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 استادیار دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران3

 چکیده

 و ئولینـمس ناـمیدر ثـمباح رینـمهمت  از یـیک به آن گرگونید و هویت عموضو شهرها نکال صخصو بهو وزمرا یشهرهادر

 ارذـتاثیرگ و زاـس تـهوی یـنقش ن،جها مذهبی کالنشهر میندو انعنو به مشهد ،بین ینا در. ستا هشد لمبد یشهر نحااطر

 یمرکز قسمت در صخصو به یشهر یهازسا و ساخت انمیز ،خیرا یها ههد در. دارد هعهد به سالمیا انیرا یشهرها نمیادر

 ناـمی نـیا در. تـسا تهـشدابردر زـنی را هویتی تتحوال دخو اههمر به ندرو ینا و. ستا یافته یشافزا یچشمگیررطو به ،شهر

میدان شهدا به عنوان مرکز شهر ،یکی از میادین پر تردد و نقطه تالقی سه شریان مهم ارتباطی شهر مشهد،خیابان امام خمینی 

ره به خیابان آیت اهلل عبادی ،خیابان توحید به شیرازی و خیابان شهید هاشمی نژاد به دانشگاه می باشد که از اصلی ترین کانون 

های تاثیرگذار 

با روش تحقیق استداللی تحلیلی در ترکیب با مصداق پزوهی و تاریخ این مقاله  فت مرکزی شهر به حساب می آید.بر هویت با

 پژوهی به پرسش های زیر پاسخ می گوید:

میدان شهدای مشهد تا چه اندازه نمادی از اسالم و فرهنگ و تمدن ساکنان شهر مشهد می باشد؟چگونه می توان به وسیله 

 اسالمی را ارتقاء داد؟-میدان هویت ایرانینمادها در یک 

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در این میدان الگوهای معماری مدرن قابل مشاهده است.دگرگون سازی کالبدی میدان 

ارتباط با درموقعیت قرارگیری میدان  و بی توجهی به پیشینه تاریخی، فرهنگ و تمدن ساکنان شهر،شهدا با الگوی کامال مدرن 

دوگانگی فاحش الگوی کالبدی بافت قدیم  وارد کرده است.حرم مطهر رضوی و بافت مذهبی ،صدمه ای جدی بر هویت میدان 

در نهایت راهکار های عملی هویت بخشی به  اسالمی دارد.-،نشان از بی توجهی به زمینه گرایی محیطی و هویت ایرانیو جدید

  این میدان بیان شده است.

 

 اسالمی،میدان ،نماد، میدان شهدا مشهد -ایرانیهویت ،هویت :کلیدی کلمات
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 مقدمه-1

شهرها به میزانی زنده اند که به گستره ی فرهنگی،اجتماعی خود 

ویژه در مکان پایبند باشند و با تکرار الگوها،شاخص ها و نمادهای 

ها به عنوان بستر شکل گیری جامعه و نمایشگاه معرفی افکار 

همی را در هویت ملی ایفا می مردم یک کشور نقش م

فضای شهری ،فضای زندگی روزمره .(46،1388)آتشین بار،کنند

شهرندان است که هرروز به صورت آگاهانه و ناآگاهانه در طول 

نه های شهری به عنوان منزل تا محل کار حس می شود .نشا هرا

یک عنصر خاص نماد شاخص فضای شهری عمل می کنند.این 

نشانه ها در راستای سبک ها و روش ها و اعتقادات یک اجتماع 

شکل می گیرد که با بیان خاص خود می تواند یک نشانه شهری 

 نیز باشد که می تواند به معنی یک منطقه ی خاص به لحاظ

که در برقراری ارتباط موثر ردازد تاریخی،جغرافی و فرهنگی بپ

شهروندان و کسانی که به محل رفت آمد دارند نقش مهمی 

بیانگر موضوعات اخالقی دارد.شهر بایستی از طریق نمادهایش 

عات آموزش وعه بوده و شهروندانش را برای آگاهی از این موضمجا

دهد.محیط کالبدی بیانگر شان اجتماعی مردم بهره بردار 

نمادهایی که مردم برای محیط زندگی خود انتخاب می است.

نه هایی کنند می تواند معرف شخصیت و آرزوهای آن ها یا نشا

به دلیل قرار داشتن .(1390)بهزادفر،از نفی گذشته آن ها باشد

نشانه بر پایه تاریخ ،فرهنگ و آداب و رسوم زمینه،نشانه ها در 

طول سال ها به شهر بیانگر هویت شهر هستند.هویتی که در 

مرور زمان در شهر شکل گرفته و به شهر شکل داده است.از طرف 

دیگر با استفاده از نمادگرایی در شهر و با ایجاد محیطی متشخص 

،وسیله ایجاد خاطرات و نمادهای مشترک برای مردم فراهم می 

)بحرینی د سبب پیوستگی میان شهروندان استشود که این خو

مادی به بیان معنایی فراتر از ظاهر خود هر ن.(1388و همکاران،

اشاره دارد،نمادها و نشانه های معماری به دلیل آن که در زندگی 

از هویت و روزمره هر لحظه ابداع و تکرار می شوند ،حس خاصی 

الزم به ذکر  .(1389)ماجدی و همکاران،معنا را تقویت می کنند

ه شاخص است هویت و شخصیت شهر زمانی نمود پیدا می کند ک

های خاص شهر نمود یابند.شاخص هایی که ریشه در مکان و 

انش و فرهنگ آن زمان دارند و با سنت ،عقاید و به طور کلی با د

 .(93،1385)شماعی،پوراحمد،جامعه پیوسته اند

معماری تبلور فرهنگ و اندیشه انسان و تجلی عینی ارزش ها و 

های دینی آن  باورهای مردم و ملت است. روح هر ملت در ارزش

نمایان است و ارزش های دینی عمیق ترین ،گران قدر ترین و 

لطیف ترین بخش فرهنگ به شمار می آیند .اگر فضاهای شهری 

عرصه تجلی فرهنگ و تاریخ ملت ها شمرده شوند ،آن گاه می 

توان پذیرفت آن چه که امروزه در شهرهای ایرانی رخ می نماید 

فرهنگی و کهن ساکنان این نوعی عدول از ارزش های غنی 

 است "واژگون هنر زمانه"سرزمین و با نگاهی عمیق تر 

در تفکر جهان بینی اسالمی ،توجه به جنبه  .(32،1378)ندیمی،

پدیده های عالم ،حائز اهمیت  ی معنایی و باطنی

 .(1394)مصلحی،است

اگر چه که شهر مشهد به واسطه سابقه تاریخی و مذهبی ،دارای 

ی قومی هویتی است اما در حال حاضر این عوامل پشتوانه ها

هویت بخش شهری در حال کمرنگ شدن بوده و واقعیت ادراک 

شده از سمت مخاطب با تصویر ذهنی و انتظار وی در حال فاصله 

گرفتن است.مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی ایران می 

 باشد مسلما از پایتخت معنوی انتظار می رود مرکز کارکردی و

نمادین مذهبی باشد .این مرکز می بایست هویت و مذهب خود 

را به منصه ظهور برساند که تفاوت این شهر را با شهرهای دیگر 

در این بین میدان شهدا مشهد به عنوان مرکز شهر نمایان سازد.

مشهد و گلوگاه حرم مطهر رضوی حائز اهمیت بیشتری است 

میدان های شهری تجلی گاه فرهنگ و تمدن ساکنان شهر .

هستند.در دهه های اخیر میزان ساخت و ساز در میدان شهدا 

مشهد به طور چشم گیری افزایش یافته است. این روند به همراه 

و این تغییرات خود تحوالت هویتی را به همراه داشته است . 

حیه ی تاریخی روباید متناسب با ساخت و ساز های میدان شهدا 

هری اسالمی خود را معرفی شهر مشهد به عنوان ش و هویتی 

چرا که شهر اسالمی به اندازه ای اسالمی است که بتواند بنماید 

جلوه گاه مبانی و اصول و ارزش هایی باشد که کالم الهی برای 

 .(1389)نقی زاده، جامعه اسالمی و الهی تعریف نموده است

 پرسش های پژوهش 

،هویت ایرانی  می توان به وسیله نمادها در یک میدان چگونه-

 را ارتقا داد؟ اسالمی

و  اسالم و فرهنگ شهدا مشهد تا چه اندازه نمادی از  میدان-

 تمدن ساکنان شهر مشهد می باشد؟
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 اهداف پژوهش 

به وسیله نمادها شهر اسالمی -ایرانیتقویت مبانی نظری هویت -

 در میدان

 میدان شهدا مشهد های نماد فی ارزیابی کی-

 پیشینه پژوهش-2

نمادگرایی ابتدا در هنر ظهور کرد و به تبع آن در اشکال دیگر -

زندگی مردم از جمله شهرها نمود عینی یافت .به طوری که 

بر هنر  1911تا 1885سمبولیسم یا نمادگرایی جنبشی بود که از 

اروپا سایه افکند ،در این شیوه هنرمند واقعیت هارا نه به طور 

سمبل هایی تاثیرگذار ارائه می  مستقیم بلکه به صورت نمادها یا

کرد.این نمادها متضمن چیزی جز شناخت ذهنی هنرمند از 

.او هم چنین بیان می کند نمادهای هنری  واقعیت ها نبوده اند

تا زمانی ماندگار باقی می مانند که آنچه بدان ارتباط داده می 

شود،معنادار باقی بماند.وقتی این معانی ناپدید شود و یا اهمیت 

خود را از دست دهد آن شکل نیز یا ناپدید می شود یا اینکه 

معنای جدیدی کسب می کند.او اشاره کرده است که معماری 

ایرانی آنقدر الگو دارد که در هر بنایی با توجه به منطقه و مکان 

قرارگیری و زمان ساخت اثر و نیازهای کارکردی بنا ،از الگوهای 

دی به وجود آورد که نه مثل پایدار و ارزشمند خود بیان جدی

گذشته باشد و نه تقلیدی از مشخصه های وارداتی دیگر تمدن 

 (.1386)خوشحال،ها.

بیان می کند "سیمای شهر"( در کتابی تحت عنوان1385لینچ )-

سیمای شهر بر اساس پنج عامل لبه،راه،گره،محله و نشانه تقسیم 

مادها آورده بندی می شود.در تعریف نشانه یا همان سمبل ها و ن

است:معموال  اشیایی که ظاهری مشخص دارند،مانند ساختمان 

ها،عالئم و...هستند.خصوصیات نشانه باید چنان باشد که بتوان 

 های نشانه لینچ نظر از بسیار باز شناخت. آن را از میان عوامل

 می ناظر ی دیده به آنها بیرون که هستند عواملی واقع در شهری

 از یکی وی. باشد متفاوت بسیار است کنمم آن مقیاس و آید

 عاملی اینکه و آنها بودن نظیر بی برای را ها نشانه بارز خصوصیات

 داند. می جای نهد، بر ذهن در ای خاطره و باشند فرد به منحصر

نماد و نشانه های "(در مقاله ای تحت عنوان1385هدفی )-

نتیجه گیری می کند برج آزادی نمونه ای از ساختارهای  "شهری

استوار بر بینش ها و مفاهیم عمیق،المان های محله ای با المان 

های شهری به لحاظ انتقال مفاهیم،محتوا و ابعاد تفاوت اندکی 

یات ونقش کالبدی دارند.المان های محله ای توسط خصوص

تعریف شده برای آن ها می توان یافت و کابد قدیم و جدید را به 

 هم دوخت و انسجام و یکپارچگی شهر را به نمایش گذاشت.

بررسی "(در مقاله ای تحت عنوان 1391لطیفی و همکاران)-

موردی گنبد  هارتباط نمادهای شهری با هویت شهر ،مطالع

هری از عناصر اصلی هویت بیان می کند نماد های ش"کاووس

بخشی به شهرها هستند،لیکن به جز برج قابوس که نماد اصلی 

و تاریخی شهر است،سمبل جدیدی طراحی نشده است و حتی 

تک نماد منحصربه فرد شهر به عنوان بلندترین برج آجری دنیا 

 به مردم ایران و جهان به خوبی معرفی نشده است.

نمادهای فرهنگی در "عنوان  (در مقاله ای تحت1389کریمیان)-

بیان می  "مناظر شهری :بیان معنا،حس هویت و آرامش روحی

کند کاهش روند استفاده از نشان های بیگانه در نماد فضاهای 

شهری و تقویت هویت بصری شهرها با بهره گیری از نمادهایی 

که انعکاس دهنده فرهنگ و اعتقادات ساکنان آن ها باشند و در 

ت اجتماعی شهرنشینان سودمند گردند ،امکان پذیر تعدیل روحیا

است . بدین منظور و در جهت تشخیص کاربری به جا و محتوایی 

نمادها و نشانه ها ،تعیین ضوابط و مقررات ذی ربط و توقف کلیه 

برنامه های مخرب به وسیله ی واحدهای نامتجانس ،پیشنهاد 

ها و نشانه گردیده است تا کمیسیونی با عنوان کمیسیون نماد

های فرهنگی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل گردد تا به 

 انجام این امر مهم مبادرت ورزد.

بررسی "( در مقاله ای تحت عنوان 1392مختاری ملک آبادی)-

تطبیقی نمادهای هویت بخش شهری،مطالعه موردی -تحلیلی

بیان می کند که میزان رضایت شهروندان از  ":شهر اصفهان

-متغیرهای مورد مطالعه در زمینه ی نمادهای فرهنگی اسالمی

ر دارد و ایرانی و هویت بخشی ان ها در سطح نسبتا باالیی قرا

ایرانی خود را حفظ نموده اند که -نمادهای شهر جنبه ی اسالمی

این امر نکته ای مثبت در نمادهای فرهنکی شهر می باشد و 

ایرانی -همچنین مهم ترین  عامل هویت بخش تمدن اسالمی

شهر اصفهان،آثار تاریخی همچون میدان امام،سی و سه پل ،سبزه 

 میدان ،چهارباغ و ... می باشد.

فرآیند طراحی "(در کتابی تحت عنوان1386بحرینی)-

بیان می کند شاید با ایجاد نقطه عطفی در طرز تفکر "شهری

انسان ها ،بار دیگر انسان خصوصیت نمادگرائی خود را باز یابد و 

شهرها در این راه نقش اساسی خود را دوباره داشته باشند.برای 
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خت و در حفظ تحقق چنین هدفی باید نمادهای گذشته را شنا

و اعتالی ان ها کوشید و عالوه بر ان از عواملی چون 

اعتقادات،باورها،طبیعت و هنر بهره گرفت تا نمادهای ارزشمند و 

 معنی داری را در شهرها پدید آورد.

-zakariya, harun mansor(2015 در مقاله ای تحت )

معنای میدان تاریخی به عنوان جاذبه گردشگری و اوقات "عنوان 

نتیجه گیری می کنند در بازسازی میدان  "spsceفراغت انجمن 

تاریخی باید به نیازهای مردم محلی و گردشگران توجه 

شود.هرچند بعضی از معانی میدان تاریخی پادانگ بعد از بازسازی 

حفظ شده است اما اگر اهمت ان تقویت نشود به زودی ارزش 

می کند که  تاریخی میدان محو می شود و این مقاله توصیه

شورای اسالمی شهر باید نقش قوی تری باز کند.این میدان پس 

از بازسازی با سه مجتمع خرید مدرن احاطه شده است و دید 

بصری میدان را ضعیف کرده است.این مطالعه نتیجه گیری می 

کند که پروژه های حفاظت و گردشگری و توسعه شهری نیاز ه 

 ازهای همه توجه شود .کار دست در دست ارد و باید به نی

 روش تحقیق-3

-کاربردی و روش تحقیق آن استداللی-اینوع تحقیق توسعه 

می در ترکیب با مصداق پژوهی و تاریخ پژوهی تحلیلی 

وهش کتابخانه پژ باشد.روش و ابزار گردآوری اطالعات در این
نگارنده در این وعکس برداری می باشد.  ای و اسنادی،مشاهده

است تا به بررسی نمادها و نشانه ها و هویت ایرانی مقاله بر آن 

اسالمی در میدان شهدا بپردازد . انتخاب نمونه به کمک نمونه 

گیری دارای معیار بوده است که شامل اهمیت تاریخی و موقعیت 

 قرارگیری در شهر است.

 ادبیات نظری پژوهش-4

 هویت-4-1

تلف و هویت در حوزه ها و مکاتب مختلف دارای تعاریف مخ

سلیقه ای است که باید این مفاهیم پیش از وارد شدن به بحث 

اسالمی مورد بررسی قرار گیرد تا به درک کلی از  –هویت ایرانی 

 واژه هویت و معنای آن دست یابیم.

در فرهنگ عمید هویت یعنی حقیقت شی یا شخص که مشتمل 

بر صفات جوهری وی باشد. هویت در لغت به معنای شخصیت، 

(. هویت در فرهنگ 1984، 1363هستی و وجود )عمید،  ذات،

لغت دهخدا عبارت است از تشخص و همین معنی میان حکیمان 

(.در فرهنگ معین 349، 1334و متکلمان مشهور است )دهخدا، 

هستی،  -2ذات باری تعالی،  -1هویت اینگونه بیان می شود: 

، 5228آنچه موجب شناسایی شخص بشود )معین،  -3وجود، 

(.آکسفورد از هویت به عنوان کیستی و چیستی شخص 1371

در فرهنگ لغات و اصطالحات (oxford,2008) .یاد می کند

فلسفی منظور از کلمه هویت اشاره به ذات و تشخص نیز آمده 

واژه عربی هویت دارای کاربرد فلسفی است که عبارت "است : 

هر چند است از دو چیز که با هم در وجود و حقیقت یکی باشند، 

 .(8، 1380)حج فروش، " که دارای بعضی وجوه افتراق باشند

کاستلز هویت را الگوهای رفتاری منحصر به فردی می دانند که 

( 22، 1384تجربه برای مردم است)کالستز،  سر چشمه معنا و

کالهن نیز در باب هویت می گوید هیچ مردم بی نام را نمی .

شناسیم، هیچ زبان و فرهنگی سراغ نداریم که بین خود و دیگری 

تمایز برقرار نساخته باشد، نوعی از شناسایی خویشتن که همواره 

نوعی ساختن محسوب می شود، صرف نظر از اینکه تا چه حد 

ایی شخص باشد همچون یک کشف و وجود و آنچه موجب شناس

بیانگر ویژگی های هر فرد یا پدیده ای است.هویت وابسته، الجرم 

 .(1384،57هر چیزی است که وجود دارد)حجت، 

 اسالمی-ایرانیهویت -4-2

قران کریم، آن جایی که از خلقت انسان و اختالفات و تفاوت 

های صوری و ظاهری آن صحبت می کند این گونه می فرماید : 

ک و مرد و زن، خلق نموده و به شعبه ها و قبایل شما را از ی» 

گوناگون و مختلف، تقسیم و دسته بندی کردیم تا همدیگر را 

 د.بشناسی

بعد به رکن اساسی و اصل مهم و سرنوشت ساز، که هویت اسالمی 

)دینی( انسان مسلمان را تشکیل می دهد اشاره نموده می 

، باتقواترین فرماید: ] گرامی ترین شما در پیشگاه خداوند

 شماست[

ریشه در صدر اسالم، شخص پیامبر)ص(، آیین وی،  ،هویت اسالمی

قرآن کریم  و نیز اهل بیت)ع( دارد. هویت اسالمی امری آمیخته و 

نهادینه شده در وجود مسلمان و به تعبیری مولفه اصلی مسلمانی است. 

میزان قوت و استحکام این مولفه به هماهنگی، انسجام و سازگاری 

با عالم خارج بستگی مستقیم دارد  اجزای تشکیل دهنده ی آن با هم و

(. هویت اسالمی ترکیبی از تمامی یافته های 124: 1389)عارف،

مسلمان از اسالم و تجربیات تاریخی آن است. این هویت از سویی ریشه 
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در گذشته های تلخ و شیرین و عظمت تمدن مسلمانان و یافته های 

بر موجودیت  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن و از سویی دیگر نگرشی

: 1387کنونی آنان و  تالش بر حفظ و تقویت آن در آینده دارد )شمسا،

105-102.) 

ایرانی، برایندی است که از شناخت، درونی  -هویت اسالمی  

ایرانی برای افراد -کردن و پایبندی عملی به آموزه های اسالمی  

(؛ یعنی می 418:1392به دست می آید ) سبحانی نژاد و امیری، 

وان آن را در سه سطح شناخت ) آگاهی ذهنی از آموزه های ت

 آموزه این به عالقه و عاطفه احساس)  عاطفه ،(ایرانی –اسالمی 

کار این آوزه ها در رفتار فرد( آش نمود)  رفتار و(  ها

(، مورد بررسی قرار داد. 48:1390؛ معماریان، 17:1384)بهنر،

اجتماعی، فرهنگی و این آموزه ها، پنج بعد دینی، اقتصادی، 

 با است ایرانی–سیاسی دارد و مبنایی برای هویت سازی اسالمی 

 بعد، هر در ایرانی– اسالمی های آموزه چنانچه که توضیح این

رد پذیرش جامع فرد قرار گیرد )پذیرش در سه سطح شناختی، مو

ایرانی -عاطفی و رفتاری( فرد در آن بعد، هویت یافته اسالمی 

 در ایرانی–می شود و با پذیرش جامع تمام ابعاد، هویت اسالمی 

 و نژاد سبحانی) یابد می تجلی وی وجود در ابعاد تمام

ریف هویت ایرانی اینکه برخی در تع .(419و 1392:418امیری،

را به عنوان دو عامل مجزا دخیل می  "اسالمیت"و  "ایرانیت"،

شمارند ،روش درستی نیست ،چرا که در تعریف جامع هویت 

)به ویژه هویت ایران امروزی یا هویتی که از زمان اسالم "ایرانی"

نهفته است.البته  "اسالمیت"اوردن ایرانیان نضج گرفته (عامل 

رد نظر ،ایرانیت)آداب و رسوم و تاریخ و و مو "ایرانیت"اگر 

فرهنگ و اساطیر( قبل از اسالم باشد می توان این تمیز را بین 

اگر اسالمیت یا به تعبیر دیگر جهان  .ایرانیت و اسالمیت پذیرفت

بینی توحیدی اسالم را از آثار ایرانی حذف کنیم ،چیز قابل 

ه از عرفان و نه از توجهی از آن ها باقی نمی ماند .نه از شعر و ن

فلسفه و نه از معماری و نه از شاهکارهای دیگر جز معدودی 

اسالم یک تفکر و باور و اعتقاد و "انگشت شمار چیزی نمی ماند.

 "ایران"اندیشه و جهان بینی و فلسفه زندگی است،در حالی که 

هاست.وقتی از ایران  منتسب به سرزمین و قوم و زبان  و اسطوره

م بیش از خاک و قوم،فضیلت ها  و کرامت ها و سخن می گویی

اخالقیات و زیبایی ها و انسانیت ها و نیکی ها استکه خویش را 

ها از جهان بینی  می نمایانند و عامل افتخار می شوند و همه این

 .(271، 1392)نقی زاده،سرچشمه می گیرد

 هویت مکان -4-3

در مکان هویت باور های رفتاری ،شناختی و ارزشی ماست که 

منعکس می شود .با عنایت به معنا و مفهوم هویت و هویت 

ملی،عناصری که به عنوان عامل هویتی یک شهر یا تمدن مطرح 

می شوند،عالوه بر نمایش خویش به عنوان عنصر کالبدی و 

هویتی ظاهری و عینی ،باید بتوانند ارزش های فرهنگی ،اصول 

یت های هنری و سایر فکری ،توان علمی ،خاطره های جمعی ،قابل

)نیلسن،پینکاس و یک تمدن را به شهروند القا کنند بارزه های

هویت جنبه ای غیر جسمانی از تاریخ محل و .(4،2010همکاران،

ویژگی هایی است که سبب تمایز محل از مکان های مشابه یا 

دیگر فضاها می شود و توصیفی غیر محسوس از شخصیت بی 

ناسان مقوله هویت را منحصر به مانند محل است.برخی روانش

شولتز،هویت -افراد دانسته اند و نه به محل.اما از دیدگاه نوربرگ

ابعادی است که در اثر ارتباط با محیط ،فرد به محیط می 

دهد.مکان دارای هویت ممکن است کشور،شهر ،محله و ... باشد 

و مقیاس برای آن متفاوت است.یافته ها نشان می دهد هویت در 

مکان های محلی مراکز .(211،2008)لویکا،ملی باالستاس مقی

شهر ،فضای قابل توجهی برای معنی دار بودن،به عنوان بازتابی 

از تداوم و تنوع و هویت ملی هستند.در واقع این فضاها هستند 

که با نشانه ها ،گره ها ،خصلت ها ،جهت ها و کاراکتر خاص خود 

نگی،حافظه تاریخی و ،منجر به ایجاد روابط اجتماعی و فره

تجارب شخصی ،وابستگی عاطفی و دلبستگی به مکان و در نهایت 

هویت مکان مورد نظر ما هستند.این مکان ها گاه آن چنان 

لی جامعه زیسته ی شاخص می شوند که نمادی از هویت م

در .(402،2008)شمس الدین و همکاران ،خویش خواهند شد

یگاه هویت الزم است که بررسی هویت مکان ،برای فهم بهتر جا

ابعاد محل شناسایی شوند.مکان باید ساختاری یکپارچه در نظر 

گرفته شود.اجزا و قطعات آن جدا نیستند .تعریف بدست آمده 

باید بعد حضور پر شور مردم را داشته باشد.حضورهایی که الگویی 

پیچیده از ایده ها و باورها،ترجیحات،احساسات ،ارزش ها ،اهداف 

،تمایالت و مهارت هستند ،تجربه ثابت کرده است که  رفتاری

پیوندهای عاطفی بین انسان و محیط هنگامی به خوبی برقرار 

شده است که فضای مورد استفاده از لحاظ زیست محیطی و 

سایت ،مناسب با کاربری مکان ما باشد این هم نهشتی،داللت بر 

است حس تعادل از دید یک ناظر ،بدون پیش فرض از مکان م

که خود به عنوان دعوت کنندگی قابل توجه است ،اتصال به مکان 
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عاملی در کسب دلبستگی و هویت های اجتماعی و فرهنگی نیز 

 .(27،2010)دروسلتیس،است

 ابعاد هویت فضاهای شهری -4-5

قبل از بررسی ابعاد هویت فضاهای شهری الزم است تعریفی از 

ن هایی هستند که فضاهای شهری بیان شود:فضاهای شهری مکا

به عموم شهروندان تعلق دارند،منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکی 

نیستند و در حقیقت با حضور انسان و فعالیت او معنا می یابند 

.کولوهن فضاهای شهری را به دو گونه تعریف می کند:فضای 

اجتماعی و فضای ساخته شده)مصنوع(.فضای اجتماعی تداعی 

ی است و فضای مصنوع همان فضای فضایی نهاد های اجتماع

(.در میان فضاهای 54، 1392فیزیکی است)چنگیزی و احمدیان،

شهری میدان ها مهم ترین عناصر هویت شهری محسوب می 

 شوند.

 محیطی –ابعاد کالبدی -4-5-1

محیط طبیعی:مشخصات طبیعی شهر -1این ابعاد عبارت اند از:

از قبیل آب،نهر،رود یا دریاچه،باغ و جنگل،کوه ها و تپه ها و 

ارتفاعات شهری،جانوران مختص محل،اقلیم و هرگونه نشانه 

طبیعی که به عنوان نماد شهر در می آید)سلطانی و 

ی هویت (عناصر طبیعی می توانند عنصر اصل92، 1392همکاران،

بخش شهری بشوند و نقش مهمی در شناخته شدن شهر ایفا 

محیط مصنوعی:هویت مصنوعی هر شهری در ساختمان -2کند.

، 1373ها،فضاهای عمومی ،معابر شهری)هاشمی زاده،

(میدان ها،دروازه ها و عناصر خطی و کانونی)بهزادفر و 223

ی ( و به طور کلی هر عنصر مصنوعی بیان م58، 1387همکاران،

شود.بنابراین در محیط مصنوعی بررسی 

نفوذپذیری،تنوع،جذابیت،ریزدانگی،تعداد فضاهای عمومی ،فضای 

سبز ،آبنما،المان های معماری به عنوان  نماد و نشانه ،مبلمان 

ه های خیابان حائز اهمیت می شهری،تسهیالت،جدار

-بنابراین ساختار مکانی.(93، 1392)سلطانی و همکاران،باشد

شهر از ابعاد مهم هویت شهری است ،زیرا که شکل گیری کالبدی 

ساختار کالبدی شهر متاثر از اندیشه ها،باورها،فعالیت ها و سطح 

فرهنگ جامعه است.در واقع کالبد شهر امکان بازشناسی هویت 

شهری را به صورت بصری فراهم می کند و به همین دلیل از 

)چنگیزی و دمیان سایر ابعاد هویتی اهمیت بیشتری می یاب

 .(25، 1392احمدیان،

 فعالیتی-ابعاد کارکردی-4-5-2

فعالیت های موجود در فضاهای عمومی می توانند بر میزان جذب 

مردم برای توقف و تامل و تعامالت اجتماعی تاثیرگذار 

باشند.فضاهای عمومی زمینه ای برای بروز فعالیت های روزمره 

ل و غیرفعال فراهم تا جشن های دوره ای،فردی و جمعی و فعا

آورند.فعالیت هایی مثل نگاه کردن،گوش کردن،تجربه کردن و 

مشارکت در مکان ،سبب سرزندگی مکان می گردد.هرچه میزان 

عملکردهای جاذب بیشتر باشد،میزان تنوع و گوناگونی فعالیت 

ها بیشتر می شود.گوناگونی در برنامه ریزی فعالیتی فضاهای 

د و گروه های مختلف در از حضور افراعمومی می تواند زمینه س

یان گل فعالیت های .(23، 1394)وحدت و همکاران،مکان گردد

شهری را به سه دسته تقسیم می کند:فعالیت های انتخابی یا 

تماعی،فعالیت های اجباری و تفریحی،فعالیت های اج

فعالیت های انتخابی یا .(Gehl,1987)ضروری

حت،خلوت کردن،قدم زدن تفریحی:ورزش،بازی،نشستن و استرا

و پیاده روی،فعالیت های فرهنگی ،استفاده از کافه و 

رستوران،تفریحات عمومی ،محلی و موقعیتی و فصلی)سلطانی و 

(،لذت بردن از نور آفتاب،استفاده از هوای 93، 1392همکاران،

پاک.این فعالیت ها زمانی صورت می پذیرند که تمایل به انجام 

شرایط فیزیکی و جوی مطلوب  آن وجود داشته باشدو

(فعالیت های 24، 1394باشد)وحدت و همکاران،

اجتماعی:مالقات دوستان،شرکت در فستیوال ها،نمایش ها،جشن 

ها،تجمعات گروهی،پیاده روی های عمومی،شرکت در مراسم 

(ارتباطات منفعل مانند 93، 1392مذهبی)سلطانی و همکاران،

ع مختلف فعالیت های دیدن ساده و گوش کردن به مردم،انوا

گروهی،دیدارهاوگپ های کوتاه.فعالیت های اجتماعی دربردارنده 

ی ان چیزهایی ست که بیش از هر چیزی به حضور مردم وابسته 

(.فعالیت های اجباری و 24، 1394است)وحدت و همکاران،

ضروری:کارهای اداری،کارکردهای شغلی،عبور و ومرور 

، 1386نی و یاری،هدفمند،فعالیت های اقتصادی)یزدا

(فعالیت های هرروزه انسان در فضای شهری مثل مدرسه 223

رفتن،منتظراتوبوس ماندن،سرکاررفتن به بیان دیگر فعالیت هایی 

(از نظر 23، 1394که ناگزیریم شرکت کنیم)وحدت و همکاران،

یان گل هنگامی که فضای شهری کیفیت خوبی نداشته باشد 

می شود و مردم به سرعت به تنها فعالیت های ضروری انجام 

خانه هایشان بازمی گردند و بیان می کند فعالیت های فردی 
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هرگز شانسی برای رشد کردن و با معنا تر شدن پیدا نمی 

 (.Gehl,1987,68کنند)

 معنایی-ابعاد ادراکی-4-5-3

معنی یعنی اینکه شهر تا چه اندازه می تواند به وضوح درک 

شناسایی باشد ،ساکنانش ان را در زمان شود،از نظر ذهنی قابل 

و مکان به تجسم در آورند و تا چه اندازه ان ساختاز ذهنی با 

 (.37، 1387ارزش ها و مفاهیم جامعه در ارتباط است)بهزادفر،

مکان با ساختار فیزیکی و فعالیتی که در آن رخ می دهدتعریف 

در مادی پیدا می کند و با شکل گرفتن تصویر و خاطره ی آن 

ذهن انسان و در طول زمان معنا و روح پیدا می کند.بنابراین 

عوامل هویت بخش به مکان و انسان را می توان این گونه خالصه 

 کرد:

مکان زمانی دارای معنا می شود که که درکی حسی از آن -

 صورت گرفته شود و تصویری ذهنی از خود به جای بگذارد.

،صدا،بنا ،احساس غم در تصاویر ذهنی مواردی همچون بو -

و شادی و لذت و... تاثیرگذار است و انسان با یادآوری آن ها 

 بخشی از وجود خود را نیز به یاد می آورد.

مکان توسط ساختار کالبدی که دارد و هم چنین فعالیت -

هایی که در آن انجام می شود شناخته می شود.بنابراین هر 

به آن بیشتر می  اندازه کیفیت مکان باالتر باشد حس تعلق

شود زیرا میزان مراجعه به آن و تمایل به بازگشت به آن 

 بیشتر خواهد شد.

بنابراین ساختار کالبدی مکان و فعالیت ها و رویداد ها و 

تصویر ذهنیدر شکل دادن به هویت محل زندگی و انسان از 

 .(47، 1387موثرترین عوامل هستند)حبیبی، 

 نماد مفهوم -4-6

و نوشتارهای متعارف ،نشان به معنای در پژوهش ها 

عالمت،مظهر،نمود و سنبل به کار رفته است. و عموما سمبل را 

به معنای نماد دانسته اند.در لغت نامه دهخدا ،نماد به صورت 

فاعلی و به معنای نماینده و ظاهرکننده آمده است.و آریانپور آن 

گی همبسترا عالمت،رمز،اشاره،کنایه و حتی نشانه خویشاوندی و 

 .(121،1389کریمیان،دانسته است)

در مورد نماد سخن از چیزی )دال(که بر معنا یا دسته ای از 

معانی )مدلول(داللت می کند.هر عالمت مشخص که بین دسته 

ای از انسان ها دارای قرارداد مفهومی باشد و به منظور پیشرفت 

اد امر انسانی و نیل به یک مقصود به کار گرفته شود ،یک نم

است.نکته قابل توجه در مقوله نماد این است که مفاهیم برآمده 

از این نماد ارتباط ذاتی مشخصی با با خود نماد ندارد و به صورت 

از این جهت با نشانه  قراردادی دارای مفهوم هستند و نماد

نامداریان تعاریف .(8،1391)سلطانی و همکاران،متفاوت است

رده که یکی از آن ها عبارت است از متعددی از واژه نماد ارائه ک

چیزی که نماینده چیز دیگر است یا چیزی که به عرصه دیگری 

اشاره دارد ،به علت همبستگی ،ارتباط،قرار داد و یا به طور اتفاقی 

،اما از طریق شباهت عمدی ،به ویژه عالمت فرمی برای چیزی 

سمبل  ه طور مثال شیرغیر مرئی از قبیل یک مفهوم یا یک آیین.ب

کار ویژه نمادها،القای روحیه .(11،1380درانی،شجاعت است )

خاص تعلق و همبستگی است.پیدایش نمادها با تجربیات و 

سازمایه های عینی و فرهنگی با نمود های کنونی و آزموده های 

گذشته مکان ارتباط بسیاری دارد.اوضاع اجتماعی و جغرافیایی 

اشته اند،به گونه ای که بر جوامع،در پیدایش نمادها نقش اصلی د

ضعیت جوامع را پایه نمادها می توان پیشینه و و

 شهری های نماد یا و المان .(59،1389)کاویانی راد،بازشناخت

 درونی ی ها ویژگی از آن ساخت در که وار پیکره است ترکیبی

 می آنچه هر کلی طور به و ای سازه هندسی، اشکال و احجام

. شود می استفاده باشد، داشته ساختمانی و تزئینی جنبه تواند

 به زیباست و پایدار تعالی و هندسی نظام یک دارای ترکیب این

 ای گونه به را افراد شهر سطح در نمایی خود از پس که ای گونه

 برای ای مشخصه سمبلیک صورت به و نماید می خود جذب

 از پس شهری های المان. شود می گرفته نظر در شهر شناخت

 اصلی شهری های شاخصه جزء نشینان شهر پذیرش و جذب

 (.1391شوند)ایزدبین،  می شهر

 میدان-4-7

برای میدان ویژگی ها و تعاریف مختلفی می توان بیان کرد که 

 عبارت اند از:

از دیدگاه تاریخی و تعاریفی که در متون آمده است میدان شهری 

فضایی می باشد ،با سوابق ویژه تاریخی،یادبود ها و المان ها،آثاری 

از اتفاقات و رخداد های گذشته  شهر که چون خاطره ای محترم 

، 1388و مشترک برای شهروندان محسوب می شود)ابراهیمی،
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های باز وسیعی که دارای (.میدان از نظر عملکردی فضا110

محدوده ای محصور یا کمابیش معین بودند و دارای کارکردی 

ارتباطی،اجتماعی،تجاری،ورزشی،نظامی یا ترکیبی از دو یا چند 

(.میدان به محدوده 82، 1385کارکرد مزبور بودند)سلطان زاده،

جمعی برای ای ساکن،جمع پذیر،یکپارچه و دارای زندگی 

با توجه به تعبیر راب .(1386)پاکزاد،شودشهروندان اطالق می 

کریر می توان گفت میدان به عنوان مکانی عملکردی و معنایی 

جهت بروز تعامالت اجتماعی پدید آمده است،به طوری که در 

و توجه به  این فضای شهری الویت به مکث و درنگ در محیط

بنابراین با توجه به .(1375)کریر،عرصه به جای مسیر است

ارائه شده می توان گفت،میدان فضایی عمومی و قابل  تعاریف

استفاده برای اجرای فعالیت های مختلف ،تحرک و توقف،به یاد 

آوردن خاطرات،دیدن و دیده شدن ،اجرای مراسم،خرید و 

فروش،برگزاری اجتماعات سیاسی مانند تظاهرات و گردهمایی 

و فضایی که نقش جمع کردن خانه ها ،عناصر شهری می باشد.

 را داشته باشند میدان می نامند محله ای

دور میدان از تجمع خانه ها دور تا .(61،1371)توسلی،بنیادی،

به طور کلی .(16،1375)راب کریر،یک فضای باز به وجود می آید.

)حکمتی خیابان عمود بر هم حاصل می گردد میادین از تقاطع دو

،606،1386).  

 تجربیات موفق در زمینه طراحی-4-8

 تحوالت و گرایش های اخیر شهرسازی،نشانه های زیادی در
از توجه به فضاهای شهری و بازیابی هویت میدان های 

شهری به چشم می خورد.چراکه مسئوالن شهری،برنامه 

ریزان،طراحان شهری و همچنین خود شهروندان به این 

نتیجه رسیده اند که بازآرایی فضاهای عمومی و میدان های 

منافع اقتصادی،در سرزندگی و رونق فعالیت  شهری،عالوه بر

های عمومی و نیز افزایش شور و نشاط شهروندان موثر 

 خواهد بود.

 میدان وحدت در سانفرانسیسکو-4-8-1

میدان وحدت که در مرکز شهر سانفرانسیسکو واقع است و 

به مرور زمان و در اثر بی توجهی،فراموش شده و به فضایی 

طراحی مجدد و بازآرایی فضایی که  راکد تبدیل شده بود،با

انجام گرفت،شکوه و رونق تازه ای یافته  1997در سال 

است.این میدان قبال از فضاهای مجاور خود جدا بود ولی 

اکنون با قرار دادن پله هایی در اطراف میدان،ضمن برقراری 

این  .ارتباط با فضاهای مجاور ،سرزندگی خاصی یافته است

فرد خود، ه عیت و ویژگی های منحصربمیدان به دلیل موق

به عنوان یکی از مراکز فعال سانفرانسیسکو؛ هتل ها، 

فروشگاه های بزرگ و تئاترهای اطراف را نیز تحت الشعاع 

خود قرار داده است. نحوه مدیریت و برنامه ریزی برای 

میدان؛ همانند برگزاری رویدادهای مردمی از جمله عوامل 

 یدان به شمار می رود.موثر در موفقیت این م

 

 :میدان وحدت قبل از بازسازی،ماخذ اینترنت 1تصویر

 

 پس از بازسازی،ماخذ اینترنت:میدان وحدت 2تصویر 

 کالیفرنیا-لس آنجلس-میدان پرشینگ-4-8-2

 در واقع بتنی عمومی فضاهای از یکی Pershingمیدان 

 تکامل سیر که است سال 141 حدود آنجلسلس شهر مرکز

در گذشته به عنوان یکی  میدان این. گذراندمی را خود

 هااسپانیایی توسط آنجلس لس شهر عمومی فضاهای از

 وارد تازه مهاجران اقامت برای اردوگاهی به و شده طراحی

شده بود. بعد از گذشت چند سال مهاجری  تبدیل شده

، اقدام به کاشت درختان در فضا و  آلمانی به نام جرج لمان

از آنان نمود. قبل از اقدام این مهاجر آلمانی، فضای نگهداری 

مذکور به عنوان یک پارک شهری تعریف شده بود و قدمت 

آن به اندازه شهر لس آنجلس است. بعدها میدان پرشینگ 
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آنجلس و یکی از مهم ترین پارک لسکه به عنوان قدیمی

 مورد است، شده شناخته شهر این ترین فضاهای عمومی

 نتوانست گرفته صورت هایطراحی اما گرفت قرار طراحی

 ایجاد فضایی میدان، طراحی از بعد. کند جلب را مردم نظر

 و برگرفته در را آن طرف چهار هر از سخت موانع که شد

خانمان در شهر و فضایی برای مردم بی برای پناهگاهی

قاچاق مواد مخدر بوجود آورد. یکی از فضاهای عمومی که 

استفاده از آن برای عابران پیاده چیزی جز اضطراب و نگرانی 

نداشت. از این رو طراحی میدان توسط یک وبسایت محلی 

ای که پارک مذکور را مورد انتقاد شدید قرار گرفت. بگونه

 شهر نامیدند. پارکمنفورترین 

 

 ،ماخذ اینترنت:میدان پرشینگ قبل از بازسازی3تصویر 

های هنری گیاهان گرمسیری باطراوت و سرسبز، طراحی

زیبای اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست و همچنین 

هایی همچون هتل بیلتمور و ارکستر سمفونی مکان

ارک اند. طراحی این پآنجلس، اطراف پارک قرار گرفتهلس

ای است که در لبه شرقی بلوک مستطیل شکل، به گونه

ای به رنگ بنفش ساخته شده و بعنوان یک طبقه 10برج 

های بلند نقطه مرکزی عمل کرده و تعادل را با ساختمان

کند. باالی برج، حجم دایره شکلی اطراف پارک برقرار می

های داخل اتاقکی قرار گرفته که ایده آن از طرح سرستون

نتی گرفته شده است. در لبه غربی بلوک، پاویونی زرد س

هایی طراحی شده و فضایی را برای رنگ به شکل اتاقک

دفتر پلیس و یک کافه کوچک ایجاد کرده است. ترکیب 

این دو سازه با مسیری که وسط میدان کشیده شد، پارک 

را به دو بخش تقسیم کرده است. در ضلع شمالی پارک، 

شده که در ترکیب با فضاهای سبز آمفی  هایی تعبیهتراس

تئاتر برای تئاتر را ایجاد کرده است. بعدها این آمفی

های خاص مورد میزبانی از رویدادها و اجرای برنامه

استفاده قرار گرفت. در ضلع جنوبی پارک، آبنماهایی 

ایجاد شده که در امتداد برج قرار گرفته اند. در واقع 

ن پارک تأکیدی به تاریخ و های ایبسیاری از ویژگی

آنجلس است. از جمله شخصیت منحصر به فرد لس

مرکباتی که در پارک کاشته شده و به گذشته کشاورزی 

 کارنآنجلس اشاره دارد. مسیری که توسط باربارا مکلس

دهد طراحی شده، شکست زمین و گسل زلزله را نشان می

چند و دلیل طراحی آن بازگشایی میدان پرشینگ تنها 

است. در امتداد لبه شمال  199روز پس از زمین لرزه 

شرقی پارک، سیلندرهای صورتی رنگی به مثابه یک لبه 

ها و بناهای یادبود و نفوذپذیر کشیده شده که مجسمه

با اجرای این طرح  .تاریخی را از فضا جدا ساخته است

میدان پرشینگ به فضایی امن و جذاب تبدیل شده و 

بسیاری را به خود جذب کرده است.  بازدیدکنندگان

همچنین اجرای این پروژه سبب شد تا افراد بسیاری به 

های اداری منطقه نقل مکان کنند و کارمندان ساختمان

اطراف، در ساعات استراحت و صرف نهار از پارک لذت 

های بسیاری در پارک ببرند. عالوه بر این، غذاخوری

های ری از قبیل کنسرتاندازه شده و رویدادهای بسیاراه

تابستانه، نمایش شبانه فیلم در فضای باز، رقص روی یخ 

. است درآمده اجرا به پارک فضای در …در زمستان و 

 افزایش موجب پارک این مجدد طراحی همچنین

 اطراف عمومی فضاهای سایر امنیست ارتقاء و سرزندگی

. عالوه بر این نکته دیگری که در اجرای این است شده

شود این است که میدان پرشینگ روی یک پروژه دیده می

پارکینگ قدیمی ساخته شده و آن را به عنوان یک منبع 

 ارزشمند و درآمدزا برای شهر حفظ کرده است.
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 ،ماخذ اینترنت:میدان پرشینگ پس از بازسازی4تصویر  

 

 :پالن میدان پرشینگ،ماخذ اینترنت5تصویر 

 

 نیمکت های اطراف آبنمای مدور،ماخذ اینترنت:دو کره روی 6تصویر 

                           
:در آبنمای مدور آب از کانال پایین می ریزد و به میدان طراوت و 7تصویر 

 تازگی می بخشد،ماخذ اینترنت

 

مادهای میدان ها در شکل گیری نقش ن-4-9

 اسالمی  -ایرانیهویت 
با رشد جوامع بشری و عناصر موضوع شکل گیری شهرها،قدرت 

تناسب احجام محیطی پیرامون شهرها مانند کوه 

ها،باغات،درختان،مسجد و... در مقابل وسعت پهنه ی شهرها و 

ساختمان های بلند کاهش یافت و رویت عناصر طبیعت از میان 

از کدیورهای بصری تو در توی بزرگراه های شهری غیر ممکن شد.

اروپا  19این تاریخ که شاید از نهضت شهرسازی مدرن اوایل قرن 

و آمریکا آغاز شد ،ضرورت نماد سازی در شهرها با اهداف تزیینی 

و کارکردی حس شد.این ضرورت با شکل گیری عنصری به نام 

)رضوانی زی ،مکان کالبدی خود را پیدا کردمیدان در شهرسا

شهری همیشه به عنوان نمادها و الگوهای  .(5،1391کاخکی،

عالئم و نشانه های القاکننده ی تفکر و بینش حاکم برشهرها 

افزایش نشان ها در محیط شهری و بر پیشانی  مورد توجه بوده اند

بناهای دولتی،سیما و پیکر شهر را متاثر می سازد و استفاده بجا 

و محتوایی از آن ها می تواند روحیه شهر را آرام کند و تسکین 

از جمله مسائلی که در فضاسازی  .(134،1375مزینی،دهد)

زندگی اجتماعی مورد تاکید قرآن کریم و احادیث قرار گرفته 

اند،ظواهری هستند که برانگیزنده ی یاد خالق 

(.از این رو به نظر می رسد که 16-21، 1378باشند)اراکی،

استفاده از سمبل ها و نشان های محتوی ارزش های پایدار بتواند 

طراب ها و وسوسه های افسار گسیخته دنیوی را کاهش دهد اض

-18، 1370و صفا و آرامش را جایگزین آن ها سازد)آوینی،

این عالئم چنانچه با دقت و اندیشه تعالی انتخاب شوند می (.16

توانند به عنوان رسانه عمومی بسیار مهمی ایفای نقش کنند و به 

دگان ان آگاهی بخشی ساکنان شهر و حتی بازدیدکنن

نشان ها و سمبل هایی که نمایانگر  (.12، 1377بپردازند)ولسون، 

فرهنگی باشند،به مثابه وسیله تبادل -ارزش ها و مفاهیم اجتماعی

نقش .(1389)کریمیان،کار بین ساکنان شهرها عمل می کنداف

نمادها و نشان ها در بناها و فضاهای شهر چنان مهم و تعیین 

ای گوناگون بر ساکنان ،تاثیر می گذارد کننده است که از جنبه ه

در واقع  (.163، 1380و رفتار آن ها را شکل می دهد)صابری فر،

نمادها حوزه های خاصی را سازمان می دهند و همانند حائل 

هایی مانع ظهور و نمود برخی اعمال شهروندان می شوند و یا به 

وسایلی  ارائه اعمال مثبت وی یاری می رسانند .نشان ها و عالئم

موثر و نسبتا ارزان برای غنی سازی هویت ،خوانایی و تطابق با 
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میدان به عنوان (.123،1392محیط هستند)مختاری ملک آبادی،

یکی از اصلی ترین فضای عمومی در شهرها بدون شک نقش 

انکار ناپذیری در هویت بخشی به شهر دارد و آینه ی تمام نمای 

مدیریت شهری محسوب می فرهنگ شهر ،تاریخ شهر و شیوه ی 

میادین شهری برای "شود و هم چنین پاکزاد معتقد است 

شهروندان تبلور زندگی جمعی آن ها است و باید پاسخگوی نیاز 

زندگی اجتماعی و جمعی آن ها در مقیاس باالتر از حد محالت 

و رفتارهای آن ها بسیار متنوع باشد و به همین دلیل نحوه حضور 

که باعث می گردد تا میادین شهری از ظرافت  تر و راحت تر است

 .(50،1385)پاکزاد،و حساسیت باالتری برخوردار باشند

میدان فضایی است شهری،که از روح حاکم بر آن اجتماع خبر 

می دهند:قدرت،خالقیت،هنر و کمال دوستی مردم در آن است:از 

عشق به زندگی و عشق به آرمان های جمعی حکایت می 

و پاکیزگی و آرامش ذهن مردمانش در آن کند:نقش نظم 

است.اگر شهری را می خواهید بشناسید ،از میدانی که مقصد 

عامه است دیدن کنید :شهر در آیینه کوچک میدان هایش ،به 

 کمال منعکس است.

 

 معرفی محدوده مورد پژوهش-5
 مشهد

مشهد دومین کالنشهر ایران و بزرگترین شهر مذهبی کشوربه 

برکت وجود شریف مرقد هشتمین امام شیعیان جهان ،دارای 

ساله می باشد.حوزه مرکزی کالنشهر مشهد 1200سابقه 

هزار نفر به عنوان کانون اصلی توسعه 123باجمعیتی حدود 

ه مشهد مقدس از نقش و اهمیت زیادی برخورداراست.در زمان شا

قسمتی که در پایین پای حضرت واقع شد پایین  عباس صفوی

خیابان نامیده شد وبخشی که در باالی سر حضرت قرار داشت 

قالب این خیابان ها به نام های نباالخیابان نامیده شد.تا قبل از ا

به نواب صفوی و شیرازی صفوی و نادری نامیده شدند وهم اکنون 

(.در دوره سلسله پهلوی 109، 1384یافته اند)رضوانی،تغییر نام 

تا 1320 -و دوره محمدرضاشاه1320تا1300-)دوره رضاشاه

(در مرکز شهرچندین خیابان عمودبرهم،مانند خیابان 1357

طبرسی،تهران،خسروی وفلکه حضرت پیرامون حرم مطهر امام 

احداث شد)رهنما و دیگران، 1320تا 1310رضا بین سال های 

1384 ،67 .) 

 

 

 ا مشهدمیدان شهد-6
میدان شهدا مشهد یکی از پر رفت و آمد ترین میادین شهر مشهد 

می باشد که سابقه آن به بیش از هفتاد سال پیش بر می 

گردد.این میدان نقطه تالقی سه شریان مهم ارتباطی شهر 

مشهد،خیابان امام خمینی ره به خیابان آیت اهلل عبادی ،خیابان 

شمی نژاد به دانشگاه .این توحید به شیرازی و خیابان شهید ها

سه محور از نظر کارکرد شهری،خدماتی و هویت شهری اهمیت 

زیادی دارند و از سویی دیگر ساختمان شهرداری نقش مدنی 

 بارزی به این میدان بخشیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وضعیت میدان در طرح جدید8تصویر

 :وضعیت میدان قبل از طرح9تصویر 
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 دبو سیعیو محوطه یپهلو حکومت زغاآ ادرشهد انمید ودهمحد

 ایبتدا در نشانی تشآ هیستگاا محل  در و مالیـش بخش در که

 رد  و تـشدا ارقر نلقما ضحو نقبرستا بیعر جهاخو نخیابا

 در و دهکر پا به درچا و لونکآ ،ها غربت و ها کولی آن یجلو

 ارینگهد محل نیز انمید از بخشی و نددکر می ندگیز آن

 مهیز و هکند و نشاوفر بته انمید و شترها و کشربا دواب

 کمی. ندآورد می وشرـف ایرـب هرـش ونبیر از که دبو نشکنا

 به دبو ای کوچه شکر و قند اداره محل در اشهد انمید از باالتر

 د،بو شهر دروازه رانمامو ارستقرا محل که خانه   اولرـق ماـن

 بی معبر و هگارگذ  ناـقوچ دروازه متـس هـب ناـخیاب باال مهادا

 هیدـنرس و ها یضور نخیابا از بعد نخیابا نهر و دبو ای ارهقو

دروازه قوچان در حوالی مسجد حیدری ها قرار  اندـمی هـب

 (.461، 1383داشت)ماهوان،

 

 :میدان مجسمه،ماخذ تاریخ شفاهی پژوهشکده آستان قدس رضوی10تصویر 

 

 تاریخ شفاهی پزوهشکده آستان قدس رضوی،ماخذ :میدان مجسمه  11تصویر

 ماخذ تاریخ شفاهی پژوهشکده آستان قدس رضوی،:میدان مجسمه12تصویر 

 ماخذ تاریخ شفاهی پژوهشکده آستان قدس رضوی،:میدان مجسمه13تصویر 

ماخذ تاریخ شفاهی پژوهشکده ،:میدان شهدا قبل از طرح جدید 14تصویر

 آستان قدس رضوی

میدان شهدا در گذر زمان شاهد رویداد های مهم تاریخی  

و سیاسی بوده است. با توسعه شهر مشهد بر ازدحام و 

شلوغی این میدان نیز افزوده شده تا جایی که رفته رفته 

هویت شهری و تاریخی خود را از دست داده و به یکی از 

 گره های مهم ترافیکی شهر تغییر شکل داده است. 

عرصه های وسیعی از فضاهای د میدان شهدا در طرح جدی

شهری، فرهنگی، اجتماعی و مردمی در نظر گرفته شده 

است و اطراف میدان را ساختمان هایی با کاربری های 
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مختلف پوشش می دهند. نظام حرکت سواره بر اساس یک 

حلقه ترافیکی همسطح و دو زیر گذر شرقی و غربی )خیابان 

یابان امام خمینی به هاشمی خواجه ربیع به دانشگاه وخ

 نژاد( طراحی شده است. 

تاالر شهر و شهرداری، مراکز خرید، دفاتر اداری ، فضاهای 

نمایشگاهی ، موزه ، آکواریوم و همچنین اجرای آبنماها در 

این مجموعه دیده شده و امکانات خدماتی چون پایانه و 

پارکینگ به آن اضافه گردیده است . بوستان موجود در 

منطقه هشت آباد در مجاورت میدان و تا حاشیه خیابان 

توحید توسعه یافته و باز پیرایی می شود و مجموعه های 

جدیدی به جای بافت فرسوده ساخته خواهد شد. ایجاد یک 

 -مجموعه بزرگ اقامتی برای زائران و مجتمع بزرگ اداری

تجاری و بازار روز در کنار آن سیمای عملکردی این 

ا پدیدار خواهد کرد. در ضلع جنوب غربی پروژه مجموعه ر

 نیز خیابان صاحب الزمان )عج( به خیابان دانشگاه گشایش

   .یافته است

عرصه میدان به صورت یک گستره کامال مسطح و باز فضای 

مدنی و اجتماعی وسیعی است که برای انجام فعالیتهای 

آیین . این میدان می بایست قابلیت برگزاری دارد کاربرد

های ملی را داشته باشد و در جشن ها و مراسم مذهبی 

. در کناره های هروندان و زائران را برآورده کندنیازهای ش

 تجاری –این میدان مستطیل شکل ، چهار ساختمان اداری

مشاهده می  شهرداری و تاالر شهر ساختمانهای همچنین و

دم . ساختمان شهرداری به عنوان نهاد خدمتگزار به مرشود

و ساختمان تاالر شهر جایگاه تبلور ارتباطات مردمی است 

که بر نقش فرهنگی و اجتماعی میدان می افزاید. با گذر از 

سطح میدان دسترسی به تراز زیر عرصه ممکن می شود. 

و  در اینجا گستره بزرگی برای جمع و پخش شدن مردم

 . می شودفعالیتهای آنان فراهم 

محل تالقی سه خط از خطوط قطار شهری و یکی از اصلی 

ترین ایستگاه های زیر زمینی در آن مستقر خواهد 

شد.خروجی این ایستگاه از تراز پایین به زیر زمین میدان و 

 نهایتا سطح عرصه خواهد بود. 

شهروندان در این تراز قادر خواهند بود به ساختمان های 

یا از جوانب گوناگون به تجاری دسترسی داشته و  -اداری

سطح باالی میدان رفته و به پایانه های اتوبوسرانی و دیگر 

 فضاهای مورد نیاز خود دسترسی یابند.

:میدان شهدا مشهد در طرح جدید،ماخذ تاریخ شفاهی پژوهشکده  15تصویر

 آستان قدس رضوی

 ساختمان های داخل میدان-6-1
 اداری -ساختمان های تجاری-6-1-1

فضای میدان در بدنه های جانبی )شرقی و غربی( توسط 

تجاری، شهرداری و توسعه ،  -چهار ساختمان اداری

ساختمان اداری فرهنگی تاالر شهر تعریف می شود. نمای 

رو به عرصه آنها با پوسته ای نمایان از جنس بتن پوشش 

داده شده که نقش آن جدایی نمای متنوع ساختمان از 

 چشم انداز کلی میدان می باشد. عرصه ی عمومی و 

این پوسته های بتنی با تکرار و توالی منظم و هماهنگ 

تعدادی عناصر ساده برای ناظر درون میدان تقارن و تناسب 

ایجاد کرده که با طرح میدان هماهنگی خواهد داشت. این 

تجاری مجموعا با زیربنایی در حدود  -چهار ساختمان اداری

 شده است.سطح احداث  4رمربع در مت 50.000
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ساختمان توس و شمس با معماری دید از داخل فضای میدان به :16تصویر 

 ،ماخذ نگارندگانکامال مدرن

 

،ماخذ اداری توس -یساختمان تجاردید از خارج فضای میدان به : 17تصویر

 نگارندگان

 

،ماخذ  اداری-:دید از خارج فضای میدان به ساختمان های تجاری18تصویر 

 نگارندگان

 

 ساختمان تاالر شهر-6-1-2

مترمربع شاخص ترین  18.000تاالر شهر با زیربنای حدود 

که نماد اصلی  می باشدلند ترین ساختمان داخل میدان و ب

مجموعه ای شامل سالن  . ارتباطات اجتماعی و مردمی است

اجتماعات، موزه ، پژوهشگاه، کتابخانه و همچنین سالن ها 

و فضاهایی به منظور ارتباطات مردمی و جلسات شورای 

اسالمی شهر در طراحی آن لحاظ شده است . حجم و 

سیمای ساختمان تاالر شهر کامال مدرن است و به منظور 

 ایوان مانند و برقراری ارتباط با فضای میدان یک عرضه باز

یک صفحه در مقابل آن به صورت دروازه طراحی شده است 

. این دروازه، ایوان پشت را از فضای میدان جدا می کند. به 

این ترتیب ارتباط مردم با فضای داخلی ساختمان در چند 

مرحله صورت می پذیرد. همچنین صفحه روبروی ایوان 

ند و مانند ارتباط حجمی و بصری ساختمان را ساده می ک

تجاری به سادگی فضای  -ای ساختمان های اداریپوسته

 میدان می افزاید.

 تاالر شهر ،ماخذ نگارندگاندید از داخل فضای میدان به ساختمان :19تصویر 

 تنها فضای نشستن درون میدان در جلوی ساختمان تاالر شهر : 20تصویر

 ،ماخذ نگارندگان
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 آنساختمان شهرداری و توسعه -6-1-3

در ضلع جنوبی میدان، ساختمان کنونی شهرداری قرار 

گرفته است. این ساختمان در اوایل قرن حاضر ساخته 

شده است جدید با همان ترکیب، مرمت شده که در طرح 

نمادی  همچنان در حافظه تاریخی شهروندان به عنوان و

. این ساختمان با توجه به مانده استاز سابقه میدان باقی 

ه دارد بیشتر به فعالیتهای مدیریتی اختصاص موقعیتی ک

یافته است. همچنین جهت تامین فضای مورد نیاز برای 

عملکردهای خدماتی و ستادی از ساختمان جدید با نام 

استفاده شده است. این ساختمان در « توسعه شهرداری»

ارتباط با ساختمان فعلی و هماهنگ با آن، با حجمی ساده 

آن ترکیبی از خطوط شیشه و سنگ  ایجاد گردیده و نمای

است. جنس خطوط سنگی در ساختمان جدید همچون 

ساختمان شهرداری از تراورتن سفید می باشد و بازی 

سنگ و شیشه در خطوط افقی تنوع الزم را برای نمای 

این ساختمان بزرگ فراهم آورده است. این ساختمان در 

ساخته  متر مربع 7300هفت ترازو و با زیربنایی حدود 

آغاز شد و هم  83شده که عملیات اجرایی آن از زمستان 

اکنون در حال بهره برداری است. گفتنی است ساختمان 

نیز به عنوان ساختمان برتر  85توسعه شهرداری در سال 

  به لحاظ جلوگیری از اتالف انرژی معرفی شد.

 نگارندگانساختمان شهرداری ،ماخذ دید از داخل فضای میدان به : 21تصویر

 

 :توسعه ساختمان شهرداری ،ماخذ نگارندگان22تصویر 

توسعه ساختمان شهرداری ،ماخذ دید از خارج فضای میدان به : 23تصویر

 نگارندگان

 ساختمان های خارج میدان-6-2

در خارج از محدوده مرکز، حلقه دوم ساختمانهای پیرامونی 

شامل مجموعه  واقع شده اند. این گروه از ساختمانها در واقع

تجاری، دو پایانه مسافربری ، یک مسجد در  -های اداری

ابتدای خیابان شیرازی و یک مدرسه علمیه در ابتدای 

 خیابان دانشگاه و پارکینگ مجهز در شمال میدان می باشد.

 اداری-ساختمان های تجاری-6-2-1

اداری داخل  -در مقابل هر یک از ساختمانهای تجاری

ان دیگر با همان کاربری واقع شده که میدان، یک ساختم

حلقه همسطح سواره از میان آنها می گذرد. هر یک از این 

زیرگذر و پل بازار به یکدیگر  زوج ساختمان ها به وسیله

متصل می شوند. روحیه کلی این ساختمانها مانند معماری 
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بناهای درون میدان ، ساده و آرام می باشد. این ساختمانها 

تراز ساخته خواهد شد که دارای فضاهای  در سه و پنج

 خدماتی و تجاری و همچنین دفاتر اداری می باشند.

 

با معماری کامال مدرن،ماخذ  اداری–:ساختمان های تجاری  24تصویر

 نگارندگان

 

اداری با معماری کامال مدرن ،ماخذ –:ساختمان های تجاری  25تصویر

  نگارندگان

 مسجد حوض لقمان-6-2-2

در ابتدای مسیر ورودی خیابان شیرازی قطعه زمینی به 

مسجد حوض لقمان را در متر مربع  360مساحت حدود 

خود جای داده است که جایگزینی ست برای مسجد قدیمی 

این مسجد که زینت بخش  حوض لقمان در همان محل.

مجموعه میدان می باشد با یک معماری آرام با روحیه ای 

تجاری میدان پیش بینی شده  -اریمتفاوت با بناهای اد

است. نمای بیرونی و داخلی مسجد با پوشش آجر، کاشی و 

با ظرافتهای حجمی و . این بنا است تزئینات اسالمی همراه

در سیمای معماری، در تقابل با ش های ریزه کاری

ساختمانهای بزرگ اطراف خود به عنوان نقطه شاخصی در 

مسیر منتهی به حرم مطهر، در ابتدای می شود و طرح دیده 

 . استضا به حال و هوای معنوی موثر برای تبدیل ف

 

 :مسجد حوض لقمان در ابتدای خیابان شیرازی،ماخذ نگارندگان 26تصویر

پایانه های مسافربری و پارکینگ های -6-2-3

 عمومی

پایانه شمال غرب به طور کامل به اجرا در آمده و هم اکنون 

سکوها و در طراحی این پایانه در حال بهره برداری است. 

رانندگان، ایستگاه های مدرن و همچنین فضاهای الزم برای 

همچنین پارکینگ قرار گرفته است.کارمندان و مردم 

معادل عمومی زیرزمینهای اول و دوم این پایانه با زیربنایی 

دستگاه خودروی سواری  250مترمربع و ظرفیت  6700

همزمان مشغول به سرویس دهی به مراجعین این بخش از 

 محدوده مرکزی شهر می باشد.
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 ماخذ نگارندگانپایانه اتوبوس ها،:27تصویر 

 پایانه اتوبوس ها و مسجد حسینیه یزدی،ماخذ نگارندگان:28تصویر 

 نگارندگانماخذ ،:حوزه علمیه 29تصویر 

 

 ساختمان هایی با معماری مدرن در اطراف میدان،ماخذ نگارندگان :30تصویر 

 

 
 ساختمان هایی با معماری مدرن در اطراف میدان،ماخذ نگارندگان :31تصویر 

 ساختمان هایی با معماری مدرن در اطراف میدان،ماخذ نگارندگان :32تصویر 

 

 

:مسجد محمدیها در اطراف میدان،بازسازی این مسجد می تواند به  33تصویر

 ،ماخذ نگارندگاناسالمی کمک کند-ارتقاء هویت ایرانی
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:دید از داخل میدان به خیابان منتهی به حرم مطهر رضوی،ماخذ 34تصویر 

 نگارندگان 

 

:دید از باال خیابان به حرم مطهر رضوی ،ساختمان های داخل 35تصویر 

،ماخذ باعث تضعیف دید شده است و محل قرارگیری المان های فصلی  میدان

 نگارندگان

 المان های داخل میدان

 

 ماخذ نگارندگانشانه هایی از حرم مطهر رضوی،:ن 36تصویر

 

آبان ماه سال 11مجسمه سالم به طراحی غالم رضا سهرابی در :37تصویر 

در این میدان نصب شده است.مجسمه های برنزی سالم شامل چهارپیکره 90

که با موضوع ادای احترام به ساحت مقدس رضوی ساخته شده است 

 (،ماخذ نگارندگان6، 1392اند)مبهوت و همکاران،

 

 

در ایام محرم مشاهده شد،ماخذ :اسامی امامان،این المان فقط 38تصویر 

 نگارندگان

 

 :نقوش اسلیمی در پیاده رو های اطراف میدان،ماخذ نگارندگان 39تصویر 

 

نشانه هایی از حرم مطهر رضوی،این المان فقط در ایام نوروز مشاهده :40تصویر 

 شد،ماخذ نگارندگان
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 نتیجه گیریبحث و -7
 تعامل، و گفتگو برای است، شهری و اجتماعی فضایی میدان

 آنچه بنابراین. توقف و مکث نظارت، خرید، استراحت، تفریح،

 بلکه نیست واقعی میدان دارد، شهرت میدان به ما کشور در امروز

 وسایل که است تقاطع وسط در حرکتی مانع یک. است فلکه

 روی الزاماً خود حرکتی مسیر در و کنند گردش دورشه ب نقلیه

 هم برای مزاحمتی آنکه بدون نمایند، حرکت دایره از خطوطی

 بیاورند. وجوده ب

 

عبنتخااقلااله،شدنگرگود،گرنگوییمبهتمامیان،امیدمینکمفهوا

 هشتهشداگذاحطرهمطلوبشبهعهدیهادملکر

تناسدوبعاارنظازکهتـشهریسزباییکفضاانمیدسسااینابراست.

 دهتربورگمعابرمعمولیبزازب

ه ـچندگاند رـت.عملکـسازاـبنابهنیوچندگانهدیعملکردارایاغالبو

ای بر، ستامختلف ی عناصر کالبدد جووکه حاصل ان میدی   

ین و اند ه اماندهی شدزسان نساازه ی اندو اهماهنگی با شکل 

که چیستی ن ین مکااز اتجربه و بهتر فضا ای درک ت  برـعاملیس

ان دـد  .میـمتباین می نماین نسااهن ان را در ذمحیط میدی معنا

ی لگوهاانظر ان ،از یک میداز ا    طرحی شاخص ـنیزبا هدـش

ری و اداری در تجای هادینکهعملکراتوجه به ، نیاماندهی میدزسا

ی به مقتضاری ین معمااما ، اهددمی ن نشاه را پیش بینی شدآن 

یط ـهماهنگی با محو در خویش ای جزواسرشت عناصر و طبع 

ا که حاصل فضو محیط ن از آن نسااه     ـا تجربـی بـهاهمرو 

ری ین ناهماهنگی معمااثر د و در اشکل نمی گیر، ستاتجربه آن 

ی بجارا هویت ون بدرن و مدی   اـه فضـنسانی ک، ابا محیط

ا یرزهد شد. اسرگشتگی خور چاده، دکردرک باهویت ی فضا

نی نقش فلکه ار     میدـعناصدن وـبدارا ر ـبوه الـعا شهدان مید

گونه در سیر طوالنی ا شهدان یدیفا می کند. هرچند مانیز را 

ان تا میددوار مجسمه گرفته به شکل ان میدد، از شناسی خو

سترسی دحی جدید مستطیلی با اطرو گونه( ن مونوماداری)شهر

ی ـسترسد وت ـمرکزی ر ـنظ از  اـم، اتـسده ارـطی ک آزاد

 یکازجمعیتشبیش وسعتو بهتناسب ندامیتو ،شهر ان ندوشهر

 اـی و رـبابر یهمیتهاا  با نیامید باشد. یمرکز انمید

 دهبووتمتفادعملکرو عنظرنوازشهرکه سعتو در هیژوای تهـکیفی

نچن که آا م، امناطقمختلفشهرباشدو تهویتمحالهیهکنندوارا

میدان در طراحی جدید )طرح گسترش .ینگونه نیستامی بینیم 

 (به صورت فضایی،مرکزی در شهر کاربرد دارد. از1383از سال 

ن چواردی به موان می تووده محدد در موجوی جمله پتانسیل ها

ه خاطر دوـج، و(ع)تم ـهشم اـمه ااـگربه بای ید بصرر دمحو، 

ان وـه عنـبان دـنقش میآن، یخ ربا توجه به تاان میداز هنی ذ

وده ی دـمحدر گر ـشدگرد دـتع، اطیـتبارهی ااهرـش

ست ابدیهی د.کرره شاو... امذهبی ی هان لمااهمچنین ان،دـمی

ساماندهی  تـجهرا ب ـمناسی ترـبسر، مذکو یقابلیت ها

 آورد.هم می افر ها  انمیدب مطلو

 - ملی شاخص عناصر دادن ارقر و شهر صلیا یهارمحو به توجه

 ارزش به تر بیش توجه سبب نداتو می ،هارمحو درآن مذهبی

 در را ملی و مذهبی سحساا که ددگر ملی و فرهنگی یها

 رهرکشو در جایی آن از منظر ینا از. هدد می یشافزا انندوشهر

 یها ارزش پایه بر بایستی نشهرنشینا جتماعیا بطروا ،سالمیا

 هکنند تقویت نداتو می شهرها فیزیکی ی هچهر ،یابد نساما ینید

 و آورینو سریع شدر به توجه با همچنین باشد. عموضو ینا

 -  ملی هویت حفظ بر تأکید وملز لحا عین در و نشد جهانی

 به توجه ضمن باید ،سالمیا -نیایرا لصوا عایتر و مذهبی

 با ،فرهنگی ها ارزش حفظ و سالمیا -نیایرا یها شاخص

 سالمیا - نیایرا مفهومی نهاپشتو با نوین هایی حطر یگیرربکا

 نمخاطبا انبعنو ان،ندوشهر بجذ تموجبا یشهر یها نلماا در

 .  آورد همافر را سالمیا -نیایرا هویت حفظ ی مینه،زصلیا

 پیشنهادات
زیباسازی فضاهای شهری و مبلمان شهری همراه با معانی  -

 اسالمی

استفاده از گل ها و گیاهان معطر و گیاهان مورد توصیه حضرات -

 اطراف میدانمعصومین در میدان و پیاده روهای 

شناسایی و استفاده از نمادهایی در جهت معنادهی متفکرانه نه -

 ظاهری

اسالمی نظیر شمسه،نقوش –به کارگیری نماد های ایرانی -

 اسلیمی،گره ها و...

به کارگیری مفاهیم ایرانی نظیر اساطیر ایرانی ودانشمندان و -

 شاعران و... و ویژگی های قومی فرهنگی و ایرانی

 به کارگیری مفاهیم اسالمی نظیر متون قرآنی ،اعداد قدسی و...-

و عبادت و استفاده از اسامی خداوند،انبیا تاکید بر اصل ذکر -

 و...یادآوری ذکر خدا برای مردم

 اشاره تلویحی به مفاهیم آسمانی-

نشانه هایی از حرم مطهر رضوی در میدان و تجلی احترام به -

 حرم مطهر رضوی
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 شناسایی نمادهای فرقه های ضاله و اجتناب از ترویج آن -

 ه از عناصر بومی برای ارتقاء حس تعلقاستفاد-

رعایت نکات مربوط به شرایط زمانی به خصوص فصل ها در -

طراحی و اینکه چه عناصر و المان هایی در کدام فصل از سال 

سبب ایجاد هدف و انگیزه در شهروندان برای حضور در فضای 

میدان خواهند شد،سبب رونق و کارآمدی بیشتر میدان در تمام 

 ل خواهد بود.مدت سا

 ارتقای برای محیطی گرافیکی عناصر و عمومی هنر به توجه -

  میدان هنری_بصری های ارزش

 های ارزش  و هنر زمینه در آموزشی های فعالیت به توجه -

 به نسبت مردم عمومی دانش و درک توسعه برای سایت نمادین

 خیابان هویتی عناصر و نقش آثار،

و عناصر شهری با مفهوم اصیل  آشنایی پدیداورندگان فضاها-

  هایی  برنامه با توان می- زیبایی و شهرسازی اسالمی و بوم گرا

  خواسته با و) گســترده و جدی مسابقات برپایی چون اندیشــیده

 شــرکت ی همه ی هزینه پرداخت با و ،(مشــخص های

 و ها  برنامه به وصول( خاص مشــخصات و امکانات با) کنندگان

 .کرد تسهیل را مناسب های  طرح

ای که با ساختار و اجتماعی-های فرهنگیپرهیز از اجرای برنامه-

ها و ی ارزشی این شهر در تضاد است و لزوم اجرای برنامهشاکله

شوند. در دستوراتی که با توجه به این ساختار طراحی و اجرا می

اجرای این زمینه، برای تأمین نیاز فرهنگی این شهرها، باید به 

 .های هنری، مذهبی و دینی اقدام نمودبرنامه

 وسازهای ساخت کیفی کنترل برای چارچوبى و ضوابط تدوین -

 پیرامون نماهای ساماندهی برای آور التزام قوانینی تدوین و جدید

 ها خیابان هویتی و کالبدی ابعاد به توجه با
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،نشریه مسکن و محیط "موردی:محور شهیدچمران شیراز

 .98-87،صص141روستا،شماره
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یخی (،فضاهای شهری در بافت های تار1370سلطان زاده،حسین،)]17[

 ایران،دفتر پژوهش های فرهنگی ،تهران

سلطانی ،مهرداد،منصوری ،سید امیر و فرزین،احمد ]18[

(،تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای 1391علی،)

 8،سال نهم،صفحه 21معماری،مجله باغ نظر،شماره 

 ،تهران،انتشارات امیرکبیر"فرهنگ عمید"(،1363عمید،حسن،)]19[

(،عصر اطالعات،اقتصاد،جامعه و 1380کاستلز،مانوئل،)]20[

 فرهنگ،ترجمه حسن چاوشیان،تهران،انتشارات طرح نو

(،نمادهای فرهنگی در مناظر شهری:بیان 1389کریمیان،حسن،)]21[

معنا،حس هویت و آرامش وحی،پژوهش های جغرافیای انسانی،شماره 

 119-132،صص.1389،زمستان 74

(،ناحیه گرایی در ایران از منظر جغرافیایی 1389کاویانی راد،مراد،)]22[

 59سیاسی،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ،صفحه

(،فضاهای شهری،ترجمه :هاشم نژاد،انتشارات 1375کریر،راب،)]23[

 جهاد دانشگاهی.

(،فرهنگ لغت فارسی معین،تهران،انتشارات 1371معین،محمد،)]24[

 امیرکبیر

هویت "(،1392رزی،آرزو و شریفی نژاد،)مبهوت،محمدرضا و فرام]25[

،اولین همایش ملی "در نشانه های شهری،نمونه موردی شهر مشهد

 28معماری،مرمت ،شهرسازی و محیط زیست پایدار

،انتشارات "تاریخ مشهدالرضا علیه السالم"(،1383ماهوان،احمد،)26[

 ماهوان،مشهد

تطبیقی -تحلیلیبررسی "(،1392مختاری ملک آبادی،رضا،)]27[

،فصلنامه "نمادهای هویت بخش شهری )مطالعه موردی :شهر اصفهان(

جغرافیا و مطالعات محیطی،سال دوم،شماره هشتم،زمستان،صص 

115-136 

نمادها و نشانه ها در واکاوی مولفه های "(،1392نصر،طاهره،)]28

 هویت کالبدی شهر ایرانی

 رات جهاد انشگاهی ،انتشا"هویت شهر"(،1392نقی زاده،محمد،)]29[

وحدت،سلمان و سجادزاده،حسن و کریمی ]30[

 تبیین ابعاد موثر بر منظر خیابان در جهت"(،1394مشاور،مهرداد،)

مسئله هویت در توسعه های جدید "(،1373هاشمی زاده،فرامند،)]31[

،مجموعه مقاالت ارائه شده در کنفرانس بین "شهری و شهرهای جدید

،انتشارات 2رهای جدید در اصفهان،جلدالمللی توسعه شهری و شه

 شرکت عمران شهرهای جدید،چاپ اول،تهران.
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