موضوع -3

مردم شهر اردبیل حس تعلق خاصی به رودخانه ی بالیقلو دارند و در طول سال مراسم های گوناگونی را در کرانه های این رودخانه 

انجام می دهند. همچنین در اوقات فراغت خود به این محل می آیند و با خانواده، دوستان و یا افراد غریبه به تعامالت اجتماعی 

ن، شهر اردبیل به سبب اینکه یک شهر تاریخی و توریستی می باشد و آب و هوای خاص و پاکیزه ای دارد می پردازند. عالوه بر ای

 مسافران زیادی را پذیرا می شود. 

بهبود سیمای شهری در رودخانه ی بالیقلو می تواند کیفیت های این فضای شهری را افزایش دهد و با آن هویتی دیگر دهد. به 

 اهمیتی دوچندان پیدا می کند.همین خاطر این موضوع 

 

 پرسش و فرضیه تحقیق -4

 سیمای شهر در رودخانه ی بالیقلو، به هویت بخشی به این محدوده کمک می کند؟ آیا بهبود 

  زیبایی فضاهای شهری در حس تعلق مردم تاثیر می گذارد؟ارتقاء آیا 

 

 فرضیه تحقیق -5

  شهر اردبیل رابطه ی معنادار وجود دارد. سیمایشهر و  هویتبین 

 .بین سیمای شهر و حس تعلق مردم شهر اردبیل رابطه ی معنادار وجود دارد 

  و زیبایی فضاهای شهری رابطه ی معنادار وجود دارد. حس تعلقبین 

 

 پیشینه تحقیق -6

  لطیفی، عبدالحمید محمدی(بررسی ارتباط نمادهای شهری با هویت شهر نمونه موردی شهر گنبدکاووس )صدیقه 

  جستاری بر انسان شناسی/ نشانه شناسی شهری و نقش آن در خوانایی فضاهای شهری نمونه موردی: شهر اصفهان

 )سید مصطفی مختاباد، سجاد محمدیارزاده، بهنوش شمس الهی(

   ،بررسی و ارزیابی شاخص های موثر در هویت شهری نمونه موردی محله جلفا در شهر اصفهان )سید علیرضا نوفل

 پارین کلبادی، محمدرضا پورجعفر(

 )هویت و منظر شهری نمونه موردی شهر پاکدشت )اسماعیل ضرغامی، مهدی امینیان 

 د(طراحی شهری به مثابه اصلی مهم در سیمای شهر )هاشم هاشم نژا 

 )بررسی رابطه بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان )نیره زیبایی، راضیه رضازاده 

 



 مبانی نظری -7

 تعاریف هویت -7-1

یعنی آنچه موجب شناسایی شخص باشد، یعنی آنچه که باعث تمایز یک فرد از فرد دیگری باشد. فرهنگ  فرهنگ معینهویت در 

فرهنگ آکسفورد نیز به عنوان . [1]عمید نیز هویت را حقیقت شیء یا شخص می داند که مشتمل بر صفات جوهری او باشد 

 چیستی و کیستی فرد، از هویت یاد می کند.

دی هر انسان است که هویت فردی او را می سازد، مکانی است که خود را با آن می شناسد و به هویت بخشی از شخصیت وجو

اما طبق  .[2]دیگران می شناساند. در واقع میان فرد و مکان رابطه ای عمیق تر از صرف بودن یا تجربه کردن مکان برقرار است 

 عنوی است که عناصر آن از قبل شکر گرفته اند.تعریف متداول، هویت، احساس تعلق خاطر به مجموعه ای مادی و م

 

 هویت شهر -7-2

یکی از نیازهای اجتماع انسانی احساس امنیت و حس تعلق است. در این راستا هویت و عناصر هویتی در زندگی انسان موجب 

هویت در شهر به واسطه  .[3]آرامش و ایجاد اعتماد به نفس و میل به داشتن تالشی مستمر همراه با احساس امنیت می شود 

ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان و تعلق خاطر را نزد آنان فراهم کرده و شهرنشینان را به سوی شهروند شدن که 

 گستره ی فعال تر از ساکن شدن صرف دارد هدایت می کند. 

اقع کالبد بیرونی و فیزیک شهر نمادی از هویت شهری زمانی معنادار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک شهر داشته و در و

هویت شهر را می توان از جنبه های مختلفی بررسی نمود و در واقع شکل گیری هویت شهری تحت  .[4]هویت شهری باشد 

 تاثیر فرهنگ، شکل طبیعی و کالبد مصنوع شهر قرار دارد.

 

 عوامل هویت بخش شهری -7-3

تند از مولفه های طبیعی )کوه، رود، تپه و...(، مولفه های مصنوع )راه، محله، میدان، تشکیل دهنده ی هویت شهر عبار مولفه های

شناخت هویت شهر باید برپایه ی مولفه های . [5] تک بنا و...( و مولفه های انسانی )زبان، فرهنگ، مذهب، آداب و رسوم و...(

 تشکیل دهنده ی تشکیل دهنده ی شخصیت آن فضا شناسایی شود. 

 

 سیمای شهر -7-4

به نظر می رسد برای هر شهری تصویر و سیمای کلی موجود باشد که با تصویری که اشخاص مختلف دیگر از آن در ذهن دارند 

 ادی ازکامالً مطابقت نکند یا شاید بتوان گفت چندین تصویر کلی از شهر موجود است که هر کدام از آنها در ذهن تعداد زی

گر شخص بخواهد در محیط خود با موفقیت کار و زندگی کند و از تعاون همشهری های خود ساکنین آن بوجود آمده است. ا

برخوردار گردد، وجود چنین تصویر کلی ای الزم است. تصویری که هر فرد از سیمای شهر دارد، منحصر به فرد است و پاره ای 



تا اندازه ای شبیه تصویر کلی سیمای موجود شهرها از قسمت های آن هرگز و یا به ندرت به بقیه القا شده است. با این همه، 

 .[6]است و ممکن است کم یا بیش جذاب با ناراحت کننده باشد 

لینچ در ادراک سیمای شهر به دو مفهوم اساسی تاکید دارد: نخست مفهوم خوانایی و یا وضوح بصری؛ خوانایی این است که به 

نمایانی است. مفهوم دوم . [6]ر ذهن، در قالبی به هم پیوسته با یکدیگر ارتباط داد آسانی اجزاء شهری را بتوان شناخت و آنها را د

لینچ نمایانی را اینگونه تعریف می کند: کیفیتی است در شیء که به احتمال بسیار تصویری روشن در ذهن هر ناظر بوجود می 

 .[6]آورد 

دان موثر هستند و شهر را خوانا می نمایند. این عوامل به عقیده لینچ پنج عامل در شکل گیری سیمای شهر در ذهن شهرون

البته در صورتی که ویژگی هایی به لحاظ کیفی برای آنها در نظر گرفته شود در شامل راه، لبه، گره، نشانه و محله می باشند. 

 . وجود خواهد آورد غیر اینصورت نه تنها کمکی به درک سیمای شهر توسط شهروندان نخواهد کرد بلکه مشکالت دیگری را به

 

 فرم شهر -7-5

فرصت موجود است تا شهرهای خود را به گونه ای بسازیم که سیما و منظره ای نمایان داشته باشند. یعنی مظاهر آنها روشنی و 

 دیگر طریقی به و داد عمومیت افتاد مذکور شهر باب در که را اشاراتی توان می. [6]پیوستگی داشته و به آسانی به دیده آیند 

 اتنک این راستی به: بود تواند صادق شهر عوامل ی همه ی باره در که است موجود نکاتی اشارات این در زیرا. داشت بیان ایجاز

 زیرا د،هستن طرح در مستقیم توجه مورد نکات این. نیست شهر سیمای کلی مظاهر درباره مشترک خصوصیات ای پاره تکرار جز

 .[6] دهد یاری شهر طرح در را طراح است ممکن که دهند می توضیح را کیفیاتی

 تسلط استمرار، فرم، سادگی شهر، عوامل زمینه روشنی یا بودن متمایز: کرد خالصه عنوان 11 در را آنها توان می صورت هر در 

 یزمان گروهی عوامل حرکت، بر آگاهی دید، عرصه دارد، می معلوم را خاص جهتی که تنوعی تقاطع، نقاط روشنی داشتن، غلبه و

 .معانی و ها نام و

 

 محدوده مورد مطالعه -8

ک ساحلی بوده و خیابان های رکه در اطراف پا قسمتی از رودخانه ی بالیقلو اردبیل می باشد ،محدوده ی مورد نظر برای طراحی

 هک است عاملی می آید. راهراه به حساب  ،این محدودهدر تقسیمات پنجگانه ی لینچ،  مطهری و معلم در دو سمت آن قرار دارند.

 ،ادهج باشد، رو پیاده باشد، خیابان است ممکن راه رو این از. گردد می میسر بالقوه یا بالفعل حرکت آن، از استفاده با معموال

 رتصوی در عوامل مهمترین کردیم یاد که ای اسامی این مردم از بسیاری برای. باشد آهن راه خطوط یا و تراموا زمینی زیر خطوط

 محیط عوامل که است راه امتداد در و پردازند می آن ی مشاهده به کنند می حرکت شهر در که حالی در مردم. هستند شهر

محدوده ی مورد مداخله نشان  1در تصویر شماره ی . [6] یابند می ارتباط و بستگی یکدیگر با و گیرند می قرار گوناگون های

 .[7]داده شده است



 

 مورد مطالعه: محدوده ی 1تصویر شماره 

 طرح پیشنهادی -9

کیفیتی که لینچ در  11در این بخش به طراحی یک راه یا مسیر گردشگری پرداخته شده است. در این طراحی سعی شده تا از 

و  یک پالن کلی از طرح  2. در تصویر شماره کتاب سیمای شهر از آنها نام برده استفاده شود تا محیطی ایده آل طراحی گردد

با طرح های اسکیسی نشان داده در قسمت های بعدی جزئیات طراحی . آورده شده استعکس های از وضع موجود  3در تصویر 

 شده است.

 

 

 : پالن کلی طرح2تصویر شماره 



 

 : وضع موجود محدوده3تصویر شماره 

 

 

 شهر عوامل زمینه روشنی یا بودن متمایز -9-1

 تربیش محدوده این: محیط از استفاده نحوه و شدت به توجه با طراحی

 فراغت اوقات گذران برای فضا این از مردم و دارد تفریحی جنبه

 (.4 شماره تصویر) کنند می استفاده

 

 

 



 فرم سادگی  -9-2

 رمنظو به مسیر طراحی در ساده هندسی های فرم از استفاده و ترکیب

 (.5 شماره تصویر) مردم بهتر درک

 

 

 

 

 استمرار -9-3

 یا لبه در مداومت ایجاد و طراحی در تکرار و لبه استمرار از استفاده

 تصویر) چراغ تیرهای و ها گاه نشیمن ها، جای گل مانند شهری عوامل

 (.6 شماره

 

 

 

 

 داشتن غلبه و تسلط -9-4

 لعوام مقابل در طبیعی عامل یک عنوان به رودخانه تسلط بر تاکید

 سنگ قطعه از استفاده با عامل این داشتن غلبه تقویت و دیگر طبیعی

 (.7 شماره تصویر) رودخانه روی از گذری های

 

 

 

 



 تقاطع نقاط روشنی -9-5

 کفسازی از استفاده با شهری عوامل مرزهای و مفاصل بودن رویت قابل

 مارهش تصویر) پل با رودخانه کنار پیاده مسیر بین تقاطع در متفاوت

8.) 

 

 

 

 

 دارد می معلوم را خاص جهتی که تنوعی -9-6

 ینورپرداز و گلکاری از استفاده با رودخانه مختلف جهات در تنوع ایجاد

 (.9 شماره تصویر) مسیر سوی دو در متفاوت

 

 

 

 

 دید عرصه -9-7

 یگشادگ ایجاد از استفاده با طراحی در دید عرصه کیفیت از استفاده

 (.11 شماره تصویر) رودخانه طرف به پیاده مسیر در

 

 

 



 

 حرکت بر آگاهی -9-8

(. شرق به غرب) رودخانه حرکت مسیر از استفاده با حرکت بر آگاهی

 تیحرک مسیر در مختلف های سکانس از استفاده با کیفیت این ایجاد

 (.11 شماره تصویر) پیاده

 

 

 

  زمانی گروهی عوامل -9-9

 زیپردا نور و ها طرح با نماهایی آب از استفاده با ملودیک تسلسل ایجاد

 (.12 شماره تصویر) مختلف های

 

 

 

 

 معانی و ها نام -9-11

 ستفادها با است دار ماهی رودخانه معنی به که بالیقلو رودخانه نام بر تاکید

 جای گل طراحی در ماهی طرح از استفاده و ماهیگیری محل طراحی از

 (.13 شماره تصویر) ها

 

 

 

 

 

 



 نتیجه گیری -11

با توجه به چند وجهی بودن ابعاد هویتی شهر، استفاده از یک رویکرد سیستمی و همه جانبه که در آن تمام ابعاد مورد توجه قرار 

 یمی تواند به عنوان عنصری کالبدی و محیطی به هویت شهرنیز گیرد، الزم و ضروری است. با این حال تقویت سیمای شهری 

 قوت بخشد و باعث شود تا مردم نسبت به شهری که در آن زندگی می کنند احساس تعلق داشته باشند. 

با توجه به این که عوامل طبیعی مانند رودخانه، کوه، فضاهای سبز و... قدرت تاثیرگذاری بیشتری بر عامه مردم و شکل همچنین 

می توان با استفاده از پتانسیل های طبیعی )مانند رودخانه ی بالیقلو  گیری سیمای شهر در ذهن آنان دارند، در شهر اردبیل نیز

 که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت( به حفظ و تقویت هویت شهری کمک کرد.

وثر دارد. نقشی م ،، به زیبایی شهر نیز افزوده می شود پس زیبایی هم در تقویت هویت شهریعالوه بر این با تقویت سیمای شهر

دار و رابطه ای معناهمین واسطه ثابت می شود که حس تعلق با زیبایی، زیبایی با سیمای شهر و سیمای شهر با هویت شهر به 

 مستقیم دارد.
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