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  بخش شهري  تطبيقي نمادهاي هويت –بررسي تحليلي 

  (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
  

  رضا مختاري ملك آبادي

  استاديار گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران 

  

  چكيده

شهر مفهومي مدني دارد و ساخت مدنيت و الگوهاي توسعه شهري 

نظريه پردازي، الهام از گذشته و داشتن نيازمند رجوع به منابع ديني، 

سازي آن با نيازهاي پيچيده و گوناگون  ي تاريخي و متناسب پيشينه

ي ايجاد و تداعي  انسان معاصر است.هويت در شهر به واسطه

در شهروندان، تعلق خاطر و وابستگي را نزد » خاطرات عمومي«

شدن، كه و شهرنشينان را به سوي شهروند  نمايد آنان فراهم مي

در اين . كند مي هدايت دارد، صرف تر از ساكن شدن اي فعال گستره

شود و در حافظه  ها انتقال داده مي ميان نمادهاي شهري در ميان نسل

شوند. بنابرين شهر نيز داراي حافظه است. اگر  جمعي افراد ابدي مي

توان گفت كه آن شهر  شهري فاقد حافظه تاريخي باشد نمي

حافظه تاريخي شهر يعني اينكه شهر، داراي خاطره باهويت است. 

دهد و با شكل تعاملي، از اين  ها حوالت مي است و معاني را به مكان

شود و  مند مي كند. شهر به اين ترتيب خاطره ها اخذ معنا مي مكان

شود. شهرها و فضاهاي  هويت بدل مي خاطره به شهري بي شهر بي

اي برخوردار  هويت ويژهشهري گذشته از استقالل، شخصيت و 

تري چون  اند. مفاهيمي كه نهايتاً منجر به تعريف مفاهيم بزرگ بوده

اند. در حالي كه آنچه از اغلب  تعلق خاطر و حس شهروندي گشته

اي  چيزي جز مجموعه گيرد مي شكل عموم شهرهاي كنوني در ذهن

هويت و ... نيست كه  ها، ادارات و پاركها از آسمان خراشها، خيابان

كند. شهر اصفهان بواسطه  و معناي خاصي را در ذهن تداعي نمي

هاي مختلف  قدمت ديرينه خود و اهميت تاريخي آن در دوره

همواره از هويت بااليي بر خوردار بوده است. اين شهر داراي 

هاي فراواني است كه موجب تمايز اين شهر از ساير شهرها  نشانه

هاي ارزشمندش  ن شهر را به نشانهگردد و در جاي جاي دنيا، اي مي

شناسند. از طرف ديگر هنر كه نماد هويت ايراني در طول تاريخ  مي

 شود.  بوده است بوفور در شهر اصفهان يافت مي

 هاي مبتني بر داده و تحليلي–توصيفي حاضر مطالعة رد تحقيق روش

 پرسشنامه از استفاده اطالعات، آوري جمع است. تكنيك پيمايشي

 نفراز 384آماري،  است. جامعة مصاحبه بوده لزوم ورتص در و

 فرمول پاية بر پژوهش نمونة حجم هستند. اصفهان شهر شهروندان

 درصد 5درجه دقت  و درصد 95 اطمينان سطح با كوكران

 هاي خوش روش از تركيبي ها نمونه انتخاب گرديد. شيوة محاسبه

 افزار استفاده از نرمهاي جمع آوري شده با  داده اي است. سهميه و

SPSS آزمون هاي آماري نظير توزيع فراواني، و روشT،  محاسبه

ميانگين هويت و ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار 

اند. در اين راستا متغيرهاي مهمي همچون مهمترين اثر  گرفته

تاريخي شهر، مهمترين نشان دفاع مقدس، ميزان انطباق فضاهاي 

دنيا "قرآن و فرمايشات پيامبر اكرم (ص) همچون شهري با آيات 

 ، نشان يادآوري خاطرات انقالب اسالمي،"مزرعه آخرت است

آفريني فضاهاي شهري در ماه محرم، ماه رمضان و در ايام حج  نقش

به عنوان يك شهر اسالمي، نماد معماري گذشته اصفهان و ... از 

  رار گرفته است.ديدگاه شهروندان به صورت تطبيقي مورد بررسي ق
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نتايج حاكي از آن است كه ميزان رضايت شهروندان از متغيرهاي 

ايراني و هويت  - مطالعه در زمينة نمادهاي فرهنگي اسالميمورد 

نمادهاي شهر جنبة  ها در سطح نسبتاً بااليي قرار دارد و بخشي آن

اي مثبت  اند كه اين امر نكته ايراني خود را حفظ نموده –اسالمي 

ترين عامل هويت  باشد و همچنين مهم در نمادهاي فرهنگي شهر مي

اصفهان، آثار تاريخي همچون  شهر ايراني - بخش تمدن اسالمي

  باشد. مي چهارباغ و.. سبزه ميدان، سي و سه پل، ميدان امام،
 

 - ، هويت، فضاهاي شهري، فرهنگ ايرانينماد كليدي: كلمات

 اسالمي، اصفهان

  

 مقدمه  -1

 بيان مسئله 

 به انسان هويت و رفتار در بسزايي تأثير انسان زندگي محيط

و  دارد(امين زاده خويش در مستتر هاي ارزش سمت

 محيطي مي توان را شهر ميان اين ). در31: 1381 همكاران،

جهان  اعتقادات، از منبعث ارزش هاي هويت، تجلي براي

 اين دانست. خود آورندگان پديد و ساكنين بيني و فرهنگ

محيط  با مختلف هاي سرزمين در و دوران طول در مفهوم

 تاريخي تحوالت تأثير تحت و متفاوت و انساني طبيعي هاي

 ويژه است. به ديده خود به بسياري تغييرات ايدئولوژيكي، و

گونه  به است يافته فزاينده تغيير تحوالت مدرنيته، تأثير تحت

 رنگ آن در كهن شهر اجزاي و عناصر از بسياري كه اي

  ).58: 1378باخته اند (سيفيان، 

 فعاليتهاي واسطه به كه است ماهيتي شهري، منظر و نماد

مي  پديد تاريخ طول در كالبد با آن شدن همراه و انساني

 ذهني ابعاد اين ميشود؛ تفسير ذهن شهروندان در و آيد

 آغاز در شهري باشد. منظر جمعي يا و فردي است ممكن

 فيزيكي عوامل ظهور واسطه كيفيت به كه است عيني امري

 تكرار و زمان گذشت سبب به و يابد مي موجوديت شهر

 بدل افراد جامعه دهنده پيوند مشترك عنصر به شدن،

شهرهمچون مدركي مستند  ).50: 1388(آتشين بار، گردد مي

تاريخ رابه نمايش  نمايد كه از طريق ظاهركلي، خود مي

هاي بشري بيش از آنكه  گذارد. لذا هريك از اين ساخته مي

مصالح و شگردهاي ساختماني را آشكار كنند، به اظهار 

پردازند. آنها يادآور ماجراها و رويدادهاي  مي ي از تفكر نحوه

توان فصول كتاب تاريخ  مهم هستند و در واقع شهرها را مي

 شهري، منظر كه آنجا ) از16: 1378دانست (ياراحمدي، 

 ادعا توان مي دربرمي گيرد، توأمان را شهر كيفيت و كالبد

 اگرچه .است شهري منظر همان تفسير شهر ادراك كه نمود

 درك احساسات و كالبد طريق از ابتدا در شهري منظر

 .است ذهنيت شهروند بخشد، مي معنا بدان آنچه اما شود، مي

 ذهني)و –(غيرمحسوس است صرف خاطرات نه شهري منظر

 از است كه اي پديده عيني)، – صرف(محسوس كالبد نه

 – عيني پديدهاي شود؛ مي حاصل شهر در دو اين تعامل

   ).50: 1388(آتشين بار،ذهني 

از جمله عناصر مهم هويت بخشي شهرها نمادها هستند. كه به 

اي گويا ازگذشته و حال شهر، نقش اصلي  صورت شناسنامه

در معرفي آن به مخاطب دارند. نمادها و المانهاي شهري از 

جمله بناهاي مهم در طراحي معماري و طراحي شهري 

حتي از خود شهر شوند، به نحوي كه گاه  محسوب مي

نمايند. چرا كه بيانگر هويت، شخصيت و  تر جلوه مي پراهميت

عصاره شهر در يك ساختار نمايان هستند. بررسي و مطالعه در 

دهد كه بنيان اين نوع بناها بر پايه  خصوص اين نمادها نشان مي

ها، فرهنگ، هويت و تاريخ شهر استوار شده  مفاهيم، سنت

 ).62: 1391(لطيفي و محمدي، است

 اهميت و ضرورت -2

كنيم  كنيم به چيزي رجوع مي وقتي از هويت شهر صحبت مي

كه در پس ظاهر و در بطن شهر نهفته است و ممكن است هيچ 

ربطي به شكل و ظاهر شهر نداشته باشد. در واقع زيبايي و 

زشتي شهر دليل با هويت بودن شهر نيست. مهم اين است كه 

چه هنجارها و رفتارهايي در شهر به گذرد.  داخل شهر چه مي

دهد. به صورت كلي  پيوندد كه به شهر هويت مي وقوع مي

آيد، تميز شهر از غير  وقتي سخن از هويت شهري به پيش مي

توان حتي  گردد. اين تمايز در بين شهرها را مي شهر مطرح مي

   ).15: 1386بر پايه نام آن ها نيز شناخت (بهزادفر، 
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هاي ذهني و عيني  يك شهر بايد تمام جنبهدر شناخت هويت 

آن شهر مانند ساختار و كالبد شهر، كاركرد اقتصادي آن، 

هاي شهري، فضاهاي عمومي شهر و تمام  نمادها و سمبل

هاي ذهني آن مانند گروههاي اجتماعي ساكن، سطح  جنبه

ادراك و احساس و شعور و رابطه آنها و وضعيت شهروندي 

قرار داد. به اعتقاد نويسنده در اين ميان  آنها را مورد برررسي

هاي شهري بعنوان عاملي بسيار تأثيرگذار بر  نمادها و سمبل

شوند چرا كه رلف معتقد است كه  هويت شهري قلمداد مي

هويت در محيط، نتيجه ارتباط متقابل سه جزء است كه در 

كنند اول: تركيب ظاهري و  داخل يك مجموعه عمل مي

ها در محيط، دوم عملكردها و  و سمبلكالبدي نمادها 

هاي قابل مشاهده در محيط و سوم: مفاهيم نمادها و  فعاليت

  ) . 426،  1373ها در محيط (براتي،  سمبل

برج آزادي تهران، برج العربي دبي، برج ايفل پاريس، برج 

پيزاي ايتاليا، برج هاي دوقلوي كواالالمپور و. . . چنان با 

ه شد ه اند كه ازحد شهرها فراتر رفته و شكوه و پرمحتوا ساخت

جهانيان كشور خاص را با آن نماد و المان در ذهن تداعي 

هاي  كنند. حتي در كشور خودمان برخي شهرها را با سمبل مي

شناسند مثل تبريز را با مقبره الشعرا، اصفهان را با  خاصي مي

 سي و سه پل يا نقش جهان، مشهد را با بارگاه امام رضا(ع)،

ي باباطاهر و. . . كه در اين  شيراز با حافظيه، همدان را با مقبره

ميان نمادهاي تاريخي و فرهنگي ارزش بااليي در معرفي شهر 

دارند. شايد با ايجاد نقطه عطفي در طرز تفكرانسان ها، بار 

ديگر انسان خصوصيت نمادگرائي خود را باز يابد و شهرها در 

باره داشته باشند. براي تحقق اين راه نقش اساسي خود را دو

چنين هدفي بايد نمادهاي گذشته را شناخت و در حفظ و 

اعتالي آ نها كوشيد و عالوه بر آن از عواملي چون اعتقادات، 

باورها، طبيعت و هنر بهره گرفت تا نمادهاي ارزشمند و معني 

  )230:1386داري را درشهرها پديد آورد(بحريني، 

 ساني و تشابه در شهرهاي امروزي،بحران هويت مربوط به يك

اي است. اينكه به بهانه  از جمله شهر اصفهان از مباحث ريشه

مباحث جهاني شدن و استاندارد سازي فضاهاي شهري، به 

خلق و تكرار تجربيات تلخ عصر صنعتي و دوران مدرن از 

جمله توليد انبوه مساكن متحدالشكل و تكراري و بي روح، 

ها و معابر بدون توجه به روحيات  پل ساخت آسمان خراشها،

طراحي فضاهاي باز با  انساني و خلق و خوي بشري،

هاي غيرانساني و ... اقدام نمود شهرها را تبديل به  مقياس

فضاهاي بي روح و خسته و بدون هويت خواهد نمود. به 

طرحي خاص در حافظه  يا نحوي كه از هيچ شهري فضايي و

ردشگران بر جاي نخواهد ماند جمعي و فردي شهروندان و گ

  فروش خواهند شد. ه و شهرها همه محصول بساز و ب

بنابراين با توجه به اهميت موضوع در اين پژوهش  به نمادها و 

سمبل هاي شهر اصفهان و ميزان درك شهروندان از نمادها به 

عنوان عناصر تأثيرگذار هويت شهري در شهر تاريخي اصفهان 

تطبيقي نمادهاي هويتي  –رت تحليلي پرداخته شده و به صو

ها، آثار تاريخي، پاركها، و ... مورد  شهر اصفهان مانند پل

گيرد. ضمن اينكه كه نگارنده  بررسي و تجزيه تحليل قرار مي

مشابه  اعتقاد بر تازگي و جديد بودن پژوهش حاضر داشته و

 توان يافت. آن را براي شهرهاي ايران و اصفهان كمتر مي

  تحقيقاهداف  -1-3

تعريف اهداف براي هر مطالعه باعث روشن شدن چارچوب 

باشد از اين رو  حركتي شده كه هادي فرايند پژوهش مي

  شود به شرح زير است: اهدافي كه در اين تحقيق دنبال مي

 تقويت مباني نظري هويت شناسي شهري  -

 ايجاد شهري در شده بنا فضاهاي كيفيت تأثير شناخت -

 هويت شهروندان حس

بررسي ميزان رضايت شهروندان از فرهنگ و نمادهاي    - 

  اسالمي موجود در شهر

بررسي ميزان رضايت شهروندان ازهويت بخشي نمادهاي   - 

   ايراني موجود در شهر -فرهنگي تمدن اسالمي

سنجش حافظه فردي و جمعي شهروندان نسبت به نمادهاي   -

 اسالمي -شهري ايراني
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 پيشينه تحقيق -1-4

هاي مرتبط با موضوع مذكور  سوابق پژوهش در خصوص

  توان به موارد زير اشاره نمود:  مي

) در پژوهشي با عنوان معيارهاي 1383ميرمقتدايي، مهتا ( - 

شناخت و ارزيابي هويت كالبدي شهري، در پاسخ به اين 

سوال كه كدامين صفات، كالبد شهر را داراي هويت مطلوب 

هويت كالبدي شهري اعتقاد كنند؟ به سه شرط در ارزيابي  مي

دارند: اول تمايز آن از غير و تشابه آن با خودي، دوم حفظ 

تداوم در عين تحول و سوم حفظ وحدت در عين كثرت نتايج 

اين پژوهش بيانگر اين است كه كالبد شهري متمايز و واجد 

هويت متشكل از اجزاء محلي و جهاني است كه همنشيني آنها 

 ست .مولد پويايي و تحول ا

نيز در تحقيق خود با عنوان نماد و  )1385هدفي، فرزانه ( - 

اي از  ي شهري آورده است: برج آزادي در ايران، نمونه نشانه

ها و مفاهيم عميق است كه توسط  ساختارهاي استوار بر بينش

حسين امانت طراحي شده و معماري شاخص آن تلفيق 

زيبا در شهر  طاقهاي معماري قبل و بعد از اسالم بوده ونمادي

نهاي شهري اي با الما هاي محله هدفي المان تهران است. از نظر

به لحاظ انتقال مفاهيم، محتوا و ابعاد تفاوت اندكي دارند. 

تر بوده و  اي از نظر ابعاد و اندازه كوچك هاي محله المان

توسط خصوصيات و نقش كالبدي تعريف شده براي آنها 

جديد را به هم دوخت و دوز توان بافت و كالبد قديم و  مي

 كرد و انسجام و يكپارچگي شهر را به نمايش گذارد.

) در تحقيقي با عنوان تداوم 1388( آتشين بار، محمد - 

اي  هويت در منظر شهري ارتباط منظر شهري به عنوان پديده

ذهني كه با كالبد و خاطره شهر پيوند خورده را با  –عيني 

نگارنده مقاله مذكور اعتقاد كند.  مفهوم هويت شهري بيان مي

بخشد ارتباط  دارد كه آنچه به هويت در منظر شهري تداوم مي

انسان امروز با زندگي گذشته و حال اوست كه در بستر شهر 

كند و يكي از ابزارهاي حفظ يا توليد آن،  ظهور پيدا مي

 حافظه جمعي و ذهن شهر است. 

اي با عنوان  ) در مقاله1389( قاسمي، وحيد و نگيني، سميه، - 

بررسي تأثير بافت محالت بر هويت اجتماعي، با تأكيد بر 

اي در شهر اصفهان، به بررسي و شناخت عوامل  هويت محله

مندي در محالت  گر تأثيرگذار بر احساس هويت مداخله

و مرداويج) بصورت  آباد عباس محله امروزي شهر اصفهان (دو

دهد  نشان مي مذكور پردازد. نتايج پژوهش تطبيقي پيمايشي مي

اي در هر دو  كه سطح بافت محالت بر هويت اجتماعي محله

محله ذكر شده تاثيرگذار است. مقاله مذكور وضعيت 

هاي شهري را مورد انتقاد قرار  هاي فعلي در بافت محله

دهد. محالتي كه غير از تفاوت در اسمشان، هيج وجه  مي

 تمايز ديگري نسبت به هم ندارند.

) در مقاله اي با عنوان 1389كبر و همكاران (كياني ، ا - 

بررسي هويت شهري در نوسازي و بهسازي بافتهاي تاريخي 

(مطالعه موردي شهر گور، فيروز آباد) با استفاده از روش 

SWOT بيان اهميت بافت تاريخي شهر گور ضمن ،

هايي را جهت دخالت موثر در بهسازي و نوسازي و  روش

عنوان ميراثي ماندگار ارائه نموده است. حفظ بافت تاريخي به 

پژوهش مذكور نقش بافتهاي تاريخي را در تعلق مكاني 

 اند.  شهروندان و هويت شهري بسيار موثر دانسته

) در مقاله خود 1391لطيفي،صديقه ومحمدي،عبدالحميد( -

ي  با عنوان بررسي ارتباط نمادهاي شهري با هويت شهر(مطالعه

اند كه  به اين نتيجه رسيده موردي: شهرگنبدكاووس)
نمادهاي شهري از عناصر اصلي هويت بخشي به شهرها هستد، 

ليكن به جز برج قابوس كه نماد اصلي و تاريخي شهر است. 

سمبل جديدي بخصوص در ميادين شهر طراحي نشده و حتي 

تك نماد منحصر به فرد شهر بعنوان بلندترين برج آجري دنيا 

  خوبي معرفي نشده است. به مردم ايران و جهان به
هاي هويت بخش  با توجه به اينكه مطالعه حاضربه بررسي زمينه

فضاهاي شهري از ديدگاه شهروندان اصفهاني و غير اصفهاني 

متغير هويت بخش را در كل مناطق  60پردازد و حدود  مي

دهد، بر همين  شهري اصفهان مورد تجزيه و تحليل قرار مي
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نگارنده اعتقاد  ها، جامعيت بررسياساس به دليل گستردگي و 

توان گفت كه  مي بر تازگي و جديد بودن پژوهش داشته و

مشابه اين پژوهش را براي شهرهاي ايران و اصفهان كمتر 

  توان يافت.  مي
  

  سواالت پژوهش: 1-5

ميزان رضايت شهروندان نسبت به ميزان هويت بخشي آثار  - 

 دارد ؟و نمادهاي شهر اصفهان در چه وضعيتي قرار 

ميزان رضايت و شناخت شهروندان از فرهنگ و نمادهاي   - 

  اسالمي موجود در شهر درچه وضعيتي قرار دارد ؟ -ايراني

 ايراني شهر -ترين عامل هويت بخش تمدن اسالمي مهم - 

 باشد؟ اصفهان كدام عامل مي

  فرضيههاي پژوهش: 1-6

رسد ميزان رضايت شهروندان از فرهنگ و  به نظر مي - 

اسالمي موجود در شهر در سطح نسبتاً بااليي  -ايرانينمادهاي 

  قرار دارد

به نظر مي رسد ميزان رضايت شهروندان ازهويت بخشي  - 

 اسالمي در سطح مطلوبي قرار دارد. - نمادهاي ايراني

ترين عامل هويت بخش تمدن  رسد مهم به نظر مي - 

 ايراني شهراصفهان، آثار تاريخي مي باشد. -اسالمي

  روش تحقيق   -1-7
اي و  در اين تحقيق با به كارگيري روش نظر سنجي پرسشنامه

بدست آوردن آمارها، پردازش و تحليل علمي آنها، سعي شده 

است تا به ميزان شناخت شهروندان شهر اصفهان ازنمادهاي 

هويت ساز اين شهر پرداخته شود. در اين پژوهش نظر كساني 

هاي تحقيق را  م پرسشكه تمايل به پاسخگويي به تما

  اند، منعكس شده است.  داشته

بندي و تجزيه و براي طبقهها: شيوه تجزيه و تحليل داده

هاي جمع آوري شده از روشهاي آمار توصيفي و  تحليل داده

بكار  SPSSآمار استنباطي استفاده شده و نرم افزار آماري 

گرفته شده است. آمار توصيفي: شامل جداول فراواني، 

درصد، ميانگين و... آمار استنباطي: براي تحليل آماري از 

آزمون مجذور خي و آزمون همبستگي پيرسون استفاده 

  گرديده است.

:جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از جامعه آماري

شهروندان مناطق چهاردهگانه شهر اصفهان( با جمعيتي در 

 )  كه حداقل داراي سواد خواندن1، 796،  967حدود 

ونوشتن باشند ، وبيشتر كساني انتخاب مي شدند كه  تمايل به 

  پاسخ دادن به اكثر سواالت پرسشنامه را داشته باشند.

كرونباخ  آلفاي ضريب از پايايي سنجش براي: پايايي سنجش

هاي مورد نظر  استفاده شده است كه پس از وارد كردن گويه

آمد بدست 864/0ضريب مربوطه عدد  SPSSدر نرم افزار 

  گردد. كه بنابراين پايايي پرسشنامه مورد نظر تاييد مي

: براي انجام اين پژوهش از انواع نمونه محاسبه حجم نمونه

گيري، نمونه گيري تصادفي انتخاب شده است. حجم دقيق 

نمونه با استفاده از فرمول كوكران و پس از انجام مطالعه 

ل شهر با مقدماتي و برآورد و بر طبق داده هاي ذيل در ك

  توجه به جمعيت مناطق چهاردهگانه تخمين زده شد.

با توجه به تعداد جمعيت در هر منطقه و با استفاده از نسبت 

هاي مورد نياز  نفر نمونه، تعداد پرسشنامه 384تناسب از كل 

) محاسبه و تكميل گرديد. به 1در هر منطقه به نسبت جدول (

داده شوند.  نحوي كه به نسبت جمعيت همه مناطق پوشش

الزم به ذكر است در راستاي باالبردن صحت تعيين حجم 

نمونه هم به روش نرم افزار پارس مدير و هم روش دستي 

 384محاسبه گرديد كه حجم نمونه به هر دو روش عدد 

  بدست آمد.

فرمول كوكران جهت  تعيين حجم نمونه                                         -1فرمول شماره 
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 ): جمعيت مناطق شهر اصفهان و تعداد پرسشنامه1جدول (

  تعداد پرسشنامه  1390جمعيت سال   مناطق

1  79.996  17  

2  66.590  15  

3  111.889  24  

4  128.030  27  

5  161.543  34  

6  116.464  25  

7  151.191  32  

8  240.664  51  

9  74.336  16  

10  213.548  45  

11  59.555  14  

12  126.884  27  

13  121.032  26  

14  145.276  31  

  384  1.796.967  جمع كل

 ماخذ:نگارنده

  

 12در راستاي تعيين اعتبار اين پرسشنامه محقق ساخته تعداد 

داور متخصص در حوزه هويت از ميان جغرافيدانان، جامعه 

شناسان و روان شناسان در خصوص سواالت نظر سنجي بعمل 

آمد و تغييراتي در راستاي محتواي اعتباري آن ايجاد شد و در 

  يد گرديد. نهايت اعتبار و روايي پرسشنامه مورد نظر تأي

  محدوده مورد مطالعه: -1-8

شهر اصفهان همچون نگيني درخشان در قلب ايران  كالن

ثانية  40دقيقه و  39درجه و  51مركزي، در طول جغرافيايي 

ثانية  30دقيقه و  38درجه و  32شرقي و عرض جغرافيايي 

شمالي واقع است. حدود جغرافيايي اين شهر عبارت است از: 

دستان، كاشان گلپايگان در شمال، شهرضا در هاي ار شهرستان

(سالنامة  .جنوب، در شرق نايين و در مغرب شهرستان فريدن

شهر اصفهان، نگين زيباي  ).10: 1387آماري شهر اصفهان، 

اي ايران، شهري است در قلب ايران، كه به دليل فيروزه

فرد، در ميان شهرهاي  هاي منحصر به برخورداري از ويژگي

جهان شهرتي بسيار دارد. شهر اصفهان داراي آثار  ايران و

تاريخي ارزشمندي است كه آن را از ساير شهرها متمايز 

 كند ساخته و ضرورت توجه به مشكالت آن را دوچندان مي

 داليل به اخير سالهاي در اصفهان ).73: 1385(سلطاني، 

 وجمعيت شده واقع مهاجران داخلي توجه مورد گوناگون

 به 1375 سال در نفر 072/266/1 از درصد 04/2 رشد نرخ با آن

 1390رسيده است و در سال  1385نفر در سال   227/601/1 

  ).1390 ايران، آمار رسيده است (مركز 2174172به جمعيت 

   



 1392 زمستان - هشتمشماره  – سال دوم  -فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي 

121 

  : نقشة موقعيت شهراصفهان در سطح كشور،  استان و شهرستان اصفهان)1(شكل 

  
  1390: 1389مأخذ: آمارنامه شهر اصفهان سال 

  

 ادبيات نظري پژوهش  -2

   هويت -2-1
 زيستي، مادي، آثار عاليم، از اي مجموعه اصطالحاً هويت

 فرد، از فرد شناسايي موجب كه است رواني و فرهنگي

 از فرهنگي يا و ديگر اهليت از گروه، اهليتي از گروه

 به ظرف اين مظروف و محتوا كه شود مي ديگر فرهنگ

 وحدت، نوعي و بيانگر متفاوت ملت و جامعه هر مقتضاي

 تفرقه عدم و يكپارچگي استمرار، تداوم، همشكلي، اتحاد،

  ). 67: 1383است (محرمي ،

  

  هويت شهر و شهرسازي هويتي  2-2

هويت عبارت است از شخصيت و حقيقت هر شئ يا شخص 

گيرد.  و مشخصات جوهري او را در بر مي يا شهر كه صفات

هاي هر شهر تحت تاثير محيط جغرافيايي شامل  ويژگي

تاريخي آن منطقه جغرافيايي شكل  –ساختارهاي فرهنگي 

گيرد. البته ساختارهاي فرهنگي ازجمله ايدئولوژي و  مي

هاي حاكم بر هرمنطقه جغرافيايي به شدت در هويت  سياست

توان گفت هويت هر شهر  زاين رو ميگذارد، ا شهر تاثير مي

 ). 93:1385تجلي فرهنگ درمحيط است (شماعي و پوراحمد،

از آنجا كه مفهوم هويت، اتصال تاريخي به گذشته را هم 

شود و ادراك انسان از شهر توسط كالبد و اساساَ  شامل مي

گيرد، بنابراين شكل شهر نيز  محيط مادي صورت مي

برگيرد. چنانچه در محيط و كالبد شهر بايست گذشته را در  مي

هيچ نماد و نشانهاي از گذشته وجود نداشته باشد، هويت شهر 

شود. با اين نگاه، هويت منظر شهري جداي  هم كمرنگ مي

پذيرش جامعه تحقق پذير نيست و آنچه در زمينة پذيرش 

شود، كالبدي است كه در اولين  عمومي جامعه مؤثر واقع مي

  ).51: 1388شود. (آتشين بار، نگاه ادراك مي
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  عناصر سازنده هويت شهري :)2( شكل

  
  

هايي دارد  الزم به ذكراست هويت شهر با شكل شهر تفاوت

امروزه شهرهاي زيادي داريم كه به ظاهر زيبا محسوب 

باشند. هويت و  تهي ميشوند ولي از عناصر هويتي  مي

هاي خاص  كند كه شاخص شخصيت شهر زماني معنا پيدامي

هايي كه ريشه در مكان و زمان دارند  شهر نمود يابند. شاخص

و با سنت، عقايد و به طور كلي با دانش و فرهنگ آن جامعه 

  ). 93:1385(شماعي و پوراحمد، اند پيوسته

معتقد  شناس شهري كيومرث مسعودي پژوهشگر و جامعه

اگر در مورد هويت شهري يا هويت معماري صحبت «است 

يافتگي ساختاري و  كنيم، منظور در واقع يك نظام مي

» كاربردي در شهر و يك انتظام در معماري شهر است

يكي از نيازهاي اجتماع انساني، احساس  ).2: 1384(مسعودي،

امنيت و حس تعلق است. در اين راستا هويت و عناصر هويتي 

ر زندگي انسان موجب ارامش و ايجاد اعتماد به نفس و ميل د

شود  به داشتن تالشي مستمر همراه با احساس امنيت مي

  ). 1385(موثقي ايرملو، 

هويت شهري زماني معنا دار خواهد بود كه تبلور عيني در 

فيزيك شهر داشته و در واقع كالبد بيروني و فيزيك شهر 

هويت يك شهر . )1387 شابور،(بي باشد نمادي از هويت شهري

انساني و  –توان از جنبه هاي مختلف (كالبدي و طبيعي  را مي

بررسي نمود و در واقع هويت  تاريخي و اقتصادي) –اجتماعي 

گيري هويت شهري تحت تاثير فرهنگ، شكل طبيعي و  شكل

كالبد مصنوع شهر قرار دارد (نوفل ، كلبادي و پور جعفر ، 

1388 :6.(  

 مباني و اصول بودن پنهان به جهت عصرحاضر رهمچنين د

 بر شهرسازي و معماري تأثير توجه به ،معماري نظري

 هاي هشيو رواج اثر در جامعه فرهنگ استحاله و فرهنگ

اي يافته است. در  اهميت ويژه شهرسازي، و معماري از خاص

توان گفت كه محيط (معماري شهر) واجد  اين مورد مي

هويت نشان از مفاهيم و مقوالتي دارد كه هويتي است كه اين 

 اهم آن به قرار زير هستند:

هويت محيط مصنوع بيانگر ارزشهاي حاكم بر جامعه  - 

 باشند. مي

هويت محيط مصنوع بيانگر ارزشهايي است كه جامعه به  - 

واجد  متصل بودن به آن تمايل داشته و خويش را در صورت

 پندارد. كمال و ترقي ميبودن و رعايت آن ارزشها، در مسير 

هاي محيط مصنوع بيانگر هويتي هستند كه جامعه  ويژگي - 

 تمايل دارد به آن هويت شناخته شود.

ويژگي هاي محيط مصنوع بيانگر هويت جامع هاي هستند كه 

 آن محيط را پديد آورده و در آن زيست مي كند.

ويژگي هاي محيط مصنوع بيانگر هويتي ميباشند كه عد  - 

(طراحان، برنامه ريزان و مديران شهر) مي خواهند براي هاي 

 جامعه به وجود آورند.
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توان وقتي دانست كه آثار  بر اين اساس بهترين حالت را مي

انسان و از جمله شهر، بر پايه اصولي شكل گرفته و هويتي را 

دارا باشند كه آن اصول منبعث از فرهنگ جامعه بوده و 

جهانبيني  باني فرهنگي مأخوذ ازهويت حاصله مبين اصول و م

عه بوده و در عين حال، جامعه با آگاهي كامل به اين مجا

ارتباطات، از داشتن چنين هويتي خرسند باشد و به آن مباهات 

  ). 332-331: 1386(نقي زاده، كند
 

 مناظر در ها نشان و نمادها نقش و اهميت -2-3

 شهري

 كه است اي اندازه به ارتباطات در نمادها و ها نشانه اهميت

 گيرد مي قرار نمادها تأثير تحت خود ارتباط، ماهيت گاه

 ملي هويت ها انسان آنها ) و بدون 20: 1376(ساروخاني ، 

 يا نشان كشور، هر پرچم مثال، عنوان به . داشت نخواهند

 وجود به و است سرزمين آن ساكنان ابديت مظهر و نماد

 گردد مي متمادي قرون در آن هاي نسل پيوند آورندة

 ) . 16: 1384راد، (محسنيان

 اهميت و ارزش مختلف هاي تمدن در ها نشان و نمادها

قبول  مورد كه يابند مي ملي ارزش هنگامي و دارند متفاوتي

 ترين، كهن از نمادها و ها باشند. نشان جامعه اعضاي اكثريت

 كه اند بوده ابزارهايي ترين جالب و پرنفوذترين ترين، پيچيده

 و مادي جهان پنهان مسائل و آشكارسازي ظهور جهت در

 اين كمك به است توانسته اند. بشر شده گرفته كار به معنوي

 پديدار هنر صورت به را خود خيال وحتي انديشه ابزارها،

  ).12، 1387(فرهنگي ، سازد

 هاي نشانه و عالئم عنوان به هميشه شهري الگوهاي و نمادها

توجه  مورد شهرها بر حاكم بينش و تفكر كنندة القاء

 انتخاب متعالي انديشه و دقت با چنانچه عالئم، اين اند. بوده

 ايفاي بسيار مهمي عمومي رسانه عنوان به توانند مي شوند،

 حتي و شهر ساكنان آگاهي بخشي به و كنند نقش

 ).12، 1377(ولسون ، بپردازند آن بازديدكنندگان

 و مهم چنان شهر فضاهاي و بناها در ها نشان و نمادها نقش

 تأثير ساكنان، بر گوناگون هاي جنبه از كه است كننده تعيين

 ،1380دهد(صابري فر،  مي شكل را آنها رفتار و گذارد مي

 دهند مي سازمان را خاصي هاي حوزه نمادها واقع، ). در163

 اعمال از برخي نمود و ظهور مانع هايي حائل همانند و

رسانند.  ياري مي مثبت اعمال ارائه به يا و شوند مي شهروندان

 غني سازي براي ارزان نسبتاً و مؤثر وسايلي عالئم و ها نشان

 .محيط اند با تطابق و خوانايي هويت،

 تمدن فرهنگ، گاه تجلي شهري فضاهاي و معماري فضاهاي

 .آيند مي شمار به جامعه هر فرهنگي و علمي پيشرفت و

 شخصيت، نمودار آن در موجود نمادهاي و شهري سيماي

 همين روست از و اند آن ساكنان فرهنگ و كاركرد منش،

 هاي سمبل و ها نشان ويژه به و شهر معنوي هاي جلوه كه

 اعتباري شايان ماديات ماوراء هاي جنبه با مرتبط و اعتقادي

  .دارند توجه
  

  اسالم و هويت شهري -2-4
 خصوصيات و اسالمي شهر از مانعي و جامع تاكنون تعريف

 ارائه در نظران صاحب و متفكران و است نشده ارائه آن

 شهرهاي اصطالح .اند مانده باز پديده از اين مقتضي تعريفي

 بيانگر مسلمان، ناظران و پژوهشگران عموم براي اسالمي

 كه است خاصي تاريخي فضايي و فرهنگي، ويژه هويت

 كند مي جدا آن از غير از را خود شهري محيط

  ).12: 1375(ابراهيمي،

چنانچه ويژگي كالبدي شهر اسالمي و كاركرد عناصر آن را 

دانست آن وقت لزوم توجه به  آن تبلور بصري ماهيت اسالمي

هويت،  آن شدن تر برجسته براي كالبدي عناصر كاركرد و نقش

توجهي به آنها،  يابد. در صورت بي بيش از پيش ضرورت مي

بازند و عناصري  رنگ مي كم كم آنها تاريخي و اسالمي هويت

شوند كه رنگ و بوي بومي ندارند و كاركردهاي  جانشين مي

  ).185: 1383(شكوئي،  دهند قبلي خود را از دست مي
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ها و  از ديدگاه اسالم، سرچشمه و پديدآورنده همه هويت

چيزها، اوست. اين تنها خداوند است كه هر چيزي را 

). هر 78: 1387كار و همكاران، (نقره  آفريند و اوست مي

كالبدي از نظم فيزيكي، نظم بصري، كه ماهيات را هستي 

بخشد آسايش فيزيكي و تعادل برخوردار است (بحريني و  مي

). از اين رو هويت كالبدي به معناي صفات و 1380همكاران، 

خصوصياتي است كه جسم شهر را از غير متمايز كرده و 

كند. براي ارزيابي آن  مي شباهتش را با خودي آشكار

تمايز /  -1معيارهايي در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: 

وحدت / كثرت (ميرمقتدايي،  - 3تداوم / تحول و  - 2تشابه، 

). هويت شهر اسالمي و تحوالت آن نيز از قاعده  37: 1383

فوق استثناء نيست. زماني كه تمدن باستاني ما به تمدن اسالمي 

حتماال با همين روش تبديل شده، يعني زمينهاي تبديل شد ا

داشتيم، آن زمينه را پذيرفتيم و آرمان را بر آن سوار كرديم و 

  ).29- 28: 1388شهر اسالمي را در ايران بنا نهاديم(تقوايي، 

  

  

  
  عدالت مداري  حقيقت مداري+عدالت مداري      حقيقت مداري

 : فرايند خلق اثر هويت مند (تعالي بخش ) از منظر اسالمي)1(نمودار 

  9: 1391ماخذ:نقره كار و رئيسي،

  

 بحث -3

  هاي پژوهش يافته -3-1

عضو  384هاي مستخرج از پرسشنامه از مجموع بر اساس داده

درصد از پاسخگويان  53.4نفر برابر با  205نمونه مورد بررسي،

درصد از پاسخگويان را زنان  46.6نفر برابر با  179مردان و  را

  دهند.  تشكيل مي

درصد در محدوده سني  85.9همچنين از مجموع پاسخگويان 

درصد نيز در  11سال و  20كمتر از  2.6سال،  44تا  20

سال قرار دارند. بيش از نيمي از  45هاي سني باالتر از  گروه

 15.3داراي مدرك ليسانس و  درصد 51پاسخگويان برابر با 

باشند.  نيز داراي مدرك تحصيلي باالتر از مقطع ليسانس مي

درصد از پاسخگويان داراي سطح  7.6عالوه بر اين 

 11.5درصد ديپلم و  14.6تحصيالت ابتدايي و راهنمايي، 

  باشند. درصد نيز داراي مدرك كارداني مي

  آزمون فرضيات: -1 - 1- 3

رسد ميزان رضايت شهروندان  يبه نظر م فرضيه اول: - 

اسالمي در سطح نسيتا بااليي  -ازهويت بخشي نمادهاي ايراني

  قرار دارد.

نمادهاي فرهنگي و ميزان رضايتمندي شهروندان از اين نمادها 

نقش مهمي درهويت بخشي شهر بر عهده دارد. در واقع هر 

شهر با دارا بودن نمادها و آثار فرهنگي منطبق با فرهنگ 

بر هر جامعه نقش مهمي در آشكار نمودن فرهنگ  حاكم

هاي فرهنگي هرجامعه بر عهده دارد. بنابراين  جامعه و ارزش

نظرات شهروندان در مورد اين آثار و نمادها و ميزان 

رضايتمندي آنان نقش مهمي در هويت بخشي شهر دارد. در 

اين بخش نظرات شهروندان در مورد نمادهاي فرهنگي شهر 

رد بررسي قرار گرفته است كه نتايج حاصل از آن اصفهان مو

  نشان داده شده است. )3(در جدول 

اند كه به  درصد از پاسخگويان اظهار داشته 79.2بر اين اساس 

شهر دلبستگي داشته كه اين امر نشان دهندة احساس تعلق نسبتاً 
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درصد  86.5باشد. عالوه بر اين،  باالي شهروندان به شهر مي

اسالمي دانسته و اين امر را  - مصداق تمدن ايرانينيز شهر را 

اند. در زمينة نمادهاي  عاملي براي افتخار و شكوه شهر دانسته

درصد را با شكوه و بسيار با شكوه  82.5فرهنگي شهر نيز 

درصد نمادهاي فرهنگي شهر را يادآور ميراث  77.1دانسته و 

  دانند. تمدن اسالمي مي

فرهنگي  نمادهاي كه امر اين تر يقمورد جهت بررسي دق اين در

تا چه حد يادآور تمدن غربي است نيز مورد بررسي قرار 

از پاسخگويان  زيادي درصد قبل مورد برعكس كه گرفته است

اند كه بيانگر جنبه و ظاهر  درصد مخالف اين امر بوده 75.3با 

باشد.  اسالمي نمادهاي فرهنگي موجود در شهر مي –ايراني 

عالوه بر اين، در مورد اين سوال كه آيا نمادهاي فرهنگي شهر 

حكايت از چندگانگي يا هرج و مرج هويتي است بيش از 

نيمي از پاسخگويان مخالف بوده كه بيانگر انسجام نسبي و 

نسبتاً باال در بين نمادهاي موجود در سطح شهر داشته كه 

باشد  اسالمي مي - نيدرصد بااليي از اين آثار نماد فرهنگ ايرا

و نمادهاي فرهنگي در اين زمينه كم رنگ تر از نمادهاي 

  باشد.  بومي و ملي مي

براي بررسي نظرات و ميزان رضايت شهروندان از هويت 

) Tايراني از آزمون ( –بخشي نمادهاي فرهنگي اسالمي 

هاي  ) براي تست فرضيهTاستفاده شده است. در واقع آزمون (

اي هستند مورد استفاده قرار  مقياس فاصله پژوهش كه داراي

گيرد. براي اين منظور جهت بررسي ميزان رضايت  مي

ايراني متغيرهاي  -شهروندان از نمادهاي فرهنگي اسالمي

نشان  )4(اند كه در جدول  مختلفي مورد بررسي قرار گرفته

  داده شده است.
  

  ايراني از ديدگاه پاسخگويان-نمادهاي اسالمي: سنجش )3(جدول 

كامالً   گويه ها

 موافقم

نظري  موافقم

 ندارم

 كامالً مخالفم مخالفم

 8 11 59 94 210 فراواني  ميزان دلبستگي به شهر

 2.1 2.9 15.4 24.5 54.7 درصد

 5 16 29 147 185 فراواني  اسالمي بودن شهر-مصداق تمدن ايراني

 1.3 4.2 7.6 38.3 48.2 درصد

 2 29 28 154 163 فراواني  باشكوه بودن نمادهاي فرهنگي شهر

 0.5 7.6 7.3 40.1 42.4 درصد

 3 22 55 131 165 فراواني  نمادهاي فرهنگي شهر و يادآوري ميراث تمدن اسالمي 

 0.8 5.7 14.3 34.1 43 درصد

 102 187 57 18 12 فراواني  نمادهاي فرهنگي شهر و يادآوري تمدن غربي 

 26.6 48.7 14.8 4.7 3.1 درصد

 94 119 103 35 23 فراواني  ومرج هويتي  نمادهاي فرهنگي شهر وهرج

 24.5 31 26.8 9.1 6 درصد
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 ايراني موجود در شهر اصفهان -اسالميآزمون ميزان رضايت شهروندان از نمادهاي فرهنگي ): 4(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

بوده و سطح معناداري در بين   375متغير بعدي  4و براي  381كنيم درجة آزادي براي دو متغير اول  همانطور كه مشاهده مي

  باشد درصد مي 0.05باشد. بنابراين، سطح معناداري كمتر از  مي 0.000متغيرهاي مورد نظر 
  

  آزمون همبستگي ميزان رضايت شهروندان از نمادهاي فرهنگي شهر: )5(جدول 
  

 

 

  گويه ها

  3ارزش آزمون= 

درجة   Tمقدار

 آزادي

سطح 

 معناداري

(sig)  

اختالف 

 ميانگين

 95فاصلة اطمينان 

 درصد

 حد باال حد پايين

  1.3721  1.1776  1.27487 0.000 381 25.772  ميزان دلبستگي به شهر

  1.3734  1.1973  1.28534 0.000 381 28.701  اسالمي بودن شهر-مصداق تمدن ايراني

  1.2813  1.0964  1.18883 0.000  375 25.289  باشكوه بودن نمادهاي فرهنگي شهر

نمادهاي فرهنگي شهر يادآور ميراث تمدن 

  اسالمي 

23.937 375 0.000 1.15160  1.0570  1.2462  

  1.0243  0.8321  0.92819 0.000 375 18.984  نمادهاي فرهنگي شهر و يادآوري تمدن غربي 

  0.7203  0.4883  0.60428  0.000 375 10.244  ومرج هويتي  نمادهاي فرهنگي شهر وهرج

  شاخص
آزمون 

  همبستگي

ميزان 

دلبستگي به 

  شهر

- مصداق تمدن ايراني

  اسالمي بودن شهر

باشكوه بودن 

  نمادهاي فرهنگي

نمادهاي فرهنگي و 

  يادآور تمدن اسالمي

نمادهاي فرهنگي و 

  يادآوري تمدن غربي

نمادهاي فرهنگي 

  هويتيومرج  وهرج

  ميزان دلبستگي به شهر

همبستگي 

  پيرسون
درجه معني 

  داري

1  
-  

0.400** 

0.000  
0.092 

0.074 

0.199** 

0.000 

0.080 

0.122 

0.142** 

0.006 

- مصداق تمدن ايراني

  اسالمي بودن شهر

همبستگي 

  پيرسون
درجه معني 

 داري

- 

- 

1 

- 

0.332** 

0.000 

0.454** 

0.000 

0.038 

0.458 

0.227** 

0.000 

باشكوه بودن نمادهاي 

  فرهنگي شهر

همبستگي 

  پيرسون
درجه معني 

 داري

- 

- 

- 

- 

1 

- 

0.445** 

0.000 

0.084 

0.104 

0.343** 

0.000 

نمادهاي فرهنگي شهر 

  يادآور تمدن اسالمي

همبستگي 

  پيرسون
درجه معني 

 داري

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

- 

0.137** 

0.008 

0.206** 

0.000 

نمادهاي فرهنگي شهر 

  تمدن غربي و يادآوري

همبستگي 

  پيرسون
درجه معني 

 داري

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

0.483** 

0.000 

نمادهاي فرهنگي شهر 

  ومرج هويتي وهرج

همبستگي 

  پيرسون
درجه معني 

 داري

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

 درصد (دو سويه) 99همبستگي معني دار در سطح  **
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دهد كه بين اكثر  آزمون همبستگي نشان مي نتايج حاصل از

و سطح اطمينان  0.000متغيرهاي مورد مطالعه با درجة آزادي 

درصد همبستگي معناداري وجود دارد. نوع اين همبستگي  99

از نوع مستقيم و خطي است بدين معنا كه افزايش ميزان 

ها متوازن رضايت در  رضايتمندي از هر يك از اين شاخص

باشند و ميزان  است كه داراي رابطة معنادار مي هايي  شاخص

آن همبستگي در حد متوسط تا زياد است. بيشترين ميزان 

همبستگي بين متغير نمادهاي فرهنگي شهر يادآور تمدن غربي 

است و متغير نمادهاي فرهنگي شهر حكايت از چندگانگي يا 

) و كمترين 0.483كند (باهمبستگي  ومرج هويتي مي هرج

اسالمي - مصداق تمدن ايراني«همبستگي نيز بين متغير ميزان 

  »نمادهاي فرهنگي شهر و يادآوري تمدن غربي«و » بودن شهر

شود. بر اساس اين آزمون  ) مشاهده مي0.038(با همبستگي 

گيريم كه با توجه به هويت تاريخي و فرهنگ  نتيجه مي

اسالمي شهر اصفهان وجود نمادهاي فرهنگي غرب  -ايراني

شود  هر باعث ايجاد چندگانگي و هرج و مرج هويتي ميدر ش

كه نتايج حاصل از آزمون همبستگي نيز با ضريب همبستگي 

باشد نيز  كه بيشترين ميزان همبستگي در اين آزمون مي 0.483

باشد. عالوه بر اين درصدزيادي از  مؤيد اين موضوع مي

 - ياند كه شهر ما مصداق تمدن اسالم شهروندان اظهار داشته

ايراني است و كمترين ميزان همبستگي نيز بين اين متغير و 

وجود » نمادهاي فرهنگي شهر يادآور تمدن غربي است«متغير 

باشد كه نمادهاي فرهنگي  دهندة اين موضوع مي دارد كه نشان

باشد  نمادهاي غربي و يادآور نمادهاي غربي نمي شهر به سبك

اند  ايراني خود را حفظ نموده –و نمادهاي شهر جنبة اسالمي 

  باشد. اي مثبت در نمادهاي فرهنگي شهر مي كه اين امر نكته

نيز نشان داده شده است، نتايج  )6(همچنان كه در جدول 

تحليل رگرسيون حاكي از اين است كه (همبستگي) بين 

ايراني است و به  - شهر ما مصداق تمدن اسالمي «متغيروابستة 

طراحي و عظمت طراحي عناصر و  و نحوة» كنم آن افتخار مي

و  0.154و (ضريب تعيين) برابر با  0.393اجزاي مختلف شهر 

توان  است. بنابراين مي 0.123ضريب تعيين تطبيق شده بر ابر با 

درصد از مجموع تغييرات (واريانس) مصداق  0.154گفت كه 

اسالمي شهر توسط متغيرهاي وابسته تبيين  - تمدن ايراني

. بنابراين با توجه به آزمون رگرسيون مشاهده گردد مي

كنيم كه نحوة طراحي و عظمت و زيبايي طراحي عناصر  مي

ايراني نقش مهمي در هويت  -شهري بر طبق معماري اسالمي

بخشي شهر به عنوان يك شهر فرهنگي كه داراي فرهنگ و 

نمايد. بيانگر اين مطلب  تمدن ايراني اسالمي است ايفا مي

زان رضايت شهروندان از نظر متغيرهاي مورد است كه مي

ايراني در سطح  - مطالعه در زمينة نمادهاي فرهنگي اسالمي

  شود. نسبتاً بااليي قرار دارد و در نتيجه فرضيه اول پذيرفته مي
  

  ايراني شهر اصفهان توسط متغيرهاي مستقل مورد نظر –تبيين متغير وابسته تمدن اسالمي  ):6( جدول

  

رسد ميزان رضايت  فرضيه دوم:به نظر مي - 

شهروندان از فرهنگ و نمادهاي اسالمي موجود 

  شهردر سطح نسبتا بااليي قرار دارد.

جهت سنجش ميزان رضايت مردم از فرهنگ اسالمي و 

متغير در نظر گرفته شده  11نمادهاي اسالمي موجود در شهر 

و سپس نظر شهروندان در اين رابطه مورد بررسي قرار گرفته 

  است. 

درصد از  39 شود فوق مشاهده ميهمان گونه كه در جدول 

وجود نمادهايي از يگانگي خدا در سطح "پاسخگويان با

 ،"وجود نمادهايي از سيره پيامبر  "درصد با  30.5 ،"شهر

 44و "وجود نمادهايي از توجه به آخرت"درصد  با 25.5

وجود نمادهايي از اقامه نماز و عبادت در سطح "درصد نيز با 

درصد از پاسخگويان شهر 66.2همچنين اند. موافق بوده "شهر

2ضريب تعيين( )Rهمبستگي( مدل
R( تخمين خطاي استاندارد ضريب تعيين تطبيق داده شده 

1 0.393 0.154 0.123 0.83041 
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اند.در اين  داران دانسته را در ايام ماه رمضان،مصداق شهر روزه

درصد با مصداق خداپرستي و توحيدي بودن  29ميان تنها 

اند كه اختالف فاحشي با متغير  شهردر ايام حج موافق بوده

بعدي خود يعني مصداق عزاداربودن شهر در ايام محرم با 

درصد  36.5موافقت دارد. عالوه بر اين  درصد 84.9

را  "اي عمومي وجود رفتار اسالمي در مكان "پاسخگويان 

ها نيز بيانگر وجود احساس  پاسخ از درصد62.7اند. تاييد نموده

درصد نيز بر وجود نوع دوستي 30.2امنيت در شهر بوده است.

كمك به "درصد به ميزان موافقت جهت30.7در ميان مردم و

  لت داشته است.دال"فقرا

براي تعيين رابطه بين متغيرهاي مورد نظر همانند مورد قبل 

مورد استفاده قرار گرفته است.بر اساس نتايج حاصل  Tآزمون 

نشان داده شده است  )8(از اين آزمون همانگونه كه در جدول 

رابطة معناداري را  0.000متغير با ضريب  6سطح معناداري در 

به مثبت و منفي بودن اختالف ميانگين دهد كه بسته  نشان مي

باشد. بدين  هر متغير اين رابطه در جهت مثبت يا منفي مي

مفهوم كه متغيرهايي كه اختالف ميانگين در آنها مثبت 

باشد نشانگر رضايت نسبتاً باالي شهروندان از متغير مورد  مي

  باشد و بالعكس. نظر مي

  

  : ميزان رضايت شهروندان از فرهنگ و نمادهاي اسالمي موجود در شهر)7( جدول

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3ارزش آزمون=     

  سطح معناداري درجة آزادي مقدارT  رديف

(sig) 

 درصد 95فاصلة اطمينان  اختالف ميانگين

  حد باال حد پايين

1 5.193 381 0.000 0.26702 0.1659 0.3681 

2 1.146 383 0.252 0.05990 0.0429- 0.1626 

3 3.691- 381 0.000 0.19895- 0.3049- 0.0930- 

4 4.421 383 0.000 0.23958 0.1330 0.3461 

5 11.098 383 0.000 0.60417 0.4971 0.7112 

6 1.129- 380  0.259 0.06037- 0.1655- 0.0447 

7  379 0.000 1.09474 1.0089 1.1806 

8  1.060 381 0.290 0.06021 0.0515- 0.1719 

9 10.420 383 0.000  0.55990 0.4542 0.6655 

10 1.180- 380 0.239 0.06299- 0.1679- 0.0420 

11 1.785- 383 0.075 0.09896- 0.2080- 0.0101 
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  ): آزمون ميزان رضايت شهروندان از فرهنگ و نمادهاي اسالمي موجود در شهر8جدول (

  

داراي اختالف 3،6،10،11برهمين اساس متغيرهاي شماره

ميانگين منفي بوده كه نشانگر رضايت پايين پاسخگويان بوده 

و خداپرستي بودن شهر  مصداق توحيد (توجه به آخرت، است

  در ايام حج، كمك به فقرا و احساس نوع دوستي).

عزاداربودن شهر در ايام محرم با در اين ميان مصداق 

اختالف ميانگين ،باالترين  1.09474موافقت و درصد84.9

رها از آن خود نموده و يمندي را در بين ساير متغ ميزان رضايت

باشد.پس  درك و عالقه زياد مردم به اين امر مي نشانگر توجه،

هاي بعدي جاي دارند و نشان دهنده  در رتبه 9و  5از آن متغير 

   باشد رضايت نسبتاً باالي شهروندان ازاين متغيرها مي

(وجود احساس امنيت و مصداق روزه داري در ايام رمضان). 

  باشد. بر همين اساس فرضيه دوم نيز قابل پذيرش مي

ترين عامل هويت بخش تمدن  رسد مهم فرضيه سوم: به نظر مي

  باشد. ايراني شهر آثار تاريخي مي -اسالمي

متغير در نظر گرفته شده و 23ن فرضيه جهت بررسي اي

ترين مراكز شهر از  هاي شهروندان در مورد مهم ديدگاه

گردشگري و غيره  هاي اقتصادي، اجتماعي، مذهبي، جنبه

  ).9مورد بررسي قرار گرفته است (جدول 

  

 مخالفم نظري ندارم موافقم كامالً موافقم گويه ها رديف
كامال 

 مخالفم

 يگانگي خدا وجود نمادهايي از 1
 17 59 156 105 45 فراواني

 4.4 15.4 40.6 27.3 11.7 درصد

 وجود نمادهايي از  سيره پيامبر 2
 26 77 164 82 35 فراواني

 6.8 20.1 42.7 21.4 9.1 درصد

 وجود نمادهايي از توجه به آخرت 3
 43 108 133 78 20 فراواني

 11.2 28.1 34.6 20.3 5.2 درصد

 نمادهاي اقامه نماز و عبادتوجود  4
 22 74 119 128 41 فراواني

 5.7 19.3 31 33.3 10.7 درصد

 مصداق روزه داري در ايام رمضان 5
 18 52 60 188 66 فراواني

 4.7 13.5 15.6 49 17.2 درصد

 مصداق توحيدو خداپرستي در ايام حج 6
 27 109 134 82 29 فراواني

 7 28.4 34.9 21.4 7.6 درصد

 مصداق عزاداربودن  در ايام محرم 7
 7 16 31 206 120 فراواني

 1.8 4.2 8.1 53.6 31.3 درصد

 وجود رفتار اسالمي در مكان هاي عمومي 8
 35 83 124 104 36 فراواني

 9.1 21.6 32.3 27.1 9.4 درصد

 وجود احساس امنيت 9
 19 48 76 181  60 فراواني

 4.9 12.5 19.8 47.1  15.6 درصد

 احساس نوع دوستي 10
 41 77 147 97 19 فراواني

 10.7 20.1 38.3 25.3 4.9 درصد

 كمك به فقرا 11
 45 89 132 95 23 فراواني

 11.7 23.2 34.4 24.7 6 درصد
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  رديف از نظر پاسخگوياناهميت نمادهاي هويت ساز  :)9( جدول پاسخ فراواني درصد

 1 برجسته ترين مكان مذهبي مسجد امام 82 21.4

 2 مهمترين اثر تاريخي ميدان امام خميني 133 34.6

 3 برجسته تربن پارك شهر هشت بهشت 97 25.3

 4 مهمترين مكان نشانگر تمدن اسالمي ايراني ميدان امام 202 52.6

 5 نشانگر ايثار و فداكاري (هشت سال دفاع مقدس )مهمترين مكان   گلستان شهدا 220 57.3

 6 مكان ياد آور خاطرات انقالب اسالمي گلستان شهدا 87 22.6

 7 مهمترين بنا ي نشانگر حس امنيت در شهراصفهان ميدان امام خميني 22 5.7

 8 مهمترين مكان نشانگر عظمت معماري و شهرسازي گذشته اصفهان ميدان امام خميني 116 30.2

  9  مهمترين مكان نشانگر عظمت معماري و شهرسازي معاصر اصفهان برج جهان نما 83 14.1

  10  مهمترين مكان نشانگر اوج هنر و خالقيت در اصفهان  قديم ميدان امام 52 13.5

  11 برجسته ترين مكان نشانگر اوج هنر و خالقيت در اصفهان سي و سه پل 30 7.8

  12  هنري ( از ديدگاه زيبايي شناسي ) اصفهان - خيابان فرهنگيمهمترين  چهار باغ 166 43.2

  13  مهمترين خيابان مدرنيته شهر اصفهان چهار باغ 34 8.9

  14  مهمترين محله شهر خواجو 37 9.6

  15  تحقيقاتي اصفهان –برجسته ترين مركز علمي  رويان 65 16.9

  16  مهمترين بازار قديمي بازار امام 101 27.8

  17  برجسته ترين مكان تجاري جديد سيتي سنتر 46 11.97

  18  مهمترين ساختمان سازمان يا اداره، از لحاظ معماري و شهرسازي شهرداري 61  15.9

  19  مهمترين بافت قديم اصفهان(داراي هويت تاريخي ) سبزه ميدان 31 8.1

  20  مهمترين بافت جديد اصفهان به عنوان سمبل شهرسازي سپاهان شهر 56 14.6

  21  با هويت ترين ميدان شهري ميدان امام 178 46.4

  22  مهمترين صنايع دستي اصفهان قلم زني 70 18.3

  23  مهمترين مفاخر و بزرگان شهر اصفهان شيخ بهايي 137 35.7
  

شوداز ديدگاه  همانگونه كه مشاهده مي )9(بر اساس جدول 

مكان مذهبي، مسجد امام و مسجد جامع ترين پاسخگويان مهم

ترين اهميت را داشته و  درصد بيش 16.4و  21.4به ترتيب با 

آثار و مراكز اسالمي و  درصد از پاسخگويان، 75.6مجموعاً 

باشد  اسالمي مي -مذهبي كه نمايانگر فرهنگ و تمدن ايراني

 اند. بنابراين، ترين مكان مذهبي انتخاب نمودهرا به عنوان مهم

كنيم كه آثار تاريخي از جمله مسجد امام، مسجد  مشاهده مي

جامع، مسجد شيخ لطف اهللا و ميدان امام نقش مهمي در 

ترين  نمايد. همچنين در زمينة مهم هويت بخشي شهر ايفا مي

ترين ميدان شهر، مهمترين مكان  با هويت اثر تاريخي شهر،

ين بناي نشانگر اوج هنر و خالقيت در اصفهان قديم، مهمتر

نشانگر حس امنيت در شهراصفهان ومهمترين مكاني كه 

باشد  نشانگر عظمت معماري و شهرسازي گذشته اصفهان مي

  باشد. مي "خميني امام ميدان" به پاسخها مربوط فراواني بيشترين

ميدان امام خميني به دليل همجواري با ساير آثار تاريخي از 

اصفهان، عالي قاپو و مسجد جمله مسجد امام، بازار تاريخي 

ترين آثاري است كه نشانة تمدن  شيخ لطف اهللا از مهم

  باشند.  ايراني مي -اسالمي
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  مذهبي شهرترين مكان  : برجسته)3( نمودار                                          مهمترين اثر تاريخي شهر      :)2(نمودار 

  

در كنار آثار تاريخي شهر اصفهان كه نمايانگر تمدن اسالمي 

ايراني است آثار ديگري نيز وجود دارند كه عالوه بر جديد 

بودن اين آثار ريشه در حوادثي دارند كه از فرهنگ اسالمي 

نماد  ها و شهادت مسلمانان و اند و يادآور دالوري نشأت گرفته

توان به آثار و  فرهنگ اسالمي است كه از جمله اين آثار مي

نمادهايي اشاره نمود كه يادآور هشت سال دفاع مقدس و 

خاطرات انقالب است و در كنار ساير آثار جنبة اسالمي 

شود  داشته و باعث تقويت فرهنگ اسالمي ايراني شهر مي

كنار آثار  بنابراين شناخت و تقويت نقش فرهنگي اين آثار در

تواند كمك مؤثري در جهت تقويت و ارتقاي  تاريخي مي

نقش فرهنگي باشد و در جهت هويت سازي براي شهر نقش 

بسزايي را ايفا نمايد. با توجه به مطالعات صورت گرفته 

باشد كه بيشترين فراواني  ترين اين آثار گلستان شهدا مي مهم

 را در بين ساير آثار از آن خود كرده است.

با توجه به نقش تاريخي و فرهنگي شهر اصفهان در كنار 

معماري و شهر سازي گذشتة اين شهر معماري و شهرسازي 

تواند نقش مؤثري در حفظ آثار معماري گذشته  معاصر مي

اي باشد كه  داشته باشد و در واقع معماري معاصر بايد به گونه

ه بر ضمن هماهنگي با معماري گذشته ادامة آن باشد تا عالو

حفظ سبك باعث رونق و شكوفايي آن شود. بر اساس نتايج 

حاصل از پژوهش و نظر شهروندان برج جهان نما در ميان 

  سايرآثار، باالترين درصد را به خود اختصاص داده است. 

  

         
  : آثار نشانگر عظمت معماري و شهرسازي معاصر)4( نمودار                       نمادهاي هشت سال دفاع مقدس در شهر :)3( نمودار

  

باتوجه به آثار بر جاي مانده از شهرهاي قديمي و تاريخي 

ترين آثاري كه در گذشته قلب و  يابيم كه از مهم ايران در مي

واقع بخش زيادي داده و در  هستة مركزي شهرها را تشكيل مي

باشد همان  از آثار برجاي مانده مربوز به اين بخش از شهر مي

باشد. بازارهاي قديمي شهر  بازار يا مركز تجاري شهرها مي

اصفهان نياز با توجه به عظمت معماري و زيبايي خود همچنان 

مركزي براي جذب گردشگران بوده و هنوز هم با ايفاي نقش 

اشد. عالوه بر اين بازارهاي ب تجاري هويت بخش شهر مي
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جديد در كنار بازارهاي قديمي نيز ايفاي نقش نموده و در 

واقع پيوندي نا گسستني بين اين بازارها وجود دارد. بازارهاي 

قديمي به اراية كاالهاي سنتي و صنايع دستي كه ريشه در 

پردازند و بازارهاي جديد به  فرهنگ و تمدن بومي دارد مي

پردازند و در واقع اين دو  لوكس و صنعتي مي اراية كاالهاي

  .باشند مكمل نقش يكديگر مي

كنيم بازار ميدان امام، بازار  همان طور كه مشاهده مي

ترين  از مهمقيصريه، بازار سبزه ميدان و بازار عبدالرزاق 

بازارهاي تاريخي و مجتمع سيتي سنتر،كوثر،پارك و جهان 

ديدگاه پاسخگويان به شمار  نما از مهمترين بازارهاي جديد از

روند و نقش مهمي در پويايي شهر و هويت بخشي شهر  مي

  كنند. ايفا مي
 

  
 قديمي شهرترين بازار  برجسته ):6(ترين مجتمع تجاري جديد                                                          نمودار  برجسته :)5( نمودار

  
هاي تاريخي شهر اصفهان با دربرگيري بخش  امروزه بافت

زيادي از آثار تاريخي و معماري خاص خود نقش مهمي در 

هويت بخشي شهر دارند. در واقع اوج عظمت فرهنگ و 

اسالمي كه تا حد زيادي در معماري بر جاي  -تمدن ايراني

هاي تاريخي همچنان  نمايان است در اين بافتمانده از گذشته 

كنند و هويت بخش اصلي شهر  به نقش خود عمل مي

هاي  باشند. در بافت سنتي شهر اصفهان، بيشتر زيبايي مي

شود، شهري كه به واسطه  تاريخي و آثار باستاني آن ديده مي

حضور شاهان صفوي، علماي مختلف جهان اسالم و مردم 

ر شهرهاي ايران شهر شده وبعد از هنرمندش در بين ساي

 ها، همچنان به زيبايي شهره است. ها و قرن گذشت سال

هاي جديد در  با گسترش و رشد شهرها بافت گذشته از اين،

هاي تاريخي گسترش يافته و بافتي متفاوت از  اطراف بافت

اند. در شهر اصفهان نيز  هاي تاريخي را به وجود آورده بافت

اند كه  مناطق مختلف شهر گسترش يافته هاي جديد در بافت

ها نيز متفاوت از  در برخي موارد معماري حاكم بر اين بافت

از معماري غربي  هاي قديمي بوده و در واقع با الگوگيري بافت

  اند. آورده وجود به را تاريخي هاي بافت از مجزا و متفاوت بافتي
  

        
  ترين بافت جديد برجسته :)8( ترين بافت قديم                                                                                    نمودار برجسته :)7( نمودار

  ايم. ساير متغيرها را تنها با ارائه نمودارمربوطه ذكر نموده در ادامه مطلب وجهت جلوگيري ازطوالني شدن كالم،
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  ترين خيابان مدرنتيه  اصفهان مهم :)10(هنري اصفهان                                                    نمودار  -ترين خيابان فرهنگي  : مهم)9( نمودار

  

  

       
  ترين صنايع دستي شهر برجسته :)12(نمودار                                               ترين محله شهر  : برجسته)11(نمودار 

  

با توجه به نتايج حاصل از پژوهش، آثار تاريخي موجود در 

ايراني در  - شهر اصفهان كه حاصل فرهنگ و تمدن اسالمي

ترين مراكز اقتصادي،  باشند به عنوان مهم طول تاريخ شهر مي

شناخته شده اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و گردشگري شهر 

ترين عامل هويت بخش شهر به عنوان  هستند و اين آثار مهم

ترين آثار  باشند. از جملة مهم پايتخت فرهنگي جهان اسالم مي

 مورد نظر عبارت است از:

ميدان امام، سي و سه پل، پل خواجو، خيابان چهارباغ، مدرسة 

چهارباغ، مسجد امام، مسجد جامع، مسجد شيخ لطف اهللا، 

بازارهاي تاريخي شهر، منار جنبان و ساير آثار تاريخي كه 

طول تاريخ  در اسالمي ايراني تمدن و فرهنگ از برآمده همگي

  گيرد. باشد. بنابراين فرضية سوم نيز مورد تأييد قرار مي شهر مي

  جمع بندي و نتيجه گيري

اصوال هويت يك پديده انتزاعي و منفك از ساير موضوعات 

پديده نيست، مثالً هويت شهر، با همه موضوعات مرتبط با آن 

مرتبط با شهر و با موضوعات عديده اي از جمله: با اهل شهر، 

با باورها و اعتقاداتشان، با شيوه زيست مردم، با نوع 

ارتباطاتشان با ساير جوامع، با آرمانها و الگوهاي زندگيشان، با 

با بسياري  رفتار و فرهنگشان، با نوع فكر و جهانبيني شان و

موضوعات ديگر مرتبط و غيرقابل تفكيك است. به اين 

اي زندگي كنند و توقع داشته  توانند به شيوه ترتيب، مردم نمي

باشند شهر و متعلقاتشان هويتي متمايز با هويت آن شيوه 

زيست يا هويتي متمايز با هويت فضايي كه براي آن شيوه 

و برنامه ريزان و  زيست مناسب است را داشته باشند. طراحان

مديران شهر نيز نميتوانند بر پايه مباني نظري بيگانه، طرح و 

برنامه تهيه كنند و به شيوه بيگانه خط مشي تعيين كنند و مردم 
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را به آن شيوه فرا خوانند و در عين حال توقع داشته باشند كه 

  شهر هويت زيباي ايراني و اسالمي داشته باشد.

ان رضايتمندي شهروندان از اين نمادها نمادهاي فرهنگي و ميز

نقش مهمي درهويت بخشي شهر بر عهده دارد. در واقع هر 

شهر با دارا بودن نمادها و آثار فرهنگي منطبق با فرهنگ 

حاكم بر هر جامعه نقش مهمي در آشكار نمودن فرهنگ 

 هاي فرهنگي هرجامعه بر عهده دارد. جامعه و ارزش

ه از آزمون رگرسيون مشاهده با توجه به نتايج حاصل شد

كنيم كه نحوة طراحي و عظمت و زيبايي عناصر شهري بر  مي

ايراني نقش مهمي در هويت بخشي  -طبق معماري اسالمي

شهر به عنوان يك شهر فرهنگي كه داراي فرهنگ و تمدن 

و بيانگر اين مطلب است كه  نمايد ايراني اسالمي است ايفا مي

نظر متغيرهاي مورد مطالعه در ميزان رضايت شهروندان از 

ايراني در سطح نسبتاً بااليي  - زمينة نمادهاي فرهنگي اسالمي

قرار دارد. بيشترين ميزان همبستگي بين متغير نمادهاي فرهنگي 

شهر يادآور تمدن غربي است و متغير نمادهاي فرهنگي شهر 

كند  ومرج هويتي مي حكايت از چندگانگي يا هرج

و كمترين ميزان همبستگي نيز بين متغير ) 0.483(باهمبستگي 

نمادهاي «و » اسالمي بودن شهر- مصداق تمدن ايراني«

) 0.038(با همبستگي » فرهنگي شهر و يادآوري تمدن غربي

گيريم كه با توجه به  شود. بر اين اساس نتيجه مي مشاهده مي

اسالمي شهر اصفهان وجود - هويت تاريخي و فرهنگ ايراني

غرب در شهر باعث ايجاد چندگانگي و نمادهاي فرهنگي 

شود. عالوه بر اين درصدزيادي از  هرج و مرج هويتي مي

 - اند كه شهر ما مصداق تمدن اسالمي شهروندان اظهار داشته

و متغير  متغير اين بين نيز همبستگي ميزان كمترين و ايراني است

وجود دارد » نمادهاي فرهنگي شهر يادآور تمدن غربي است«

 است. شهر ايراني نمادهاي –جنبة اسالمي  حفظ دهندة نشان كه

دهد وجود نمادهايي كه نشانگر(توجه به  مطالعات نشان مي

مصداق توحيدو خداپرستي بودن شهر در ايام حج،  آخرت،

كمك به فقرا و احساس نوع دوستي) بوده ميزان رضايت 

پاييني در بين پاسخگويان را از آن خود كرده است كه از اين 

ترين ميزان  ن نمادهايي با رويكردبه آخرت داراي پايينبي

درصد )بوده است.در اين ميان مصداق 25.7( رضايتمندي

درصدموافقت ،باالترين 84.9عزاداربودن شهر در ايام محرم با  

مندي را در بين ساير متغرها از آن خود نموده و  ميزان رضايت

باشد.  مر ميدرك و عالقه زياد مردم به اين ا نشانگر توجه،

ترين مكان مذهبي، مسجد  همچنين ازديدگاه پاسخگويان مهم

درصد از  75.6امام و مسجد جامع بوده و مجموعاً 

آثار و مراكز اسالمي و مذهبي كه نمايانگر  پاسخگويان،

ترين باشد را به عنوان مهم اسالمي مي -فرهنگ و تمدن ايراني

كنيم كه  مشاهده مياند. بنابراين،  مكان مذهبي انتخاب نموده

آثار تاريخي از جمله مسجد امام، مسجد جامع، مسجد شيخ 

لطف اهللا و ميدان امام نقش مهمي در هويت بخشي شهر ايفا 

ترين  با هويت ترين اثر تاريخي شهر، نمايد. در زمينة مهم مي

ميدان شهر، مهمترين مكان نشانگر اوج هنر و خالقيت در 

 نشانگر حس امنيت در شهراصفهان قديم، مهمترين بناي 

مهمترين مكاني كه نشانگر عظمت معماري و  اصفهان و

شهرسازي گذشته اصفهان ميباشد بيشترين فراواني پاسخها 

 بوده است. "ميدان امام خميني"مربوط به 

با توجه به نقش تاريخي و فرهنگي شهر اصفهان در كنار 

زي معماري و شهر سازي گذشتة اين شهر، معماري و شهرسا

در حفظ آثار معماري گذشته  مؤثري نقش تواند مي معاصر نيز

اي باشد كه  داشته باشد و در واقع معماري معاصر بايد به گونه

ضمن هماهنگي با معماري گذشته ادامة آن باشد تا عالوه بر 

حفظ سبك باعث رونق و شكوفايي آن شود. بر اساس نتايج 

نما در ميان  حاصل از پژوهش و نظر شهروندان برج جهان

 سايرآثار، باالترين درصد را به خود اختصاص داده است.

ترين بازارسنتي اصفهان  پاسخ پاسخگويان مهم همچنين از ديد

  باشد.  ترين آن مجتمع تجاري سيتي سنتر مي مدرن بازار امام و

هاي تاريخي شهر اصفهان با دربرگيري  با توجه به اينكه بافت

مهمي  نقش خود خاص معماري و تاريخي آثار بخش زيادي از
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دهد سبزه  بخشي شهر دارند نتايج حاصله نشان مي در هويت

  ميدان مهمترين بافت تاريخي از ديد پاسخگويان بوده است. 

شهر اصفهان بواسطه قدمت ديرينه خود و اهميت تاريخي آن 

مختلف همواره از هويت بااليي بر خوردار بوده   در دوره

هاي فراواني است كه موجب تمايز  داراي نشانهاست. اين شهر 

گردد و در جاي جاي  اين شهر از ساير شهر از ساير شهرها مي

شناسند. از طرف  هاي ارزشمندش مي دنيا، اين شهر را به نشانه

ديگر هنر كه نماد هويت ايراني در طول تاريخ بوده است 

  . بوفور در شهر اصفهان يافت مي

باشد. چرا كه  ن يك شهر باهويت ميدر حال حاضر نيز اصفها

عناصر شاخص شهري موجود در اصفهان به عنوان نقاط 

هاي مختلف از گذشته تاكنون محسوب  مشترك بين نسل

شوند. شايد شهر اصفهان بواسطه سرعت زياد تحوالت  مي

شهري و عدم انطباق معماري جديد با معماري گذشته با نوعي 

ارزش و قوت اين شهر در  بحران هويت مواجه شده باشد ولي

دوران مختلف به ياري اين شهر شتافته و در بحران كنوني 

  گشاي بحث هويتي شهر گرديده است. چاره

مردم ساكن در شهر، از معماران انتظار ساخت بناهايي را دارند 

كه بوسيله پيوند عميق با گذشته تاريخي قابل درك باشند ولي 

اقي ماند. لذا چاره كار را توان در گذشته ب از طرف ديگر نمي

توان تا ساليان سال به اميد  بايد به گونه ديگر جستجو كرد. نمي

ميراث فرهنگي و تاريخي گذشته بوده و هيچ تالشي در جهت 

ايجاد عناصر هويت بخش در دوران معاصر ننمود. متأسفانه در 

شرايط كنوني نه تنها تالشي براي ساخت عناصر هويت بخش 

هاي  اي موارد مانند ساخت ساختمان كه در پارهگردد، بل نمي

بلند مرتبه بدون كاركردي خاص و در تناقض با طبيعت در 

كنار محور زاينده رود، به عناصر هويتي شهر لطمه وارد 

توان تنها با حفظ آثار ارزشمند به  آيد. به بيان ديگر، نمي مي

شهر هويت بخشيد بلكه بايد تالشي نمود تا نسل كنوني 

هاي آينده بتوانند به آن ببالند  شرايطي را پديد آورند كه نسل

و آن را الگوي كار خود قرار دهند. تنها به اين طريق است كه 

  توان هويت شهر را قوت بخشيد. مي

  

  پيشنهادات-6

توجه هر چه بيشتر شهرداري و سازمان هاي مربوطه جهت  �

  المياس- زيبايي بصري عناصرشهر با توجه به فرهنگ ايراني

ها و امكانات موجود در شهرجهت  بهبود زيرساخت �

  و بصري و تثبيت هويت شهر  افزايش كيفيت سازه

جلوگيري از تخريب بناها و عناصر با ارزش شهر به منظور  �

  حفظ هويت منطقه و شهر،

ها و نهادها در جهت  به كارگيري حس مسئوليت سازمان �

 حفظ عناصرهويت ساز شهري

 -نمادهاي شهري بر طبق معماري اسالميطراحي عناصر و  �

  ايراني

  

 منابع 

) :تداوم هويت در منظر شهري ،نشريه 1388آتشين يار ،محمد ( .1

 باغ نظر ، شماره دوازده ، سال ششم ، پاييز و زمستان .

): آرمانشهر اسالم: 1381امين زاده، بهناز و محمد نقي زاده ،( .2

 ،تهران. 35شهر عدالت نشريه صفه، سال دوازدهم، شماره 

): مدخل بحث، درباره شهر 1375ابراهيمي،. محمدحسن( .3

  . 22، شماره 6اسالمي، مجله آبادي، سال 

):مفهوم قلمرو 1380بحريني، سيد حسين و گلناز تاج بخش ( .4

در فضاهاي شهري و نقش طراحي شهري خودي و تحقق آن. 

  ، تهران. 6نشريه هنرهاي زيبا، شماره 

وسعه هاي جديد شهري و شهرهاي ): ت 1373براتي، ناصر، (  .5

جديد(هويتي جديد يا فقدان هويت)، مجموعه مقاالت ارائه شده 

در كنفرانس بين المللي توسعه شهري و شهرهاي جديد، اصفهان 

، انتشارات شركت عمران شهرهاي 2، جلد  1372مهرماه  16تا 12

 .جديد، چاپ اول، تهران

هي به هويت شهر ): هويت شهر؛ نگا 1386بهزادفر، مصطفي. (  .6

  تهران، نشر شهر، تهران.
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سال سوم، شماره  روزنامه شهرستان، ):1387تيرماه  31بيشابور ( .7

122.  

): طراحي مجموعه آموزشي با  1388تقوايي، سيد حسين (  .8

اسالمي، استاد راهنما: قاسم مطلبي، پايان  –رويكرد هويت ايراني 

نامه كارشناسي ارشد معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشكده 

 معماري، دانشگاه تهران، تهران.

 هويت فضاي اجتماعي فرآيند )،1384ناصر ( رفيعي زاده، .9

 شهر هويت ايراني توانمندسازي و شناخت بر اي مقدمه شهر،

  .48شماره آبادي، مجله ايراني،

المعارف علوم اجتماعي،  )، دايره1370ساروخاني، باقر ( .10

 انتشارات كيهان، تهران. 

)، انتشارات 1390(1389سالنامه آماري شهر اصفهان سال  -  .11

  معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري اصفهان، چاپ اول.

)،كاربرد فناوري اطالعات وارتباطات 1385سلطاني،ليال( .12

نه موردي شهراصفهان)، دركاهش تقاضاي سفرهاي شهري(نمو

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري،  

 گروه جغرافيا، انشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه اصفهان

): قالب و محتوا در معماري اسالمي. 1378سيفيان، محمدكاظم( .13

  .1، شماره 12هنرهاي زيبا، سال 

 جغرافياي در نو ديدگاههاي ):1383 ( حسين شكوئي، .14

 .تهران هفتم، چاپ سمت، انتشارات اول، جلد شهري،

) : نقش الگوهاي شهرسازي سنتي در 1389شماعي، علي (  .15

اسالمي،  - شهرسازي مدرن شهر يزد فصلنامه مطالعات شهر ايراني 

 سال اول، شماره اول، تهران. 

 بافت تأثير ) ، بررسي1389. قاسمي ، وحيد و نگيني سميه ( .16

 شهر هاي در محله هويت بر تأكيد با اجتماعي، هويت بر محالت

اصفهان ،مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي ، سال دوم ، 

 شماره هفتم. 

بيان  ) نمادهاي فرهنگي در مناظر شهر:1389حسن ( كريميان، .17

 معنا، حس هويت و آرامش روحي ،پژوهش هاي جغرافياي انساني،

 . 74شماره 

) ، بررسي هويت شهري در 1389كياني ، اكبر و همكاران ( .18

نوسازي و بهسازي بافتهاي تاريخي (مطالعه موردي شهر گور، 

 ، مجله فضاي جغرافيايي، swotفيروز آباد) با استفاده از روش 

 . 10شماره 

):بررسي ارتباط 1391صديقه و محمدي،عبدالحميد( لطيفي، .19

 موردي:شهرگنبد كاووس)،نمادهاي شهري با هويت شهر(مطالعه 

  .2فصلنامه جغرافيا،سال دوم،شماره 

): هويت ايراني اسالمي ما در هويت  1383محرمي،توحيد( .20

  ايران ، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي تهران  .

ايران در كهكشان ارتباطي (سير ") 1384راد، مهدي، (محسنيان .21

 ، نشر سروش، تهران."تا امروز) تاريخي ارتباطات در ايران، از آغاز

)، سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385مركز آمار ايران( -  .22

 .1385سال 

) :عناصر هويت فرهنگي  1385موثقي ، رامين و ايرملو ، سحر ( .23

در شهر ،مرجع مهندسي عمران ، اولين همايش شهر برتر ، طرح 

 برتر ، همدان ،سازمان عمران و شهرداري هاي همدان . 

): معيارهاي شناخت و ارزيابي هويت 1383ميرمقتدايي، مهتا( .24

  .19كالبدي شهرها. نشريه هنرهاي زيبا، شماره

): درآمدي بر هويت اسالمي در  1387نقره كار، عبدالحميد (  .25

معماري، وزارت مسكن و شهرسازي، دفتر معماري وطراحي 

 شهري، شركت طرح و نشر پيام سيما، تهران.

):تحقق پذيري 1391يد و رئيسي،محمد منان(نقره كار، عبدالحم .26

اسالمي.شماره  - هويت اسالمي در آثار معماري،فصلنامه شهرايراني

7.  

) صفات شهر اسالمي از ديدگاه 1379نقي زاده ، محمد ( .27

قرآن،مركز فرهنگ و معارف قرآن ، صحيفه مبين ، دوره دوم ، 

 .  5شماره 

شهر(در پرتو ):اداراك زيبايي و هويت 1386نقي زاده،محمد( .28

 اسالم)،اصفهان،سازمان تفريحي فرهنگي شهرداري اصفهان.

نوفل ، عليرضا ، كلبادي ، پارين و پورجعفر، محمدرضا  .29

) :بررسي و ارزيابي شاخص هاي موثر در هويت شهر ( محله 1388(

 . 3جلفا اصفهان )،نشريه آرمانشهر ، شماره 

ع رساني ):نماد و نماد شهري،پايگاه اطال1385هدفي،فرزانه( .30

 آرونا.-معماري و شهر سازي.ايران

):بسوي شهرسازي انسان گرا،نشر 1378يار احمدي،امير(. 31

  شهرداري تهران.- شركت پردازش و برنامه ريزي شهري


