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Recognition of Urbanscape Identity Components in Iranian 
Islamic Cities - The case of Tehran
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Identification debate is one of the significant issues in Iranian cities. The lack of attention 
to identifying factors in the cities of Iran especially in Tehran creates environments without 
solidarity and social engagement. This paper tries to analyze the different identity aspects of 
Islamic Iranian cities based on three general concepts of urban identity, Islamic urban planning 
and urbanscape.
Also, stating the position (Identity), meaning, and form of the Islamic Iranian cities with 
recognizing and ranking the components which have been created and strengthened the 
physical identity of urbanscape have been used. This research is a fundamental-applied 
research. In order to achieve the research goals, in the first step, the theoretical foundations of 
the subject were examined through referring to the books and articles. In the next section, the 
bodies of physical identity of the city of Iran were studied based on the theoretical framework of 
the research. These criteria were evaluated and prioritized by twenty experts in urban planning 
based on Hierarchical Analyzer Technique (AHP) and by expert selection analyzer. The results 
of this research show that identity component with 0.540 points had the highest score and 
the criteria of sense of place, sense of security and principles of architectural elements were 
respectively 0.329, 0.239, 0.283.
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  چکيده
. است شهرها يندر اهویت  بحث ،مهم در شهرهای ایرانی یلمسااز  یکی
 ،تهران خصوص بهشهرهای ایرانی در  بخش هویت ملاعوو  دبعاا به توجهی کم

در . شده است عیجتماا كترمشاو  بدون همبستگی هایی محیط ديجاا موجب
بخش منظر شهرهای  های هویت تعریف و بررسی مولفه این مقاله سعی شد با

 - سه مفهوم کلی از هویت شهر، شهرسازی ایرانی بر هیتکو با  اسالمی -ایرانی
مورد تحلیل و  اسالمی -های مختلف شهر ایرانی اسالمی و منظر شهری، جنبه

بررسی قرار گیرد. همچنین تعیین نقش، جایگاه (هویت)، معنا و شکل در شهر 
هایی که سبب ایجاد و تقویت  بندی مولفه اسالمی، بازشناسی و رتبه -ایرانی

اسالمی هستند، کمک گرفته شد.  - دی منظر شهری در شهرهای ایرانیهویت کالب
کاربردی است. برای نیل به اهداف پژوهش در  -تحقیق حاضر پژوهشی بنیادی

طریق مراجعه به کتب و مقاالت بررسی شد و گام نخست مبانی نظری موضوع از 
مبنای چارچوب نظری پژوهش، ارکان هویت کالبدی شهر  در بخش بعدی بر

مراتبی  یرانی مورد بررسی قرار گرفت. این معیارها توسط تکنیک تحلیل سلسلها (AHP) 11افزار  با کمک نرم و Expert choice  متخصصان  بیست نفر ازتوسط
بندی و ارزیابی شد. نتایج حاصل از این تحقیق  شهرسازی اولویت  فعال در حرفه
از را به خود اختصاص داده بیشترین امتی ٥٤٠/٠دهد که مولفه هویت با  نشان می

ترتیب با  و معیارهای حس مکان، احساس امنیت و اصول عناصر معماری شهر به
  بیشترین رتبه را به خود اختصاص دادند. ٢٨٣/٠ و ٢٣٩/٠، ٣٢٩/٠

 -بخش، منظر شهرهای ایرانی، هویت شهری، شهرهای ایرانی های هویت مولفه ها: کلیدواژه
  اسالمی

  
  ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  h_kalantari2005@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
ای  ای مرکب از ستون فقرات و شبکه بندی شهر مجموعه استخوان

ها و عناصر مختلف شهری است که شهر را  پیوسته از کاربری هم به
در همه گستره شهر تا  تاروپودشبخشد و  در کلیت آن انسجام می

. [1]یابد های مسکونی امتداد می ترین اجزای آن یعنی محله انتهایی
ها و خصوصیات کلی شهر است و شامل  این مجموعه مبین ویژگی

ها، دیوارها و حصارها) و  عوامل مصنوع (مساجد، کلیساها، کاخ
ها، رودخانه، ساحل دریا، پوشش گیاهی  ها، تپه عناصر طبیعی (کوه

  بندی شهر که همان شبکه بوه و نظایر آن) است. عناصر استخوانان
دهنده و نقاط  دهند، ابزارهای هویت نمادین شهر را تشکیل می

عطفی در شهر هستند که با سازمان فضایی خاص خود در ایجاد 
. رودها، [2]آیند خاطره ذهنی از شهر و خوانایی آن به کار می

ی جانوری مختص نقاط ویژه و ها ها، پوشش گیاهی و گونه دریاچه
و  ندیآ یم درنماد اصلی یک شهر  عنوان بهسایر عوامل طبیعی که 

کنند،  بخشی در شهر معرفی می عناصر اصلی هویت عنوان بهخود را 
. [3]نمایند شدن شهر و ساکنین آن ایفا می نقش مهمی را در شناخته

یش عالوه بر عناصر طبیعی که نمود ظاهری از یک شهر را نما
ها، فضاهای عمومی، عناصر  ها، شبکه راه دهد، ساختمان می
ی محیط کل طور بهفضا همچون مبلمان شهری و  کننده لیتکم

داربودن، قادر هستند منظر و سیمای  مصنوع در صورت هویت

بنابراین ؛ متفاوتی را از کالبد هر شهر به نمایش گذارند
و اعتقادات بخشی، بایستی هماهنگ و متناسب با فرهنگ  هویت

سویی دیگر، ساختار شهرها برآیند تفکرات و  از. [4]ساکنان شهر باشد
های  . سیمای کالبدی و مکان[5]ها است ی ملل و تمدننیب جهان

 کننده مشخصازای ساختارهای ذهنی ساکنان آن یا  شهر، ما به
بر  ربازیدهستند. اعتقادات و باورهای دینی از  آنهاروش فکری 

اند. همچنین توجه به این نکته نیز  شهرها تاثیرگذار بودهگیری  شکل
های بالقوه برای رساندن  ها وسیله ضروری است که نمادها و نشانه

حدی  . اهمیت و ضرورت حضور نمادها در شهر به[6]معنا هستند
ای از نمادها را برای ایجاد خوانایی  وجود شبکه کوین لینچاست که 

در تئوری خود محیط شهری را یک  لینچ. [7]داند در شهر ضروری می
کنندگان از فضا و اشیای  سیستم پیچیده از تعامالت بین استفاده

عنوان  از فضا را به کنندگان استفادهداند. وی  متنوع پیرامون آنها می
از شهر خود داشته و  هایی یک شهروند که ارتباطی طوالنی با قسمت

رسوخ کرده است، معرفی  ها و مفاهیم ذهنی او تصویر آن در خاطره
های  شده، ضرورت بیان مولفه . با توجه به مطالب گفته[8]کند می

  هویتی و شکلی در شهرهای ارزشمند کشور مشخص است.
است که سبب  ییها لفهوم یپژوهش حاضر بازشناس یهدف اصل

 - یرانیا یدر شهرها یمنظر شهر یکالبد تیهو تیو تقو جادیا
 یبررس) ۱شامل گام  راستا پژوهش بر سه نی. در اشود یم یاسالم
 یچارچوب نظر نیتدو) ۲ رانیا یشهرها یتیهو یها یژگیو
به  یده و وزن یابیارز) ۳ منظر شهر یکالبد تیهو یارهایمع
 ها افتهی یابینهایت ارز نظر متخصصان و در از یریگ با بهره ارهایمع
  .[9]استوار استمبنای نظر شهروندان  بر
  

  اسالمی - شهر ایرانی
خود موجب  و [10]اسالم دینی است که در شهر ظهور و توسعه یافت

دین اسالم هم  کهی طور بهتوسعه شهرها شد،  روند دردگرگونی 
سبب تغییر ساختار و دگرگونی شهرهای پیشین و هم موجب ایجاد 

. [11]و رشد شهرهای جدید با ساختار کالبدی مخصوص به خود شد
ی اسالمی نگاهی کامًال کالبدی داشت اولین مطالعات روی شهرها

ین دست ا از اردالنو  حبیبی، اهلرزو  بروشویگ، مارشهمطالعات 
اسالمی  - در حوزه شهرهای ایرانی خرامتاما مباحث  [12]هستند

اسالمی دارد. برخی  -تر به پدیده شهر ایرانی نگاهی گسترده
شهر را در قالب قواعد و قوانین اسالمی تعریف  پردازان هینظر
نمایند. ایشان با بررسی آیات، احادیث و روایات در جستجوی  می

اسالمی هستند و برخی دیگر شهر را از خالل  - ماهیت شهر ایرانی
ابعاد اجتماعی و اقتصادی جاری در آن در کنار کالبد و سیمای 

  .[13]کنند کالبدی شهر، جستجو می
  

  ای تاثیرگذار بر هویت شهره مولفه
 و است هویت واجد متفاوت ضعف و شدت با شهر یا منطقه هر

 محیطی، کالبدی، عملکردی، های هویت برآیند فضا، نهایی هویت
 فضای تمیز امکان بیترت نیا به است. آن معنایی و فرهنگی
 شدن مشخص با ها تمدن سایر شهری فضاهای از ایرانی شهری
با توجه به این که توجه  .شود می فضا مقدور هر هویتی های ویژگی

بخشی" در شهر ایرانی ضروری بوده  به مقوله "هویت" و "حیات
نماید، هویت آنها  است، آنچه شهرهای ایرانی را واجد ارزش می

های تاثیرگذار بر هویت شهر را به  توان مولفه . در اینجا می[14]است
  ت انسانی تقسیمی هویت طبیعی، هویت مصنوع و هویها لفهوم

  نمود.
هر شهر از جایگاه ویژه طبیعی های هویت طبیعی شهر:  مولفه
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های  کند. ویژگی برخوردار است که آن را از سایر شهرها متمایز می
کشد که  بستر طبیعی هر شهر، بخشی از هویت شهر را به تصویر می

های  لفهوم. [15]در قالب هویت طبیعی شهر قابل تعریف است
های مختلف  کالبدی در الیه - ساختاری صورت بهمصنوع هویت شهر 

زمان، بر هویت شهر تاثیر دارند و شامل عواملی هستند که در طول 
های انسانی  . مولفه[16]گذارند اجزای مصنوع شهر تاثیر می بر  زمان

، عقاید و سیره زندگی ساکنان هر رسوم، آدابهویت شهر متاثر از 
  دهند. ویت شهر را شکل میشهر است که ه

های بشری و عناصر کالبدی  ساخته های هویت مصنوع: مولفه
های حاکم بر آن همچون فرم، ابعاد، اندازه و  مصنوع، با تمام ویژگی

های اجتماعی، فرهنگی،  تبلور کالبدی ویژگی عنوان بهتناسبات 
اقتصادی و طبیعی محیطی که تحت عناوین هویت انسانی و 

گیری هویت  از آن یاد شد، یکی از عوامل اصلی شکل هویت طبیعی
. هویت مصنوع، ابعاد مختلف ساخت و [17]شهری است

بندی اصلی شهر مشتمل بر مشخصات کالبدی، مشخصات  استخوان
گیرد. هویت هر  عملکردی، مشخصات فضایی و بصری را در بر می

، حاصل رویدادهایی است که در آن اتفاق الکساندر نظر ازفضا 
گیرد، هویتی جاودانه به خود  طور که کل شکل می افتد. همین می
کند. این هویت،  گیرد که آن را شایسته نام هویت جاودانه می می

هویتی ویژه و کالبدی دقیق و ظریف است که هر گاه بنا یا شهری 
شود، باید به وجود آید. این هویت تجسم کالبدی کیفیت  زنده می

  .[18]در بناها است نام یب
های  مبحث هویت شهری عالوه بر جنبه :های هویت انسانی مولفه
یخته درآمانسانی نیز  - جغرافیایی با مباحث اجتماعی -کالبدی

 برها مفهوم مشخصی را در  است و بدون درنظرگرفتن این جنبه
  یژه بافت تاریخی و بههای شهری و  کلی بافت  طور گیرد. به ینم

  توان آن را تنها از جنبه نیست و نمیهای کالبدی  صرفًا واجد ارزش
  کالبدی تحلیل کرد و مسایل و مشکالت آن را تنها از این 

  . حضور فرد در یک فضا یا مکان شهری [19]دیدگاه بررسی نمود
شود، بلکه  تنها به برداشت کالبدی وی از فضای شهری منجر نمی

  شود که عمومًا بین فرد و فضا یا کالبد فضایی ارتباطی برقرار می
  ساز برداشت ذهنی او از  گیرد و زمینه در ذهن فرد جای می

ایجاد هویت در فضاهای شهری، در  در شود. محیط اطراف می
قرار داد  نظر مدهای کالبدی و فرهنگی را  فضای جدید باید مولفه

در ساکنان جدید را داشته  خاطر تعلقی که توان ایجاد حس ا گونه به
  .[20]باشد

شهر در ذهنیت و خاطره جمعی مردمان آن و تمام حضور تاریخ 
در سیمای شهر متبلور  که مظاهر کالبدی حضور این خاطره جمعی، 

 خاطر تعلقپیوند شهروندان با شهر است و احساس   شود، ریشه یم
  ).۱(جدول  [21]دارد را به شهر زنده نگه می آنها
  

  های منظر "شکل شهر" مولفه
 بهشهر است، مکانی است که  گاه نشستمقر شهر که همان 

    ها درآمده و نطفه   ی توپوگرافی محل به اشغال انسانمقتضا
  تکوین یافته، ریشه دوانده و باالخره توسعه پذیرفته  جاشهر آن

هویت  رساختیزاست. چنانچه ذکر شد هویت مکانی بخشی از 
دهد. حال اگر هویت شهری را جنبه  فردی انسان را تشکیل می

توان گفت که طبق  تری از هویت مکانی به شمار آوریم، می خاص
شده، عناصر و عوامل موثر در ایجاد هویت یک مکان،  یانبنظریات 

. این [23]ساز ایجاد بخشی از هویت فردی افراد شوند توانند زمینه می
شناسی شهر تا ابعاد فرهنگی و  و از ریختعوامل متنوع بوده 

گفته شد "هویت" در ادراک  چه چنان شود. اجتماعی را شامل می
تصویر از  عنوان بهسزایی دارد. بنابراین آنچه  محیطی شهر تاثیر به
گیرد رابطه تنگاتنگ با مقوله "هویت" دارد. در  شهر در ذهن شکل می

انی هویت شهر بیان های طبیعی، مصنوعی و انس مولفه ۱جدول 
هویت کالبدی   دهنده شکلها که  شده است. با توجه به این مولفه

به تبیین مدلی برای بررسی ارتباط عناصر شهری با هویت  استشهر 
های  به بررسی مولفه ۲کالبدی شهر پرداخته شد. بنابراین جدول 

عناصر گوناگونی که شکل شهر را  واقع درپردازد.  در شکل می ثروم
مدل بیان  عنوان بهدهد شامل موارد زیر هستند که  کیل میتش

  :[24]) ۲شدند (جدول 
طبیعت همواره در  کهیی آنجا ازشهر:  معنوی های ارزش های مولفه

بینی هر جامعه  های معنوی نقش داشته و نوع جهان تجلی ارزش
  ای را در شهرسازی نمایان ساخته  های تاریخی، چهره در دوره

  های هویت شهر  های معنوی مولفه است. در این الگو ویژگی
های ادراکی با هدف  های طبیعی و ارزش سنتی در قالب ارزش

تامین خوانایی و ارتقای تصویر ذهنی شهر، ارایه شده است (جدول 
۳.(  

های اسالمی در شهر، ابتدا بایستی  در جهت شناسایی اصول و ارزش
ترشدن موضوع  برای روشن ها شناسایی شوند. اصول و ارزش

ی کرد و سپس بند طبقههای مختلف  نها را در گروه توان آ می
صرفًا روش  . در این پژوهشداد قرار را مورد بررسی آنهاجزییات 

 نظر موردگیری از قرآن کریم و آیات مشتمل بر موضوعات  بهره
آوردن امکان استفاده از  فراهم منظور بهی شده است. بند میتقس

شناسایی موضوعاتی که باید در  منظور بهکالم الهی یا به عبارت بهتر 
 تحت و عناوین، ضوعاتوم ،[25]رندیگیی قرار جو یپقرآن کریم مورد 

که شش مورد آنها شامل اصول  شدندی بند طبقههشت گروه اصلی 
 فعل صفات های جهانی، اصول ی اسالمی، اصول و ارزشها ارزشو 

اجتماعی و  روابط طبیعی، اصول عناصر و طبیعت الهی، اصول
و بررسی  بحث موردنامه  معماری، در پرسش و شهر عناصر اصول
  .[26]گیرد قرار می

  
  های هویت کالبدی شهر مولفه) ١ جدول
  های طبیعی هویت شهر مولفه

  وابسته)های  جایگاه کلی طبیعی (طول و عرض جغرافیایی آن شهر و شاخص
 های وابسته) ی و شاخصگرافیدرو ههای ساختاری جغرافیایی (توپوگرافی،  مولفه
  ها) های ساختار طبیعی (رودها و دره مولفه
ای و ساختن طبیعی (تنوع خاک، پوشش گیاهی و سرریز  های حوزه مولفه
  ها) حوضه
  ها و غیره) ها، تپه ای (چشمه های نقطه مولفه
  خطی (مسیر آب و مشابه)ای  های نقطه مولفه
  های مصنوع هویت شهر مولفه

 شطرنجی، شعاعی یا ارگانیک) -منظر عمومی: کلیت فرم شهر با دید پرنده (خطی
  های اصلی ساخت شهر ساختاری شاخص: خیابان -عناصر خطی
  ها و غیره ها، پارک ، دروازهها دانیمی شهری: ا نقطههای کانونی و  شاخص
  ها و بازار و غیره ی تاریخی و کالبدی: کاخا نقطه - های خطی شاخص
  بناهای شاخص شهری تک
ها و فضاهای شاخص شهری: محالت قدیمی شهر قدیم، مجموعه  ها، حوزه توده

  های مسکونی و نظیر آنها ساختمان
  های انسانی هویت شهر مولفه

  تبار و نیاکان
  اوضاع دینی و مذهبی

  ورسوم آداب
  زبان

  [22]اساس برماخذ: نگارنده 
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  های موثر در شکل شهر مولفه )٢ جدول
  تاثیرات کلی که ناظر از شهرهای مختلف در ذهن دارد و ناشی از تاثیرات بصری است.  پیکر شهر

  شهرهای قدیمی دارای دروازه بودند.  ورودی شهر

خالی:  ی پر وها حجم
  تندیس پیکر

  پیکر شهر مشابه تندیسی است که در فضا قد برافراشته است.
  (Voids)ی خالی ها حجمو  (Solids)ی پر ها حجم

  باشد. نواز چشمتواند موزون و  ها که می ترکیب حجم - ها بازی با حجم
  رنگ کلی پیکر نیز تاثیر بصری دارد.

  .شود یمبا خط دور احجام، کل حجم یا تمام پیکر دیده   خط آسمان
  .شود یمهر گاه نور در پس پیکر قرار گیرد، سطحی روشن باالی خط آسمان دیده   نیمرخ

  سیمای شهر

کنند. تاثیر نشانه بر سیمای شهر عالوه بر هویت تنوع است که آن را از  یابی در شهر را آسان می هستند و جهت موثردادن به سیمای شهر  در هویت  نشانه
  آورد. یم درحالتی و یکنواختی که پسندیده طبع آدمی نیست  یب

  راه
  در انتهای راه مثل مسجد یا بنای یادبود. ریگ چشمای جالب مثل ساختمان، منظر یا فضایی  کیفیت دور منظر: نقطه

  صورت نگیرد. سرعت به توجه جالبو شیب که برای رسیدن به نقطه انتهایی  نماها آبها،  شبیه ویستا یا دور منظر: پله
  )ها اتوبانپانورامیک: مناظر مقابل ناظر گشوده و گسترده باشد (مثل 

  های مشابه در امتداد خیابان ردیف ساختمان - یا رودخانهمرز و شکافی بین دو قسمت پیوسته شهر: نهر   لبه
  ها اجتماع مردم: تقاطع راه - ها یا فعالیت تراکم ساختمان  گره
  .کند یمها را از یکدیگر جدا  خصوصیات مذهبی، نژادی و اقتصادی ساکنین محله  محله

  چهره شهر

  نما

طرح نما: مثل نمای کالسیک که در ایجاد تأثیر 
  هستند موثربصری 

  مقیاس: ابعاد مختلف معماری و نسبت فضای معماری به بدن آدمی
  تناسبات: ابعاد پنجره به ابعاد در نسبت بلندی ساختمان

  ای است با ساختمان که نمایش از سیمان، آجر، آهن و بتن و غیره است. شیوه ساختمان: ساختمان که نمای اصلی آن پرده
  رنگ و نسج: رنگ و نسج مصالح

  ی و غیرهکار یکاش -تبحر در ساخت: آجرکاری

  فضای شهری  فضا

فضای سبز و بازارهای خطی در شهرهای قدیمی  - چه یدانم - دهنده فضای شهر: میدان نما و اثاثیه: هویت
  ).ها مچهیتایران که در چهره شهر یک سر در کوچک دارند (

  فضای نیمه عمومی (داالن و هشتی) -فضای عمومی
  خصوصی یمهنفضای  - فضای خصوصی
  فضای سبز و پارک

  ، درختان و گیاهان، کف سازی و غیرهها سیتند، نماها آب  اثاثیه شهر
  ، خصوصیات سینتیک یا حرکتی شهر صدا و بوها تیفعالمردم و   روحیه شهر

  )منوچهر مزینیدرس گفتارهای مرحوم استاد  براساسماخذ: نگارنده (
  

  معنوی شهر های شارز )٣ جدول
  های معنوی (هویت اقلیمی) ویژگی

  ی معنویها ارزشالهام از طبیعت در تجلی 
  تسبیح: تسلط کالبدی و روانی عناصر معنوی و روحانی شهر بر مجموعه کالبد شهر

  نظر رنگ و مصالح و تناسبات و اجزا . وحدت در کلیت کالبد فضا ازداد یمی ابنیه حکایت از وحدت و کلیت جامعه و شهر ها فرموحدت: هماهنگی مصالح و 
  مداوم آیات الهی بودند. تذکردهندهی سر در مساجد و منازل و سایر ابنیه ها بهیکتذکر: 

کالم خدا  آیات الهی در تلطیف عناصر انسان ساخته و طبیعت خشن نقش ایفا نموده، حیات و ممات و پاکی و وحدت و در یک عنوان بهآب، گیاه، آسمان، نور و باد همگی 
  .دندیگرد یمرا متذکر 
  ی به روند تکامل کلیت جهان وارد نیاورد.ا خدشهجویی: استفاده از طبیعت و عناصر طبیعی  کمال

  و تناسبات، عملکردها ها اندازه، تعریف ها ساختمانو حدود کلیه جزییات  ها اندازه، افق، ها بدنهحد و اندازه: پیوستگی 
  تعادل: عملکردهای پاسخگو به نیازهای مردم

  به زیبایی، مقرر شده است. آنهاشدن جهان و اجزای آن از جانب خداوند پس از خلق  هدایت که نیاو  فعل خدا عنوان بههدایت: هدایت 
ی ابی جهتی اصلی فضا، سهولت دسترسی به امکانات موجود در فضا، سهولت و سادگی تشخیص موقعیت و ها یژگیوابودن فضا، سهولت ادراک عناصر و سادگی: دارای معن

  فضا
  کالبد شهر اسالمی های ویژگی

  بودن فضا، برقراری، تعامالت، اجتماعی فضا بازبودن فضا، عمومی
  حجمی در مقیاس شهری مراتب سلسلهفقدان 

  پیوستگی شبکه شهری
  درونی بر چشم شهری انداز چشمبرتری 
  بیرونی انداز چشمدرونی بر  انداز چشمبرتری 

  شبکه پیچیده معابر
  فقدان شبکه خیابان

  برتری فضای تهی نسبت به بیان حجمی
  

  روش تحقیق
منظور نیل به  است. بهکاربردی  - پژوهش حاضر پژوهشی بنیادی

اهداف پژوهش در گام نخست مبانی نظری موضوع از طریق 
  نظری این تحقیق  چارچوب مراجعه به کتب و مقاالت بررسی شد.

ی اسالمی(هویت، شهرهااساسی هویت کالبدی   بر مبنای سه مولفه
  بندی شده دسته، [27]ی معنوی شهر) ها ارزش منظر شهری،

  

ها معیارهایی که در شکل به آن  که هر کدام از این مولفه است
بر مبنای چارچوب نظری پژوهش، گام بعدی  در اشاره شده، دارد.
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مورد بررسی قرار گرفت.  اسالمی -ارکان هویت کالبدی شهر ایرانی
 تاً ینهادر این مسیر چارچوب نظری پژوهش تدقیق شده و 

اسالمی استخراج شد. این  -معیارهای هویت منظر شهر ایرانی
با کمک  و (AHP) مراتبی معیارها توسط تکنیک تحلیل سلسله

متخصصان  توسط بیست نفر از expert choice 11افزار  نرم
بندی و ارزیابی قرار گرفت.  فعال در حرفه شهرسازی مورد اولویت

ی بند تیاولودر نهایت با استفاده از نتایج حاصل از مبانی نظری و 
بر هویت  رگذاریثاتهای  مراتبی، مولفه تحلیل سلسله  وسیله به

  ).۱(شکل  [28]شد هیاراکالبدی شهرهای ایرانی 
  

  
  مدل عملیاتی تحقیق) ١ شکل

  
  مراتبی ترسیم و تشریح درخت سلسله

مراتبی دارای سه سطح اصلی هدف، معیارها و  درخت سلسله
یم به زیرمعیارهای تقس قابلها است که سطح معیار آن  گزینه

  متعدد است.

را حل   به پرسش اصلی تحقیق یا مشکلی که قصد داریم آنهدف: 
شود. هدف باالترین سطح درخت  نماییم هدف گفته می

مراتبی است و تنها یک پارامتر دارد که انتخاب آن وظیفه  سلسله
  گیری پروژه است. باالترین سطح تصمیم

های متضمن هدف و سازنده آن معیار گفته  به مالکمعیارها: 
گیری  اندازه  سنگ محک هدف یا وسیله واقع درارها شود. معی می

معیارها بیشتر اجزای هدف را پوشش دهند و  اندازه هرآن هستند. 
تر  هدف باشند، احتمال دستیابی به نتیجه دقیق کننده انیببیشتر 

معیارها دومین سطح درخت  .[29]افزایش خواهد یافت
 بهتوانیم بنا  مراتبی پس از هدف هستند. در این سطح می سلسله
یاز معیار در سطح افقی ترسیم و تنظیم ن موردبه تعداد  ضرورت

 قابلیم به زیرمعیارها و زیرمعیارها تقس قابلنماییم. معیارهای 
تواند بسته  یم به زیرمعیارهای بعدی هستند. این وضعیت میتقس
  زیرمعیار در سطح عمودی و افقی افزایش پیدا کند. n تا ضرورت به

  ها بندی معیارها، زیرمعیارها و جایگزین کشف، شناسایی و دسته
یک نفر را که دارای سوابق علمی و  کم دستدر این بخش باید 

ینه هدف و مسلط به روش تحقیق باشد برای زم درپژوهشی 
ها به  بندی معیارها، زیرمعیارها و جایگزین شناسایی، کشف و دسته

کار گرفته شود. این فرد باید با استفاده از دانش خویش، انجام 
مطالعات تکمیلی، تحقیقات میدانی و مصاحبه اقدامات الزم را در 

معیارها و   وعهیت مجمنها دراین زمینه به انجام رساند و 
دقیق و قابل  صورت بهی و را گردآورهای مرتبط با هدف  جایگزین

  یت تعریف نماید.نها دربندی و  توجیه دسته
منظور و مقصد هدف در درخت  واقع درها  جایگزینها:  جایگزین
های  مراتبی هستند و پاسخ هدف از میان جایگزین سلسله
آخرین سطح درخت ها   آید. جایگزین شده به دست می یمترس

" AHPمراتبی هستند و به چگونگی استفاده از روش " سلسله
انتخاب یا  منظور بهبستگی دارد. در مواردی که از این تکنیک 

ها توسط  شود، عمومًا تعیین جایگزین بندی استفاده می اولویت
کند از میان کدام  گیرد زیرا اوست که تعیین می محقق صورت می

هایی باید  تخاب صورت گیرد یا چه جایگزینها باید ان جایگزین
  ).۲(شکل  [30]شودبندی  اولویت

  

  
  اسالمی) - شهر ایرانی - هویت - ی(منظر شهر نیمتخصصنامه  سه گزینه اصلی براساس پرسش دهی وزن )٢شکل 
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 مدل های شاخص و معیارها به دهی وزن زوجی، مقایسات انجام
AHP  
، مجموعه معیارهایی هستند که برای AHPکنترل مراتب  سلسله

 هایی که ممکن است در شبکه وجود داشته باشد، مقایسه تعامل
توان میزان  عبارتی، از طریق مقایسه زوجی می به شوند. می استفاده

به  دهی وزن اینجا نسبی معیارها و زیرمعیارها را مشخص کرد. در
نامه  براساس نتایج پرسش AHPمدل های  معیارها و شاخص

گیری چندمعیاره  ای و تصمیم های شبکه متخصصان که در تحلیل
شود و توسط کارشناسان و متخصصان زمینه شهرسازی  استفاده می

  .[31]تکمیل شده، صورت گرفته است
 ۹عددی تا  براساس دامنه AHPدهی به معیارها در مدل  روش وزن

تقسیم کرده و  تر کوچکهای  است. در این روش شبکه را به شاخه
ام  j  را نسبت به یک عنصر در شاخه iعناصر هر شاخه مانند  تک تک

را به دست آورده و  آنهاکنیم و ترجیح (اولویت)  مقایسه زوجی می
ای از  نمونه ۳دهیم. شکل  ماتریس مقایسه زوجی را تشکیل می

 AHP نامه شهروندان در مدل براساس نتایج پرسشدهی  روش وزن
  دهد. را نشان می Expert Choice 11افزار  نرم

براساس مقایسه زوجی که در مرحله قبل انجام شد، سوپرماتریس 
شود و وزن هر معیار و شاخص براساس سیستم  وزنی تشکیل می

شود. در واقع هر ستون سوپرماتریس  برداری تعریف و مشخص می
شود که جمع بردارها وزن نسبی  بردار ویژه تشکیل می از چند

 ۴های  نماید (شکل ها را مشخص می ها و گزینه معیارها و شاخص
  ).۶تا 
  

  
  نامه دهی براساس نتایج پرسش وزن روش )۳شکل 

  

  
  های منظر شهری هر یک از مولفه وزن) ۴شکل 

  
  های هویت هر یک از مولفه وزن )۵شکل 

  

  
  ی اسالمیشهرهاهای  هر یک از مولفه وزن )۶شکل 

  
های آماری و نمودارهای زیر هر کدام بیانگر ارزیابی و مقایسه  گراف
دو معیارها و زیرمعیارها و آلترناتیوها نسبت به هم هستند.  دوبه

ها را  نحوی معیارها و زیرمعیارها و گزینه هر کدام از این نمودارها به
سنجند و تاثیر هر یک را بر  شده با یکدیگر می طبق هدف تعریف

 دهند. در شکل زیرمعیارهای اصلی یعنی می هیاراآلترناتیو برتر  هیارا
ی با یکدیگر مقایسه اسالم -یرانیا یهاشهر، تیهو ی،منظر شهر

  ).۷(شکل  [32]اند شده
دسترسی محقق توان به عدم  می حاضر مطالعه های محدودیت از

 هویت شهر اسالمی اشاره کرد.حوزه نظر در  ببه تمامی اساتید صاح
در مطالعات بعدی نتایج در نمونه موردی در  شود می پیشنهاد

  مورد سنجش قرار گیرد.های کیفی  یاس محله و با روشمق
  

  
  اصلی معیارهای دو دوبه مقایسه آماری یها گراف )۷ شکل

  
  یریگ جهینت
 حاضر حاله المس نیتر مهم روی شد سعی پژوهش این در

های  کارشناسان، یعنی مولفه بسیاری از گفته به ایرانشهرهای 
 مکانی تعلق بر آن اثر واسالمی بخش منظر شهرهای ایرانی  هویت
 درموثر  های مولفه منظور برای این شود. پرداخته ساکنان
در تهران  و استخراج نظریات و ها دیدگاه شهر از به بخشی هویت

آمده از این  دست توجه به نتایج به با شد. مورد مطالعه و بررسی
گیری کرد که هویت شهر ایرانی یک مفهوم  توان نتیجه تحقیق می

وسازها و  بیشتر از یک صفت را دارد و توجه به هویت شهر در ساخت
 هایی از گذشته شهر اهمیت حیاتی برای شهرهای ما دارد. بخش
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لیدی است هدف از آنچه در این مقاله گفته شد دستیابی به نکات ک
گیران ساخت شهر تاثیر بنیادین و عمیق  که بر رویکرد تصمیم

عوامل اصلی در هویت و   خواهد داشت این نکات دربرگیرنده
کالبدی در شهرهای ایرانی و تصویر ذهنی  تیهو بخشی شهر، حیات

در شهرهای ایرانی اسالمی خواهد بود. نتایج این مطالعه نشان 
های  ) رتبه اول در اهمیت مولفه۵۴۰/۰هویت با (  دهد مولفه می

 - اصلی را به خود اختصاص داده و منظر شهری و شهر ایرانی
های دوم و  ترتیب در مکان ) به۱۶۳/۰) و (۲۹۷/۰داسالمی با اعداد (

مورد معیارهای منظر شهری حس مکان با  در .اند گرفته قرارسوم 
و فرم و ها  ) در مکان اول و جانمایی نماد۳۲۹/۰بیشترین وزن (
) در رتبه آخر معیارهای منظر شهری قرار ۱۱۳/۰ها با ( تزیینات جداره

) و ۲۸۳/۰وزن (ی و احساس امنیت با بستگ دلگرفتند. احساس 
طبیعت و عناصر طبیعی و اصول عناصر  اصول اصول جهانی شهر،

) در مکان اول در معیارهای هویت و ۲۳۹/۰معماری شهر با وزن (
  قرار گرفتند.اسالمی  - شهر ایرانی

  
در اینجا الزم است از همکاری و مساعدت جهاد تشکر و قدردانی: 
 ولین محترم پژوهشکده فرهنگ هنر وویژه مسئ دانشگاهی به

را یاری کردند  معماری جهاد دانشگاهی که در انجام این پژوهش ما
 قدردانی نماییم.
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