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 چکیده
 و مـی گیرنـد   قـرار  اسـالمی  شهرهاي زمره در ، اجتماعی فرهنگی يها شاخص و مکانی و زمانی لحاظ از ایران کشور شهرهاي

 سـاختمانی،  و معمـاري  مظـاهر  ،هـا  کـاربري ( اسـالمی  شهرهاي ساز هویت يها مولفه و وجوه و  کالبدي ابعاد لحاظ از شهرها تنها
 ، شـهر  هـر  درون حتی و گرفته قرار مختلف هاي ردهدر ) قبیل این از و شهر منظر و سیما ، تحرکی خصوصیات شهري، يها فعالیت
 از اسـتفاده  بـا  کـه  شـده  سعی تحقیق این در لذا .باشد می اسالمی شهر هویت دارا بودن لحاظ از متفاوت محالت  و ها بافت شاهد
مذهبی، فرهنگی، تجاري خدماتی) بر هویت شـهر اسـالمی و بـه    هاي شهري ( به بررسی تاثیرات کاربري تحلیلی – توصیفی روش

 تـوجهی  بی اساس بر شهر ي تاریخیها بخش ، که در منطقه مورد مطالعه ئلهطور خاص در منطقه یک شهر یزد با توجه به این مس
و همچنـین    اصـولی  و درست طراحی و  یزي ضعف در برنامه  دلیل به  نوساز و جدید يها هسته و موارد از اي پاره فقدان شاید و

 گیـري  شـکل  آن دنبـال  بـه  و شـهري  هویـت  بیشـتر  و بیشتر هرچه رفتن بین از شاهد ، شهر دیرینه و اصیل نادیده گرفتن هویت
 ، شـامل  اطالعات يگردآور هايابزار .پرداخته شود، هستند... و اجتماعی فرهنگی، کالبدي، هویت هرگونه از عاري مناطق و ها بافت
به تجزیـه و   هاي آماري و روش تحلیل شبکه آزمونو با  استفاده از  باشد یم نامه پرسش و مصاحبه ، یدانیم برداشت ،GIS افزار نرم

کـاربري بـر هویـت شـهر اسـالمی در       يهـا  بین تاثیر ویژگی  ، نتایج مطالعه نشان می دهد که .تحلیل اطالعات پرداخته شده است
 ي بعد عینی و کمترین تأثیر راها ي مذهبی و در ویژگیها بیشترین تأثیر را کاربري ، وجود دارد اي قابل مالحظه منطقه یک، تفاوت

  اند. داشتهي بعد ذهنی در منطقه مورد مطالعه ها در ویژگی و یفرهنگ يها يکاربر
  

  ي شهري، هویت، شهر اسالمی، منطقه یک شهر یزدها : کاربريکلیديهاي  واژه
  

  1مقدمه
 ، اسـالمی  شـهر  ظهـور  بـراي  شـک  بـی : مسئله طرح

 عنـوان  بـه  عنصـر  سـه  یـا  فضا سه همپوشانی و انطباق
 فضاي : از عبارتند فضا سه این .دارد ضرورت آن ارکان
 عینـی  فضـاي  و رفتاري و عملی فضاي ، ذهنی و فکري

) شـهرها  عمـدتا ( زیستی يها مجتمع کالبدي فضاي یا
 از یکـی  ، آن اهـل  يهـا  فعالیت و تمدن ظرف عنوان به

 که باشند می تمدن یک هویت بیانگر عناصر ترین مهم
 اعتقـادات  و هـا  ارزش گـاه  تجلـی  و نمایشگر توانند می
 لــــ شک در همچنـین  و بـوده  تمدنشـان  و ملـت  یک

                                                             
  z.karkehabadi@yahoo.com : نویسنده مسئول*

 اهـداف  سـمت  به هدایتشان و جامعه آحاد رفتار دادن
 نظــر وردــــم دنـــــتم یـعقیدتــ انیــــمب از برآمــده

 .)42-47: 1392 زاده، نقـــی( نماینــد  نقـــش ايـایفــ 
ــمح ــدگ طـی ــان یزن ــاث انس ــزاب ریت ــ در ییس  و ارـرفت
 شیخـو  در مسـتتر  يها ارزش سمت به انسان تیوــه

 یتجل يبرا یطیمح توان یم را شهر انیم نیا در .دارد
 و ینـ یب جهـان  ، اعتقـادات  از منبعـث  يها ارزش، تیهو

 موحـد ( دانست خود آورندگان دیپد و ناساکن فرهنگ
ــران،ید و ــاي و شــهرها ).2: 1391 گ ــا اســالمی بناه  ب

 زیسـت  کالبـدي،  شناختی، زیبایی هنري، يها شاخصه
 آرامشــی اقتصــادي و محیطــی میـــــاقلی ی،ــــمحیط
 واقعیتی. کردند می ایجاد شهروندان براي را ناپذیر انکار
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 کشــور در شــهرهایی د،هســتن آن شــاهد امــروزه کــه
 در دیگـري  زمـان  هـر  از رــت هویت بی هــــک باشد یم

 در اسـالمی  شـهرهاي  که ادعا این. است گسترش حال
 موفـق  طـرح  یـک  عنـوان  به شهرسازي الگوهاي میان

 اسـت  حقیقـی  امـري  اسـت،  داده پـس  خودرا آزمایش
 همـان  شـهر،  کیـ  تیـ هو .)1392 گران،ید و ترکمان(

 راسـاخت  شـهر آن  ساسا بر توان یم که است یبرداشت
 مجموعـــه شـــامل کـــه ينـــدیبرآ کـــرد، یابیـــارز و

 .اسـت  مختلـف  يهـا  حـوزه  در شهروندان يدستاوردها
 آن بـر  را يرـــ شه زانیر برنامه که است تیاهم نیهم

 در کننـده  نیـی تع يهـا  مولفـه  شـناختن  بـا  تا دارد یم
 نیتـدو   منسـجم  ییهـا  برنامـه  آن يبرا ، يشهر تیهو
ــران،ید و میرحــ( نــدینما ــد ).1: 1394 گ ــانی کالب  مک

 نیازهـا،  با انطباق و تغییر قابلیت  داشتن با شهرهاي ما
 بــا توانــد مــی شــهر ســاکنان رســوم و آداب و فرهنــگ

 یـافتن  و آن دهنـده  شـکل  يهـا  مولفه مورد در بررسی
 هویـت  دهنـده  تشـکیل  يهـا  مولفه با ها آن بین ارتباط

 کالبدي ساختار در موثر يها مولفه کردن دخیلو  شهر
 رانیـــ ای اصـیل  هویت با شهرهایی به معاصر يشهرها

ع موضــو بــه پــرداختن بنــابراین .یابــد دســت اســالمی
 توجه با اسالمی شهرهاي در برهویت ها کاربري تاثیرات

 هـر  کـه  ، مناطق در شهري گوناگون يها بافت وجود به
 در ، شـوند  مـی  مطـرح  شـهر  در خـاص  اي گونـه  به یک

 بـا  و بوده یکدیگر با متقابل تاثیر و ارتباط در که حالی
 جملـه  از ، دهنـد  مـی  شـکل  را شهر کل بافت همدیگر،
 مـورد  و مطـرح  شـکل  بـدین  تاکنون که است مباحثی
 موضـوعات  از کـه  چنـد  هـر  اسـت  نگرفته قرار بررسی

 حتی و شهري طراحی و ریزي برنامه در اهمیت زــحائ
ـ و  موضـوع  به پرداختن لذا باشد، می شهري مدیریت ه ب

و بـا اهـداف    یـزد  شـهر منطقه یک  روي بر خاص طور
 در هـا  يکاربر یاصل يها مولفه نییتع و شناخت ، خاص

 راتیتــاث یبررســ زد،یــ یاســالم شــهر تیــهو فیــتعر
 بـر  )یخـدمات  يتجـار  و یفرهنگـ  ، یمـذهب ( ها يکاربر

 يراهکارهـا  ارائـه  و زدـــ ی رــــ شه کی هقطمن تیهو
در  نیزمـ  يکـاربر  بـر  یمبتنـ  زدیـ  شـهر  تیهو ءارتقا

 تحقیـق  ایـن  خاص يها ویژگی از ، منطقه مورد مطالعه
 را شـهر  هویت که همچنین هرچند .باشد تواند مینیز 

 طبیعـی،  کالبـدي،  ماننـد  مختلف يها جنبه از توان می
 اقتصادي تاریخی، ترافیکی، فرهنگی، اجتماعی، ، انسانی

 وجهـــ ت اــــ ب قــتحقی این در ولی مودــن بررسی... و
 کالبـدي  زمینـه  در هـویتی  يها شاخصه که نــــای به

 پرداختـه فیزیکـی   -کالبدي جنبه به ، موثرترند و بارزتر
 تعریف بر موثر شهري يها کاربري بین در و است شده

 -، مـذهبی و تجـاري  فرهنگی يها کاربري ، شهر هویت
 تر اهمیت با و ترموثر يها کاربري جمله از که خدماتی

 در راسـتاي  ، دنباشـ مـی  اسالمی شهر هویت تعریف در
 يهـا  يکـاربر  يهـا  اصلی تحقیق که آیا ویژگی پرسش

منطقـه یـک    تیهوتعریف و تقویت  بر یراتیتاث يشهر
 عبـارت کـه   قیـ تحق هیفرضو  دارند؟شهر اسالمی یزد 

 هویـت  بـر  کـاربري  هـاي  ویژگـی  تـاثیر  نیب": از است
 ".دارد وجـود  تفـاوت  یـک،  منطقـه  در اسالمی رــشه

مـرتبط بـا پیشـینه    اي از موارد  پاره ند.ا گردیده انتخاب
 عنوان با مقاله در) 2012( 1گارسیواز :تحقیق عباتند از

ــموقع ــاجد تی ــهرها در مس ــالم يش ــ و یاس  یطراح
 لیـ تحل و هیـ تجز بـا  د،یجد يشهرها در ها آن تیموقع
 در املــــ ع کیـ  عنـوان  بـه  مسـجد  نقـش  و تیموقع
 ن،ینش مسلمان يشهرها توسعه و تحول ،يریگ لـشک
 ،دهـد  یمـ  نشـان  راشـهر  کـل  به ياریبس يها محله از

 یبازشناسـ  مقالـه  در )1393( گـوران  و ریبصـ  يافشار
 ونهـمـ ـن( رانیـ ا شهرسازي و معماري در تیهو مفهوم
 روش ريیـ گ کـار  بـه  بـا ) رهـا یبادگ شـهر  زدیـ  موردي

ــیتحل -یفیتوصــ ــطر از و یل ـــمطال قی  و اســنادي عهـ
 تیوـــ ه مفهـوم  یبازشناس ضمن کردند یسع یدانیم

 معمـاري  مهـم  عناصر از یکی ، رانیا یسنت معماري در
 مطالعـه  مـورد  مـوردي  صورت به را )ریادگــــب( یسنت
 یبررسـ  مقاله در) 1393( گرانید و مودت ، دهند قرار

 يشـهرها  در یفرهنگـ  و ینـ ید شهیاند صفات شناخت
 یبررســـ ،")زدیـــ شـــهر يمـــورد نمونـــه( یاســـالم

ـــوضـــم ــفات وعـ ــهرها ص ــالم يش ـــیا-یاس  و یرانـ
 پرداختـه  زدـــ ی اسـتان  ونهـــ نم در فرهنـگ  هــتوسع

ــژاد و يمهرجــرد زاده ینیحســ اســت  در) 1394( میرن
 حـس  جـاد یا در زدیـ  جامع مسجد گاهیجا نییتب مقاله

 روش بــا  شــهر يالبدــــک يفضـا  بــه تیــهو و مکـان 
                                                             
1. Garsivaz-Gazi 
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 ریـ کب جـامع  مسـجد  العهــــ مط هــب یلیتحل یفیتوص
 و يمعنـو  و يمـاد  ينمادهـا  از یکی عنوان به زدی شهر
 توجـه  مـورد  همچنـان  کـه  شهر کالبد به بخش تیهو

ــهروندان ــت ش ـــپرداخت اس ــق و هـ ـــینتا طب ــا جـ  نی
 یابی مکان نوع ، مذکور مسجد يمعمار عناصر ،شـپژوه

 ياجـزا  یفـ یک يها یگژیو ، قبله يراستا در ژهیو به بنا
 کالبـد  بـه  یبخشـ  تیهو در را...و رنگ ، مصالح مثل بنا

 .است دانسته موثر زدی شهر
  

  مبانی نظريو ها مفاهیم، دیدگاه
هویـت هـم شـناختن خـویش     : شهر هویتهویت  و 

است و هم معرفی خود به دیگران. این تعریف از هویت 
 احمدي،( داراي سه سطح فردي، اجتماعی و ملی است

 ابلــــمتق ریتــاث مکــان و انســان رابطــه ).167: 1383
 تیـ هو از یبخشـ  مکـان  تیـ هو خاطر نیهم به. است

 نقـش  يفـرد  تیشخصـ  ايـــغن در و تــاس یشخص
ــور ــت ).Walmsley, 1990:59-64( دارد يمحـ  هویـ
 در عینـی  تبلـور  بـا  کـه  اسـت  اجتماعی هویت شهري
 واسـطه  بـه  و شـود  مـی  معنادار شهر محتواي و فیزیک
 تعلـق  و شـهروندان  در عمـومی  خـاطرات  تداعی ایجاد

ـــب را شهرنشــینان خــاطر  شــدن روندــــشه ســوي هـ
 خـود  شـهر  هویـت  کـه  چنـد  هر پس کند، می هدایت
 فرآینــد لــیکن اســت، آن شــهروندان فرهنــگ معلــول

 باعـث  تواند می و داده قرار تاثیر تحت را شهروندسازي
 نـزد  قضـاوت  و مشـارکت  بـا  مرتبط معیارهایی تدوین
 ، پیونـد  و خمسـه  میرزانیـان ( گـردد  سـاکنان  و ناظران
ــهري هویـــت). 6:  1393 ـــپیوست شـ ــی اريــ  و کمـ

ــی، و ذهنــی فی،ــــکی  و نمــادین معنــی، و مــاده عین
 قـدرت  و قابلیت مکانی، و زمانی بعد داراي غیرنمادین،

 ابعــاد در محــیط بخــش تشــخص و کننــدگی دعــوت
 آن هــب اصیـــخ اتــتعلق رادــاف که است گوناگونی

 قـدرت  کننـد  می کوشش آن بستن کار به براي و دارند
 ریشـه  گذشته و حال زمان در ، دارند را آن ظهور بروزو
 شـود  مـی  پدیـدار  گونـاگونی  اشـکال  به درآینده و دارد

 اسـت  اي پدیـده  شـهري  هویـت   ).7: 1392 حسینی،(
 حقیقتـی  و شـاکله  ، اول بعـد  ؛ اصـلی  بعد دو با حداقل

 کـه  کالبـد  و سـیما  ، دوم بعد و شود نمی دیده که است

 در بایـد  .بـود  خواهـد  ناقص دارد قرار دیدگان برابر در
 تجربـه  طریـق  از شـهر  در هویـت  مقوله که داشت نظر

 اسـت ) جغرافیـا  با تاریخ( شهر با انسان تعامل و زندگی
: 1389 دیگـران،  و نگارسـتان ( کنـد  مـی  پیدا معنی که
 دیگـر  شـهر  از شهر یک تمایز وجه ، شهري هویت ).67

 مشـارکت  و شهروندان مکانی تعلق حس موجب و بوده
 آثـار  از یـک  هر بنابراین ، شود می شهر توسعه در ها آن

 در ریشـه  شـهر  کالبـدي  و جغرافیـایی  از اعـم  تاریخی
 مضـامین  هـب وجهـــت بدون یــحت و دارد کهن تاریخ

 ایـن  بـه  فقـط  و کنند می بیان آثار این که مفاهیمی و
 به ها آن از توان می هستند، ما گذشته میراث که خاطر
 پرهیزکـاري، ( کـرد  یاد شهر بخش هویت عناصر عنوان
1392 :5(. 

 شـهر  از مـانعی  و جامع تعریف تاکنون: شهر اسالمی
 و متفکـران  و است نشده ارائه آن خصوصیات و اسالمی
 پدیـده  ایـن  از مقتضـی  تعریفی ارائه در نظران صاحب

 عمـوم  بـراي  اسـالمی  شهرهاي اصطالح. مانده اند ازـب
 ویــژه هویــت بیــانگر مســلمان، نــاظران و پژوهشــگران

ــاریخی و فضــایی فرهنگــی، ـــخ ت ـــک اســت اصیـ  هـ
 ، کنـد  مـی  جـدا  آن از غیر از را ودــخ شهري طــمحی

 تأکیـد  و اشاره  مبناي بر واقع در »اسالمی شهر« عنوان
ــمنی ــر ض ــود ب ــوعی وج ــاط ن ـــذات ارتب ــی ی،ـ  و کل

 شـهري  وعـمصن فضاهاي و دین یک بین اريـــساخت
 انسانی جمعیت مراکز از اي ویژه گروه تواند می  که است

 ممکـن  هـــ ک مشـابهی  مراکـز  دیگـر  با  ایسهــمق در را
 هـاي  جمعیت، هماننـدي  و  معیشت اقلیم، نظر از است
: 1375 ابراهیمـی، ( کننـد  باشـند، متمـایز   داشته کلی
 مرکـز  دلیـل  بـه  اسالم صدر در اسالمی شهر ).31و12
 شـد  اسیســـت پرورش و آموزش دین گسترش و نشر

اینکـه شـهر  بـودن آن      به توجه با مکه مثال عنوان به
 بـه  یـا  و مدینـه  دینی نیازهاي به پاسخگویی در جهت

 همـان  اسـالمی  شهرسـتان  در .شیوه بوده اسـت  همان
 در دیـن  و سیاسـت  مرکـز  ، شـود  می توسعه شخصیت،

 بسـتگی  راه انـهمـ  قلـب  از "شـهروند " و زمان همان
 بـود  مـدنی  و مذهبی از عضوي یک و نظم معناي هــب
)Madahi, etc, 2011:3.( 
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 روي بـــر کــه  اي مطالعـــه براســاس  "1مارســی "
 حقوقـدان  و دان جغرافـی  فیلسـوف،  مـورخ،  يها نوشته
 بـا  اساسـاً  را اسالمی شهر است، داشته خلدون ابن عرب

 اسـت  شده متمرکز مسجد اطراف در که شهري ویژگی
 Duddly( کنـد  می توصیف. است حمام و بازار داراي و

and wooldberly, 1988(. ــورکلی ــه بط ــر  س عنص
 کالبـدي  فضـاي  ایجاد در "کالبد" و "رفتار" ،"انسان"

ــا. باشــند مــی دخیــل شــهر  ســه اســالمی شــهر در ام
ــر ــدي "عنص ــی توحی ــان بین ــار  " ،"جه ــالق و رفت اخ
شـکل   در "عمل و ارتباط اسالمی با عـالم "و  "اسالمی
 را عنصـر  سـه  نـــ ای اگر حال. هستند سهیم آن گیري

 حالـت  بهتـرین  دهـیم،  نشـان  متقاطی دوایر صورت به
(برقـی و   باشند منطبق هم بر سه دایره که است وقتی

    ).126: 1387 ،تقدیسی
 عنـوان  بـه  اسـالمی  شهر تهوی :اسالمی شهر تهوی

  وراي مــدرن، غیــر الگوهــاي از کامــل  اي مجموعــه
 شناسـایی   قابـل  فرهنگی و مکانی و زمانی هاي اختالف

شهرسـازي،   و معمـاري  کنار در اسالمی صنعت و است
 اسـالم  نـه  و است نتمد عنوان به  اسالم دهندهء نشان

 در اسـالمی  شـهر ). 14: 1374 مومنی،( دین عنوان به
 داراي سیاسـی  و فیزیکی،اجتماعی،دینی،اقتصادي ابعاد

 يها فرهنگ تاثیرپذیري .است اسالمی و مستقل هویت
 شـیوه  در جملـه  مـن  گونـاگون،  ابعـاد  در جهان مردم

 تـا  قـدیم  از و طبیعی کامالً امري یکدیگر از شهرسازي
ــه ــاقري،( اســت داشــته وجــود امــروز ب  ).68: 1386 ب

 قـوي  همگرایی شهرسنتی، هویت تاکید مورد سرمشق
 ، هویـت  تداوم در .ستها آن کالبدي و اجتماعی محیط
 ایـن  زیـرا  .اسـت  پـذیر  امکـان  نماد با صرفا زمان تصور

 قادرنـد  تـاریخ  نگهـداري  و ایجـاد  با که هستند نمادها
 مجســم حاضــر زمــان در را آن و نگهــداري را گذشــته

  .)6 :1392  ،تقوي و ترکجزي( کنند
 ، متعـدد  عوامـل  ارتبـاط  و تسلسـل  هویت: و کاربري

 خـود  کالبدي بنیاد ، شهري مجموعه تا گردد می باعث
ــق از را ــافتن طری ــت ی ــه عناصــري هوی  ســطوح در ک

 کامـل  انسـجام   صـورت  به ، است رفته کار به ها کاربري
ــان شــهر، بنــدي اســتخوان در شــهري مجموعــه  نمای

                                                             
1.Martian 

 که است کلیتی بودن وجهی چند از متاثر امر این.سازد
 بـه  مختلـف  ادوار طـی  شـهري  جامعـه  یک خصوصیت

  ).163: 1386 دیگران، و امینی( آورد می وجود
  

  روش تحقیق
 بـا  ، حاضـر  قیتحق در اطالعات گردآوري يها روش

 هـا  روش تمـام  از اسـتفاده  موضـوع  یگستردگ به توجه
 ، یدانیـ م مشـاهده  نامـه،  پرسش ،  ینترنتیا اي، کتابخانه(

 لیـ تحل و هیـ تجز در و باشـد  یمـ ) ...و یقیتطب سهیمقا
 نامـه  پرسـش ( نامـه  پرسـش ز ا مـوارد  لیـ تحل از ها داده

 صورت به )کارشناسان و نامتخصص نظرات اخذ یخبرگ
ــام ــمار تم ــه و يش ــار جامع ــر 128 يآم ــه ينف  در ک
 زیحـا  زیـ ن لیـ ذ طیشـرا  پرسش نامه لیتکم ياــراست
 کارشناسـان،  از شـوندگان  پرسـش  -:است بوده تیاهم

 پرسـش - انـد  شـده  انتخاب نظران صاحب و متخصصان
ــوندگان ــداقل ش ــدرك يدارا ح ــ م  در و یکارشناسس

 در -بودند قیتحق موضوع با مرتبط یتخصص يها رشته
 بـر  عـالوه  افـراد  ستیبا یم ، نامه پرسش لیتکم يراستا

داراي  ، باشـند  داشـته  ینسـب  يآشـنا  ،میمفـاه  با نکهیا
 کیـ تفک به يشهر مناطق و زدی شهر به کامل شناخت

 ، متخصـص  نفـر  128 از ، شده ذکر طیشرا بنابر و باشند
 تمام ، قیتحق مورد محدوده در نظر صاحب و کارشناس

   .است دهیگرد يشمار
 و مسـتقل   ریـ متغ از شـهر  تیـ هو ، قیتحق نیا در
 گـردد  یم محسوب وابسته ریمتغ از يشهر يها يکاربر

 ،یمـذهب ( يشـهر  يهـا  يکاربر در یبررس مورد ابعاد و
 1 شـکل  طبـق  قیـ تحق نیا) یخدمات يتجار ،یفرهنگ

 و یشـکل  - ینـ یع ،یذهنـ  يهـا  یژگـ یو دسـته  سه در
. انـد  شـده  يبنـد  طبقه يکارکرد-يعملکرد يها یژگیو
 یبررسـ  مـورد  يهـا  یژگـ یو از دسته هر يها مولفه ریز

ــاربر ــا يک ــتحق در ه ــ( قی ــیع ،یذهن ــکل –ین  و یش
 1 جـدول  در کیـ تفک هــــ ب زین) يکارکرد-يعملکرد

 يآمار متفاوت يها آزمون يها روش از .است شده انیب
 شـبکه  لیتحل مدل و AMOS و SPSS يافزارها نرم در
  .است شده استفاده قیتحق در
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 )1395 (نگارندگان، یاسالم شهر تیهو بر يشهر يها يکاربر موثر ابعاد: 1شکل 

  

  ي موثر بر هویت شهريها ویژگی : 1 جدول
ي شهري موثر ها کاربري ي موثر بر هویت شهريها ویژگی

در تعریف هویت شهر 
 اسالمی

  -ي عملکرديها ویژگی
 کارکردي

  شکلی -ي عینی ها ویژگی
 (فیزیکی)

 ي ذهنیها ویژگی

؛ مطلوبیت؛ نشانه شهري
کاربري و عملکرد ؛ سازگاري

؛ ها کاربري اختالط؛ اصلی
 ها همجواري

خصوصیات ؛ تنوع؛ شفافیت؛ مصالح
مظاهرو سبک ؛ سابقه تاریخی؛ بصري

؛ و شکل فرم؛ساختمان  معماري  و
 اندازه و سطح؛ تراکم/طبقات

؛ بصري؛ دلپذیري؛ نفوذپذیري؛ نمادینزیبایی 
حس تعلق خاطرمکانی و حس ؛ سرزندگی

تداعی کننده ؛ خوانایی؛ شهروندي
 خاطره انگیزي؛ تاریخ/تمدن/فرهنگ

  مذهبی
  فرهنگی

 تجاري خدماتی

  منبع: نگارندگان
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
 راه مسیر در یزد شهرستان و استان مرکز یزد شهر
ــفهان ــان - اص ــرار کرم ــرین از. دارد ق ــوارض مهمت  ع

 هـب توان می یزد شهر حومه يها ناهمواري و جغرافیایی

 شـهر  غربی جنوب کیلومتري 25 در شیرکوه ارتفاعات
 اسـت  مالیمـی  بسـیار  شیب داراي شهر. کرد اشاره یزد

  ).2:  1391 ، آرمانشهرن مشاورسامهند(

  

  
  )نگارندگان منبع: ( و شهر شهرستان ، استان کشور، در زدی منطقه مورد مطالعه  تیموقع: 1  نقشه
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 هـــ ک اسـت  شـهري  منطقـه  سـه  داراي یـزد  شهر
 اولیـه  هاي هسته جزء دو و یک منطقه از زیادي محالت

 يهـا  سـال  در سـه  منطقـه  و بـوده  قـدیم  بافت و شهر
 لـشکـ  یزد شهر فیزیکی توسعه و گسترش پی اخیردر
  ).5 : 1393 ،نوکار و نیا حکمت() 1(نقشه  است گرفته

 معــادل مسـاحتی  بـا  تفصــیلی طـرح  یـک  منطقـه 
 ، نفـر  83875 با برابر جمعیتی هکتار، داراي 14/2123
 طـرح  1 منطقـه  .اسـت  شـده  واقـع  یزد شهر شمال در

 محلـه  10 و شـهري  ناحیـه 2 از  4 نقشهطبق  تفصیلی
 یـزد  شـهر  1 منطقـه  و )2(نقشـه   اسـت  شـده  تشکیل
 گیرد، می بر در را شهر این مساحت درصد 5/19 حدود
 بافت این در شهر جمعیت درصد 18 از بیش آنکه حال

ــاکن ــتند س ــراکم. هس ــی ت ــود جمعیت ــه موج  منطق
 پـایین  تـراکم  بیـانگر  و باشـد  می درهکتار نفر41حدود

 مشـاور ن امهندسـ ( باشـد  مـی  منطقـه  این در جمعیتی
  .)13: 1391آرمانشهر، 

  

  
  )1391 ، آرمانشهر مشاور نامهندسمنبع: (  زدی شهر کی منطقه يکالبد  ماتیتقس: 2 نقشه

  

  تحقیق يها یافته
-تجـاري  و فرهنگـی  مـذهبی، ( ها وضعیت کاربري

)  5و شـکل ( ) 2در منطقه یک طبق جدول ( )خدماتی
بیانگر این است که کاربري فرهنگی کمتـرین سـطح و   

  
در را  و سـطوح  خدماتی باالترین سطح-کاربري تجاري

ي مـد نطـر   هـا  منطقه یک شـهر یـزد از بـین کـاربري    
    .به خود اختصاص داده استتحقیق 

  
  ي تحقیق در منطقه یک شهر یزدها وضعیت کاربري: 2جدول 

  1390 ، ن مشاور آرمانشهرامهندس منبع: 
  

  کاربري سطح سرانه درصد
52/0  63/2  97/110302   مذهبی 
27/0  44/1  44/57784  فرهنگی 

70/13  69/69  041/2908207   خدماتی-تجاري 
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  )1395،(نگارندگاني تحقیق در منطقه یک شهر یزد ها وضعیت کاربري :3 نقشه

  
  زدی شهر کی منطقه هویت بر ها کاربري کارکردي – عملکردي هاي ویژگی تاثیر متغیر مختلف ابعاد توصیفی هاي آماره : 3 جدول

  هاي  ابعاد ویژگی  کاربري
  کارکردي- عملکردي

حداقل 
  نمره

حداکثر 
  انحراف   میانگین  نمره

  معیار
  مذهبی

  ها و اختالط کاربري ها همجواري
1 9  24/5  702/1 

 699/1  48/4  10 1  فرهنگی
 028/2  5  9 1  دماتیخ -تجاري

  مذهبی
  عملکرد و فعالیت اصلی

1 10  18/5  867/1 
  035/2  22/5  10  1  فرهنگی

 182/1  33/5  9 1  خدماتی -تجاري
  مذهبی

  شفافیت و سازگاري
1 8  66/4  564/1  

  782/1  61/4  8  1  فرهنگی
 903/1  93/4  9 1  خدماتی-تجاري

  مذهبی
  نشانه شهري بودن

1 10  70/4  629/1  
  094/2  77/4  8  1  فرهنگی

 745/1  16/5  9 1  خدماتی-تجاري
 1395 نگارندگان،منبع: محاسبات 

  
 ویژگـی  شود، مالحظه می 3همانطور که در جدول 

-ي عملکـردي ها از بعد ویژگی عملکرد و فعالیت اصلی
بـاالترین   خـدماتی  -تجـاري  يها در کاربري کارکردي

در  هـا  میانگین و ویژگی همجواري و اخـتالط کـاربري  
کاربري فرهنگی، پایین ترین میانگین را در بـین تمـام   

کلی در بین طور و به اند به خود اختصاص داده ها ویژگی
ي هــا فرهنگــی از لحــاظ ویژگــی، کــاربري هــا کــاربري

ــردي ــایین -عملک ــه پ ــارکردي در رتب ــه  ک ــري از بقی ت
  قراردارد. ها کاربري
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  زدی شهر کی منطقه هویت بر ها کاربري شکلی  - عینی هاي ویژگی تاثیر متغیر مختلف ابعاد توصیفی هاي آماره: 4 جدول
کاربري

 -ویژگی عینی   
شکلی

حداقل نمره  
حداکثر نمره  
  

میانگین
انحراف معیار  

  

کاربري
 -ویژگی عینی   
شکلی

حداقل نمره  
حداکثر نمره  
  

میانگین
انحراف معیار  

  

اندازه و   مذهبی
  سطح

سابقه   مذهبی 722/1  13/5  9 1
  تاریخی

1  9  48/4  276/2  
  767/5  41/4  6  1  فرهنگی  149/2  48/4  9  1  فرهنگی
  905/1  43/3  10  1  دماتیخ-تجاري 872/1  97/4  9 1  دماتیخ-تجاري
  مذهبی

  تراکم
خصوصیات   مذهبی  915/1  02/5  9 1

  بصري

1  8  73/4  541/1  
  500/1  94/3  7  1  فرهنگی  105/5  17/4  8  1  فرهنگی
  865/1  39/4  10  1  خدماتی-تجاري 930/1  20/5  9 1  خدماتی-تجاري
فرم و   مذهبی

  شکل

  مذهبی 086/2  95/4  10 1
  تنوع

1  8  82/4  888/1  
  934/1  08/4  9  1  فرهنگی  940/1  33/4  9  1  فرهنگی
  877/1  03/5  9  1  خدماتی-تجاري 134/2  63/4  10 1  خدماتی-تجاري
سبک   مذهبی

معماري 
  ساختمان

  مذهبی 829/1  96/4  9 1
  مصالح

1  8  02/5  844/1  
  093/2  52/4  8  1  فرهنگی  992/1  33/4  8  1  فرهنگی
  966/1  73/4  8  1  خدماتی-تجاري 068/1  43/4 9 1  خدماتی-تجاري

  1395 ندگان،رنگا محاسبات :منبع
  

شـود،   مالحظـه مـی   4طـور کـه در جـدول      همان
خـدماتی  –ویژگی سابقه تـاریخی در کـاربري تجـاري    

که به عبارتی نوساز بـودن بیشـتر   پایین ترین میانگین 
و ویژگـی  خـدماتی را بیـانگر اسـت     -ي تجـاري ها دانه

 ایـن  .داردباالترین میانگین را  ، تراکم در همان کاربري
با بودن تراکم ساختمانی دراین کاربري از بین بقیـه   را

بطـور   .رسـاند  در محدوده مورد مطالعه مـی  ها کاربري
در  هـا  کـاربري  شکلی -عینی هاي در بحث ویژگی کلی

خـدماتی بیشـترین    -تجـاري ي ها کاربري ، منطقه یک
با توجـه بـه خصوصـیات ظـاهري، فیزیکـی و       نقش را 
  اند. ایفا نمودهبصري 

  

  یزد شهر منطقه یکبر هویت  ها هاي ذهنی کاربري هاي توصیفی ابعاد مختلف متغیر تاثیر ویژگی آماره :5جدول 
ویژگی   کاربري

  ذهنی
حداقل 

  نمره
حداکثر 

انحراف   میانگین  نمره
ویژگی   کاربري  معیار

  ذهنی
حداقل 

  نمره
حداکثر 

انحراف   میانگین  نمره
  معیار

  مذهبی
تداعی 
  کننده

  مذهبی 942/1  29/4  9 1
حس 

  شهروندي

1  8  5  761/1  
  717/1  36/4  8  1  فرهنگی  876/1  88/3  10  1  فرهنگی
-تجاري

-تجاري 592/1  12/3  7 1  خدماتی
  971/1  52/4  9  1  خدماتی

  مذهبی
خاطره 
  انگیزي

  مذهبی  898/1  45/4  9 1

  نفوذپذیري

1  9  55/5  882/1  
  990/1  99/4  9  1  فرهنگی  797/1  01/4  9  1  فرهنگی
-تجاري

-تجاري 709/1  72/3  8 1  خدماتی
  218/2  22/5  9  1  خدماتی

  مذهبی
حس 
  تعلق

  مذهبی 904/1  93/4  9 1

  سرزندگی

1  9  40/5  982/1  
  881/1  53/4  9  1  فرهنگی  921/1  43/4  10  1  فرهنگی
-تجاري

-تجاري 804/1  62/3  9 1  خدماتی
  003/2  10/5  9  1  خدماتی

  مذهبی

  نمایانی

  مذهبی 739/1  88/4  9 1
زیبایی 
  نمادین

1  8  94/4  750/1  
  841/1  83/3  7  1  فرهنگی  780/1  36/4  8  1  فرهنگی
-تجاري

-تجاري 862/1  63/4 8 1  خدماتی
  868/1  55/4  8  1  خدماتی

  مذهبی
دلپذیري 

  بصري

1  8  72/4  562/1  

  834/1  89/3  8  1  فرهنگی  
-تجاري

  812/1  37/3  8  1  خدماتی

  1395 ندگان،رنگا محاسبات  :منبع
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گردد، در بین  میمالحظه  5همانطور که در جدول 
در منطقـه یـک،    هـا  ي ذهنی کاربريها تاثیرات ویژگی

ویژگی نفوذپذیري در کاربري مذهبی، داراي بـاالترین  
-میانگین و ویژگی تداعی کنندگی در کاربري تجـاري 

به عبـارتی   خدماتی داراي کمترین میانگین می باشند.

ي مــذهبی نفوذپــذیري چــه بــه لحــاظ هــا در کــاربري
پـایین  فیزیکی و چه به لحـاظ بصـري پررنـگ بـوده و     

–ي تجـاري  ها کنندگی در کاربري بودن ویژگی تداعی
خدماتی خود تائید کننده پایین بودن سـابقه تـاریخی   

  نیز می باشد. 5در این کاربري طبق جدول 
  

  بر هویت منطقه یک شهر یزد ها تاثیر ابعاد کاربريهاي توصیفی ابعاد مختلف متغیر  آماره : 6جدول 
  انحراف معیار  میانگین  حداکثر نمره  حداقل نمره  ها سازه

 143/1  95/4  8  2  کارکردي  کاربري مذهبی-عملکردي 
 441/1  77/4  8  1  فرهنگی کاربري کارکردي -عملکردي
 452/1  11/5  8  2  تجاري کاربري کارکردي - عملکردي

  132/1  90/4  7 1  مذهبی شکلی  کاربري –عینی 
 411/1  21/4  7  1  فرهنگی کاربري  شکلی – عینی
 206/1  64/4  7  1  تجاري  کاربري شکلی – عینی

 998/0  87/4  7  2  مذهبی ذهنی کاربري
 292/1  24/4  7  1  فرهنگی ذهنی کاربري

 313/1  31/4  7  1 کاربري تجاري ذهنی
  1395منبع: محاسبات نگارندگان، 

 
بـین سـه دسـته    ، در 6با توجـه بـه نتـایج جـدول     

ي موثر بر هویت در منطقـه یـک شـهر یـزد،     ها ویژگی
ي هـا  کارکردي درکلیـه کـاربري  -ي عملکرديها ویژگی

مدنظر، داراي میانگین بیشتري بوده است و همچنـین  
کـارکردي  -ي عملکرديها ، ویژگیها در بین کل ویژگی
خدماتی داراي باالترین میـانگین   –در کاربري تجاري 

داراي  ، شکلی در کاربري فرهنگی -ي عینیها و ویژگی
 .کمترین میانگین می باشند

 کیفـی  روش به ها نامه پرسش يها شاخص تحلیل
 تحلیـل  و بررسـی  از پـس  :دودویی يها لیست چک

 تحلیـل  و  پرسش نامـه  در تحقیق مدنظر هاي شاخص
 به شاخصها  تاثیرات  ارزیابی به بخش این در ، توصیفی

 پرداختـه  دودویی يها لیست چک توسط و کیفی روش
ــده ــه ش ــدا در ک ــامی  ابت ــی تم ــا ویژگ ــدنظر يه  م

ــق يهــا کــاربري  -تجــاري فرهنگــی، مــذهبی،( تحقی
 کـارکردي، -عملکـردي  دسته سه همان در را) خدماتی

 توسـط  و نمـوده  بنـدي  دسـته  شـکلی  -عینی و ذهنی
ــانگین ــازات می  و نامتخصصــ نظــر از شــده اخــذ امتی

 بـه  طیـف  سـه  در) ها نامه پرسش خروجی( کارشناسان
  :گردد می بررسی ذیل شرح

  
  8راهنماي جدول شماره : 7 جدول
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  ي مورد مطالعه در منطقهها بر کاربريموثر  ي سه گانه ها میانگین امتیازات ویژگی :8جدول 

 منطقه
  

 کاربري

 شکلی - ي عینیها ویژگی کارکردي- ي عملکرديها ویژگی
  همجواري

و  ها
اختالط 

 هاکاربري

 عملکرد و
فعالیت 
 اصلی

شفافیت 
و 

 سازگاري

نشانه 
شهري 
 بودن

اندازه 
و  
 سطح

 تراکم
فرم و 
 شکل

سبک 
 معماري

سابقه 
 تاریخی

خصوصیات 
 بصري

 مصالح تنوع

 یک

             مذهبی

             فرهنگی

- تجاري
 خدماتی

           
 

 کاربري
 ي ذهنیها ویژگی

تداعی 
 کننده

خاطره 
 انگیزي

حس 
 تعلق

 نمایانی
دلپذیري 

 بصري
حس 

 شهروندي
 سرزندگی نفوذپذیري

زیبایی 
 نمادین

          مذهبی
          فرهنگی

          خدماتی- تجاري

  1395منبع: نگارندگان، 
  

عوامل تاثیرگذار هویـت بـر روي    اولویت سنجی
معیارهـا در سـه خوشـه     ، در ایـن پـژوهش   :ها کاربري

آلترناتیوهـا کـه هـر     معیارها و ، ي هدفها شامل خوشه
یرنـده تعــدادي عناصـر تاثیرگــذار   دربرگ هــا آنیـک از  

اند به گونه  قرار گرفته ANPباشند در مدل تحلیلی  می
 ، 9اي که عالوه بر ارتباط درون گروهی، طبـق جـدول   

  .  نیز وابستگی وجود دارد ها در بین خوشه
   همۀ به وطــمرب سـریــاتـم و زوجی يها مقایسه

 ي تعیـین هـا  مقیـاس  از اسـتفاده  با ها خوشه و ها معیار
 تـا  1 اعداد وسیلۀ به قضاوت هر در اهمیت یا ارجحیت

 بـراي  زوجی است مقایسۀ گفتنیگردد.  می مشخص 9
 ، 7 جـدول  شـود. در  مـی  انجام ها گزینه و معیارها کلیۀ
بیـان   تحلیـل شـبکه   مدل زوجی در يها مقایسه نتایج

 نـرخ  شـود   مـی  مالحظـه  کـه  گونه همانشده است و 
شده در منطقه  انجام قضاوت 8طبق جدول  ناسازگاري

  است. 0077/0با  یک برابر
  

  ها : ماتریس مقایسه زوجی و وزن خوشه7جدول 
 وزن نهایی ذهنی کارکردي-عملکردي شکلی-عینی عنوان

 179/0 024/2 735/0 1 شکلی-عینی
 223/0 105/2 1 36/1 کارکردي -عملکردي

 097/0 1 475/0 494/0 ذهنی
  

  ها میزان نرخ سازگاري در شاخص محاسبه: 8جدول 
 ناسازگاري متوسط نرخ ذهنی عملکردي عینی ها شاخص

 0077/0 194/0 446/0 359/0 نرخ ناسازگاري منطقه یک
        منبع: محاسبات نگارندگان

           

  
  )نگارندگان محاسبات: منبع( ها میزان نرخ سازگاري شاخص :1شکل 
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 يهـا  بـین تـاثیر ویژگـی   « ه:آزمـون فرضـی  بررسی 
تفـاوت   ،کاربري بر هویت شهر اسالمی در منطقه یـک 

بیـانگر ایـن    2و شـکل   9اطالعات جدول  »وجود دارد
کاربري بر هویـت شـهر    يها است که بین تاثیر ویژگی

داري وجـود دارد   اسالمی در منطقه یک، تفاوت معنـی 

)001/0< P .(طوري که بیشترین تأثیر در بعد عینی  به
) و کمترین تأثیر در بعد ذهنی فرهنگی 81/5مذهبی (

ــابرا )86/3( ــوده اســت. بن ــد یب ن فرضــیه تحقیــق تائی
  گردد. می

  

  
  )13 نگارندگان، منبع:( ها يکاربر ریتاث وزن :2 شکل

  
 یک منطقه در زدی اسالمی شهر هویت بر ها کاربري يها ویژگی تاثیر سهیمقا يبرا دمنیفر آزمون یخروج:  9  جدول

 میانگین رتبه کاربري هاي ویژگی
  81/5 مذهبیکاربري   شکلی -عینی يها ویژگی

  55/5 مذهبی کاربري ذهنی يها ویژگی
  46/5 مذهبی کاربري عملکردي يها ویژگی
  64/5 تجاريکاربري   عملکردي يها ویژگی
  02/5 تجاري شکلی کاربري -عینی يها ویژگی

 64/4 تجاري کاربري ذهنی يها ویژگی
  10/5 فرهنگی کاربري عملکردي يها ویژگی

 93/3 فرهنگی شکلی کاربري -عینی يها ویژگی
 86/3 فرهنگی کاربري ذهنی يها ویژگی

000/0 =Sig 8 =df Chi-Square  151/64 =  
  1395منبع: محاسبات نگارندگان، 

  
  پیشنهادهاو ارائه  گیري نتیجه ، جمع بندي

ي هـا  در نهایت پـس از بررسـی  تـاثیرات کـاربري    
خدماتی) بر هویت -و تجاري شهري (مذهبی، فرهنگی

توان به این نتیجه دست یافت  می یزد منطقه یک شهر
 و ذهنی کارکردي،( تحقیق مورد کالبدي ابعاد تمامکه 

منطقـه یـک مـوثر    هویت شهر در بر  ) شکلی – عینی
ــوده ــاربري   ب ــین ک ــد و از ب ــا ان ــاثیر را   ه ــترین ت بیش

در کلیـه   60/5 رتبـه  میـانگین  ی بـا ي مذهبها کاربري
و  1/5بـا میـانگبن    خـدماتی  -تجـاري کـاربري   وابعاد 

با میانگین رتبـه   ي فرهنگیها کمترین تاثیر را  کاربري
کـه حتـی بـه نـوعی بـا       داشته انددر کلیه ابعاد  29/4

 2میزان سطح و سطوح هر کاربري طبق جدول شماره 
 ، ي مــذهبیهــا در کــاربري. باشــد نیــز در ارتبــاط مــی

 -ي تجـاري هـا  و در کـاربري  شکلی -ي عینیها ویژگی

رگـذاري  کـارکردي اث –ي عملکردي ها ویژگیخدماتی، 
 توانـد  که این موضوع خود مبین این مـی  دارد بیشتري

بایسـت در   باشد که جهت تقویـت هویـت شـهري مـی    
 هـا  ریزي در برنامه ها کدام دسته از خصوصیات و ویژگی

هویـت شـهري   ء در راستاي ارتقا توجه بیشتري داشت.
بـه   هاییدر مناطق دیگر و شهرهاي اسـالمی پیشـنهاد  

  گردد: شرح ذیل ارائه می
 شـهرها  هویت تعیین بر موثر يها شاخص به توجه -1

 و اراضـی  کاربري معماري، نوع تعیین در بایست می که
 بـه  و گیرنـد  قـرار  نظـر  مـد  و مـوثر  شـهري  کالبدهاي
ــارتی ــل رابطــه عب ــین دوســویه و متقاب  و فضــاها ب
ــاربري ــا ک ــهري يه ــا ش ــت ب ــهر هوی ــل( ش  و عوام
 مـورد  بایسـت  مـی ) هویـت  کننـده  تعریف يها شاخص

 شـهري  طراحـان  و ریزان برنامه ن،مسئوال خاص توجه
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 شـهر  شـدن  نهادینـه  تفکـر  بـه  عنایـت -2. گیـرد  قرار
 از پرهیـز  و در شهر یزد ها در کلیه برنامه ریزي اسالمی
 مفهـوم  بـه  وار ماکـت  و اي ضـابطه  یکسان، يها نگرش

 انسـان  نیازهـاي  به توجه -3. در شهر یزد اسالمی شهر
چه در مقیاس شهرسـازي و چـه    یزدي ایرانی مسلمان

 سـاختار  طریـق  از نیازهـا  رفـع  و  در مقیاس معمـاري 
و  زیبـایی  مفـاهیم  به توجه -4. شهري مناسب کالبدي
 ســیماي در آن کاربسـت  و اســالمی دیـدگاه  از بصـري 

 يهـا  نشانه و نمادها کارگیري به در توجه -5. شهر یزد
و  هـا  در کـاربري  اسـالمی  - ایرانـی  فرهنـگ  با منطبق

 و مفهـوم  بـه  توجـه  -6 .در شهر یزد ها نماي ساختمان
 طریـق  از یـزد  شـهر  شخصـیت  و هویت در تداوم اصل

ــتحراج ــگ و اس ــردن پررن ــل ک ــم عوام ــوثر و مه  در م
در منطقـه یـک   و هویت اصیل شـهر یـزد و     شخصیت

ــه  ــزد ب ــهر ی ــنهاد   ش ــاص پیش ــور خ ــیط ــود م  در ش
ــه ــزي برنام ــا ری ــاربري ه ــه ک ــا ب ــه از ه ــی ک ي فرهنگ
ي موثر بر هویت شهري هم می باشد، توجـه  ها کاربري

هم از لحاظ سـطح  و اولویت خاصی در نظر گرفته شود 
را بـه   هـا  و سرانه که درصد پایین تري از بقیه کـاربري 

ي هـا  خود اختصاص داده و هم از لحـاظ کلیـه ویژگـی   
ضـمنا در خصـوص    ، م ابعـاد اموثر بـر هویـت و در تمـ   
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افزایش حس تعلـق خـاطر مکـانی در    در راستاي  ویژه

صـورت گرفتـه و از شـکل    می بایسـت    ها این کاربري
گیري کاربري صـرفا بصـورت بنـاي فیزیکـی و بـدون      

ي هویتی شـهر و تعلقـات   ها و ارتباط با شاخصه هویت
  در شهر جلوگیري گردد. خاطر شهروندان
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