
 
47  

 

  بر زيبايي شهر) ايراني،اسالمي( بررسي تأثير عامل هويت
  

  * **محسن سلسله -*علي سلسله
  

  

  چكيده
منظور از هويت، . اي در شهرسازي است انگيزترين مباحث نظري و حرفهترين و بحث مسأله هويت شهري اصوالً يكي از پيچيده

. باشددر زبان انگليسي مي Identityشود و معادل  مي پاسخي است كه به پرسش در خصوص كيستي يا چيستي موجودات داده
اي كه دغدغه هويت  شود تنها پديده گفته مي. باشد در واقع، هويت آن حقيقت وجودي است كه شخص يا شيء از آن برخوردار مي

يگر فرد با حضور و رشد از سوي د. گردد كه خود را به واسطة آن تبيين كند انسان همواره به دنبال ابزاري مي. دارد، انسان است
گردد بلكه با گرفتن  يافتن در جمع، عالوه بر آن كه داراي هويت شخصي يعني نام، منزلت اجتماعي و روابط شخصي با ديگران مي

اصوالً هويت يك پديده، امري انتزاعي و منفك از ساير . يابد شود، هويت جمعي مي عناصر مشتركي كه فرهنگ خوانده مي
با اهل : اي از جمله مثالً هويت شهر با همه موضوعات مرتبط با شهر و با موضوعات عديده. با آن پديده نيستموضوعات مرتبط 

و  رفتار و فرهنگشان،، شان ها و الگوهاي زندگيرها و اعتقاداتشان، شيوة زيست مردم، نوع ارتباطشان با ساير جوامع، آرمانوشهر، با
طراحان و سياستمداران و مديران شهر نيز  .)1386نقي زاده،( غيرقابل تفكيك است شان مرتبط وبينينوع تفكر و جهان با

مشي كنند و مردم را به آن شيوه فراخوانند و خط توانند بر پايه مباني نظري بيگانه طرح و برنامه تهيه كنند و به شيوه بيگانه نمي
هاي حيات  هنگامي كه تمركز اصلي بر جنبه. ي داشته باشددر عين حال توقع داشته باشند كه شهر هويت زيباي ايراني و اسالم

آثار انساني رواج يابد، وقتي مد و  قرار گيرد، وقتي معيارها و الگوهاي اصلي، ظرف تمدن بيگانه باشد، وقتي تفاخر و نمايش خود در
فضا و كالبد حاصل، چيزي جز  توان انتظار داشت كهروي و تعادل را بگيرند، آنگاه نميمصرف و اسراف جاي قناعت و ميانه

 هاي هويت پرسش اصلي پژوهش به چيستي نقش هويت و امر زيبا و چگونگي استفاده از سرمايه. پاسخگويي به اين رفتارها باشد
گردد و هدف اصلي پژوهش شناخت هويت از ابعاد گوناگون و بررسي تأثير در جهت بهسازي شهرها باز مي) اسالمي، ايراني(

باشد و واكاوي علل زشتي شهرهاي مدرن سرزمين ايران، از ديگر اهداف اين كردي نمودن آن در زيباسازي شهرها ميبخشي و كار
  .پژوهش است

  
  
  
  
  

  :كليدي واژگان
  .هويت اسالمي هويت ايراني، زيبايي، شهر،

  
  
  
  

 Email: ubtin@yahoo.com                                                                               دانشجوي كارشناسي ارشد شهرسازي دانشگاه علـم و صـنعت ايـران   * 
                                                     Email: mohsen.selseleh@yahoo.comدانشجوي دكتري تخصصي ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي ** 

15/4/1388: تاريخ دريافت   
18/5/1388:تاريخ پذيرش نهايي   
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  بر زيبايي شهر) ايراني،اسالمي( بررسي تأثير عامل هويت
  58-47: صفحات مقاله 

  دمهمق
با مرور و گردشي اجمالي و مقدماتي در فضاهاي شهري معاصر و مداقه در آنچه كه از كليت، اجزاء، منظر و سيماي آنها 

و با مروري بر آنچه كه در مراكز  ها و منظرهاي مختلفبه همراه نگرشي به شهر از جايگاه شود،احساس و ادراك مي
سوال اول اين است  :شونددو سوال اساسي به ذهن انسان متبادر مي گذرد،اي و اجرايي و مديريتي ميآموزشي و حرفه

هايي براي زيباسازي، در حتي با حضور سازمان ،متعددهاي كه در عين وجود و فعاليت مراكز علمي و هنري و آموزش
ع و بر مرتبة بسياري از شهرها، به خصوص در شهرهاي بزرگ چرا شهرها همچنان زشت هستند و هر روز نيز بر انوا

غم حضور مؤسسات فوق به همراه تشكيالت عريض و طويلي رسوال دوم اين است كه علي ؛شود هايشان افزوده ميزشتي
هاي آثار تاريخي و اظهار عالقه به آنها، در با عنوان سازمان ميراث فرهنگي به همراه آگاهي مردم و متخصصين از ارزش

  كيد قريب به اتفاق أتر از گذشته است و عليرغم تتر و پيشرفتهپيچيدهعين دسترسي به فناوري روز كه بسيار 
هويتي آنها اند، كه همگان از بي هويت شدهدر آثار انساني، چرا شهرها آن چنان بي» هويت«ندركاران برجايگاه ادست
معيارها و مراتب آن و همچنين توان از معناي ادراك و  البته قبل از همه اينها نيز، مي گويند و از آن شكايت دارند؟مي

ها،  اصوالً اين زشتي .رابطة آن با زيبايي و هويت آثار انسان ساخت و از جمله زيبايي و هويت شهر و معماري سوال كرد
نتيجه عدم آشنايي پديد آوردندگان فضاها و عناصرشهري با مفهوم زيبايي در كنار رواج سلطة روحيه سوداگري و 

ريزي، هاي شهري از جمله آموزش، طراحي، برنامه ديگرايانه مأخوذ از بيگانه بر بسياري از فعاليتسيطره تفكر و روش ما
  . ها است سازها، رفتارهاي فردي، اجتماعي و استحاله مفاهيم و ارزش ساخت و

. آن باور ندارندشناسند و گروهي به  بسياري از آنها معيارها و مصاديق زيبايي در تفكر و فرهنگ اسالمي و ايراني را نمي
) آن هم با اصول و معيارهاي خودي(شناسانه دانند كه شهر را بايد از ابتدا با معيارها و براساس اصول زيباييآنها نمي

ها پديد آيند، رشد كنند، خود را به جاي زيبايي معرفي و نه اين كه اجازه داد زشتي. طراحي و آن را زيبا خلق كرد
اهل شهر ريشه بدوانند، روح و اخالق و نگرش مردم را تخريب كنند، به عنوان معياري  مطرح كنند، در جان و روح

هاي غير قابل انكار درآيند و  مطلوب مطرح شوند، بسياري از مردم از آنها پيروي كند به زغم برخي افراد بعنوان واقعيت
ام شود كه اين اقدامات نيز عموماً فاقد مباني پديد آمده، اقد» زشتي«ها، براي زيبا كردن اين  آنگاه، پس از تثبيت زشتي

ها و الگوها و مصاديق  اشكال اصلي ديگر، آموزش و ترويج تعريف و نمونه). 3ص ،1386نقي زاده،( نظري متقني هستند
اين روند، عالوه بر اين كه سبب مهجور . بيني غيرتوحيدي استزيبايي از منظر بيگانه و غير ايراني و مبتني بر جهان

 .منجر خواهد شد) در تميز و تمايل به زيبايي(شود، به تغيير تدريجي ذائقه ايراني  اندن تعريف ايراني زيبايي ميم
  . پردازد و از اين رهگذر  راهكار  ارائه خواهد دادپژوهشگر در اين مقاله به بررسي و تدقيق اين مسائل مي

  اهداف تحقيق .1
  ايراني ي وهاي اسالم ك سرمايه اصيل با ريشهي شناخت و تبيين امر هويت به عنوان) الف
  و زيبايي (object beauty)بررسي مفهوم امر زيبا ) ب
  بازشناسي عوامل موثر در زيباسازي شهرهاي موجود و در حال ساخت ) ج
  اسالمي در امر زيبايي شهرها  و ثيربخشي و كاربردي هويت ايرانيأبررسي ت) د

  بيان مسأله .2
هايي ت كه در عين وجود و فعاليت مراكز علمي و هنري و آموزشي متعدد و حتي با حضور سازمانسوال اول اين اس

براي زيباسازي در بسياري از شهرها، به خصوص در شهرهاي بزرگ، چرا شهرها همچنان زشت هستند و هر روز نيز بر 
  شود؟ هايشان افزوده ميرتبة زشتيمانواع و 

توان از آن به عنوان ابزاري براي زيبا كردن  ر زيبايي شهرها چيست؟ چگونه مينقش و عملكرد هويت د: سوال دوم
  شهرها استفاده نمود؟ 
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  هويت. 3

اين گوهر را چه فرد و چه جامعه . ام هويت گوهري است كه من با آن منم و زنده: در يك تعبير زيبا چنين آمده است
دمندي كه امروز از ها و تجارب با ارزش سو ها، انديشه ارتعلوم و فنون، مه. اند در يك بستر تاريخي به دست آورده

در تحليل نهايي، از اجزاي هويت ما خواهند شد و رمز و راز بقاي خودي در همين است،  همانگونه  ند،گير ديگران مي
و عناصر هاي ملي  هاي توليد، آيين كشورداري و خيلي از چيزهاي ديگر كه امروز از مؤلفهكه خط، زبان، لباس، روش

دانيم، در گذر و گشتار تاريخي خويش و در اثناي داد و ستد و مبادله با ديگران به  هويت و متعلقات فرهنگ خويش مي
مندي از ميراث و دستاوردهاي  ها از نظر بهره ترين سرزميندر كشور ما كه يكي از غني .)72فراستخواه، (ايم  دست آورده

با توجه به اين  ؛باشد در سطح جهاني مي، زي و معماري ويژه و شناخته شدهفرهنگي است و از نمودهاي آن شهرسا
داريم،  انديشيم و از گذشته خود چگونه بهره برمي خواهيم و به فردا چگونه مي مطلب كه زندگي امروز خود را چگونه مي

ويت گذشته و امروزين  لذا نيازمنديم كه ه. ساختن شهرها و توليد عناصر معماري از حساسيت خاصي برخوردار است
  ).195ص ،1383 گر،زرب(اين دو را بازشناسيم و آن را تقويت نماييم 

. باشند، به نحوي كه هركدام نقش اساسي در تشكيل هويت بر عهده دارنديو محيط، هويت ساز زندگي انسان م فرهنگ
  ن، هويت محيط را تشكيل از ديگر سو مي توان ديد كه فصل مشترك هويت انساني محيط و هويت فرهنگي انسا

                                      ).1 نمودار( دهدمي
  محيط و نسبت آنها با هويت فرهنگ، ارتباط انسان، : 1 نمودار
    

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1386،330زاده، نقي                                                     
عربي و (هويت حاكي از جايگاه واال، ارزشمند و معنوي اين لغت در زبان اصلي آن  مروري بر معاني مذكور براي واژه

 هستند» هستي و وجود«و معناي بعدي آن » ذات باري تعالي«اولين معناي مذكور براي هويت . است) سپس فارسي
و همين معني ميان هويت عبارت است از تشخيص «: مرحوم دهخدا نيز در معاني هويت آورده است). 4، ج1375معين، (

گردد و گاه بر ماهيت با تشخيص اطالق  هويت گاه بر وجود خارجي اطالق مي. حكيمان و متلكمان مشهور است
   .)1378دهخدا، (گردد كه عبارت است از حقيقت جزئيه  مي

    انواع و مراتب هويت انسان .4
يكي هويت واقعي فرد آن گونه كه هست و ديگـري   :توان مورد مداقه قرار داداز منظر هر فرد هويت را به دو صورت مي

تـوان فـرض كـرد و آن     نوع سوم از هويـت را نيـز مـي   . شود نماياند يا با آن شناخته مي هويت او آن گونه كه خود را مي
در توضيح هويت آرماني قابـل   .توان آنرا هويت آرماني ناميد هويتي است كه انسان تمايل دارد به آن شناخته شود و مي

 انسان

 محيط فرهنگ

»محيط» «هويت«  

 هويت انساني محيط هويت فرهنگي انسان

:ماخذ هويت فرهنگي محيط
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هاي غايـات آرمـاني و اهـداف اصـلي      هاي فرهنگي و ويژگيهاي آن، از اصول فكري و ارزش كر است كه صفات و بارزهذ
كند و انسان مي در راه تحصيل آن عمل  شوند، انسان ميل وصول به آن را داشته و زندگي و الگوهاي انسان استخراج مي

هـاي   طبيعي است كه با توجه به منبع و مرجع صفات و بارزه. انددبه معرفي و ترويج آن پرداخته و خود را واجد آن مي
هويت آرمانيِ جوامع و افراد مختلف، متفاوت و حتي گـاهي  ) هاي حيات و الگوهابيني، فرهنگ، آرمانجهان(اين هويت 

  ).  306،ص1386نقي زاده،( كند متضاد جلوه مي
هويت شخصي، هويت . شوند بندي مينوع هويت اصلي طبقهها در سه گروه اصلي يا سه به طور كلي همه انواع هويت
هويت شخصي انسان به مراتب هويت طبيعي و هويت اكتسابي . انسان) يا روحاني(شخصيتي و هويت معنوي 

اثر گذار است كه انسان در ايجاد آنها ... در هويت طبيعي عوامل متعددي از قبيل پدر و مادر و تبار و نژاد و. گردد برمي
شوند و يا  شود كه يا به طور عام توسط انسان تحصيل مي ها اطالق ميهويت اكتسابي به آن دسته ويژگي. نداردنقشي 

هويت شخصيتي به وجوه فكري و  ).مثل محل زندگي( اند يا قابل تغيير هستند اين كه توسط خود او تغييركرده
مختلف هم نوعش كه مقصد و اهداف مشتركي دارند قابل هاي پردازد و عمدتاً در رابطة انسان با گروه فرهنگي انسان مي

هويت فرهنگي، هويت اجتماعي، هويت   :هويت شخصيتي انسان داراي مراتبي است كه عمدتاً عبارتند از. تعريف است
  .خانوادگي، هويت ملي، هويت مذهبي

باشد و عامل اصلي تمايز او هين ميترين وجه هويتي انسان از نظر متألهويت روحاني و معنوي انسان، بارزترين و اصلي
ثيري كه بر انواع ديگر هويت به ويژه هويت شخصيت انسان دارد از أموجودات عالم هستي است و به دليل ت  با همة

طي وجود دارد كه نكته مهم اين است كه بين هويت انسان و هويت آثار او ارتبا .جايگاه واال و ارجمندي برخودار است
توان در  با عنايت به جايگاه و ارزش هويت روحاني، آن را مي. يا تضعيف كنندة هويت انسان خواهد بود اين ارتباط مقوم

  ).308- 309 :1386نقي زاده،( قرار داد»  هويت شيطاني«و » هويت الهي«دو سوي 

  هويت آثار انساني .5 
ط زندگي، شهر و معماري نيز روشن هاي مفهومي هويت در آنچه آمد، وضعيت آثار انساني و از جمله محيبا بررسي

اگر الگو، الگويي بيگانه است كه بر پاية تفكر غير الهي شكل گرفته و مروج و مبلغ شيوة زيست شيطان مĤبانه . گردد مي
نمايند،  ر ميداهاي الهي را خدشههايي شكل گرفته كه اصول و ارزش است، اگر كالبد و فضاي حاصل بر پاية ضد ارزش

سوق جامعه به سمت  كنند و اگر كالبد محيط عامل گرايش و هايي را به جامعه القا ميارزشفضا، ضداگر محيط و 
توان گفت كه هويت شهر به هويت  ها و عبوديت الهي باشند، مياي از تفكر و زيست باشد كه در تقابل با ارزش شيوه

هاي الهي و مروج زندگي گرفته بر پاية ارزش دهد و بالعكس اگر الگو، الگويي انساني و شكل شيطاني تمايل نشان مي
 تفكر و زيست باشد كه همسو و مقوماي از  هاي الهي و عامل هدايت جامعه به روي شيوهاي از ارزش انساني و جلوه

، 2 شماره نمودار ).315 :همان( ناميد) يا متمايل به هويت الهي(توان هويت شهر را هويتي الهي  هاي الهي باشد، ميارزش
 . باشدهويت شيطاني و تبعات هركدام مي ،هاي كلي هويت الهيدهنده جلوهنشان

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

سانهويت شيطاني ان  

هاي شيطانيارزشتبعيت و تظاهر ضد  

  نفي تكبر
 ديگران

 ظاهربيني كثرت

 هويت الهي انسان

 تبعيت و جلوة اصول الهي

 وحدتاصول الهي عبوديت تواضع

)311،ص1386نقي زاده،( ها و تظاهرات دو وجه اصلي هويتي انسانهجلو: 2 نمودار  

1386،311زاده، نقي    : ماخذ
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 ،»جامعه«  ،»خويشتن«توان در طبقات چهارگانه  عناصر اصلي موجود در محيط زندگي و مرتبط با انسان را مي

شود كه ارتباطات و  بيان روشن ميبا اين  ).124 :الف 1384نقي زاده،( بندي نموددسته» مصنوع انسان«و » طبيعت« 
به اين ترتيب فرهنگ . هاي خاص خود را خواهد داشت بيني ويژگياين چهار قلمرو در قالب هر جهان همچنين تعريف

) عالمان و هنرمندان(هايي است كه مالك عمل پديد آورندگان آثار انساني جامعه يكي از مهمترين منابع اصول و ارزش
يكي از . اي هستند كه به آنها معتقد است جامعه  ها به انحاء مختلف، عوامل هويت بخشارزشاين اصول و . هستند

پس، مالحظه وجوه فرهنگي در . شهر است ها در معماري وها، تظاهر و جلوة اين اصول و ارزش مهمترين اين زمينه
به عنوان ايجاد (واجد آن فرهنگ معماري و شهرسازي، موجد كيفيتي در محيط است كه بيانگر وجهي از هويت جامعه 

هايي از نشان دهنده نمونه 2و  1هاي شمارهوير اتص). 330 :1386نقي زاده،محمد،(باشد  مي) كنندة آن كالبد و فضاي خاص
اگر مباني فكري و : توان گفتبنابراين مي .باشند و هويت اسالمي در آنها نمود داردكالبد شهرهاي اسالمي تاريخي مي

دهنده فضا و مباني طراحي از بيگانگان اخذ شده و به طور مستقيم مالك عمل ن شيوه زيست و اصول شكلبه تبع آ
بيني و اما اگر تعامالت با ساير جوامع در پرتو جهان. به تدريج استحاله هويتي و فرهنگي رخ خواهد داد قرار گيرند،

  ).3تصوير شماره (و  )3شماره  نمودار( اهد داشتفرهنگ خودي رخ دهد، تثبيت و تقويت هويت ايراني را در پي خو
  
  

                               
                   

            
  
  

      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
اي، اين  به داليل عديده. متقابلي بر يكديگر دارند تأثيرشهرسازي،  /و معماري) هاي فرهنگيارزش(نابراين فرهنگ ب
به اجمال . باشد گذارند بسيار پيچيده و قابل توجه مي معماري و شهرسازي بر فرهنگ مي ثيري كهأثيرات به ويژه تأت

ثير مستقيمي أهاي انسان و در نتيجه بر روند خلق فضا تتوان گفت كه اوالً فرهنگ جامعه بر شيوة زيست و فعاليت مي
شهرسازي و محيط و فضاي / عماريتا جايي كه غالب محققين و حتي كساني كه سعي در دگرگوني و استحاله م. دارد

ثيرات أشهرسازي ت ورزند و ثانياً معماري و كيد ميأها دارند، در وهله اول به دگرگوني فرهنگي جامعه تزندگي ملت
در عصر حاضر به . ها با يكديگر و در نتيجه بر فرهنگ جامعه دارند وسيعي بر زندگي و شيوه زيست و ارتباط انسان

دهد، توجه لط مباحثي كه رخ ميغو مباني نظري معماري و شهرسازي و همچنين به داليل  جهت پنهان بودن اصول
اي خاص از معماري و شهرسازي،  ثير معماري و شهرسازي بر فرهنگ و استحاله فرهنگ جامعه در اثر رواج شيوهأبه ت

هويتي است كه اين هويت نشان واجد ) معماري شهر(توان گفت كه محيط  در اين مورد مي. اي يافته است اهميت ويژه
  :از مفاهيم و مقوالتي دارد كه اهم آن به قرار زير هستند

  . باشندهاي حاكم بر جامعه ميهويت محيط مصنوع  بيانگر ارزش -

اجدنمونه هايي از سيطره معنوي مس: 1تصوير  

و عناصر مذهبي بر كالبد شهرهاي تاريخي   نمونه اي از مساكن تاريخي:2تصوير 
 

هويت بيگانههايي از تكرار معماري بينمونه: 3تصوير  

1386:501نقي زاده، 499: 1386نقي زاده،1386:503نقي زاده،    :ماخذ : ماخذ  : ماخذ
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  بر زيبايي شهر) ايراني،اسالمي( بررسي تأثير عامل هويت
  58-47: صفحات مقاله 

بودن به آن تمايل داشته و خويش را در صورت  لهايي است كه جامعه به متصهويت محيط مصنوع بيانگر ارزش -
 . پندارد ها، در مسير كمال و ترقي ميآن ارزشو رعايت  واجد بودن

 . هاي محيط مصنوع بيانگر هويتي هستند كه جامعه تمايل دارد به آن هويت شناخته شود ويژگي -
 . كند اي هستند كه آن محيط را پديد آورده و در آن زيست مي هاي محيط مصنوع بيانگر هويت جامعه يژگيو -
خواهند براي  مي) ريزان و مديران شهرطراحان، برنامه(اي  باشند كه عدههويتي مي هاي محيط مصنوع بيانگر ويژگي -

  .جامعه به وجود آورند
 تثبيت يا استحاله فرهنگ ايراني: 3 نمودار

  
 
 
 
 
 

 
                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
1386،455زاده،نقي                                                                                       

 
توان وقتي دانست كه آثار انسان و از جمله شهر، بر پايه اصولي شكل گرفته و هويتي  بر اين اساس بهترين حالت را مي 

  مباني فرهنگي مأخوذ از  را دارا باشند كه آن اصول منبعث از فرهنگ جامعه بوده و هويت حاصله مبين اصول و
از داشتن چنين هويتي خرسند باشد و   عين حال، جامعه با آگاهي كامل به اين ارتباطات، بوده و دربيني جامعه جهان

   ).331-332: همان(به آن مباهات كند 
             

  
  
  
  
  
  

  
  

هااسالمي در ميانه ميدان -عناصر فاقد هويت ايرانيهايي از نمونه: 4تصوير               

509: 1386نقي زاده،  

استحالة هويتي جامعة 
 ايراني

تقويت و تثبيت هويت جامعة ايراني
 ايراني

مباني فكري بيگانه 
)تاثير پذيري(  

تعليم اسالم و فرهنگ
 ايراني

هاشيوة زيست، ابزار، روش  

اصول شكل دهندة فضا و 
 ويژگي آنها

صول شكل دهندة فضا وا
 ويژگي آنها

ريزي برايمباني طراحي و برنامه
) مأخوذ از اسالم(ايرانيان   

ريزي براي  مباني طراحي و برنامه
) مأخوذ از تفكر بيگانه(ايرانيان   

 : ماخذ

 : ماخذ
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 مفهوم هويت در شهرسازي از نظر محققين .6

منطقي بين فرد و محيط حاصل شده كند كه ارتباط طبيعي و  به عقيده الكساندر، هويت در محيط فرهنگي تجلي مي
اش ارتباط و احساس تعلق خاطر به وجود وي معتقد است كه بين فرد و محيط زندگي .(Alexander,1977)باشد 

هاي ديگر را  توان درك تمايز آن نسبت به محيط ،مگر آن كه قادر به شناخت عميق و تشخيص آن باشد  نخواهد آمد،
  . هاي انجام يافته در آن محيط بدهد زماني و به چه صورت، پاسخ مناسبي به كشش نيز داشته باشد و بداند در چه

خوانايي (هاي كوچك و بزرگي است كه باعث بازشناختن يك مكان  والتر بور، نيز عقيده دارد هويت همان تفاوت
عني اجتناب از خاص بودن هر محيط به م. آورد شود و حس دلبستگي و حساسيت به محيط را به وجود مي مي) محيط

ها نيز  در شكل و نحوه قرارگيري فضاها، در طرز دسترسي به فضاها و در كاربري .يكنواختي، وجود تنوع و جذابيت است
ولف نيز معتقد است كه هويت در محيط نتيجه ارتباطات مقابل سه جزء  ).1383:197بذرگر،( بايد وجود داشته باشد مي

  : كند است كه در داخل يك مجموعه عمل مي
  در محيط) هاسمبل(تركيب ظاهري و كالبدي نماها  -
 هاي قابل مشاهده در محيط علمكردها و فعاليت -
   .)همان(در محيط ) هاسمبل(مفاهيم نمادها  -
هاي شهري از طريق به  هويت را توجه به شخصيت فردي هر محيط و پرهيز از يكنواختي و مشابهت در محيط» كالن«

ها و جيكوبز نيز هويت را در رابطه با فعاليت ).1377:78كالن، ( كند هاي خاص هر محيط تعريف مي ژگيجلوه درآوردن وي
تر  تر، قابل زندگيوي معتقد است شهرها امن. كند ريزي شهري تعريف مي هاي شهري از ديدگاه برنامه زندگي در خيابان

  هاي مختلف اختصاص داده شونداي از فعاليتدههايشان به تركيب پيچيشوند چنانچه خيابان تر ميو پرجاذبه
):851969 Jacobs,.(  

كند و يا در تعريف هويت محيط مصنوع، راپاپورت هويت را خصوصيتي از محيط كه در شرايط مختلف تغيير نمي
گر آورد و عناصر شهري را از يكديخصوصيتي كه موجبات قابليت تميز و تشخيص عنصري را از عنصر ديگر فراهم مي

لينچ در كتاب شكل خوب شهر، هويت را به  . (Rapoport,1990:153)،)98: 1382بنتلي ،( كند سازد، تعريف مي متمايز مي
تواند يك مكان را به عنوان مكاني هويت يعني حدي كه شخص مي :كند معني مكان تعريف مي: معناي بسيار ساده

 منحصر به فرد داشته باشد اي كه شخصيتي مشخص و گونهبه  ،ها مورد شناسايي قرار دهدمتمايز از ساير مكان
   ).105: 1376لينچ،(

معنا بودن شهرها به عنوان يك معضل هويتي و بيبينيم كه يكنواختي، يكسان بودن و بي با مطالعه متون شهرسازي مي
  . از جانب انديشمندان اين عرصه به دفعات طرح گرديده و مورد توجه قرارگرفته است

 (aesthetic object)يي، امر زيبا زيبا .7
واژه استتيك را نخستين بار الكساندر باو مگارتن در قرن هجدهم به معناي شناخت حاصل از راه حواس، يعني همان 

. او بعدها از اين واژه در اشاره به ادارك زيبايي به كمك حواس، به ويژه در هنر بهره جست. معرفت حسي به كار برد
دامنه اين . شناسي در هر دو عرصة هنر و طبيعت به آن جاني تازه بخشيدين واژه در احكام زيباييكانت با كاربرد ا

ها، كه در  ها يا ارزيابياكنون اين واژه را تنها در توصيف داوري. تر شده استمفهوم در ادوار متأخر بار ديگر گسترده
. سازند گيرند و ديگر آن را به زيبايي صرف محدود نمي يها، تجربه و لذت يا ارزش نيز به كار مها، نگرش مورد ويژگي

توان از طبيعت نيز دركي  اكنون مي: قلمرو امر زيبا ديگر از مرز حس التذاذ زيبايي شناختي آثار هنري گذشته است
ي آثار هاي مرتبط با آن راهي طوالني براي فهم چگونگي ارزياب انه داشت، اما فهم ماهيت اين ادراك و ويژگيسزيباشنا

  .رويمان گشوده استهنري و علت ارزش آنها پيش
و   (Aesthetic features)شناختي هاي زيبايي ، ويژگي(Aesthetic attitude)شناختي نگرش زيبايي :مفاهيم 

توان نگرش را چون امري كه الزاماً يا طبيعتاً در  مثالً مي. شناختي داراي تعاريف مرتبط با يكديگرندتجربه زيبايي
توان تجربه زيبايي شناختي را حاصل ادراك  ها يا ايجاد اين تجربه موثر است، توصيف كرد يا مي شناخت ويژگي
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  بر زيبايي شهر) ايراني،اسالمي( بررسي تأثير عامل هويت
  58-47: صفحات مقاله 

ها را محتواي تجربه زيبايي  توان ويژگي مي همچنين. ها يا نتيجه آنچه نگرش، بايد به آن دست يابد دانست ويژگي
  ). 1999گلدمن،(شناختي يا هدف اين نگرش تعريف كرد 

ساموئل هاچسون از محققان برجسته مفهوم زيبايي در قرن هجدهم در كتاب خود تحت عنوان تحقيق در باب زيبايي، 
بريم چيست؟ وي در پاسخ به ز زيبايي مينظم، هماهنگي و طرح، در پي پاسخ به اين سوال است كه منشأ لذتي كه ما ا

كند تا شيء و توجه به درك اين نكته است كه اين پرسش تا وقتي كه ما  اين پرسش، نگاه ما را معطوف به بيننده مي
رسد كه منشأ لذت از زيبايي هم در شيء زيرا به نظر مي. ماندپاسخ باقي ميكنيم بيتوجه خود را بر اشياء متمركز مي

تر مطرح  بر اين اساس هاچسون آن پرسش را به شكل پرسشي مركب از دو پرسش ساده. هم در وجود مااست و 
كند، اول اين كه منبع لذت زيبايي در وجود ما چيست؟ دوم، منبع اين لذت در اشياء چيست؟ پاسخ وي به پرسش  مي

م، پاسخ وي به پرسش دوم اين است كه برياز اشياء لذت مي» حس دروني«مندي از  اول اين است كه ما به سبب بهره
در درك مفهوم زيبايي توجه به  .)1999تسلي،(كنند  ، براي ما لذت ايجاد مي»وحدت در كثرت«اشياي زيبا به موجب 
  .»شود كند و آنچه درك مي درك ميآنچه  «العاده حائز اهميت است مدرِك و مدرك فوق

  شناسي و اسالم زيبايي. 8
هاي ظاهري عموماً  زيبايي. ن و به ويژه در بين مسلمانان، اصالت و حقانيت با زيبايي الهي و معنوي استدر ميان متألهي

غزالي بر اين اعتقاد است كه عالم علوي حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب است . شوند زينت ناميده مي
و حسن و تناسب كه در اين عالم محسوس  نمودگاري است از جمال آن عالم، چه هر جمال. و هر چه متناسب است

مطالعه آثار عرفاي مسلمان حكايت از آن دارد كه زيبايي خالق عشق «. است، همه ثمره جمال و حسن آن عالم است
است و عشق ثمره تماس با زيبايي و عشق بايد هادي انسان به كمال باشد، كه اگر چنين نشد نه آن عشق، عشق است 

ا عشق ارتباطي بر اين اساس زيبايي ب. اند ايي است، بلكه هر دو، مجازي و اوهامي از عشق و زيباييو نه آن زيبايي، زيب
به اين معني كه اگر چه كه مراتب مختلف زيبايي با موضوعاتي همچون هنر، نيكي، . قابل برگشت دارندبنيادين و غير

اي است كه  ترين مرتبة زيبايي، مرتبهد، اما عاليشو تعادل، تناسب، لذت و امثالهم همراه و حتي گاهي مترادف فرض مي
   .)5تصوير ( با عشق همراه باشد

  
  

  
  
  
  

  عوامل موثر در خلق و ظهور زيبايي .9
توان عوامل متنوعي را در خلق زيبايي موثر دانست كه اين عوامل در دو گروه بيني و فرهنگ، ميبا عنايت به جهان
گروهي كه در  و بيني و فرهنگ مورد مطالعه باشندكه ممكن است خاص جهان گروهي: بندي هستنداصلي قابل دسته

بيني و فرهنگ و تمدني معنا و در هر جهان مشترك هستند، اما طبيعتاً ها،ها و تمدنها و فرهنگبينينهمه جها
در  "ليث در مسيحيتتث"و  "توحيد در تفكر اسالمي"توان به به عنوان نمونه مي. تفسير و جلوه خاص خود را دارند

عناوين معرفي اين زيبايي را تحت  و ظهور گيريگذار و موثر بر شكلتأثيرتوان عوامل اصلي مي .گروه اول اشاره نمود
  .)276 - 286 :1386نقي زاده،( ها، لذت و مظلوميت، فرهنگ، هويت، ذوق، كمال عشق، معنويت، نمادها، نشانه :نمود

هايي از سيطره و سلطه كالبدي و فيزيكي عناصر معنوي بر شهر و كالبد آن نمونه: 5تصوير   

 : ماخذ  1386،500زاده،نقي 
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  شهر زيبا .10

اصلي اين است كه چرا شهر، بايد زيبا باشد؟ بر اين اساس زيبايي يعني چه؟ و در چه عناصر و فضاهاي  يكي از مطالعات
صوري، (ها است كه هر يك از وجوه مختلف شهري زيبايي اهميت بيشتري دارد؟ زيبايي يكي از نيازهاي اصلي انسان

ود را دارند و هر كسي نيز به نوعي در پي هاي مختلف زندگي جايگاه و مصداق ويژه خ تخآن در سا) معقول، معنوي
متشكل از عناصر، اجزاء، فضاها، عملكردها و قوانين حاكم به انضمام روابط جاري (شهرها . تحصيل و ادراك زيبايي است

هاي انساني هستند،  ها و آثار انساني بر كره زمين كه ظرف فعاليت به عنوان بزرگترين مجموعه) در شهر و هويت آن
هاي متنوع زيبايي را به انسان القاء كنند و اصوالً هر چقدر و هرگونه كه شهر و محيط زندگي  نند و بايد جلوهتوا مي

تواند به آرامش و سعادت و تعادل اهل خويش بتواند مراتب زيبايي را به ساكنين خويش القا كند، به همان نسبت مي
اصوالً فضاي شهري، فضايي است «تر نمايد، اين نظر كه ملمدد رساند و مشكالت جاري زندگي را براي آنان قابل تح

توان فضاي شهري دانست، مگر آن كه هر فضايي در شهر را نمي«يا به عبارت ديگر ) 1375كرير، (» كه واجد زيبايي باشد
ين منظر، از ا. گر رابطه شهر و زيبايي هستندتبيين) 3 :1372توسلي ( شناسي شكل گرفته باشدبراساس قواعد زيبايي

: شناسانه در ايجاد آن دخالت داشته باشند و اين يعنيفضاي شهري، فضايي است كه زيبا باشد و معيارهاي زيبايي
بيني و طبيعي است كه با پذيرش اين نظريه، نبايد جهان. مترادف بودن طراحي شهر با خلق فضاي زيباي شهري

بيني است كه معيارهاي ، مغفول نهاد و در حقيقت اين جهانخواهد بود» شناسيقواعد زيبايي«تفكري را كه بنياد 
بنابراين تقليد از . هاي مختلف را متمايز خواهد نمودزيبايي فضاي شهر را سامان خواهد داد و فضاهاي شهري در تمدن

وند ايجاد محيط در ر ).1381نقي زاده، (ساز از خود بيگانگي و بحران هويت خواهد شد شناسي ديگران زمينهقواعد زيبايي
  : و فضاي زيبا در شهر توجه به نكات زير به عنوان اساس كار ضرورت دارد

   .)،ب1384زاده،  نقي(بايد توجه كرد كه مفاهيمي چون زينت و تزئين و آرايش، جايگزين زيبايي نشوند  •
بود و ساير مراتب زيبايي را زيبا، نبايد تنها بر زيبايي صوري متمركز ) فضا و محيط(در زيباسازي شهر يا ايجاد شهر  •

در حقيقت مجموعة مراتب زيبايي يك شهر بايد عالوه بر ادارك حسي انسان و ابزار اين ادراك، ساير . مغفول نهاد
قواي مدركة او را نيز متأثر نموده و در واقع، عالوه بر ادراك حسي، ادراكات رواني و معقوي و باطني انسان نيز بايد 

 . نسان القاء كنندزيبايي شهر را به ا
باشد و به تعبير ديگر » با هويت«و به عبارت ساده ) بيني جامعهبرآمده از فرهنگ و جهان(زيبايي بايد بومي و ملي  •

هويتش با هويت جامعه هماهنگ باشد تا جامعه بهتر بتواند آن را درك و با آن رابطه برقرار كرده و در اثر تماس با 
يا (بزرگترين اشكال تكرار و تقليد الگوهاي زيبايي مأخوذ از الگوهاي بيگانه . ايدآن احساس هويت و استقالل نم

 . ، ايجاد بحران هويت و از خود بيگانگي و احساس حقارت در جامعه است)هاي خلق شده با معيارهاي اجنبي زيبايي
مديران و اهل شهر باشند  وريزان  معيارهاي مراتب مختلف زيبايي بايد در دسترس و مورد شناخت طراحان و برنامه •

مرتبط تا امكان ارزيابي زيبايي و تعيين مرتبه آن و همچنين شناسايي ساحتي از حيات انسان كه زيبايي، ما بازاء و 
 .)293تا  280، ص86زاده،  نقي( با آن است وجود داشته باشد

تزئينـات بسـيار ابتـدايي و     شـهر از طريـق برخـي   » زيباسـازي «موضوع بسيار مهمي كه امروزه رايج است، موضوع  •
ظاهري است، تا جايي كه حتي تابلوهاي بزرگ تبليغاتي كه مروج مصرف و در بسياري موارد مبلغ فرهنگ بيگانه و 

در ايـن مقولـه بايـد    . گيـرد  حتي اهانت به فرهنگ بومي هستند نيز در قلمرو زيباسازي شهر مورد استفاده قرار مـي 
تا سپس ناچار به زيباسـازي آن  . دريزي و ساخته شوداد كه شهر زشت طراحي، برنامهتوجه كرد كه اوالً نبايد اجازه 

آنهـا   هـا را شـناخت و در امحـا    ثانياً در زيباسازي شهر بايد زشـتي . و به تعبيري آرايش و بزك كردن آن مجبور شد
. در بدو امـر ادراك نشـوند  ها را به نحوي استتار كرد كه همت گماشت تا شهر زيبا شود، نه اين كه به طريقي زشتي

هاي قابل توجه در زشت كردن شهرها همانگونه كه ياد شد، وجود انواع تابلوها و تصاوير تبليغاتي اسـت كـه    از نمونه
معنويـت و   اينها نه تنها با اهداف انساني در تضاد بـوده و . سزايي در تقليل كيفيت محيط و زيبايي آن دارندثير بهأت

هاي فرهنگـي  ارزش نمايند، كه اين شيوه جاري در تبليغاتمي نگ انساني را به شدت تهديدهاي متعالي فرهارزش
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هـا و اصـولي   ارزش. كند اند، نابود مي جامعه را كه قرنها حافظ هويت جامعه و عامل استقالل و خودكفايي ملتي بوده
  .)همان( ...گري، احتراز از خودنمايي وچون قناعت، بومي

  ر ادراك زيبايي شهرعوامل موثر ب .11
يكي عوامل ادراكي در زمان ادراك را، مد نظر دارد و ديگري . دو مكتب فكري براي درك زيبايي قابل تعريف هستند

با توجه به منابع دريافت اطالعات انسان، با . داند غيرادراكي، مثل فرهنگ، دانش علمي و الگو ها را موثر مي عوامل
گيرند و با عنايت به ادراكات بيني و فرهنگش سرچشمه ميهاي انسان كه از جهانآل ملحوظ داشتن آرمان و ايده

به عبارت ديگر، عواملي قابل طرح هستند كه . توان عواملي را به عنوان عوامل ادراك زيبايي معرفي نمود انسان، مي
شناسند و در هر  زيبايي ميدرك هاي متفاوت، آن عوامل را به عنوان عامل هايي با تفكر، فرهنگ، محيط و آرمان انسان

برخي عوامل موثر بر ادراك . آورند آنها را عامل زيبا بودن يك پديده به شمار مي) با شدت و ضعف متفاوت(صورت 
وحدت، تجرد، حيات، تناسب، رنگ، حس كمال، ارتباط با تاريخ، كمال مطلوب، ارضاي نيازها،  :زيبايي شهر عبارتند از
گذاري، توجه به كليت، اقناع ادراكات حسي، نماد و نشانه ها، ممارست، كرامت انسان، ارزشزشر تخيل ناظر، تعصبات،

  ).293-302: همان(ها  و رمز و معنا، تازگي و طراوات، سليقه، شلوغي و ازدحام، آگاهي دادن، بري بودن از زشتي

  مراتب هويت معماري و شهر .12
توان هويتي قائل شد، كه اين هويت ضمن آن كه  هر اثر انساني ديگر، ميبراي شهر و محيط زندگي انسان نيز، همانند 

هويت تاريخي، هويت فرهنگي، هويت عملكردي، هويت . باشد منبعث از تفكر و هويت انساني است، مقوم آن نيز مي
  ).350-362 :همان( كالبدي، هويت طبيعي، هويت ديني، هويت انساني

  هاي هويتي شهر عوامل و نشانه .13
هاي هويتي توان به عنوان نشانهبا توجه به جميع جهات مربوط به انواع و مراتب هويت، عوامل و عناصر متنوعي را مي

بندي قابل طبقه "محتوا"و  "شكل"هاي هويتي شهر در دو گروه اصلي مؤلفه: ر يا عنصر معماري نام برديك شه
  باطن، پيدا و پنهان، كالبدي و معنايي، عيني و ذهني را ظاهر و  :هاي ديگري از جملههستند، كه البته نامگذاري

 تميزي، جمعيت، تعداد، اندازه، توان از نشانه،مي) هاي شكليبارزه( در گروه اول. توان براي اين دو گروه برگزيدمي
 تاريخ، معني، موضوعاتي چون نمادها،) هاي محتواييبارزه( در گروه دوم. نام برد مانند آنشلوغي و  عملكرد، آلودگي،

  ). 351- 361: 1386نقي پور،( قابل ذكر هستند... پاكي و  زيبايي، رفتار، عملكرد، فرهنگ مردم،

  بحران هويت .14
هايش و يا بحران هويت كه در واقع به تقابل بين هويت موجود و هويت مورد نظر ايشان يا بين هويت انسان و آرمان

ها و شود، موضوعي است كه در طول تاريخ، انسان باشد مربوط مي گوي وي مياي كه ال بين هويت انسان و هويت جامعه
ها نسبت به هويت واقعي علت اصلي بحران هويت را در تزلزل انسان. اند جوامع مختلف كم و بيش با آن مواجه بوده

تيجه طبيعي و ناگزير اين بحران ن. شود توان جستجو كرد كه طبيعتاً از تزلزل اعتقادات و باورها ناشي مي خويش مي
اين غفلت و اين بحران، بدان حد براي انسانيت انسان خطرناك و فاجعه آميز تشخيص . غفلت از بعد معنوي حيات است

بهتر است  "اي را كه حتي خود اعتقادي به اخالق و معنويات ندارند، بر آن داشته است تا بگويند اند كه عده داده شده
  . "عه ترويج كنيم، اگر چه خود اعتقادي به آن نداريماخالقيات و مذهب را در جام

شود، در واقع، به تقابل هويت يك پديده، با هويت مورد نظر يا  هويتي نيز تعبير ميبحران هويت كه گاهي از آن به بي
هاي شهر» هويتيبي«پور، از نظر برخي صاحبنظران شهرسازي نظير دكتر نقي .هويت مطلوب از آن پديده اشاره دارد

هويتي شهرهاي بزرگي چون تهران ناشي از مدرن كردن كالبد شهر قبل از مدرن كردن ساختار ايراني و به ويژه بي
شهرهاي ايران، ناهماهنگي كالبد » هويتيبي«به عبارت ديگر علت اصلي . )5و 4تصاوير( اقماري و اداري شهر بوده است

هاي فرهنگي، با شيوه زيست، با غربي هستند، با اصول و ارزش انههاي معاصر كه تقليدي ناقص از الگوهاي بيگ توسعه
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  .)364- 368 :همان(هويت اهل شهر متناسب دانست 
  
  
  
  

                       
  

                            
  
  
  
  
  
  
  

  

  بنديجمع
  و مظروف در دامن زدن به مسأله توان چنين نتيجه گرفت كه عدم هماهنگي ظرف  ، ميشده با عنايت به مباحث گفته 

ها عبارتند  برخي داليل اين زشتي. كند هويتي و نتيجتاً زشتي شهرهاي بزرگ كشورمان، نقش بسيار مهمي بازي ميبي
  : از

  گرا آوردندگان فضاها و عناصر شهري با مفهوم اصيل زيبايي و شهرسازي اسالمي و بومعدم آشنايي پديد  
 هاي شهري رواج سلطه روحيه سوداگري و سيطره تفكر و روش ماديگرايانه مأخوذ از بيگانه بر بسياري از فعاليت 

عات مرتبط با آن پديده امري انتزاعي و منفك از ساير موضو» هويت يك پديده«نكته قابل ذكر آن است كه اصوال 
با اهل شهر، با باورها و : اي از جمله موضوعات عديده هويت شهر، با همه موضوعات مرتبط با شهر و با نيست، مثالً

شان، با رفتار و ها و الگوهاي زندگيساير جوامع، با آرمان اعتقاداتشان، با شيوه زيست مردم، با نوع ارتباطاتشان با
 به اين ترتيب،. شان و با بسياري موضوعات ديگر مرتبط و غيرقابل تفكيك است بينير و جهانفرهنگشان، با نوع فك

اي زندگي كنند و توقع داشته باشند شهر و متعلقاتشان هويتي متمايز با هويت آن شيوه  توانند به شيوهمردم نمي
ريزان و برنامه طراحان و. داشته باشندن شيوه زيست مناسب است را آزيست يا هويتي متمايز با هويت فضايي كه براي 

كنند  تعيينمشي خطتوانند بر پايه مباني نظري بيگانه، طرح و برنامه تهيه كنند و به شيوه بيگانه مديران شهر نيز نمي
 .اسالمي داشته باشد و مردم را به آن شيوه فرا خوانند و در عين حال توقع داشته باشند كه شهر هويت زيباي ايراني و

وقتي معيارها . ها حاكم باشدكه سوداگري بر بسياري از فعاليت وقتي قرار باشد كه به شيوه بيگانگان زيست شود، وقتي
و الگوهاي اصلي، ظرف تمدن بيگانه باشد، وقتي تفاخر و نمايش خود، در آثار انساني رواج يابد، وقتي مد و مصرف و 

رند، هنگامي كه تمركز اصلي بر جنبه مادي حيات  قرار گيرد، آنگاه روي و تعادل را بگياسراف جاي قناعت و ميانه
ترديد بازگشت بي .)75پور، نقي( توان انتظار داشت كه فضا و كالبد حاصل چيزي جز پاسخگويي به اين رفتارها باشد نمي

و زادبوم، هدايتگر ريزي و طراحي و توجه به خاستگاه ها، بازيابي خود و هويت خويش در ابزارهاي برنامه به ريشه
  ).4 نمودار( خواهد بود شهرهاي ما به سوي زيبايي

هايي از معماري تقليدي و ظهور بحران هويتنمونه: 6تصوير  هايي از سيطره عناصر غيرمعنوي بر كالبد شهرنمونه: 7تصوير    
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 .دانشگاه تهران تهران،ن بحريني، حسي "ئوري شكل خوب شهرت ") 1376( لينچ،كوين
 .ندانشگاه تهرا تهران،زيني، منوچهر م "سيماي شهر" )1372( لينچ، كوين

 .اميركبير تهران، "فرهنگ معين") 1385 ( معين، محمد
مجموعه مقاالت سومين  "ها و اصول حاكم بر معماري اسالميهاي معماري وارداتي با ارزشتقابل سبك") 1375( زاده، محمد نقي

  .وزارت مسكن وشهرسازي  تهران، هاي توسعه مسكن در ايران،سمينار سياست
 .تابستان ،7مجله هنرهاي زيبا شماره  "رابطه هويت سنت معماري ايراني با مدرنيسم و نوگرايي" )ب 1379(زاده، محمد نقي
  .واحد علوم و تحقيقات تهران، "زيست در فرهنگ و شهرهاي ايرانيجايگاه طبيعت و محيط") الف 1384( زاده، محمدنقي
 .، تابستان11هنرهاي زيبا، شماره  مجله "هاي فرهنگيماري و شهر بر ارزشثير معأت" )الف 1381( زاده، محمدنقي
 .ان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهانسازماصفهان،  ")در پرتو اسالمي(ادراك زيبايي و هويت شهر " )1386( محمد  زاده،نقي
  .مانياصفهان،  "شهر و معماري اسالمي" )1387( محمد  زاده،نقي

 .هنرمند تهران،  "زيباشناسي در هنر و طبيعت") 1363( وزيري، علينقي
 .راهيان ،اصفهان "معماري وشهرسازي اسالمي") الف 85(نقي زاده، محمد 

 .راهيان ،اصفهان "ليفيأتجليات عيني و ت مباني هنر ديني در فرهنگ اسالمي ") ب 85( محمدنقي زاده، 
  .كبيرامير تهران، جلد چهارم، "فرهنگ معين") 1375(معين،محمد 

 تهران، مجموعه مقاالت نوشتارهايي درباره توسعه شهري پايدار، ،كيانوش ذاكر حقيقي "بومي كردن فضاي شهري") 1384( هايدن، دوالرس
 .اتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماريمركز مطالع

  .نشر مركز تهران، بيتا ،شاهپور اعتماد "پرسش از تكنولوژي"هايدگر، مارتين 
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هويت شهري : 4نمودار  

معنوي و مادي انسان از هستي از جمله شهر و اجزاء آن ادراك
)عناصر، مناظر، فضاها، عملكردها و معاني(  

 ادراك هويت

 زيبايي و مراتب و معيارهاي آن
زيبايي معنوي، زيبايي معقول، زيبايي محسوس، معناي نشانه اي، آشنا (

ان، بودن، معنويت، ماديت، خوانايي، شفافيت، خودستايي، بستگي با انس
...)رابطه با انسان، تاريخ، فرهنگ، وضوح، همساني، وحدت و  

شهر و فضاي مناسب و مطلوب زيست انسان 
) عوامل تأثير گذار بر ادراك انسان، منبعث از هويت و زيبايي (  

 ادراك زيبايي

 هويت و مراتب و مصاديق آن
لهاي هويت الهي، اصول مذهبي، ارزشهاي فرهنگي، تعادلهاي حسي، تعاد(

معنوي و روحاني، آرامش، امنيت، پاكي، هماهنگي، تقارن، تنوع، بداعت، 
...)تازگي، حيات، طراوت، لذت، شادي، بهجت، حيا، خصوصيت، وحدت و  

 : ماخذ


