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 مقدمه -1

. هست و بوده انسانی های فرهنگ و انسانیت تاریخ های دغدغه از هویت بحران از رهایی و اصیل و مطلوب هویت کسب

-1390،104رحیمیون،) است آرمانی هویتی خواستار و ساز هویت موجودی که است انسان دلیل آن به انسان گفت توان می

93.) 

 کالبدی و طبیعی و فرهنگی های مولفه با و هایش ساخته با او ارتباط انسان، هویت احراز های زمینه مهمترین از یکی

 (.1386،374زاده، نقی) شد خواهند نیز وی هویت در تحول عامل ها مولفه این در دگرگونی گونه هر باشد، می محیطش

 در هویتی عناصر ماند؟ امان در بحران این از باید چگونه. برد می سر به هویتی بحران در ما کشور شهرسازی عرصه امروزه

 اجتماعی، طبیعی، ابعاد دارای شهرها داد؟ قرار مطالعه مورد و بندی طبقه را ها آن توان می چگونه و کدامند؟ ایران شهرهای

 به مکان هویت. گیرد قرار هویتی شناخت حوزه در تواند می ابعاد این از کدام هر که هستند کالبدی و اقتصادی فرهنگی،

 فناوری ماهیت و نوع جمعی، خاطرات تاریخی، سابقه فرهنگ، طریق از مکان و انسان بین ارتباط های راه از یکی عنوان

 گردد می ادراک کالبدی و بصری های ویژگی و شهری نمادهای و ها فرم ها، نشانه عملکردها، ساخت،

 (.93-1390،104رحیمیون،)

 محلی شهرها. شود می پرداخته شهر به بخش هویت اعتقادی و فرهنگی ابعاد یعنی مقوالت این از یکی به تحقیق این در

 موجب که باشند می همدیگر از متفاوتی و متنوع های ویژگی دارای ها انسان همانند و باشند می انسان اعتالی و رشد برای

 می گردیده دارا که اجتماعی و فرهنگی طبیعی، شرایط اساس بر شهری هر و شود؛ می هم از ها آن شخصیتیابی و بازشناسی

 گردد. می شهرها سایر از ها آن شناخت موجب که باشد داشته خاصی های بارزه تواند

 

 :تحقیق سواالت

 است؟ تأثیرگذار شهرها نوع این منظر بر اسالمی هویت و فرهنگ آیا -

 است؟ شهروندان درونی اعتقاد از حاکی شهر منظر در موجود جلوه آیا -
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 متن اصلی -2

 

 اسالمی شهرسازی و معماری در معنایی و عملکردی کالبدی، های ویژگی -2-1

 وجود با اسالمی شهر. باورهاست و ها ارزش از انعکاسی منزله به آن ساکنان و بانیان برای و است تمدن نماد شهر

 .دهد می ارائه نیز را معماری از مشخصی شکل است، واحد ایمانی در غرق...  و اقلیمی نژادی، های گوناگونی

 و ارتباطی های فرم اسالمی، های ایده اساس بر که اجتماعی ساختمان و شکل فضایی نمایش از است عبارت اسالمی شهر

 آن و است حاکم جامعه این بر نیز دیگری اصل اجتماعی مفهوم از فراتر اما است کرده وارد آن در نیز را خود تزیینی عناصر

 کند می تعریف را آن اسالمی امت مفهوم که است خاصی جغرافیای نداشتن و زمان به نبودن محدود

 (.1201-1392،1198پیربابایی،)

 دیگر سوی از. است «تمدن تجلی محل» اسالمی دوره شهرسازی در ویژه به و ایرانی شهرسازی در آن رایج معنای به شهر

 جای هر از بیش ایران در و است بوده زندگی به وابسته هنری جا همه و همیشه معماری" که است الزم نیز نکته این به توجه

 "است ریخته می پی را معماری برنامه که بوده زندگی روش زمان هر در و بوده زندگی دست به همواره معماری آرایش دیگر،

 (.همان)

 یا "شهر اهل ایمان" عامل اولین. دارد ضرورت عنصر یا "فضا" سه همپوشانی و انطباق اسالمی، شهر ظهور برای رو این از

 فضای به آن از که است اسالم "عملی اصول" دوم عامل. کنیم می تعبیر فکری فضای به آن از که هاست آن ایمانی اصول

 را عامل این تأثیر از حاصل فضای که هستند اصول این جزئیات اخالقی، اصول و قوانین و مقررات. کنیم می تعبیر رفتاری

 کالبد این. کنیم می تعبیر عینی فضای به آن از که است شهر کالبد عامل سومین. نامیم می "اسالمی رفتار و عمل فضای"

 از اعم) خارج جهان با انسان ارتباط کننده تبیین که ،(اسالمی اخالق و عمل) اسالمی رفتار با و( فکری فضای) انسان توسط

 نشأت اسالمی اصول از که حالی عین در که شود می محیطی و فضا ایجاد به منجر است،( طبیعت و مصنوع محیط و جامعه

 (.52 ،1387 زاده، نقی) کنند می کمک زیستن مسلمان در را انسان و دارند اشاره اصول این به اند، گرفته

 

 کالبدی، های ویژگی همپوشانی و انطباق ما، کهن شهرسازی و معماری در که نمود بیان اینگونه توان می کلی حالت در

 .است داشته توجهی قابل نقش پایدار و مطلوب اسالمی-ایرانی های مکان ایجاد در معنایی و عملکردی

فعالیت های انسان در سرزمین های اسالمی محله جلوه و مفهومی از مکان است. این مکان متشکل از فضاهایی برای انجام 

هایی است که در آن محله زندگی می کنند یا برای انجام امری یا دریافت خدماتی به آن مراجعه می کنند و سایر عوامل نظیر: 

 انسان، فرهنگ، زمان، تاریخ و محیط، دیگر ویژگی های محله را تعیین می کنند.

اصر عملکردی خاص در مقیاس محله بوده است که هر معموال محالت در شهرهای اسالمی دارای یک مرکز محله با عن

مرکز محله از عناصری مانند بازارچه، مسجد، حسینیه، آب انبار، کارگاه ها، زورخانه و میدانچه تشکیل می شد. اما همواره 

هری مسجد و بازارچه عنصر اصلی و مشترک مرکز محالت بوده است. حضور یک بنای مذهبی و یا اقتصادی در مفصل های ش

موجب می شد که از لحاظ بصری و ادراکی همواره حضور این فضاها در نقاط مهم ارتباطی شهر احساس شود. اهمیت حضور 

این بناهای مذهبی چنان بود که در بسیاری از شهرها، مرکز محله را حسینیه یا تکیه می نامیدند و این در حالی است که در 

مغازه ها، تکایا، حمام ها، آب انبارها، میدانچه ها و سقاخانه ها در سطح محالت بسیاری از موارد عناصری همچون مساجد، 

 (.1201-1392،1198پراکنده بودند )پیربابایی،

 

 اسالمی شهر اجزای و عناصر -2-2

 اجزای اصلی شهر اسالمی به قرار زیر می باشند: 

 اصلی ای که به سوی آن می آیند.اصلی شهر شامل مراکز مذهبی، فرهنگی و تجاری و همه راه های هسته  -
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 مناطق مسکونی که دسترسی آن ها با شبکه پیچیده ای از راه های ثانویه تأمین می شود.مجموعه  -

 شهر که شامل حصار، قلعه و گاه یک حصار مضاعف.استحکامات  -

 (.136، 1387)نقی زاده، و فضاهای خدماتی تکمیلی که در حاشیه یا خارج از شهر قرار دارندتجهیزات  -

 برخی خصوصیات کالبدی مشترک میان شهرهای جهان اسالم عبارتند از:

 مذهبی غیر و مذهبی های معماری بین ساختاری های تفاوت فقدان -1

 شهری مقیاس در حجمی مراتب سلسله فقدان -2

 شهری شبکه پیوستگی -3

 (1201-1198 ،1392پیربابایی،) حجمی بیان به نسبت فضایی برتری-4

 

 ایرانی شهرهای هویتی عناصر باب در اجمالی -2-3

 که ها ویژگی آن در دخول بدون که اند بوده ای یگانه هویتی های ویژگی واجد متنوعی و متعدد جهات به ایرانی شهرهای

 ویژگی بارزترین از یکی. شود می اشاره نمونه طور به ها آن از یکی به کند، می طلب را ای گسترده و مستقل تحقیقات خود

 .است بوده آن سادگی و درونگرایی ایرانی، معماری های

 فضاهای و عمارات برخی تنها عمومی، منظر از و اول نگاه در تا شد می سبب ایرانی شهرهای بر درونگرایی ی سیطره

 شهری باز فضاهای. شوند ظاهر شهر "کالبدی هویت" عنوان به( مساجد مثل) اند بوده شاخص عناصر واجد که عمومی

 و ها حسینیه ویژه به و نموده تعریف را ایرانی شهرهای که اند بوده دیگری هویتی عامل نیز( میادین و تکایا و ها حسینیه)

 توان می نائین و سمنان و کاشان و یزد در را آن عالی های نمونه که اند شده ظاهر ایرانی شهرهای بارز هویت مثابه به تکایا

 (.381،1386نقی زاده، )کرد  مشاهده

 

 

 موردی نمونه -3

 

 فراتر حتی و  شهر مقیاس در احداثش، زمان از که است ایرانی نخورده دست نسبتا شهری فضاهای نوادر از جهان نقش میدان

 .است شده شناخته جهان مقیاس در نیز امروزه و نموده می عمل ایران مقیاس در آن از

ایرانی تمدن ی جلوه: اصفهان جهان نقش میدان  
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 طراحی ایده. دارد عرض متر 165 و طول متر 510 حدود باشد، می قمری هجری 1011 حدود آن بنای تاریخ که میدان این

 اجرا مورد به و مطرح شهر مرکز عنوان به اصفهان، شهر غربی جنوب در اول، عباس شاه زمان در جهان نقش میدان ساخت و

       .(383،1386نقی زاده، )شد  گذاشته

 برخی جلوه های هویتی میدان نقش جهان 

 نقش ایفای اسالمی دوره در ایرانی تمدن شهری و معماری هویت شاخص عنصر عنوان به متنوعی جهات از جهان نقش میدان

 طبقه «پیرامونی عناصر» و «دهنده شکل اصول» اصلی عنوان دو تحت آن، اصلی های ویژگی برخی تنها اینجا، در. کند می

 زیبایی مختلف های جنبه با ها آن ظهور که هستند هایی ویژگی عموما ها، ویژگی این. گیرند می قرار بررسی مورد و بندی

 .است قرین و همراه میدان

 اصول شکل دهنده میدان نقش جهان -1

 تفکر شیعی( 1

 اصالت( 2

 زیبایی( 3

 وحدت( 4

 جهت قبله( 5

 منظر عمومی میدان( 6

 (385،1386 زاده، نقی)

 

 ( تفکر شیعی1

 نقش آن و کالبدی، و عینی جنبه تا دارد فکری و تاریخی جنبه بیشتر که کرد مطرح میدان این مورد در موضوعی توان می

 .است شیعه هویت عنوان به میدان

 و زیست روش مروج و نمود متحد و یکپارچه را ایران ،«شیعه» نام به که است ای سلسله زمان در میدان این احداث و طرح -

 .کردند می طلب را خود خاص فضای که بوده هایی فعالیت

 لطف شیخ) شیعه علمای از یکی نام با میدان قلب در ایرانی مساجد بارزترین از یکی وجود میدان شیعی هویت دیگر عامل -

 .است( اهلل

 مثابه به را آن که بوده عزاداری ایام در( ع) سیدالشهدا حضرت عزاداری های آیین برپایی میدان، اصلی عملکردهای از یکی

 (.386،1386 زاده، نقی)است  نموده می گر جلوه مذهبی فضایی
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 ( اصالت2

 از یک هر استقرار و دارد منظمی کامال هندسی شکل که است ایرانی شده طراحی های میدان نادره از یکی جهان نقش میدان

 بر عالوه ویژگی، این. است بوده قبلی ریزی برنامه با و شده تعیین پیش از میدان، میانه عملکردهای حتی و میدان بدنه عناصر

 نمایش به ایرانی هنر و ازعلم ای جلوه صورت به را آن و کند می معرفی ایرانی تمدن هویتی عامل عنوان به را میدان که آن

 خط است، غیرایرانی و بیگانه و جدیدالوالده ای رشته «شهری طراحی» چون ای رشته و علم که نظریه این بر گذارد، می

 .کشد می بطالن

 اند، پرداخته جهانی آثار حتی و اسالم جهان و ایران به که هایی گزارش و تحقیقات و کتب همه در تقریبا که میدان این

 نقی) دارند ارتباط انسان زندگی فضای دادن شکل با که است علومی همه به ایرانیان آگاهی از بارزی جلوه. دارد ویژه جایگاه

 (.387،1386زاده،

 

 ( زیبایی3

 زیبایی بیان برای مطرح الگوهای از یکی شهری؛ فضاهای مورد در ،«عرض» به «ارتفاع» تناسبات ویژه به و کالبدی تناسبات

 .دهد می دست به را محصور غیر فضایی که باشد می 1 به 10 حدود جهان نقش میدان در نسبت این. است شهری فضاهای

 ضلع چهار میانه در ای، چهارگانه عطف نقاط ایجاد دارد، تأثیر انسان ادراک بر و شده گرفته کار به که تمهیداتی از یکی

( قاپو عالی: شاه مقر) دیگر مورد و روحانی و معنوی کامال( اهلل لطف شیخ مسجد و امام مسجد) آن مورد دو ویژه به میدان،

 وسیله بدین باشند،( است مردم همه توجه مورد آن ظاهر و زندگی از ای نیمه برای حداقل که) چهارم مورد و معنوی نیمه

 (.387،1386زاده، نقی)کند  غلبه نسبت این بر است توانسته طراح
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  ارگانهچهنقاط عطف:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وحدت4

 با نیز میدان های مدخل در حتی پیوستگی، و وحدت این. گذارد می نمایش به را وحدت از ای جلوه میدان، بدنه پیوستگی

 نه و) همراهی شده، ظاهر جهان نقش میدان در که وحدت از دیگری جلوه. شود می حفظ کماکان ها آن بودن سرپوشیده

 .دارد وجود میدان ی میانه و جداره و پیرامون های فعالیت و عناصر در که است کثرت عین در وحدتی و( مطلق ضدیت

 تعالیم از برگرفته طبیعتا که بوده انسان حیات یگانگی و وحدت نمایش جهان، نقش میدان در وحدت های جلوه بارزترین

 و جایی در یک هر و نداشته مساوی جایگاهی و ارزش ها، فعالیت و عناصر گرایی، وحدت این در که است طبیعی. است اسالم
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 نقی) است گذاشته می نمایش به هم را تعادل وحدت، نمایش بر عالوه آن حاصل که اند داشته قرار سایرین با نسبتی در

 (.391،1386زاده،

 

 

 

 قبله جهت( 5

 های ویژگی بارزترین از یکی. باشد مطرح شهری عناصر و شهر برای ارزش یک عنوان به تواند می کعبه جهت القای و احساس

 نام ذکر با قبله شدن متبادر عبارتی به و قبله مفهوم با آن نام همراهی کرد، ذکر جهان نقش میدان برای توان می که زیبایی

 .است میدان

 قبله سمت به با میدان، که وقتی خالف بر زیرا،. است بوده عالمانه بسیار( نداده رخ آگاهانه اگر حتی) قبله از میدان انحراف

 می قبله القای شهر تمام در خود، انحراف با میدان این فعلی، وضعیت در کرد، می قبله جهت القاء( خویش در فقط) بودن

 (.391،1386زاده، نقی)کند

این حسن انتخاب، به بروز این ادراک می انجامد که هر کسی که در میدان قرار می گیرد، با مالحظه به مسجد ناخودآگاه می 

معرفی و متبادر شدن جهتی بنیادین پرسد: چرا چنین شده و چرا محور مسجد نسبت به محور میدان چرخیده است؟ پاسخ: 

در دین اسالم )جهت قبله( به ذهن می باشد. از جانب دیگر، با عنایت به سلطه فیزیکی مسجد به همه شهر)در زمان خود(، 

مالحظه چهار گلدسته ای که دو به دو در یک صفحه قرار گرفته اند و صفحات حاصل نسبت به هم چرخش دارند، اهل شهر را 

له متذکر نموده، و از همه شهر، دریافت و شناسایی جهت قبله را برای همگان ممکن می نماید )نقی به جهت قب

 (.397،1386زاده،
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   ( منظر عمومی میدان6

 با نیز حضور این. است بوده آن در( گیاه و آب ویژه به) طبیعت حضور جهان، نقش میدان بارز های ویژگی از یکی 

 حضوری آسمان، و نور آن، بر عالوه. است نمایانده می را خود داشته وجود نیز ایرانی های باغ در که خاصی هندسه با و سادگی

 .نمود می فزونتر طبیعت با ارتباط برای را انسان احساس و طبیعت حضور نیز آجر و خاک رنگ. داشتند میدان فضای بر مسلط

 ارتفاع و زیاد نسبتا عرض و طول و وسعت دلیل به که جهان نقش میدان چون میدانی در حضور پیامدهای از یکی    

 می رویت قابل میدان در اش آمدگی پیش دلیل به تنها که کاخی ساختمان و گنبد دو جز خاصی مجموعه اش، جداره اندک

  .زمین  و آسمان: است انسان برای موضوع دو کردن احساس یا شدن شود،عمده نمی مشاهده باشد،

 درختان سایه پر ردیف و است محصور آب حرکت در که شد می متبادر ذهن به ای جزیره شاید: بود صفویه زمان در اگر

 و خورد، نمی چشم به میدان میانه در امروزه که چیزی اند، گرفته آغوش در را آن کردند، می تداعی را جنت که چناری

 .است سازی پارک الگوهای تکرار است، آن بیانگر موجود سازی محوطه
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 عناصر اصلی پیرامون میدان نقش جهان -2

 بدنه میدان -1

 مسجد شیخ لطف اهلل -2

 مسجد امام -3

 کاخ عالی قاپو -4

 بازار -5

 

 

 

 

 معنوی معانی با اش، فضایی سازمان با سویش، چهار عناصر با اش، کالبدی خاص های ویژگی با را جهان نقش میدان توان می

 با شده، گرفته کار به ایجادش در که فنونی و صناعات و هنرها با معروفیتش، با تاریخش، با نماید، می القا ناظر ذهن به که ای

 با و اش، ظاهری و باطنی های ویژگی و صفات همه با نماید، می ایفا فرد به منحصر شهری فضای یک عنوان به که نقشی

 (.400،1386 زاده، نقی)کرد معرفی ایرانی تمدن هویتی بارز عامل عنوان به اش، زیبایی
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 نتیجه گیری: -4

 های ویژگی در اعتقادات این. گیرد می سرچشمه شهروندان درونی اعتقادات از اسالمی ایرانی هویت و فرهنگ که است مبرهن

 در المان، یک صورت به اوصاف این گر نظاره توانند می دیگران. دارد جریان مذکور شهرهای معنایی و عملکردی کالبدی،

 .باشند شهری منظر یعنی بزرگتری؛ مقیاس

 بودن، کامل: شامل فضاها این کالبدی های ویژگی. کرد اشاره توان می ها ویژگی این به جهان نقش میدان بررسی راستای در

 کارکردی چند: شامل عملکردی های ویژگی. فضاها متناسب اندازه نظام، و نظم ها، فرم و فضاها تنوع طبیعت، با هماهنگی

 ارزش آرامش، گرایی، کمال وحدت،: شامل معنایی های ویژگی همچنین و مرکزیت و امنیت پایداری، عناصر، و فضاها بودن

 .باشند می... و نمادین های
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