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 چکیده:

با شکل  معماری و شهرسازی، هویت یک جامعه و طرز تفکر و شیوه زیست را به نمایش می گذارد.

گیری موج شهرنشینی و ایجاد مکان های جدید سکونت )شهرهای جدید(، نیازها هم متحول شده است 

ثیر نیز شاهد شکسته شدن قالب های نظم سنتی بوده که کارآیی خود را از دست داده و چنان تحت تأ و

شهرهای  تغییرات سریع قرارگرفته که هویت یابی، به موضوعی مهم و قابل تأملی تبدیل شده است.

و حال بومی خود خارج شده است و هیچ  جدید به دلیل فقدان پیشینه ی تاریخی به تدریج از حس

وار است که  لذا تالش این پژوهش بر این مقوله است .گونه هویتی را در ذهن ساکنین خود القاء نمی کند

به معرفی را هکارهایی جهت خلق هویت شهرهای  اسالمی –با استفاده از الگوهای معماری  ایرانی 

های توصیفی ـ جدید بپردازد. تحقیق حاضر به لحاظ روش و با توجه به ماهیت آن از انواع پژوهش

بندی  ربردی طبقهتوان آن را جزو تحقیقات کاتحلیلی )ارزشیابی( است. همچنین به لحاظ هدف می

نتایج بدست آمده در این  است. ای نیز استفاده شدهنمود. در خالل این پژوهش از روش کتابخانه

اسالمی قابلیت معاصر سازی دارند و می  –لفه های معماری سنتی ایرانی موپژوهش نشان می دهد که 

به تنوع فرهنگی در ساخت و توجه هم چنین  توان  آنها را به شهرهای جدید، شهر اصفهان تعمیم داد.

و  شدهماندگاری شهروندان و ایجاد حس تعلق مکانی ساکنین  موجبساز و معماری شهری می تواند 

مسئولیت پذیری را به عنوان اصلی ترین عامل در ایجاد محیطی برای زندگی ارتقاء دهد و مانع بروز 

، تحرک اجتماعی، ماندگاری و  استقالل  فرهنگی شهر. شودبحران های هویتی و عواقب منفی آن 

 عالقمند ساختن ساکنان به شهر را تضمین می کند.

 

 اسالمی، شهر اصفهان.-هویت، شهرهای جدید، معماری ایرانی های کلیدی:واژه

                                                           

 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری -1

 کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی -2



 

 

 

 

 
 

 مقدمه

بینی و تفکر انسان و ماشینی شدن زندگی انسان،عامل تک بعدی شدن حیات و زمینه دگرگونی در جهان

های مختلف زندگی و سیطره تفکرمادی گرایی بر جنبهگردیده وساز خود بیگانگی و بحران هویت انسان 

دگرگونی در شهرهای رفتار و شیوه زندگی بر ساخت و ساختار فضاها و سازمان فضایی شهرهای جدید و 

تواند شرایط محیطی )نور،درجه با هویت مذهبی شده است.امروزهبا استناد به این که ماشین می

)نقی زاده . اند فاقد هویت شده و به صورتی همسان در آمدهشهرها  حرارت،رطوبت(را تنظیم کند، معماری

،7831 :222.) 

تحلیلی با تأکید بر معماری  -ش، روش توصیفیپژوهبا توجه به ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این 

اسالمی شهر اصفهان  می باشد.اطالعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعات و بررسی متون و  -ایرانی

( و مراجعه به سازمان های ها، آمارنامه ها، مقاالت، مدارک، ...ای )کتب، پایان نامهمنابع اسنادی، کتابخانه

تجزیه و تحلیل اطالعات از روش های توصیفی و  وگردآوری ، طبقه بندی  در است. به دست آمده مربوطه

 تحلیل فضایی استفاده شده است. 

و...از بزرگان مکتب مدرنیسم هستند. این مکتب به شهر حول 6،اود5، استروملین4،لوکوربوزیه8تونی گارنیر

.آنها پردازدمسایل معماری می و  صرفا به ،هکردگذشته و تاریخ و زمان نگاه ارتباط با  محور مدرنیسم و قطع

موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت جایگاهی نداردو باید از شهرهای قدیمی تمرکز زدایی شود.در معتقدند 

به قوطی کبریت و بی  امکاتب فرامدرنیسم وفرهنگ گرایی از فرهنگمدرنیسم که شهر ر ،مقابل این طرز فکر

های جدید که بافت سنتی های بساز و بفروش، انسان ستیزی وسر انجام احداث خیابانروح،وجود ساختمان

برند انتقاد شده است. در مکتب فرهنگ گرایی در نگاهبه شهر محورهای معنوی را بر شهرها را از بین می

بر جزء یعنی افراد غلبه دارد و مفهوم فرهنگی دارد. این مکتب معتقد است کل یعنی شهر مادی مقدم می

. شهر بر مفهوم مادی آن مقدم است برگشت به گذشته و توجه به زیبا شناسی از مشخصات این مکتب است

 (77-74: 7835)زیاری،
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در  7341در باره شهرهای جدید نظریه هایی مطرح شده است که از جمله نظریه سیلک باکینگهام در سال 

وچند ، هزار نفر بیان می کند 71شهرهای جدید را معادل جمعیت بهینه عنوان شهرهای جدید، رساله ای با 

هزار نفر  711حد متناسب جمعیت را برای شهرهای جدید  7315سال بعد بنجامین و ریچارد سون در سال 

شهرهای  در مورد روند شهرهای جدید بایستی گفت از زمان احداث سکونتگاههای(23: همان). بیان می کند

شهر های ولوین و لچ ورث شروع شد تا غ جدید که در آستانه قرن حاضر با طرح اندیشه هاورد و نیز با

کنون، در اهداف و گونه شناسی این مراکز سکونتی تحوالت بسیاری به وجود آمده است. باغ شهرها به 

ها بویژه شهرهای صنعتی مطرح عنوان الگوی اولیه شهرهای جدیدبه عنوان گزینه ای در برابر برخی از شهر

در . دنای جدید به منظور رفع مشکالت مادر شهرها مورد توجه قرار می گیرهرهمی شوند. بعد از ایندوره ش

ودر ه اصل سیاست تمرکز زدایی منجر به احداث شهرهای جدید در پیرامون حوزه های مادر شهر شد

امه ریزی ناحیه ای و سیاست تمرکز زدایی نهایت شهرهای جدید به عنوان ساماندهی فضای ملی، برن

 (84-85: همان ). دنطرح می شوممعیتی و اقتصادی ج

( 1: 7812کانی،د)داوری ار"مفهوم هویت در دوره جدید و به وضوح از زمان هگل مطرح شده است."

د خو"موضوع هویت و شناخت خویش به عنوان بنیاد تفکرات انسان مطرح بوده که در کالم معروف ارسطو

می  "من عرفه نفسه فقد عرفه ربه "و در حدیث نبوی "می اندیشم پس هستم "و در شعار کانت "را بشناس

 (63: 7834.)جوادی آملی،توان به عنوان شاهد ذکر نمود

تحلیل وارزیابی احساس هویت ساکنین در » ( در مقاله ای تحت عنوان7811ا وارثی و همکاران)ضحمید ر

نتایج این پژوهش نشان میدهدکه بین مدت زمان «شهرجدید فوالد شهر(  :هرهای جدید)نمونه موردیش

زندگی ساکنین در شهر،میزان رضایت ساکنین از دسترسی به خدمات شهری ومیزان تعلق آنها نسبت به 

همچنین نتایج حاصله همبستگی بین سطح تحصیالت ساکنین و .مکان زندگی شان همبستگی وجود دارد

 رد می کند. اکنین شهر دست می دهد راکه به س احساس هویتی

می خوانیم شهر بی هویت !بررسی شهرِجدید، مینویسیم » (در مقاله ای تحت عنوان7812نجمه مظفرپور)

معنی کلمه رد نکاتی که شامل هپرداخت یمواردمختلفبه بحث در«راهکارهای ایجاد هویت درشهرجدید

 می تواند دارای هویت باشد ودر چه حالتی دارای هویت نیزرآیا شه نهایتا اینکه هویت، طرح نظریه هویت و

 ه است.پرداخت یا بی هویت تلقی می شود ،

نمونه  -طراحی مجدد بر اساس معیارهای خودی در مقیاس محله »سارا میرعین در پژوهشی تحت عنوان

کلیجهت طراحی و به عنوان ایده  وبه عنوان نمونه موردی انتخاب را ،بهارستان «موردی: شهرجدید بهارستان

ابتدا به استخراج اصول  گرفته است.وی هویت بخشی به آن، از اصول حاکم بر شهرهای کهن ایرانی بهره

پس از تدوین چارچوب نظری، با در نظر داشتن مشکالت و و ، هشهرسازی شهرهای کهن ایران پرداخت



 

 

احی محله ای در بهارستان معضالت شهرهای جدید باالخص شهر جدید بهارستان، از این اصول برای طر

. نتایج حاصل از فرایند پژوهش و طراحی حاکی از آن است که اصول شکل دهنده ه استبهره جست

شهرهای کهن ایرانی قابلیت معاصر سازی دارند و به خوبی می توان جهت ارائه طراحی شهری معنادار و با 

 .هویت از آنها بهره جست

 اسالمی و تأکید بر –به شهرهای جدید، با بررسی معماری ایرانی در پژوهش حاضربه منظور هویت بخشی 

. جهت پاسخ به پرسش بنیادین در این پژوهش است تحلیلی استفاده شد -شهر اصفهان،از روش توصیفی

مشکالت  و معضالت گرفتن اسالمی پرداخته و با در نظر -درابتدا به استخراج مولفههای معماری ایرانی

زمینه فقدان هویت به بررسی عناصر معماری سنتی شهر اصفهان و تعمیم آن به شهرهای شهرهای جدید در 

می  پاسخ گویی به این پرسش است که  آیا این پژوهش به دنبال . ه ایمجدید به منظور هویت بخشی پرداخت

  اسالمی شهر اصفهان بهره جست؟ -توان برای هویت بخشی به شهرهای جدید از عناصر معماری ایرانی

 وپاسخ های احتمالی به این پرسش عبارتند از:

 شهرهای جدید دارای هویت مجهولی هستند. -

 ایرانی شکل خاصی به سیمای شهرهای همچون شهر اصفهان بخشیده است. –معماری شهرهای اسالمی  -

 باشد.ایرانی در هویت بخشی شهرهای جدید موثر می -معماری اسالمی -

 

 بحث:

 
 مفهوم هویت : 

چند بعدی دارد، و هنگامی که این مفهوم، در که به خودی خود، خاصیتی پیچیده ومفهومی است « هویت»

ارتباط با شهر قرار می گیرد، می توان گفت به نوعی این ویژگی تشدید می شود. هنگامی که از هویت شهر 

به طور منطقی با صحبت می شود، باید از یک سو ویژگی های یک محدوده ی جغرافیایی را که در ذهن 

و از سوی . درنظرگرفت یکدیگر مرتبط اند و می توان آنها را به عنوان یک کل منسجم به تصور درآورد،

از سایر محدوده  دیگر بخشی از هویت درگرو وجوه تمایز و تفاوتی است، که باعث می شود آن محدوده را

باعث می شود که هویت شهر  ،ن مراحل. فقدان در هر کدام از ایای مجاورش تشخیص داده و جدا کنیمه

در ذهن کنشگرانش، با اختالل مواجه شود. لینچ در کتاب سیمای شهر خود به تفصیل به این موضوع می 

به آسانی اجزاء شهری را بتوان شناخت و بتوان آنها را در ذهن ، در قالبی به هم پیوسته به یکدیگر » پردازد.

 (72: 7151،)لینچ «ارتباط داد



 

 

مورد توجه  شهر و دیگری ساکنان  (ابعاد جسمانی و فیزیکی شهر)یکی سیمای شهر،، هویت شهردر 

چنانچه تصور شهری خالی از . و به مکانی معنادار تبدیل می شودشهربا حضورساکنانش روح می یابد، ند.ا

 ی داردپس آنچه در تعریف هویت یک شهر نقش اساس .نزدیکاست سکنه، به تصویر یک خرابه و بیابان 

است. در توضیح رابطه ی شهر و شهروندان باید نوعی رابطه ی متقابل قائل  آن ساکنینرابطه ی میان فضا و 

افتن و تعریف خود، ناگزیر خود را به مکان منسوب می کند، و از سوی دیگر با یانسان برای هویت  ،شد

وجودی هر انسان که هویت  بخشی از شخصیت»به شهر هویتی خاص می بخشد: ،حضور و فعالیت در شهر

« فردی وی را می سازد، مکانی است که او خود را با آن شناسایی می کند و به دیگری می شناساند.

 (286 :7835کربالیی نوری و همکاران،)

 
 اسالمی: -تحلیلی بر معماری ایرانی 

مستقیم دارد، در این  بینش اسالمی پیوندیو ل معماری اسالمی با اصول اعتقادی از آن جا که مبنای تشکٌ

 اسالمی مورد مطالعه و مدنظر می باشد. -تحقیق ، همه جا نفوذ اندیشه اسالمی در معماری ایرانی

بینی بینی توحیدی خویش و با عمل در فضای فرهنگ ایرانی که متأثّر از آن جهانایرانیان به تبعیّت از جهان

که در آثار غربیان توجه شده  تر از توسعه پایدارتر و غنیهای بسیار پیشرفتو متّکی بر آن بوده است، به نسخه

عمل نموده و فراتر از توسعه پایدار )که به دنبال حفظ منابع برای آیندگان است( در جستجوی کمال و است،

 :آ(7835)نقی زاده،اند.باالتر از آن، به دنبال گرایش دادن مادّه به سمت تجرّد بوده

یروز ساخته نشده بلکه موجودیتی است از تاریخ که از گذشته ها شروع شده و معماری سنتی تنها برای د

قابل ادامه در آینده است. معماری از مجموعه ی متغیرهایی تأثیر می گیرد مانند: مصالح ساختمانی، دانش 

فنی، اعتقادات و باورهای دینی، سازگاری با شرایط محیطی که هنوز هم در جای خود اهمیت دارند در 

اسالمی استفاده از بادگیر برای خنک کردن هوا، حوض وسط حیاط برای تلطیف  –بک معماری ایرانیس

ای از شگردهای معماری متناسب با شرایط توان مجموعههای سر پوشیده میهوای خشک،ساخت گذرگاه

انتزاعی ملهم از اسالمی درمعماری شکل های  –در تمامی تزیینات  ایرانی زمان و مکان به شمار آورد.تقریباٌ

طبیعت، اشکال هندسی   وفرم ها ی تزیینی خطاطی که از لحاظ ترکیب و تنوع و خالقیت و ظرافت در 

معماری بی نظیر می  باشند مورد استفاده قرار می گیرد. که موضوعات خطاطی به کار رفته در بناهای 

ستند.قانون کلی استفاده از این هنرها گوناگون و به ویژه ابنیه ی مذهبی آیات کریمه ی قرآن و احادیث  ه

اسالمی را می توان در سادگی، یگانگی، هماهنگی و ارج نهادن بر طبیعت خالصه  –در معماری ایرانی

نمود.آراستن سطوح ساختمانها به شکل های الهام گرفته از طیبعت) گل و گیاه( دراقلیم نیمه خشک ایران و 



 

 

که طبیعت در تفکر حاکم بر معماری داشته است  که موجب نوعی اصفهان نشان دهنده میزان اهمیتی است 

 ( 261-212 :7818قبادیان ،اسالمی در سراسر گیتی شده  است.) –هویت بخشی به معماری ایرانی 

اسالمی، ناشناختگی نسبت به دنیای معنوی در برگیرنده مجموعه بناها،  -علت عدم درک معماری ایرانی

نسبت به نظام فرهنگی و نسبت به پایه های تاریخی دنیای ایرانی می باشد. بنابراین شناخت دنیای ایرانی، 

تفکر و شیوه زیست آنان  معماری و شهرسازی هویت یک جامعه و طرزشناخت معماری را به همراه دارد.  

 را به نمایش می گذارد.

 

 تحلیلی بر شهرهای  جدید:

دوره اول در . سابقه احداث شهرهای جدید در ایران به سبک و مفهوم امروزی چند دوره را طی کرده است

های کارمندان دولت. اقتصادی و کوی ، نظامی-فاصله دو جنگ جهانی شامل: شهرهایی با اهداف سیاسی

های کارمندان،دوره سوم از نیمه دوم دهه نو شهرهای نفتی و کوی :دوم بعد از جنگ جهانی دوم شاملدوره 

صنعتی و دوره  –های اقماری نوشهرهای صنعتی مستقل و شهرک :تا پیروزی انقالب اسالمی شامل 7841

یشنهادی های پس از انقالب اسالمی شکل گرفت. تفاوت مهمی که میان شهرهای جدید پسال :چهارم

های پیش از طی سال .استنها خورد، در عملکرد آامروزبا شهرهای جدید سه دوره پیش به چشم می

در حالی که شهرهای  هانقالب اسالمی، هدف از احداث شهرهای جدید نوعی عملکردگرایی اقتصادی بود

ها از احداث شوند.اکنون که سالجدید امروزی،محل اسکان سرریزهای جمعیت شهرهای بزرگ تلقی می

گردد که این شهرها مسائل بسیاری شود، مشخص میها بررسی میو هدف از احداث آن گذشتهاین شهرها 

 (31-11: 7835)زیاری،. اندرا در مراحل اولیه و شکل گیری و نیز نظام اسکان کشور پدید آورده

تعمق قرار گیرد این است که برای نکته مهمی که در ارتباط با احداث شهرهای جدید بایستی مورد توجه و 

ایجاد بیشتر این شهرها به شرایط تاریخی، سنتی، فرهنگی و روانشناسی مردم توجهی نشده است.یکی از 

دانند. بحران در ها میهای مختلف، بی هویتی آنترین دالیل عدم موفقیت شهرهای جدید را در زمینهبزرگ

)وارثی،  .ی، دل زدگی و بی تفاوتی را به دنبال خواهدداشتهویت پیامدهای ناگواری مثل مسئولیت گریز

توان هویتی قائل شد که این ( برای شهر و محیط زندگی انسان نیز همانند هر اثر انسانی دیگر، می41: 7811

 (7811هویت ، ضمن آن که منبعث از هویت و تفکر انسانی است، مقوم  آن نیز هست.)نقی زاده،

هر جدید بایستی به گونه ای باشد که ساختار مصنوع خلق شده در هماهنگی و فرایندساخت و ساز در ش

تطابق با هویت طبیعی موجود و ارتقای مؤلفه هایی در آن عمل نموده و تعامل بهینه و فعالی با ویژگیهای 

 .طبیعی موجود برقرار سازد،هویت انسانی نیز به صورت تدریجی و بااسکان جمعیت بروز می نماید

 ( 77: 7831فر، )بهزاد



 

 

 

 ی شهری اصفهان ناحیه

با ایجاد کارخانه ذوب  که کیلومتر مربع 5531مساحتی تقریبی  باای است ناحیه شهری اصفهان، محدوده

که . دمی آیهای صنعتی کشور به حساب ناحیه شهری اصفهان پس از تهران یکی از نیرومندترین قطب آهن

 4باعث رشد سریع جمعیت، نقاط شهری و جمعیت شهرنشینی شده. بدین ترتیب در ناحیه شهری اصفهان 

برای جذب سرریزهای جمعیتی  سپاهان شهرپوالد شهر، بهارستان و  های: شاهین شهر،به نام شهر جدید

 (.7)نقشه . ده استشهر اصفهان و ناحیه اصفهان و نیز برقراری تعادل و ساماندهی فضایی ناحیه احداث ش

 
 

 نحوه استقرار شهرهای جدید در ناحیه شهری اصفهان -1نقشه 

 

 تاریخچه شهر اصفهان:

اصفهان از جمله شهرهایی است  .رایط گوناگونی را تجربه کرده استشهراصفهان در طول تاریخ ادوار و ش

ی تاریخی ایران، از هادورهاین شهر در عموم  که شاید تاریخ و سابقه ی آن به قدمت کشور ایران برسد.

است. اصفهان از شهرهای بسیار قدیمی است و  رفتهیمشهرهای بزرگ و با اهمیت این کشور به شمار 

آن در  مناسب رسد. موقعیت طبیعی و جغرافیاییی سوم قبل از میالد میموجودیت تاریخی آن به هزاره

رود در مرکز فالت وسیع ایران و خاک حاصلخیز و مصون بودن از آفات زمینی و آسمانی و وجود زاینده

ی اقوام آریایی ساکن این مرزو بوم هاتیفعالهای گذشته به آن امکان داده است که از مراکز مهم ی دورههمه

ی اول تاریخی ردیف شهرهای مهم درجه شناسان قرن اخیر اروپا، اصفهان را درباشد و مورخان و باستان



 

 

اند و از نظر مناسبت و اهمیت تاریخی اسالمی آن را دنیا مانند: پکن، ونیز، رم و فلورانس معرفی کرده

 (12: 7831)مومنی،د. انلقب داده« ی جهان اسالمستاره»

با  تسخیر  اعراب ناچار   تا زمانی که ،در دوره ی اشکانیان اصفهان قلمرو یکی از پادشاهان )ساتراپ( بوده

دردوره ی آل زیار اصفهان قلمرو مردآویج شد و در زمان دیالمه به پایتختی رکن  به پرداخت جزیه شد.

اصفهان از این زمان تا شروع دوره ی ایلخانان رنگ آرامش به خود ندید و دوران دشوار  الدوله برگزیده شد.

 حمله مغول را از سر گذراند .

فرم  آغاز شد، زمانی که شاه عباس اول آن را به عنوان پایتخت برگزید. .قه 7111ن از سال شکوفایی اصفها

کاروان  بازار، با طراحی و ایجاد میدان نقش جهان، و استخوان بندی شهر از این زمان به شکل اصولی،

ور عمده  باغ عباسی شکل گرفت که تا کنون همین فرم به صورت  مح رسراها، پل ها، مساجد و طرح چها

 (71 :7834شهر عمل کرده و شهر را انتظام داده است.) مرتضی عمرانی، 

و تا  هجری و دست یافتن محمود افغان به اصفهان رونق اقتصادی اصفهان از میان رفت7711پس از سال 

در زمان فتحعلی شاه  دوران حکمرانی کریم خان زند این افول قدرت و مرکزیت شهراصفهان ادامه داشت.

 اهتمام به مرمت بناهای شهر گذاشت.  ،فهان دوباره شروع به رشد و توسعه  کردو نظام الدوله وزیراص

ه پیروی از شهرهای اروپایی به تدریج نوعی منطقه بندی مدرن در شهر اصفهان بسال  51در طول بیش از 

دلیل شبکه های مسکونی و تفریحی بوجود آمد. و به همین  ،صنعتی ،شکل گرفت و مناطق تجاری اداری

 ،عملکردی مانند آب انبارها و بسیاری از عناصر را به شبکه های ماشین رو داد. ی خودجاخطی 

پس از  .تکایا و...که حیات شهر در طول قرنها به آن وابسته بود کاربرد خود را از دست داد ،کاروانسراها

جمعیتی یافت و بدنبال گسترش  انقالب اسالمی و در زمان جنگ تحمیلی اصفهان رشد چشمگیری از نظر

عجوالنه شهر اقدامات وسیعی برای بازسازی نواحی و محالت قدیمی و خدمات رسانی به محالت جدید به 

ستخوان بندی موجود شهر اصفهان بر دو محور عمود بر هم یکی طبیعی زاینده رود و دیگری ا عمل آمد.

ها حتی برغم توسعه شهر اصفهان جوابگوی  و قرنها  استوار است که در طول سال انسانی چهارباغمحور 

 (24- 26: )همانزندگی و نیازهای مردم بوده است. 

توانسته خود را از شرایط  طبیعی پیرامون نمی ،باید به این نکته توجه داشت که در تمام طول تاریخ  معماری

این ی می باشد که باعت تمایز جدا نگه دارد. بنابراین سبک معماری هر منطقه ای تابع یکسری پارامترهای

مهمترین پارامترهایی که در سبک معماری شهر اصفهان نقش دارند  می توان  مناطق می شود. منطقه از دیگر

 به  موارد زیر اشاره نمود:

 اقلیم  -7



 

 

ها از نظر اقلیم، پوشش گیاهی و... تفاوت دارند و به احتمال قریب به یقین هماهنگی بین ساخت و مکان

های کمی و کیفی از ویژگی های معماری در مکان های مختلف بوده است. سازها و شرایط اقلیمی از جنبه

 بودهخشک و سرد در غرب اصفهان از نظر اقلیمی در محدوده حد واسط ناحیه خشک در شرق و ناحیه نیمه

 طقه آسایش قرار دارد.های سال خارج از من و حدود تغییرات دما و رطوبت هوای شهر اصفهان در اکثر ماه

بنابراین تیپولوژی معماری شهر اصفهان باید به گونه ای باشد که در فصل گرم سال با جلوگیری از تابش 

مستقیم آفتاب به درون فضاهای داخلی جلوگیری کرده و از پتانسیل خنک کننده باد برای ایجاد شرایط 

انرژی تابشی خورشید صورت گرفته و ساختمان  ازبهره مندی مطلوب استفاده و در فصل سرد سال حداکثر 

شرقی بهترین شکل قرارگیری  جهت جنوبی یا جنوب به آستانه های آسایشی انسان نزدیک نمود. را

 در معماری های مرکزی یا باغچه داخلیوجود حیاط (52، :7835)کاظمی .باشدمی در شهر اصفهان ساختمان

 (277: 7834کسمائی، )د. رورطوبت در هوای خشک  مناطق به شمار مییکی از مؤثرترین عوامل ایجاد  سنتی

 دانش -2

جذابیت جهانی معماری ایرانی نوشته  معرفی در 21فرانک لوید رایت بزرگ ترین معمار آمریکایی در قرن  

در روزگاری که معماری غربی قرون وسطی ساختن طاق های سنگی را آغاز می کرد. معماری ایرانی » است:

می کرد با برترین دانش از  ییق ها و گنبدهای بلند قامت برافراشته بود و ایرانی عاشقانه با سنگ بناطا

پی های عظیم از آجر و ساروج می ریخت. بر دیوار قطور از خشت، گنبدی « داغ»کاربرد خاک رس و کوره

عماری ایرانی ایجاد آجری می نشاند و درونش را از کاشی، نقش های زیبا می انداخت شاید قصد غایی م

 «کیفیتی در روح و روان آدمی بود. معماری ایرانی جایگاهی رفیع زیر بام های بلند معماری جهان دارد.

 ، اعتقادفرهنگ -8

اکم بر جامعه و... در بسیاری از حبه عنوان زیر ساز فرهنگ ، اقتصاد، قدرت اصول اعتقادی یا بینش عقیدتی 

ظر جغرافیایی می نهد. بی تردید ایدئولوژی اسالمی، در ساختن و پرداختن جاها اثر و مهر خود را بر منا

با استفاده از افکار دانشمندان اسالمی پدیده های  ه سزایی داشته است کهمناظر و پدیده های جغرافیایی اثر ب

از  جغرافیایی بدیعی چون مساجد، آب انبارها، شهرها با معماری و ویژگی های خاص هنرهای اسالمی

)سعیدی . ه استدورخطاطی در تمامی سرزمین های اسالمی از اسپانیا تا شرق دور پدید آ و طراحی جمله:

 (75-87: 7812رضوانی،

 هنر -4

کاری، و...  نقاشی، خوش نویسی، کاشی .هنرهای خاص در معماری هویت دهنده فضای شهری هستند

 جوامع مختلف ایفای نقش می کنند. اگر فضاهنرهایی هستند که به عنوان عوامل هویتی فضاهای شهری 



 

 

  به دنبال آن   مسلماً د،نشده باشارزش های اصیل و بومی طراحی و ساخته  با ی شهری هنرمندانه و مطابقها

 . گیرندمی مورد بهره برداری قرار  وهنرمندانه اداره فضاها ی شهری، 

شهر  اسالمی -با تأکید بر معماری ایرانیهویت بخشی به معماری شهرهای جدید در این پژوهش به دنبال 

و عوامل موثر درهویت اسالمی  –های معماری سنتی ایرانی  یژگیاین پژوهش بر  و .می باشیم اصفهان

که پس از طی مراحل  هدر این پژوهش فرضیاتی مطر ح شدبخشی به شهرهای جدید متمرکز می باشد.

 تحقیق مورد ارزیابی قرار می گیرند.

به تخریب معماری   هابومی برای هویت بخشی شهرهای جدید، ضمن از بین بردن ارزش الگوهای غیر

اند و به و الگوهای بیگانه را جایگزین الگوهای اصیل اسالمی نموده شهرها بر اساس سنن اسالمی پرداخته

ای خود به برای اغفال جامعه و اغن و، کنندعنوان معماری جهانی خود را نماد و نشانه تمدن قلمداد می

های زنند. گاه با کاشی کاری، گاه با ایجاد حیاط مرکزی، گاهی به صورت بادگیریهای قدیم میتکرار فرم

گردند. این تکرارهای بی ریشه در واقع کالبدی بی معنی به عنوان معماری تزیینیدر معماری جدید نمایان می

غربی معماری و شهرسازی که  ی معروف جهانهاشود و چه بسا در دانشگاهاسالمی به نمایش گذاشته می

جدید به  هایشهر کند.نامند به جهانیان و به مسلمانان القاء میخود آن را معماری و شهرسازی اسالمی می

 تاریخی و همچنین عدم وابستگی شهروندان نسبت به فضاهایی که خود هیچ نقشی در پیشینهدلیل فقدان 

از حس و حال خود خارج شده و هیچ گونه هویتی را در ذهن ساکنین  به تدریج و فرینش آن نداشته اندآ

 (226: 7831)نقی زاده ،  .القا نمی کند خود

احداث شهرهای جدید در کشور را باید تصمیمی عجوالنه و با پشتوانه کارشناسی ضعیف ارزیابی کرد به 

، آن را تجربه ای ناموفق ارزیابی می کنند. به طور کلی هم امروزه جز در نمونه های محدودهمین علت 

جامعه شهرسازی و متفاوتی داشته است، از جمله : احداث شهرهای جدید در ایران نقاط مثبت و منفی 

 از طرف دیگر .داددر کنار هم قرار  رانیروهای ماهرو  با نقاط ضعف و قوت خود آشنا ساخترا معماری 

آنها تعریف ی عملکرد مشخصی برا  قرار دارند یدر حوزه مادرشهر شهرهای جدید با توجه به این که

در مکان هایی ساخته شده  عموماً ،بدون توجه به شرایط جغرافیایی و محیطی مورد نیاز ظاهراً. نشده است

اند که امکان تملک زمین بیشتر بوده است.از خصوصیات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی  شهرهای حدید 

به علت نداشتن هویت و عملکرد تعریف شده ای در جذب  یچ گونه اطالعی در دست نبوده است.ه

انگیزه الزم را برای  هاری نتوانستمعمبه دلیل ضعیف بودن سطح شهرسازی و و اند. همهاجران نیز بازماند

 (776-771: 7831) رهنمایی،.اسکان به وجود آورد

موضوع جهانی شدن در هویت بخشی به شهرهای جدید تاثیر فراوانی داشته که امروزه،  مباحثی یکی از 

هویت خود را  ها و جوامع،  ملّت. اندهای آن، اتّفاق افتاده، و بعضی دیگر در حال وقوعکه برخی جنبه است



 

 

معموال به دنبال حفظ و تقویت  و آمده می دانند.ش و آنچه که از اینها پدید باورها و فرهنگ خوی مرهون

 سازی مطرح است، یکی از اصلیدر دورانی که بحث جهانی شدن و جهانی بنابراین .این هویت می باشند

گیری از امکانات جهانی ترین راهبردها، حضور در عرصه جهانی، با اتّکا به خویش، به منظور حداکثر بهره

  .است آن  شدن، و تقلیل و امحاء تبعات منفی

که  بر اساس  جهان بینی جامعه و متکی بر علم پایدار ماخوذ از وحی شکل  «اسالمی -شهر ایرانی»هویت 

چون افزایش جمعیت، تقلید از الگوهای  گرفته، از اوایل قرن اخیر با مسایلی مواجه شده است. دالیلی هم

و نقل، دگرگونی در  های نوین حملتوسعه سیستم مقابل تمدن صنعتی غرب، خودباختگی در بیگانه،

اند، اسالمی منجر به بروز مشکالتی در شهرها شده -های ایرانیهای آموزشی و مهجور ماندن ارزشروش

 های جدید روش زندگی،که منجر به تغییرات کالبدی عظیمی در شهرهای ایرانی شده است و با ایجاد محیط

 (718: 7831، )نقی زادهکردند.  رفتار و فرهنگ مردم نیز تحت تأثیر قرار گرفتند و تغییر

های شهرسازی با امکانات هایی که تجهیزات فنی مانند امروز وجود نداشت، ضوابط و ویژگیدر دوره

معماری رایج تابعی بود از متغیرهای مصالح ساختمانی، دانش فنی و اعتقادات و و شد محیطی تطبیق داده می

هایی منجر شد که استفاده از معماری متنوع برای سازگاری با شرایط محیطی به ابداع شیوه .باورهای دینی

هنوز هم در جای خود اهمیت دارد. استفاده از بادگیر برای خنک کردن هوا و حوض وسط حیاط برای 

 ای از شگردهای معماری و شهرسازیتوان مجموعههای سر پوشیده میتلطیف هوای خشک ساخت گذرگاه

متناسب با شرایط زمان و مکان به شمار آورد. تأکید بیشتر به معماری داخلی و ساده سازی نمای خارجی به 

 علت مالحظات ایمنی و حقوقی یکی از موارد دیگر است. به طوری که بعضی این شیوه معماری را ازدورن

دیگر به صورت اندرونی و های خانوادگی از فضاهای دانند. تفکیک حریمگرایی مردمان شهری ایران می

ها از طریق ها و جداسازی فضاهای اختصاصی از فضاهای عمومی، یعنی گذرگاهبیرونی در ساخت خانه

ها از دیگر موارد دیوار بلند و نصب در ورودی برای کنترل رفت و آمد به فضاهای اختصاصی و حیاط

 (82-43: 7831)رهنمایی وشاه حسینی، .رعایت اصول معماری است

در سادگی، فشردگی، سیطره کالبد مسجد ، وحدت کالبدی و  هویت کالبدی شهرهای تاریخی ایران، عموماً

بیشتر کسانی می گردد.  خالصهعملکردی، محله بندی، طبیعت گرایی، درون گرایی، هماهنگی و زیبایی آنها 

اری از ویژگی های یکه به بررسی شهرهای اسالمی پرداخته اند معتقدند که اسالم دین شهری است. بس

از  بازتابی از بینش اسالمی به شمار می آید. ...وساخت، بافت، سیما، نقش ،مانند  شهرها در دوره اسالمی

 ای شهرهای اسالمی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:ه لفهمومهمترین 

از و یل می دهد مسجد، که به منزله قلب شهر اسالمی محسوب می شود. که منظره غالب شهر را تشک -الف

 اشاره نمود. مشهد  و شهر اصفهان  می توان به  آن جمله



 

 

.  استهبی ذمدارس علمیه، بیشتر در مرکز شهر و همگام با مسجد  نمایانگر قدرت و تفکر فرهنگ م -ب

 نمونه بارز آن شهر اصفهان می باشد.

مذهبی مجال کار برای  حدر راسته بازارهای تخصصی شهرهای اسالمی روحیه تساهل و تسام ،بازار -ج

تقسیم بندی بازار بر مبنای تخصص حرفه ای استوار بوده  و است آوردهفراهم را پیروان ادیان مختلف ، 

 است نه طبقه و کاست.

 .جدا از هم بوده اندمحالت شهر، در شهرهای اسالمی ایران معموال محالت ادیان و مذاهب  -د

 ارگ ، یا داراالماره که پایگاه اداری و حکومتی نیز بود.  -ه

اثرزیادی نهاده آنها  اهریظکه بینش اسالمی در شکل .برای استقرار کاروانیان بودند ،بناهاییهاسرا کاروان -و

 ده می شود.سراو مسجد ومدرسه دی ناهای نخستین کارو است به نحوی که تشابهات فراوانی میان سبک

 زاویه یا خانقاه، محل اطعام فقرا و پذیرایی از تازه واردین که در همه شهرهای کوچک و بزرگ اسالمی -ز

 به اشکال مختلف به وجود آمده است.

است که در پاره ای موارد قلب و هسته شهرهای اسالمی به شمار می آید مانند  مزارات، زیارتگاه ها -ح

 . و اصفهان )تخت پوالد( شهر مقدس مشهد

از جمله اجزای معمول شهر اصفهان سقا » سقاخانه، به قول نویسنده نصف جهان فی تعریف االصفهان: -ط

 (11-721: 7812)سعیدی رضوانی، .«خانه است که در هر محل و میدان و بازار ساخته شده است

دیگر جوامع می شود. که در واقع بیانگر ایز این جامعه از ممصادیق فضاهای شهری در جامعه ایرانی باعث ت

 ( آورده شده است.7هویت معماری و طراحی و شهرسازی ایرانی می باشد که به طور خالصه در جدول )

 
 [15](: ویژگی های مقوم و مقابل هویت ایرانی فضاهای شهری1جدول)

 شهری تضعیف کننده ارزش های ایرانیویژگی های فضای  ویژگی های فضای شهری باهویت و مقوم فرهنگ و تمدن ایرانی

 نازیبایی،حداکثر این که دارای زیبایی ظاهری و صوری است. زیبایی ، همه جانبه معنوی و روانی و ظاهری، از جهات مختلف کیفی و کمی

 آلودگی و ناپاکی طهارت و پاکی

 غافل کننده و غفلت زا تذکر دهنده یاآور،عبرت آموز

 تقلید و تکرار الگوهای بیگانه ریشه ایرانینمایش تداوم تاریخی و 

احساس ناامنی روحی،روانی،معنوی،فرهنگی و مادی)و حداکثرامنیت  تجلگاه امنیت روحی،روانی،معنوی،فرهنگی و مادی

 ظاهری(

 تقلید اصالت

 نظمیفقدان توازن و عدم هماهنگی و بی سامان و بی  جلوه گاه توازن و تعادل و هماهنگی و سامان و نظم

 مناسب بر پایی آیین ها و مراسم بیگانه مناسب بر پایی ایین ها های ملی و دینی

 نا آرامی و اغتشاش و ازدحام و کثرات ارامش و نظام و وحدت و جماعت

 احساس غربت با فضا و در میان مردم آشنایی با مردم و با فضا



 

 

الی نو : نوف کمال گرا، اصیل)واجد  همه محسنات گذشته به اضافه کم

 تفسیری نو از حقایق ثابت(

جدید) فقط متمایز از گذشته ، نافی گذشته ،بدون ارتباط با تاریخ و فرهنگ 

 و هویت جامعه و زمینه خویش(

 

قطعات جدیداً  های قدیمی و بین بخش برخی از شهرها از جمله شهر اصفهان تفاوت واضح فیزیکی ما در

قدیمی تر در ظاهر هویتی قوی تر داشته و محیط کالبدی آن با معانی بخش . شکل گرفته مرکزی وجود دارد

زیرا فقط بر  زیادتری توسط ساکنان درک شده است محیط های جدیداً شکل گرفته فاقد هویت هستند

 (Ismail &others،2113 :83)کیفیت عملکرد به جای تمایزات خصوصیت فیزیکی تکیه دارند

هان بین شکل ساختار کالبدی و نوع فعالیت قسمت های مختلف شهر در معماری و طراحی سنتی شهر اصف

فعالیت های تجاری در بخش خصوصی فضاهای کوچک و به طوری که . داردهماهنگی مناسبی وجود 

فشرده و فعالیت های مذهبی فرهنگی با توجه به ضرورت تجمع بیشتر جمعیت از وسعت فضای بیشتری 

ده ی ساختار شهر بناهایی با کاربری عمومی و شهری و نیز راه های عناصر اصلی تشکیل دهن وبرخوردار 

ه به عنوان مراکز کار و اجتماعات مختلف مردم شهر عمل می کردند. اجزای عملکردی ک اصلی بوده اند

کاروانسراها و قیصریه عناصر  ،سراها ،بازارها ،مدارس ،مساجد ،نقاره خانه ها، شهر مانند مقر حکومتی

باغ ها، فضاهای باز مانند رقهوه خانه ها ، عناصر ارتباطی مانند پل ها و چها ،د مهمانخانه هاخدماتی مانن

 میادین اصلی شهر و عناصر طبیعی مانند رودخانه است. 

 ساز در شهر جدید بایستی به گونه ای باشد که ساختار مصنوع خلق شده در هماهنگی و فرایند ساخت و

 در آن عمل نموده و تعامل بهینه و فعالی با ویژگی که مؤلفه هایی ءارتقاتطابق با هویت طبیعی موجود و 

 .جمعیت بروز می نماید هویت انسانی نیز به صورت تدریجی و با اسکان .برقرارسازد های طبیعی موجود

هویت بخشی به شهر جدید می تواند از همان بستر جغرافیای یک شهر در آن احداث  (77: 7831)بهزادفر، 

ست با ا جهت پی بردن به هویت شهرهای جدید الزمبنابراین  (57: 7817رید،ف).د شروع گرددمی شو

 های شان در تقابل فرهنگ اسالمی مشخص گردد. معیارهای اسالمی محک زده شود تا ویژگی

برای آنکه به جایی تبدیل شود، برای آنکه هویت بیابد ناگزیر است تا از یک سو،   "شهر جدید"الزم است 

تصویری خوانا از خود ارائه دهد و با استفاده از نشانه های شهری، وجوه تمایز و تشابه را در خود ایجاد 

کند و از سوی دیگر خاطره ای در ذهن ساکنین اش بیافریند تا میان شهر و ساکنین، حس تعلق و این همانی 

در شهر سازی سنتی  است.« فضایی پیوستگی» یکی از ارکان بنیادی و مهم در معماری ایرانی   .بوجود آید

مسجدی یا  کاروان سرایی، حیاط خانه ایی، ایرانی انسان همواره درون چیزی قرار دارد، درون کوچه ایی،

اشاره « همیشه درون چیزی بودن»این مفهوم  میدانی که محصور به پیرامونی به هم پیوسته و متداوم است.

حتی در مقیاس شهری دارد. که با  داشتن سر پناهی در همه جا،به مفاهیم روانی و احساس نیاز انسان به 



 

 

نادیده گرفتن آن امروزه ما در شهرهای جدید همواره احساس غربت و نا امنی می کنیم و هیچ نوع احساس 

  تعلق خاطری به فضاهای شهری که ما را در بر گرفته نشان نمی دهیم.

 

 نتیجه گیری

عموما در سادگی، فشردگی، سیطره کالبد مسجد ، وحدت کالبدی و  هویت کالبدی شهرهای تاریخی ایران،

 عملکردی، محله بندی، طبیعت گرایی، درون گرایی، هماهنگی و زیبایی آنها می توان به سهولت تمیز داد.

متمایز می شهرهای غیر ایرانی و به ویژه شهرهای کشورهای غیر اسالمی  با هویت شهرهای تاریخی ایرانیان

یکی از مهمترین نیازهای انسانی جامعه  بود وشهرهای جدید  بی هویت  بافتِ دوره معاصر عموماً در باشد. 

 احیای محالت با ویژگی. است« اسالمی –ایرانی »هویت بخشی و احیاء هویت  در شهر های جدید، امروز

مشارکت مردم ، محیط را هایی که در معماری کهن ایران داشته میتواند با بهره گیری از احساس مسئولیت و 

شاید یکی از دالیل توجه به شهرهای . دبه صورت محلی دوست داشتنی و آشنا برای شهروندان در بیاور

د. یکنواختی شهر و نحوه وافراد در آن شهر می ش که موجب ماندگاریجدید، مرکزیت اداری آن باشد 

ران در هویت شهرهای جدید شده باعث بح ساخت و ساز شهرهای جدید و همچنین خستگی دید ساکنین

به تنوع فرهنگی در ساخت و ساز و معماری شهری می تواند به عنوان عاملی برای  است. بنابراین توجه

ماندگاری شهروندان و ایجاد حس تعلق مکانی ساکنین باشد و مسئولیت پذیری را به عنوان اصلی ترین 

نع بروز بحران های هویتی و عواقب منفی آن خواهد و ما هدعامل در ایجاد محیطی برای زندگی، ارتقاء د

برای ایجاد و توسعه شهرهای جدید و هدایت آنها به سمت ایجاد محیطی مطلوب، شناسایی ارزش  بود.

ارزش های شکل دهنده بافت های تاریخی و بهره گیری از آنها در توسعه شهرهای و ایرانی   –های اسالمی

 جدید الزم است.

 

 پیشنهادات

واگذاری طرا حی شهرهای جدید اصفهان به کارشناسان آشنا به مولفه های  معماری سنتی این شهر در  *

قالب کار گروه رشته هایی مانند:معماری ، شهرسازی، جامعه شناسی و.... می تواند موجب کاهش بحران 

 های ناشی از بی هویتی شهرهای جدید شود.

 محسوب می شود بنابراین  کشور  گردشگری مهم  قطب های  با توجه به این که شهر اصفهان یکی از  *

 مورد توجه قرار گیرد. نیز آن در شهرهای جدیدسنتی  معماری  بهتر است مولفه های  

 هویتی  در عین حال  که پیوستگی ساخته شده در اطراف کالن شهر اصفهان  هویت شهرهای جدید  *

 خود را با گذشته حفظ نموده بایستی با نیازهای جامعه امروزی  نیز هم خوانی داشته  باشد..  
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Giving identity  to the architecture of new cities laying emphasis 

on Islamic –iranian architecture of Isfahan citiy 
Abstract 

Architecture  shows  the  identity of  society and  its way of thinking  and living. 

The  needs have  been changed  by forming  of urbanism  wave and  making the 

new  places of  settlement , and also shows  breaking the  frames of  traditional 

order, that  has  lost  its efficiency and  it has changed  so that identifying  has 

leen very important .The new cities do not  have  native  manner because of lack 

of  historical  background,  and does not show any identity in its settlers, mind , 

so  the  effort  of  this  research  is  based  on  introducing  the  new methods  for 

making  the  new cities  by  using  Islamic –Iranian  architecture  methods  the 

present  research  is  a  kind  of  descriptive - analytical  researches from the 

point  of  way  and  its  identity. Also from the point of goal , we can recognize 

it  as  usable  researchers. The results  of  this  research  show  that  Islamic –

Iranian traditional  architecture  components  have  contemporary  building 

ability  and  we  cangeneralize  them  to  the  new cities of Isfahan. Also  paying 

attention to the  cultural  Variety  in  urban  architecture can  the cause of 

citizens  settlement  and  making  the  place  ownership  sense  of  settlelers  and 

can  promote  the  responsibility  as  a  main  factor  in  making  environment  

for  living  and  prevents  the  occurance  of  identity  crisis  and  its  negative 

results.  So urban  cultural  independence  guaranteed  social  move,  settlement 

and the settlers,  interest  to  the urban.  
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