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Explaining the Role and Place of Industrial Heritage in Improving the 
Quality Characteristics of the Hierarchy of the City Entrances (Case 
study: Brick Furnaces in the Entrance of Hamedan)
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The city entrances are the first space that inspire entry into each city and should represent 
the physical, cultural, social, and historical features of the city and have an effective role in 
redefining the features of the city from a variety of aspects. Today, the entrance of cities has 
become to turbulent surroundings with incompatible uses with the urban environment, and 
its perceptual and environmental quality have fallen sharply since ancient times, and it does 
not meet expectations of the entrance of cities as a legible, consistent, identity creator, and 
memorable space. However, attention to the industrial heritage located in the hierarchy of the 
main entrance of most cities can play an important role in understanding the values, important 
historical, cultural, and economic dimensions of the region, especially its architectural 
identity, and enhance the qualitative features of these entrances. This research is an attempt 
to bring about the creation of an appropriate quality space at the entry of cities by recounting 
and paying attention to this important space and identity that has long been neglected. The 
methodology of this research is descriptive-analytical. In the process of research, the entrances 
of Hamedan based on the role of industrial heritage (brick burners) in improving the qualitative 
characteristics (functional, aesthetic, and environmental) of the hierarchy of these areas 
are separated. The results show that this valuable industrial heritage plays an effective and 
indisputable role in the identity of Hamedan, and the more we move from the external domain 
of the entrance to the inner sphere, the greater the effect of this legacy will be.
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  چکيده
القاکننده حس ورود به هر شهر،  یفضا نیعنوان اول به یشهر یورود یمباد
و    آن بوده  یخیتار  و  یاجتماع  ،یفرهنگ ،یکالبد اتیو خصوص ها یژگیو ندهینما

 نیاما امروزه ا ند؛ینما یم فایشهرها ا اتیخصوص فیرا در بازتعر ینقش موثر  
 طیناسازگار با مح یها یرنامطلوب وکارب یمایبا س ییبه فضا یعناصر شهر

و  یبخش تیهو ،یسازگار ،ییخوانا یها تیفیبدل شده و فاقد ک ،یشهر
مستقر در  یصنعت راثیاست که توجه به م یدر حال نیهستند. ا یزیانگ خاطره
ها، ابعاد مهم  در شناخت ارزش تواند یاغلب شهرها م یورود یمراتب مباد سلسله
 یآن نقش موثر یمعمار تیهو ژهیو به قهآن منط یو اقتصاد یفرهنگ ،یخیتار

پژوهش در تالش است  نیرا ارتقا بخشد. ا یمباد نیا یفیک یها یژگیداشته و و
 ی) مستقر در ورودیآجرپز یها (کوره یصنعت راثیو توجه به م یتا با بازخوان

مناسب  تیفیبا ک ییفضا جادیا نهیهاست مغفول مانده، زم شهر همدان که مدت
 یلیتحل -یفیپژوهش، توص نیشهر به وجود آورد. روش ا نیا یرودرا در مدخل و
نقش  هیشهر همدان بر پا یورود یمباد یها وزهانجام پژوهش، ح ندیبوده، در فرآ

 - یتی(فعال یفیک یها یژگیو ی) در ارتقایآجرپز یها (کوره یصنعت راثیم
 کیتفکها   حوزه نیمراتب ا ) سلسلهیطیمح ستیو ز یشناخت ییبایز ،یکارکرد

 نیا یورود یمستقر در مباد یآجرپز یها که کوره دهد ینشان م جیشده و نتا
به شهر همدان دارا بوده و با حرکت از حوزه  یبخش تیهو  را در  یشهر، نقش موثر

تر  برجسته راثیم نیا رینقش و اثر انکارناپذ ،یبه سمت حوزه درون یرونیب
 .شود یم

  یآجرپز یها کوره ،ییفضا تیفیک ،یورود یمباد ،یصنعت راثیم ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ورودی شهرها همانند مقدمه یک کتاب است؛ هر چه این مقدمه 

تر خواهد  تر باشد خواندن آن برای مخاطب جذاب خواناتر و سلیس
دلیل اغتشاش بصری، ناسازگاری  به    ای امروزه  های دروازه  بود. حوزه
 مخاطب از را کشف امکان دیگر بسیاری از معضالت و ها کاربری

 را شهر بتوان منزل بهل منز تا باشد جایی باید شهر ورودی گیرند. می
 مهم های  نشانه راهبردی، دید کریدورهای ارزشمند، کرد؛ بناهای کشف

 و شاخص بناهای نورپردازی طبیعی، و سبز فضاهای مصنوع، و طبیعی
 سریع خوانش به منجر توانند می شده کارگرفته به های رنگ حتی و مهم

  نمایند. کنجکاو شهر کشف برای را او و شده شهر از مسافر
شوند که  عنوان فضاهایی رهاشده قلمداد می به    امروزه ورودی شهرها 

های هویتی و خوانایی آنها به خاطر وجود   کیفیت بصری و شاخصه
ن مراتب بی سلسله       های ناسازگار و بدمنظر و عدم وجود  کاربری

هویت بدل  کارآ و بی       محیط خارج و محیط شهری، به فضایی نا
اند. این فضاها فاقد تشخص و تصویرپذیری در ذهن مخاطب  شده

دهی به افراد را  جهت        کنندگی و  و شهروندان هستند و موضوع دعوت
. یکی دیگر از معضالتی که امروز در مبادی [1]کنند نمی تامین

شکلی آنها است. ورودی  ورودی شهرها وجود دارد همسانی و هم
آمد  شهرها تنها توسط تابلویی بزرگ که ورود افراد را به شهر خوش

کنند. یکی از موضوعاتی که در ورودی شهرها به  گوید فرق می می
که شخص از  شده است فراموشی سپرده شده همان منظر انگاشت

  .[2]کند طریق داستان، کتاب، فیلم و غیره از یک شهر پیدا می
مستقل که تابع  نیمه فضای ورودی شهرها همانند یک فضای 

شهری هستند و پیوندی مهم بین این  برون        شهری و  درون        فضاهای 
ای برخوردارند و بایستی  سازند، از اهمیت ویژه دو حوزه برقرار می

های فضایی، عملکردی، اجتماعی و غیره   زگوکننده هویت و ویژگیبا
ای است که فرد  هر دو حوزه باشند. از آنجا که این فضا اولین نقطه

نوعی معرف شخصیت و  شود به هنگام ورود به شهر با آن روبرو می
های   ها و نشانه    تدریج فرد را با ویژگی هویت شهر است و به

نماید و همچنین نقش چشمگیری در  یساز شهر آشنا م هویت
  .[3]خوانایی و معرفی شهر پیش رو دارد

در قدیم، بافت طبیعی و جغرافیایی شهرها در هنگام ورود و 
همچنین بافت معماری و شهرسازی آن معرف مبادی ورودی و 

های شهری و   دلیل توسعه به    ؛ اما امروزه [4]بخش آنها بودند هویت
ها     گسیخته، دیگر مبادی ورودی نامناسب و لجامشهری  برون        

ها و     بازگوکننده چهره واقعی شهر نیستند و تناسبی با ویژگی
خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهرها ندارند. این 

 ای و ورودی شهرها چنان است که دیگر ها در حوزه دروازه    نابسامانی
ارتباطی بین درون و برون های یک مفصل   توان حداقل ویژگی نمی

شهر را در آنها دید. امروزه ورودی شهرها با عملکردهایی نظیر 
چندان مطلوب،  های نه  های اتومبیل، رستوران تعمیرگاه
های نامطلوب و  های سنگین، سکونتگاه  های ماشین  پارکینگ

هایی دست به گریبان هستند که چهره این  بسیاری از فعالیت
  .[1]اند هویتی ساخته ر نابسامانی و بیفضای مهم را دچا

ایده اولیه میراث معماری صنعتی در اواسط قرن بیستم خود را 
معرفی نمود و برای اولین بار در اذهان معماران و شهرسازان مطرح 
شد. اهمیت این میراث معماری در واقع توجه به بعد فرهنگی، 

ه هر کدام اجتماعی، تاریخی و هویتی این بناهای باارزش است ک
. در ایران و [5]های معماری و هویتی هستند  شامل بسیاری از ارزش

در دوران قاجار و بعدها پهلوی آثار بسیاری از این میراث گرانبهای 
معماری صنعتی وارد کشور شد و در گوشه و کنار این مرز و بوم 

ای به این آثار ارزشمند  خود را نمایان ساخت. در دنیا توجه ویژه
های دیگر در تالش  گیرد و از طریق تغییر کاربری و روش می صورت

برای حفظ این میراث ارزشمند هستند؛ در صورتی که در ایران غیر از 
گرفته اغلب این بناها تخریب شده و مورد  معدود کارهای صورت

. این بناها با توجه به نقش و اهمیتی [6]شوند توجهی واقع می بی
شمار معماری،  های بی ند دارای ارزشا که در دوران خود داشته

. با توجه [7]شناسی و همچنین فرهنگی و اجتماعی هستند زیبایی
هویتی در  به این که امروزه موضوع هویت در شهرها و معضل بی

شهرهای معاصر یکی از مسایل جدی حوزه معماری و شهرسازی 
رای ها و بناهای خاص ب    است و شهرها در تالش برای ایجاد المان

تواند  بخشی به خود هستند، این میراث معماری صنعتی می هویت
رفته شهری بوده و  به نحو موثری گویا و معرف این هویت ازدست

ای برای شهر معرفی  بخش و نشانه عنوان عنصری هویت به    خود را 
  .[8]نمایند

محیط و عناصر نمادین آن در تمامی جوامع بشری گویای معنایی 
هن انسان متبادر شده، بر درک او از محیط اطرافش اثر است که به ذ

گذاشته و بر خوانش او از محیط تاثیر دارد. اگر این عناصر شاخص 
ها با عناصر محیطی و     همچون میراث معماری صنعتی و نشانه

بصری مبادی ورودی و سیر حرکت به سوی شهر همراه شود، حس 
فران بر حسب تجربه مکانی خاصی را در حافظه شهروندان و مسا
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  .[9]عبورشان از این فضا خواهد داشت
رسد توجه به نقش و جایگاه این عناصر صنعتی  بنابراین به نظر می

ارزشمند در مبادی ورودی شهرها و حفظ و تقویت جایگاه و نقش 
تواند تا حدود زیادی این هویت  ای می آنها در این فضاهای دروازه

ها احیا نموده و خوانایی بیشتری را     دیرفته را در مبادی ورو ازدست
  شوند، به همراه بیاورد. برای افرادی که وارد شهر می

عنوان یکی از شهرهای  به    در این راستا مبادی ورودی شهر همدان 
پراهمیت از منظر تاریخی و فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت 

کی از آثار باارزش های آجرپزی در مبدا ورودی این شهر که ی  و کوره
عنوان عوامل  به    شوند  معماری صنعتی در این استان محسوب می

های شهر همدان   بخش در راستای خوانایی بیشتر و نشانه هویت
  مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بدین منظور در ابتدا مبانی نظری پیرامون ادبیات نظری پژوهش: 
اها در خوانایی و کیفیت فضاهای مبادی ورودی، نقش این فض

در  اثرگذارهای   ها و مولفه    مراتب این حوزه سلسله       هویت شهر، 
آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به نقش میراث  کیفیت

شهری و اهمیت  ورودی مبادی مراتب سلسله        معماری صنعتی در
  شد. بخشی و خوانایی این فضاها اشاره خواهد این میراث در هویت

همانند هر ورودی، از ورودی شهری کیفیت مبادی ورودی شهری: 
توان پذیرندگی، خوانایی  ترین آنها را می مهم  توقعاتی وجود دارد که 

و تشخص (هویت) برشمرد. حفظ و تقویت دیدها به عناصر 
تواند  ارزشمند معماری در کنار محیط طبیعی و جغرافیایی آن می

ه فرد القا نماید. نهایتًا هویت و تشخص حس ورود و پذیرندگی را ب
های خاص آن شهر و تاریخچه   هر ورودی که بایستی بیانگر ویژگی

فرهنگی اجتماعی، و معماری و شهرسازی آن شهر باشد از طریق 
های معماری (فرمی،  که عالوه بر داشتن ارزش - این میراث صنعتی

یوندی قوی شناسی، عملکردی) با زندگی مردم در گذشته پ زیبایی
ای ارزشمند از رشد و توسعه شهر و حرکت به  دارد و معرف تاریخچه

پاسخ داده  - شدن آن در طول دوران معاصر است    سمت صنعتی
  .[10]شود می

توانند شامل  فضاهای خارجی معنادار در مسیرها می وایتاز نظر 
ط ها، مسیرها و عناصر معماری باشند که شهر و ارتبا ها، دروازه مکان

نیز عوامل موثر در  قریب. [11]نمایند بین عناصر شهری را تعریف می
کیفیت فضایی در مبادی ورودی را میزان محصوریت، 

داند و معتقد است که تنوع  ها و سرعت حرکت می    مراتب، لبه سلسله       
تواند فضای ادراکی و حس مکانی  و توالی فضاها در طول مسیر می

  .[12]هدرا تحت تاثیر قرار د
کیفیت فضا بستگی به عناصر کالبدی محیط و شناخت و ادراک آن 
توسط ناظر دارد. هر چه این تعامل دوسویه بیشتر به نیازهای 

تر صورت گیرد، ادراک فرد از محیط بیشتر  انسان پاسخ گوید و سهل
  .[13]بوده و معنای بیشتری بر او خواهد داشت

ه عملکردی، زیباشناختی کیفیت فضای شهری را به سه دست گلکار
هایی را در  کند و برای هر کدام مولفه محیطی تقسیم می و زیست
ها و  ها و کاربری گیرد. کیفیت عملکردی در ارتباط با فعالیت نظر می

شود. کیفیت زیبایی منتسب به فرم  حرکت و دسترسی تعریف می
. کیفیت [14]شود بصری می -فضایی و نظام ادراکی -کالبدی
حیطی نیز در ارتباط با محیط زیست و طبیعت فضا خواهد م زیست

 مبادی توان اینگونه عنوان نمود که کیفیت بود. در مجموع می
های مختلفی همچون پذیرندگی، خوانایی و   شهری از مولفه ورودی

ها و سرعت     مراتب، لبه سلسله       تشخص (هویت)، میزان محصوریت، 
حرکت، تنوع و توالی فضاها در طول مسیر، تعامل دوسویه ناظر و 

های   بصری، ویژگی -فضایی و نظام اداری - محیط، فرم کالبدی

  شود. تج میمحیط زیستی و طبیعت فضا من
ترین  مهم  ادراکی یکی از  -کیفیت بصری ادراکی: - کیفیت بصری

تواند حس تعلق و  کیفیات در فضای ورودی شهری است که می
انگیزی آن را تقویت نماید. هر چه این کیفیات بیشتر بوده  خاطره

تر  کیفیات مکانی آن بیشتر و هویت آن مکان خواناتر و شاخص
های آجرپزی   ی شهر همدان که همان کورهخواهد بود. میراث صنعت

ای با داشتن  در مبادی ورودی شهر هستند کیفیت بصری ویژه
اند. در هنگام ورود به  های بصری و سیمایی خود القا نموده  ارزش

های بصری را تجربه کرده   شهر و در توالی مختلف، افراد این محرک
ت منسجم درک صور و فضا را حاوی حس مکانی قوی و پرمعنا و به

. این عناصر فضایی تاثیر عمیق و ذهنی بر مخاطب [12]کنند می
داشته و هویت سیما و منظر ورودی شهر را برای مسافران ایجاد 

نماید که از طریق ترسیم نقشه شناختی و تصویر ذهنی منجر به  می
بخشی فضایی برای مخاطبین  خوانایی، پذیرندگی و هویت

  .[1]شود می
توان  در مبادی ورودی شهری می تجربه فضایی: کیفیت تشخص و
های بصری و همچنین تنوع و پذیرندگی در   برای ایجاد محرک

هنگام ورود، از عوامل مختلفی استفاده نمود. هنگامی که فرد با 
سرعتی مناسب و از طریق اتومبیل یا وسیله نقلیه به شهر نزدیک 

م در حال تغییر شود رابطه بین چشمان او و مناظر اطراف مدا می
سرعت محو شده اما عناصر با  است. در این میان مناظر نزدیک، به

فواصل متوسط و دور، ارتباط بصری مناسبی را با چشم ناظر برقرار 
. در این هنگام است که ادراک فرد از فضا شکل [10]نمایند می
  شود. گیرد و نوعی تجربه فضایی خلق می می

خصوصیات و عناصر هویت شهر:  فضاهای ورودی شهر، خوانایی و
های فرهنگی، تاریخی، هویتی و   دهنده ویژگی هر شهر نشان

معماری و شهرسازی آن بوده و نقش مهمی در معرفی آن شهر به 
مخاطبان و همچنین شهروندان آن شهر دارد. امروزه شهرهای ما 

و  بخشی ها و اهمیت آنها در هویت    دلیل عدم توجه به این ویژگی به    
خوانایی شهری دچار نوعی بحران هویت بوده و از معضل 

برند. درک محیط،  سامانی و همسانی فضاها رنج می یکنواختی، بی
  مستلزم وجود محیطی خوانا و دارای هویتی مشخص است.

راحتی بتوان یک فضا را شناخت و  منظور از خوانایی آن است که به
آن را به یکدیگر ارتباط  صورت پیوسته اجزای در ذهن تصور کرد و به

. به عبارت دیگر خوانایی به معنای درک واضح از محیطی [15]داد
قابل شناسایی است تا شهروندان و مسافران بتوانند با تجسم و 
تصویرسازی ذهنی از محیط، شناخت بیشتری از آن به دست آورند. 
هر چه قدر این تصویر ذهنی با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، 

تر  تر باشد، محیط با هویت ی و غیره شهر و شهروندان نزدیکتاریخ
. طبیعتًا [16]بوده و ادراک و خوانایی آن بهتر و بیشتر خواهد بود

بایست  عنوان یکی از عناصر شهری، می به    فضای ورودی شهرها نیز 
  های فوق باشد.  مبتنی بر ویژگی

صر مصنوع مانند ها از عنا        در گذشته برای تعریف مکان ورودی شهر
شد. در  دروازه، حصار، برج دید بانی ،خندق و باروها استفاده می

عنوان اولین منظری که فرد با آن مواجه  به    واقع، ورودی شهرها 
گیری تصویر ذهنی فرد و قضاوت او از  شود نقش مهمی در شکل می

مندی بیشتر  شهر دارد. لذا تقویت این فضا موجب خوانایی و هویت
. بدیهی است که هویت [17]انگیزی شهر خواهد بود رتقای خاطرهو ا

مکان در ارتباط با محیط و شرایط اجتماعی حاکم بر آن و محصول 
معتقد است که هویت  گیفورد. [18]تجربیات افراد در آن محیط است

های انسانی است که از هویت فردی آغاز   معماری برگرفته از هویت
های ذهنی، به هویت   شدن باورها و قالب    شده و سرانجام با افزوده
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های اجتماعی   شود. این هویت در ترکیب با هویت مکانی بدل می
آورد که  سبک زندگی خاصی را در آن مکان و منطقه به وجود می

  .[19]ای خاص خود را داراست هویت مکانی و منطقه
گیرد با  آنچه در ذهن مخاطبان از شهر شکل می لینچبه گفته 

هایی که برای افراد درک  های شهری در ارتباط است، نشانه  انهنش
نمایند  مشترکی از تاریخ و فرهنگ گذشته آن شهر و مردم بازگو می

. بناهای میراث [20]و نقش قابل توجهی در هویت آن شهر دارند
صنعتی که بخشی از میراث معماری معاصر هستند، نشانه شهری 

ن میراث صنعتی با فرهنگ و خاطرات شد    بوده و با توجه به عجین
مردم منطقه، این بناها نقش مهمی در ایجاد تشخص و هویت 

  کنند. مکانی در مبادی ورودی شهری ایفا می
اگر مبادی ورودی به سه حوزه مراتب مبادی ورودی شهری:  سلسله       

(بیرونی، درونی و میانی) تقسیم شوند، این سه حوزه هر کدام 
نمایند. حوزه بیرونی در  رود فرد به شهر را القا میبخشی از حس و

دادن جغرافیای خاص منطقه و  واقع فرد یا شهروند را با نشان
نماید؛ بافت طبیعی  طبیعت آن از نظر روانی آماده ورود به شهر می

های شهر   و عوارض جغرافیایی نشانگر ورود مخاطب به نزدیکی
ی و ورود به شهر را تشویق است و در واقع این بافت طبیعی، نزدیک

. حوزه میانی که مانند فیلتری حوزه بیرونی و درونی را [3]نماید می
دهد نقش پیوستگی بین این دو حوزه را داشته و  به هم پیوند می

تدریج وارد حوزه  یابند و به تدریج ظهور می در آن عناصر کالبدی به
ای  ه و نشانهشوند که بیشتر عناصر بصری آن کالبدی بود درونی می

  .[21]از ظهور شهر و بافت کالبدی آن است
در  مراتب مبادی ورودی شهری: سلسله       های اثرگذار در کیفیت   مولفه
پور و ماستیانی انجام گرفته است،  ای که توسط دانش مطالعه
های کیفی شهر به سه دسته اصلی عملکردی، زیباشناختی و   مولفه
و برای هر دسته، چند مولفه کیفی  محیطی تقسیم شده است زیست

ها با توجه به سه سکانس     در نظر گرفته شده است. این مولفه
 - تاکید بر کیفیات ادراکی ای را با  ورودی شهر، الزامات طراحانه

  .[1]اند بصری تعریف کرده
دهد که  مطالعات نشان می شناسی شهری:  نظریات حوزه نشانه

نقش مهمی در ادراک یک مکان برای فرد توانند  ای می عناصر نشانه
ها و روابط بین آنها فضا     و افراد از طریق این نشانه [23]داشته باشند

پردازند و  یابی و شناسایی مکان موردنظر می را درک کرده و به جهت
طور مطلوبی  به    از این طریق خصوصیات اساسی یک شهر را 

انجام داده است او به  بینی نمایند. در تحقیقاتی که لینچ پیش
دنبال کیفیتی فیزیکی از شی است که تصویری واضح و روشن در 

های   ذهن مخاطب ایجاد نماید و توجه تنها به کالبد و ویژگی
فیزیکی شی یعنی رنگ، فرم و غیره است. او برای رسیدن به این 
تصویر ذهنی و ایجاد خوانایی و هویت در ذهن افراد پنج عنصر لبه، 

توان این عناصر را  نماید که می راه، نشانه و گره را مطرح می محله،
در مبادی ورودی شهرها برای رسیدن به هویت و خوانایی بیشتر 

ای توجه و  که این پژوهش بیشتر بر عنصر نشانه [16]لحاظ نمود
  تاکید خواهد داشت. 

پذیری و  ها معموًال از طریق آثار بصری شاخص برای آدرس    انسان
های شهری   کنند، بنابراین نقش نشانه ش یک فضا استفاده میخوان
تواند این خوانش را کامل کرده و قابلیت تصور شهر را بیشتر  می
سازد که  ای را مطرح می گانه در مطالعات خود سه اپلیارد. [24]نماید

تصویرپذیری یک شهر در ذهن مردم را توسعه بخشیده و تقویت 
بودن و       پذیر رت از تمایز فرمی، رویتنماید؛ این سه اصل عبا می

  .[25]اهمیت کارکردی و نمادی آن است
: میراث معماری صنعتی در واقع آن چیزی است که میراث صنعتی

از گذشتگان ما باقی مانده و حاوی مضامین ارزشمندی از فرهنگ، 
تاریخ، آداب و زندگی گذشتگان ما است. این میراث ارزشمند گاه به 

صورت متروک در  دهند و گاه به همانند قبل ادامه می فعالیت خود
ندرت پیش  .گاهی نیز که به[26]خورند اطراف شهرها به چشم می

شوند.  آید تغییر کاربری داده و در فعالیتی نوین بازآفرینی می می
های معماری، صنعتی، تکنولوژیک و   این میراث حاوی ارزش
ید، انتقال فناوری و ای از عوامل تول تاریخی بوده و تاریخچه

  .[27]نمایند فرآیندهای صنعتی را در گذشته بازگو می  
نوعی شناسنامه ورود صنعت به کشور هستند و  این میراث به

معماری آنها بازگوکننده معماری آن دوران و نحوه تعامل معماری 
های صنعتی است. حفظ و نگهداری این میراث  با صنعت و ارزش

شدن و اهمیت آن     ر حفظ فرهنگ صنعتیتواند نقش مهمی د می
. یکی دیگر از عوامل مهمی که [28]برای دوران اخیر داشته باشد

کند استفاده از این  ضرورت حفظ و نگهداری این آثار را بیان می
میراث برای جذب گردشگر و تقویت رشد اقتصادی هر شهر 

. بنابراین اهمیت حفظ، تقویت و احیای این میراث [29]است
  نعتی، امری انکارناپذیر است.ص

و  مراتب مبادی ورودی شهری سلسله       جایگاه میراث صنعتی در 
میراث معماری صنعتی ها:  های اثرگذار در کیفیت این حوزه  مولفه

اغلب در حوزه میانی مستقر بوده، زیرا در این حوزه تصاویری از 
ل به خاطره و ها در ذهن مخاطب شکل گرفته و تبدی    عناصر و نشانه

ساز (از جمله  هویت  . این حوزه به واسطه عناصر [3]شود می  شاخص 
میراث معماری صنعتی)، بیشترین نقش را در خوانایی و 

منظور ورود به حوزه درونی  به  گیری شهر ایفا نموده و فرد را  جهت  
  سازد. (ورود فیزیکی به شهر) آماده می

مراتب مبادی ورودی شهری از  سلسله       های اثرگذار در کیفیت   مولفه
مستخرج  ۱منظر میراث صنعتی و در حوزه میانی و درونی از جدول 

  شود. می  ارایه  ۱شده و در قالب نمودار 
بخشی به مبادی ورودی  نقش میراث صنعتی در خوانایی و هویت

قبل از حفظ و بازآفرینی این بناهای ارزشمند نیاز است شهری: 
جایگاه آنها در هویت معماری منطقه و شهر که تاثیر ها و  ارزش

. آنها [30]زیادی بر چگونگی حفظ و ترمیم آنها دارد مشخص شود
میراثی برای نسل حاضر و آیندگان هستند که تصاویری زیبا و 

  نمایند. انگیز از تاریخ و فرهنگ منطقه را بازگو می دل
اریخ و هویت زمانی که مردم احساس کنند این میراث بخشی از ت

توانند به گذشته ارزشمند  آنها است و با معرفی آن به آیندگان می
خود افتخار نمایند، اهمیت حفظ و نگهداری این میراث در نظر 

راحتی  مردم دوچندان شده و آنها از نگهداری و توجه به این آثار به
در واقع، این عناصر در تقویت خاطره   . [31]استقبال خواهند کرد

  و القای حس هویت به مردم نقش بسزایی دارند. جمعی
های صنعتی چندانی وجود نداشت یا  در ایران در گذشته کارگاه

های   گرفت. کوره صورت محدود در دل بازارهای سنتی شکل می به
دلیل فرم و عملکرد آن عمدتًا در خارج از شهرها شکل  به    آجرپزی 

ری شاخص را در توانست نقش راهنما و عنص گرفت که می می
بخش  ای و هویت ورودی شهرها تعریف نماید. لذا نقش نشانه

  ای برخوردار است. های آجرپزی در ورودی شهرها از جایگاه ویژه  کوره
ترین  مهم  بر مبنای نتایج حاصل از بررسی چارچوب نظری: 

بندی آنها در قالب سه دسته    های ورودی شهر و دسته  کیفیت
محیطی)،  ردی، زیباشناختی و زیستکیفیت محیط (عملک

های مذکور در ذیل آنها قرار   های متناظر با هر یک از دسته  مولفه
 جایگاه و گرفته و مدل مفهومی پژوهش با هدف بررسی نقش

های   ویژگی ارتقای در های آجرپزی همدان)  صنعتی (کوره میراث



 ۱۷ ...مراتب مبادی ورودی های کیفی سلسله تبیین نقش و جایگاه میراث صنعتی در ارتقای ویژگیــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                                  Volume 9, Issue 1, Spring 2019 

  ).۲است (نمودار شده  های تعیین شده ارایه  این شهر برمبنای مولفه وردوی کیفی
  

  [22]مراتب مبادی ورودی شهری سلسله های اثرگذار در کیفیت  مولفه  )۱جدول 
  حوزه درونی (ورود فیزیکی)  حوزه میانی (ورود بصری)  حوزه بیرونی (ورود ادراکی)  کیفیت اثرگذار های مولفه 

(درختان، عناصر و فضاهای طبیعی   کارکردی  - فعالیتی
  گیاهان، کوه و غیره)

های صنعتی  عناصر طبیعی همراه با کاربری
  های صنعتی خرد کاربری  متوسط

  ساز و نمادین های هویت فعالیت  ای های مربوط به حوزه دروازه فعالیت
  های باارزش و تاریخی معماری ای همانند میراث صنعتی های نشانه کاربری

خوانایی بصری مناسب به عناصر نمادین و   مناظر طبیعیوسعت دید به   نفوذپذیری
  ای نشانه

ساز میانی و هدایت به درون  ادامه عناصر هویت
  شهر

بیشترین حضور فضای طبیعی و سبز  محیطی زیست
  کاهش عناصر طبیعی و افزایش عناصر کالبدی  طبیعت بومی در کنار عناصر طبیعی

 ها و مسیرهای استفاده از طبیعت در لبه
 استفاده از عناصر طبیعی بومی و کوچک مقیاس  حرکتی

  فضایی - کالبدی

تعامل کالبد ارزشمند و محیط طبیعی اطراف   پیوستگی طبیعت و فضاهای سبز
  ساز با عناصر طبیعی خرد تعامل کالبد هویت  با آن

  عدم محصوریت بصری
  تسلط فضای کالبدی محیط  محصوریت متوسط عناصر بصری طبیعی
ساز  هماوایی عناصر طبیعی با کالبد هویت

  محیطی
بازتاب معماری بومی و پیوستگی آن با بافت 

  سنتی شهری

  های طبیعی و توپوگرافیک نشانه  ای نشانه

ساز در کنار  های بصری هویت ظهور نشانه
  طبیعت بکر

ساز و القای ورود  پیوستگی عناصر بصری هویت
  به شهر

طریق عناصر ظهور شخصیت بصری محیط از 
  فرد محیط شخصیت منحصربه  ای و نمادین نشانه

هویت طبیعی محیط با خوانایی   خوانایی - هویتی
  محدود

افزایش خوانایی با شروع عناصر کالبدی 
  ساز همانند عناصر صنعتی هویت

ظهور عناصر شاخص شهری با خوانایی زیاد در 
  راستای ایجاد پذیرندگی و بازتاب هویت شهری

  

  
  [22 ,1]مراتب مبادی ورودی شهری از منظر میراث صنعتی سلسله های اثرگذار در کیفیت  مولفه  )۱نمودار 

  

 نفوذپذیری

 فضایی-کالبدی

 اینشانه

 خوانایی-هویتی

 کارکردی-فعالیتی

خوانایی بصری مناسب به عناصر نمادین و 
اینشانه  

افزایش خوانایی با شروع •
ساز هویتعناصر کالبدی 

 همانند عناصر صنعتی

 های صنعتی خردکاربری

 ساز و نمادینهای هویتفعالیت -

 باارزش و تاریخیهای معماری -

ادامه عناصر هویت ساز میانی و هدایت به 
 درون شهر

بازتاب معماری بومی و پیوستگی آن با بافت 
 سنتی شهری

ساز پیوستگی عناصر بصری هویت•
 و القای ورود به شهر

 شخصیت منحصر به فرد محیط•

ظهور عناصر شاخص شهری با •
خوانایی زیاد در جهت ایجاد 

 بازتاب هویت شهریپذیرندگی و 

حوزه درونی 
 (ورود فیزیکی)

های بصری ظهور نشانه•
 ساز در کنار طبیعت بکرهویت

ظهور شخصیت بصری محیط از •
 ای و نمادینطریق عناصر نشانه

ای همانند میراث صنعتیهای نشانهکاربری  

حوزه میانی 
 (ورود بصری)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسینی و محمدمهدی موالیی ــــــــــــــــــــــــــــــ گالره شاه ۱۸

   ۱۳۹۸ بهار، ۱، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                                                        پژوهشی نقش جهان - فصلنامه علمی

  
  دهنده به هویت مکانی در مبادی ورودی با توجه به میراث صنعتی) چارچوب مفهومی پژوهش (عوامل شکل )۲نمودار 

  
  ها ابزار و روش

تحلیلی بوده و نقش میراث ارزشمند  - توصیفیروش این پژوهش، 
بخشی و خوانایی مبادی  های آجرپزی) در هویت  صنعتی (کوره

های میدانی و پیمایشی   ورودی شهر همدان با استفاده از بررسی
صورت میدانی و  ای به صورت گرفته است. اطالعات مشاهده

اطالعات اسنادی از طریق فیش برداری تکمیل شده است. در 
ها،  ای همچون کتاب های کتابخانه  آوری اطالعات از روش جمع   

مقاالت و غیره استفاده شده و برای آگاهی از نظرات مردم، ابزار 
  نامه به کار گرفته شده است. پرسش   

ها سعی شده به خاطرات افراد از نقش این     نامه پرسش   در این 
نها در خوانایی و ساز در مبادی ورودی و جایگاه آ هویت  عناصر 
یابی شهر در دوران گذشته پرسیده  جهت   بخشی و همچنین  هویت
  شود.

در این پژوهش با توجه به بررسی میراث معماری صنعتی و نقش 
اجتماعی، از مبانی نظری  - بخشی آن از طریق نشانه فرهنگی هویت
شناسی در حوزه معماری و شهرسازی استفاده شده است.   نشانه

های معماری در مبادی   بخشی از طریق نشانه یتهمچنین هو
شود،  می  ورودی شهری که مفصل ارتباطی مردم با شهر محسوب 

  ).۳مورد بررسی قرار گرفته است (نمودار 
ای کشور با  همدان یکی از شهرهای مناطق کوهپایه نمونه موردی:

قدمتی تاریخی فرهنگی بسیار است. دانشمندان، شاعران و 
شمار در کنار مناظر زیبای طبیعی و آثار ارزشمند  فیلسوفان بی

ترین  مهم  یادمانی و تاریخی آن، از دوران قدیم، آن را به یکی از 
واسطه آن شهرتی جهانی  شهرهای کشور و منطقه تبدیل کرده و به

های صنعتی هستند که در   های آجرپزی جزیی از سایت  دارد .کوره
ها نیز در طول     شود. این بنا می آنجا مبادرت به تهیه و ساخت آجر

ای از ورودی شهر تبدیل  سالیان متمادی در خاطره جمعی به نشانه
های آجرپزی تا   ترین میل کوره اند. فاصله مستقیم نزدیک شده

کیلومتر است. این سایت صنعتی در سمت ۴میدان ورودی شهر 
 راست مسیر ارتباطی همدان تهران و در بین فرودگاه و ناحیه

های آجرپزی جورقان که   های صنعتی قرار گرفته است. کوره  شهرک
هجری ۱۳۴۳رسد، در سال  می ۱۰تعداد آنها در این منطقه به 

ها،  اند. این کوره شمسی و به دست معمار ان تهرانی ساخته شده

انواع مختلفی داشته و در عین حال هر نمونه خود از اجزای 
شکل  از یک داالن بزرگ بیضیمختلفی تشکیل شده است. هر کوره 

متر که ارتفاع رأس تاق آن تا کف حدود ۳۶*۱۳به ابعاد داخلی 
متر تشکیل شده ۶۵متر است و یک میل دودکش به ارتفاع حدود ۳

 ).۱است (شکل 
  

  
  مراحل تحقیق )۳نمودار 

اهمیت 
 کارکردی

 پایداری

تمایز 
 فرمی

عناصر 
 نمادین

سلسله 
 مراتب

 پذیرندگی

 خوانایی

منظر انگاشت  هویت
 شده

حس 
 مکان

 عملکردی

 محیطیزیست

 شناختیزیبایی

 های کیفیویژگی
 مبادی ورودی شهری

نظام ادراکی 
 بصری

فرم کالبدی 
 فضایی

جذب 
 گردشگری

نامهپرسش مطالعات  
ایکتابخانه  

مطالعات 
 میدانی

عنوان عناصر های آجرپزی بهبررسی نقش کوره
گیرینتیجه بادی ورودی شهر همدانساز مهویت  

شناخت 
تاریخچه 

شفاهی میراث 
صنعتی و نقش 

آن در هویت 
بومی و 

 ای محلمنظقه

بررسی نظریات 
متخصصین حوزه 
مبادی ورودی و 
 میراث صنعتی

برداشت آثار 
میراث 

صنعتی و 
های کوره

آجرپزی در 
 محل

تعریف 
 مساله

 فرآیند پژوهش

 بندیجمع
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 های آجرپزی تصاویر هوایی و محیطی کوره )۱شکل 

  
  ها یافته

تر اشاره شد، این پژوهش به دنبال آن است تا  همان طور که پیش
های آجرپزی)   (کورهاز طریق معرفی میراث معماری صنعتی 

ساز در مبادی ورودی شهری، به تقویت  هویت  های   عنوان نشانه به    
های   ها و معانی آنها در ذهن شهروندان و مسافران حوزه    این نشانه
ای پرداخته و امکان القای تصویر و تجسمی واضح و باهویت  دروازه

  از مبادی ورودی شهر همدان را فراهم آورد.
ترین  مهم  ودی شهر و خوانایی مسیر که یکی از وضوح ور
تواند توسط این عناصر  شود می می  های یک ورودی محسوب   ویژگی

راحتی و به شکلی مناسب  های آجرپزی) به  شاخص بصری (کوره
  ).۲، جدول ۲تعریف شود (شکل 

  

 
 کوره آجرپزی (نگارنده) )٢شکل 

  

مراتبی مبادی ورودی شهر همدان بر پایه  سلسله های  تعیین حوزه )۲جدول 
  های آجرپزی های کیفی و نقش اثرگذار کوره دسته بندی ویژگی

  بیرونی حوزه  های کیفی ویژگی
  )ادراکی ورود(

 حوزه میانی
  (ورود بصری)

 درونی حوزه
  )فیزیکی ورود(

  کارکردی - فعالیتی
        اهمیت کارکردی
      جذب گردشگر

  شناختی زیبایی
  فضایی - کالبدی

       تمایز فرمی
      ای) عناصر نمادین (نشانه

      توالی و مراتب،تنوع سلسله
  بصری - ادراکی

      پذیرندگی
    خوانایی
    هویت

     منظرانگاشته
    حس مکان
  محیطی زیست
     پایداری

  
  کیفیهای   ویژگی تحقق در صنعتی بررسی نقش میراث

های آجرپزی در تاریخ   : اهمیت کارکردی کورهکارکردی -فعالیتی -
معاصر شهری در کنار اهمیت فرهنگی و اجتماعی آنها برای شهر، بر 

  ).۳افزاید (جدول  های شهری می  عنوان نشانه به    جایگاه آنها 
ایجاد فضاهای توریستی با استفاده از عناصر مصنوعی و طبیعی 

  های نوین بازآفرینی میراث صنعتی است.  شمند جزیی از روشارز
ای تمایز  های آجرپزی با فرمی نمادین و استوانه  : کورهتمایز فرمی -

تاکید  ای را با محیط طبیعی خود ایجاد کرده و بر مسیر حرکتی  ویژه
 نسبت آجرپزیهای   کوره این فرمی تمایز دیگر عبارتی نمایند. به می
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 مناسب ارتفاع عالوه به آن طبیعی جغرافیای و اطراف محیط به
  شود. می دورتر کیلومترها از آنها پذیری رویت به منجر آنها

های آجرپزی در اطراف   : توالی کورهای) عناصر نمادین (نشانه -
های   صورت یک کریدور عمل کرده و عالوه بر ارزش مسیر حرکتی به

ای است و نقش  انهشناسی دارای نقش نش معماری و زیبایی
کنندگی و خوانایی و افزایش عناصر بصری و حسی را به  دعوت

ای منجر به ایجاد  بودن و عناصر نشانه   همراه خواهد داشت. نمادین
دار در طول مسیر شده و سبک  های نمادین و نشانه  سکانس

  سازد. معماری خاص و بومی خود را نمایان می
های آجرپزی که نمادی   : کورهسیرتنوع و توالی فضاها در طول م -

طور مناسبی در فواصل  به    از میراث صنعتی شهر همدان هستند 
نوعی یک ریتم و تسلسل  اند و به متوسط و دور از جاده واقع شده
نمایند. این عناصر کالبدی در کنار  فضایی را به مخاطب القا می
خوانایی را دهی و  توانند بهترین آدرس مناظر طبیعی اطرافشان می

  کننده به شهر داشته باشند.        برای فرد ورود
های آجرپزی که تعدادشان   مراتب و تشابهات کالبدی، کوره سلسله       

 رسد مشابه یکدیگر و متمایز از محیط خود هستند. می ۱۰به 
ترین کیفیات  مهم  بصری یکی از  - کیفیت ادراکی :بصری-ادراکی -

تواند حس تعلق و  است که میدر فضای ورودی شهری 
انگیزی آن را تقویت نماید. هر چه این کیفیات بیشتر بوده  خاطره

تر  کیفیات مکانی آن بیشتر و هویت آن مکان خواناتر و شاخص
  خواهد بود.

 روستایی فواصل در شاخص عناصر به بصری نفوذپذیری :پذیرندگی -
 تصوری و دکن می القا ورودی مسیر در را نظم و محصوریت نوعی

  نماید. می ترسیم مخاطب ذهن در را منطقه منظر از فرد منحصربه
: بناهای معماری ارزشمند همانند میراث معماری خوانایی -

ای  صنعتی و عالیم آن در مبادی ورودی نقش نمادین و نشانه
یابی و خوانایی مسیر برای افراد  جهت   بخشی و  موثری در هویت

  خواهند داشت.

ای را  وار با فرم خاص خود کیفیت ویژه این عناصر مجسمه: هویت -
ای  بخشند و با فرد در حال حرکت در فضا، رابطه به فضای ورودی می

سازند و این طور است که فضا برای فرد  پویا و متحول برقرار می
شود. مخاطب سرعت خود را در تعامل با این  می  دارای هویت 

ضا برای او حاوی تشخص و نماید و ف عناصر بصری تنظیم می
ها پیوندی ناگسستنی با تاریخ     شود. این کوره می  کیفیتی ماندگار 

شدن محل داشته و نوآوری و خالقیت را در دوران خود به     صنعتی
  کشند. رخ می

شده (شامل دو بخش ایجاد خاطره جمعی قوی و  منظر انگاشت -
ی با توجه به فرم و های آجرپز  : این کورهالقای تصویر ذهنی قوی)

بودنشان و همچنان تاریخچه فرهنگی آن در منطقه جزیی از  نمادین
  منظر تصورشده ورودی شهر همدان هستند.

: تناسبات و ایجاد خاطره جمعی قوی و القای تصویر ذهنی قوی -
های شاخص در طول مسیر منجر به تنظیم   ریتم مناسب این المان

ویر ذهنی قوی را برای آنها سرعت و حرکت مسافرین شده و تص
انگیزی فضا  پذیری و خاطره نماید که منجر به تبدیل ایجاد می

سازی، حاوی خاطرات فردی و جمعی در گذشته و  شود. خاطره می
نوعی حفظ گذشته در حال یا حفظ زمان حال در  حال بوده و به

  گذشته است.
ی در های آجرپز  : میراث صنعتی همدان که همان کورهحس مکان -

ای با داشتن  مبادی ورودی شهر هستند کیفیت بصری ویژه
اند. در هنگام ورود به  های بصری و سیمایی خود القا نموده  ارزش

های بصری را تجربه کرده   شهر و در توالی مختلف، افراد این محرک
صورت منسجم درک  و فضا را حاوی حس مکانی قوی و پرمعنا و به

  کنند. می
فاده از مصالح بومی و عناصر محلی در ساخت این : استپایداری -

محلی با  - دهنده نوعی معماری بومی بناهای ارزشمند نشان
های ساخت سنتی همراه با تعامل طبیعت بومی منطقه   روش
 است.

  
  کیفیهای  ویژگی تحقق در صنعتی بررسی نقش میراث )۳جدول 
  های کیفی های آجرپزی همدان) در تحقق ویژگی نقش میراث صنعتی (کوره  مولفه مصداق تاثیر  کیفیهای  ویژگی
  کارکردی  - فعالیتی

 فضایی شخصیت تداوم با هدف باسابقه و ارزشمند های کاربری حفظ اهمیت کارکردی
  منطقه

بصری و  شاخص عنوان عناصر های آجرپزی مبادی ورودی همدان به حفظ کوره
  ارزشمند میراثی

 طبیعی و مصنوعی عناصر از استفاده با توریستی فضاهای ایجاد جذب گردشگر
  های آجرپزی) با هدف جذب توریست صنعتی (کوره میراث بازآفرینی در ورودی شهرها ارزشمند

  شناختی زیبایی
  فضایی - کالبدی

 به را ای ویژه کیفیت خود خاص فرم با  وار مجسمه استقرار عناصر تمایز فرمی
 ای رابطه فضا، در حرکت حال در فرد با و بخشند می ورودی فضای
   فرد برای فضا که است طور این و سازند می برقرار متحول و پویا
  .شود می هویت دارای

  معماری نمادین عنوان یکی از عناصر های آجرپزی در ورودی همدان به کوره

  عناصر نمادین
  ای) (نشانه

 ها، دروازه ها، مکان شامل مسیرها در معنادار خارجی فضاهای
  معماری نمادین عنوان یکی از عناصر های آجرپزی در ورودی همدان به کوره  معماری عناصر و مسیرها

  مسیر اطراف در آجرپزیهای  کوره توالی  ای نشانه نقش شاخص و دارای عناصر
مراتب، تنوع  سلسله 

 محیط و زمینه با متمایز و یکدیگر با مشابه عدد)، ۱۰( آجرپزیهای  استقرار کوره  ایجاد ریتم و تسلسل فضایی عناصر بصری و توالی
  در فواصل متوسط و دور از جاده با هدف ایجاد ریتم و تسلسل فضایی خود

  بصری - ادراکی

 محیط کنار در معماری ارزشمند عناصر به دیدها تقویت و حفظ پذیرندگی
  پذیرندگیجغرافیایی با هدف القای حس  و طبیعی

 توسط سبک مسیر طول ها در کوره دار نشانه  و نمادینهای  سکانس ایجاد
  خود بومی و خاص معماری

  کریدور یک در قالب حرکتی مسیر اطراف در آجرپزیهای  کوره توالی  گیری کریدور و راهرو در مبادی ورودی شهری شکل

 طبیعی جغرافیای و اطراف محیط به نسبت آجرپزیهای  کوره این فرمی تمایز  شاخص عناصر به بصری نفوذپذیری
  آن

 و القای کیفیت خود خاص فرم با وار مجسمه عناصر های آجرپزی در قالب کوره  بصری شاخص عناصر تعریف مناسب ورودی به واسطه استقرار خوانایی
 بخشند می ورودی به فضای ویژه
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  کیفیهای  ویژگی تحقق در صنعتی بررسی نقش میراث )۳جدول ادامه 
  های کیفی های آجرپزی همدان) در تحقق ویژگی نقش میراث صنعتی (کوره  مولفه مصداق تاثیر  های کیفی ویژگی

 هویت
 تاریخچه و شهر آن خاصهای  ویژگی تاکید بر با  ورودی تشخص
 با (پیوستگی شهر آن شهرسازی و معماری و اجتماعی، فرهنگی
  منطقه) تاریخ

شدن محل داشته و نوآوری و  پیوندی ناگسستنی با تاریخ صنعتیها  این کوره
  کشند. خالقیت مرتیط با دوران خود را به رخ می

 اجتماعی، فرهنگی، ساختارهای با ذهنی افزایش همخوانی تصویر
  شهروندان و شهر غیره و تاریخی

 های آجرپزی با حافظه تاریخی مرتبط با شهر ذهنی منتج از کوره قرابت تصویر
  همدان و شهروندان

 با تعامل و ورودی مبادی در خاص فرم با وار مجسمه عناصر استقرار
  عناصر نمادین در مبادی ورودی شهر همدان های آجرپزی در قالب کوره  ایجاد فضایی با هویت و متحول و پویا ای ایجاد رابطه ، ناظر

نوعی حفظ  فردی و جمعی در گذشته و حال بوده و به کوره ها،حاوی خاطرات  ایجاد خاطره جمعی قوی شده منظرانگاشت
  گذشته در حال و یا حفظ زمان حال در گذشته است.

 حرکت و سرعت با هدف تنظیم مسیر طول ها در کوره مناسب ریتم و تناسبات  القای تصویر ذهنی قوی
  قوی ذهنی القای تصویر و مسافرین

ورودی شهر با هدف القای های بصری در مبادی  استقرار محرک حس مکان 
 های بصری در مبادی ورودی شهر همدان های ّآجرپزی در نقش محرک کوره  پرمعنا و قوی مکان کیفیت بصری ویژه و به تبع آن حس

  محیطی زیست

آجرپزی همدان با های  استفاده از مصالح بومی و عناصر محلی در ساخت کوره  میراثی و بصری شاخص عناصر با بومی طبیعت تعامل  پایداری
  محیطی فرد، همگام با اهداف زیست های ساخت سنتی منحصربه روش

  
  گیری نتیجه

  ترین عنصر  مهم  دانیم کالبد هر محیط و هر فضا  همان طور که می
  

  گیری  گیری خصوصیات بصری آن فضا بوده و با شکل در شکل
  

  احساسات، خاطره و تجارب افراد در فضا ارتباطی تنگاتنگ دارد. در 
  

  های   این پژوهش تالش شد تا نقش این میراث صنعتی (کوره
  

  های کیفی مبادی ورودی شهر همدان   آجرپزی) در ارتقای ویژگی
  

  تبیین و بررسی شود. در این راستا مشخص شد که این میراث 
  

  حوزه درونی و کمترین نقش را در ارزشمند بیشترین نقش را در 
  

  حوزه بیرونی دارند. در حوزه درونی این میراث گرانبها در تمامی 
  

  مشخص شده است،  ۴های کیفی، همان طور که در جدول   ویژگی

تاثیر شایانی داشته و در حوزه بیرونی کمترین تاثیر را در 
  دهند. شناختی از خود بروز می های زیبایی  ویژگی
های مهم هویت معماری تصویر ذهنی است که   جنبه یکی از

نماید.  مخاطب از طریق تجربه فضایی و دید بصری خود برداشت می
هایی است که  شدت وابسته به عناصر و نشانه این تصویر ذهنی به

پذیری  به درک افراد از محیط کمک کرده و موجب خوانایی و آدرس
ود. این نمادها و ش می  بخشی در ذهن مخاطب  بیشتر و هویت

توانند مصنوعی یا طبیعی بوده که در این پژوهش  ها می    نشانه
ساخت میراث صنعتی معماری مدنظر  نمادهای مصنوعی و انسان

قرار گرفت که حس خاصی از معنا و هویت را در مبادی ورودی شهر 
  نمایند. همدان به مخاطب القا می

  مراتبی مبادی ورودی شهرهمدان های آجرپزی در ارتقای کیفی سلسله مصداق نقش و جایگاه کوره )۴جدول   
  حوزه درونی (ورود فیزیکی)  حوزه میانی (ورود بصری)  حوزه بیرونی (ورود ادراکی) های کیفی ویژگی
  کارکردی- فعالیتی

 خدمات و ارزشمند صنعتی های فعالیت   اهمیت کارکردی
  اطراف روستاهای به

 فضاهای قالب در های آجرپزی کوره رسانی خدمات
  توریستی- گردشگری

 ساز هویت های آجرپزی) معماری (کوره بناهای حفظ    جذب گردشگر
  شناختی زیبایی
  فضایی - کالبدی

بومی معماری با تناسب و های آجرپزی کوره میراثی عناصر     تمایز فرمی

  ای) عناصر نمادین (نشانه
 نمادین بصری عناصر شدن دیده
 درها  دوردست در های آجرپزی کوره

  کنندگی دعوت منظور به
های  کوره میراثی - کالبدی عناصر وها  نشانه کنندگی دعوت  

 شهر درون به آجرپزی
 شهری سنتی بافت با مواجهه برای شدن آماده    مراتب، تنوع و توالی سلسله 

  بصری- ادراکی

های  پذیری اولین نشانه رویت پذیرندگی
  های آجرپزی ساز کوره هویت

 پیوستگی طریق از فضایی پذیرندگی
 شهر داخل به اطراف فضاهای - کالبدی کنندگی دعوت ساز هویت عناصر بصری

 با آجرپزیهای  کوره میراثی بناهای وجود   خوانایی
 محیط در ارزشمند میراثی عناصر  جمعی خاطره تقویت راستای در هویت

 راستای در ساز هویت کالبدی عناصر حضور   هویت
  ایجاد هویت مکان در فضای ورودی  ورودی خوانایی افزایش

 خوانایی ایجاد با ارزشمند کالبدی فضاهای   منظر انگاشته
 شهری ساز هویت کالبد حفظ  جمعی حافظه تقویت و

 آجرپزیهای  کوره ارزشمند بناهای حضور   حس مکان
 کاربری تغییر طریق از صنعتی میراث حفظ ساز هویت صنعتی و

  محیطی زیست

 معماری ساز هویت الگوهای از استفاده    پایداری
  آنها بر تاکید  و حفظ و بومی

 کالبدی عناصر تقویت راستای در طبیعی عناصر حضور
 آنها بر تاکید  و آجرپزیهای  کوره
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   ۱۳۹۸ بهار، ۱، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                                                        پژوهشی نقش جهان - فصلنامه علمی

 نقش مجله محترم مدیریت و سردبیر از سپاس با :قدردانی و تشكر
  جهان.
  موردی از سوی نویسندگان ذکر نشده است. :اخالقی تاییدیه
  موردی از سوی نویسندگان ذکر نشده است.: منافع تعارض
 نگارنده ،)اول نویسنده( حسینی شاه گالره :نویسندگان سهم
 موالیی ؛ محمدمهدی%)۵۰( بحث نگارنده/اصلی پژوهشگر/مقدمه

  %).۵۰(آماری  تحلیلگر/شناس روش ،)دوم نویسنده(
  موردی از سوی نویسندگان ذکر نشده است. :مالی منابع
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