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چکيده
شهرهاي امروزي ايران از يک سو دستخوش تحوّالت تاريخي ،فرهنگي ،اجتماعي و رويدادهاي بسياري در تاريخ بودهاند و از سوي
ديگر با الگوي وارداتي برنامهريزي شهري بيگانه است .بسياري از ساختارهاي فضايي شهر كهن اسالمي كه در سرزمين ايران استقرار يافته
بودند ،دچار دگرگوني شده اند و تحوّالت فراواني در كالبد و بافت آنها ايجاد شده است .هويّت كه همان قابل شناسايي و خوانا بودن
است ،در تمامي فرهنگ ها خوانا بودن معماري مزيت آن است چرا كه در شناسايي فضا به انسان كمک مي كند .بي هويتي ،سطح معماري
و شهرسازي را پايين مي آورد كه باعث سر درگمي مردم مي شود چرا كه خوانا نيست .اين پژوهش با به كارگيري روش توصيفي-
تحليلي و از طريق مطالعة اسنادي و ميداني درصدد شناسايي و تشخيص هويّت گذشتة شهرها و بررسي مؤلفه هاي هويتي است تا ،با
مداخالت طراحانه ،بتوان به احياي هويّت پيشين آنها دست يافت.

واژگانكليدي :هويّت ،معماري ،شهرسازي ،بي هويّتي ،شهر.

فهرست منابع و مراجع
افشار نادري ،کامران(« ،)6731معماري امروز ايران :جستجوي پلي ميان شرق و غرب» ،مجله آبادي ،شماره .16
اقبالي ،رحمان(« ،)6731گذاري در هزار توي هويّت معماري» ،مجله معماري و شهرسازي ،شماره .63
بنتلي ،يان و همکاران ( ،)6731محيط هاي پاسخده ،ترجمه دکتر مصطفي بهزادفر ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،تهران.
پاکزاد ،جهانشاه ( ،)6731راهنماي طرّاحي فضاي شهري تهران ،شرکت طرح و نشر پيام سيما ،وزارت مسکن و شهرسازي ،معاونت شهرسازي و معماري،
تهران.
پاکزاد ،جهانشاه ( ،)6731مباني نظري و فرايند طرّاحي شهري ،انتشارات شهيدي ،تهران.
پاکزاد ،جهانشاه (« ،)6731هويّت و اين هماني با فضا» ،مجله صفه ،شماره  16و  ،11دانشگاه شهيد بهشتي.
حجت ،عيسي(« ،)6731هويّت انسان ساز،انسان هويّتپرداز» ،مجله هنرهاي زيبا ،شماره .11
جنکينز ،ريچارد( ،)6736هويّت اجتماعي ،ترجمه تورج ياراحمدي ،نشر پژوهش و شيرازه ،تهران.
دانشپور ،سيد عبد الهادي ( ،)6731بازشناسي مفهوم هويّت در فضاي عمومي شهر(خيابان) «نمونه موردي :خيابان انقالب» ،رساله دکتري شهرسازي،
استاد راهنما ايرج اعتصام ،دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهاي زيبا.
دهخدا ،علي اکبر( ،)6733لغت نامه ،جلد پانزدهم ،انتشارات دانشگاه تهران.
ديبا ،داراب(« ،)6731بررسي معماري ايران درون فرهنگ و تاريخ» ،مجله معماري و شهرسازي ،شماره .61
راپاپورت ،امس( ،)6711منشاء فرهنگي مجتمع هاي زيستي ،ترجمه راضيه رضازاده ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران.
رحيم زاده ،محمد رضا ( ،)6733مفهوم هويت ،مقدمه اي بر هويّت معماري معاصر ايران ،مقاله چاپ نشده ،دانشگاه تهران.
سازمان مسکن و شهرسازي استان همدان( ،)6717طرح توسعه و عمران همدان ،مهندسين مشاور مژدا و همکاران.
سازمان مسکن و شهرسازي استان همدان( ،)6731گزارش کتاب در جستجوي هويت شهري همدان ،همدان.
شواي ،فرانسواز( ،)6731شهرسازي تخيالت و واقعيات ،ترجمه دکتر سيد محسن حبيبي ،انتشارات دانشگاه تهران.
صارمي ،علي اکبر(« ،)6733جايگاه معماري ايران در جهان امروز» ،مجله آبادي ،شماره 13و . 13
کاسيرر ،ارنست( ،)6737رسالهاي در باب انسان (درآمدي بر فلسفه فرهنگ) ،ترجمه بزرگ نادرزاده ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،تهران.
گيدنز ،آنتوني ( ،)6733تجدد و تشخص ،ترجمه ناصر موفقيان ،نشرني ،تهران.
لينچ ،کوين ( ،)6733تئوري شکل شهر ،ترجمه دکتر حسين بحريني ،انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم ،تهران.
لينچ ،کوين ( ،)6731سيماي شهر ،ترجمه دکتر منوچهر مزيني ،انتشارات دانشگاه تهران چاپ چهارم ،تهران.
لنگ ،جان( ،)6736آفرينش نظريه معماري ،ترجمه دکتر عليرضا عيني فر ،انتشارات دانشگاه تهران.
مزيني ،منوچهر(« ،)6733نقدي بر مقاله شهر عام» ،مجله آبادي ،شماره .11
معين ،محمد ( ،)6731فرهنگ فارسي معين ،جلد چهارم ،انتشارات اميرکبير ،تهران.
مونتگمري ،جان ( ،)6731شهرسازي خالق :ايجاد شهريت و سرزندگي با طرّاحي شهري ،ترجمه اسماعيل توکلي مهر ،بخش ترجمه و تحقيق مهندسين
مشاور شهر و برنامه شماره ( ،)6تهران.
ميرمقتدايي ،مهتا(« ،)6737معيارهاي شناخت و ارزيابي هويّت کالبدي شهرها» ،مجله هنرهاي زيبا ،شماره .61
نقي زاده ،محمد(« ،)6733هويّت تجلي فرهنگ در محيط» ،مجله آبادي ،شماره 71و  ،71تهران.
هاشمي ،سيد رضا(« ،)6731خانه و معمار» ،مجله آبادي ،شماره  ،17تهران.
يورگ کورت ،گروتر( ،)6737زيبايي شناسي در معماري ،ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد ،مهندس عبدالرضا همايون ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران.

سايتهاي اينترنتي استفاده شده
مجله اينترنتي فصل نو ،مقدمه اي بر شهر ،شهرنشيني ،مهدي پيروزنيا.
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