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چكیده
شهری،  المان های  و  عناصر  طراحی  اهمیت  و  نقش  مختلف  ادوار  در 
در جهت ساماندهی فضا، زیباسازی و ارتقای تصویر ذهنی شهروندان، 
به اشکال گوناگونی مد نظر طراحان بوده است. ولیکن بسیاری از این 
عناصر و ایده ها، با هویت و آموزه های اسالمی مغایرت داشته و بر غفلت 
و توجه صرف به مادیات در فضاهای شهری تاکید داشته اند. بدین جهت 
توجه به اصول و مبانی طراحی شهر اسالمی به طور عام و همچنین 
شهرسازی  صفات  از  یکی  عنوان  )به  ذکر  اصل  بکارگیری  و  توجه 
زیباسازی شهری ضروری  عناصر  در طراحی  به طور خاص،  اسالمی( 
با روش تحقیق توصیفی،  نوشتار حاضر  در  رو  این  از  نظر می رسد.  به 
تحلیلی و اکتشافی، با بررسی و توصیف اهمیت ذکر و یاد خدا در شهر و 
طراحی عناصر شهری، به بررسی نمونه ها و مصادیق این اصل خواهیم 
پرداخت؛ پس از تبیین اهمیت موضوع و شناسایی معیارها و بایسته های 
در  تالش  تحلیلی،  روش  کمک  با  مفهومی،  مدل  تدوین  و  نظر  مورد 
جهت تحلیل نمونه های موجود در شهر قم )32 المان شهری( خواهیم 
نمود؛ در ادامه با استفاده از نتایج تحلیل مصادیق و مبانی نظری مطرح 
شده، و طرح پرسشنامه هایی در راستای اهداف تحقیق، در جامعه آماری 
383 نفر جهت سنجش و ارزیابی سطح ادراک شهروندان )افراد عادی 
و متخصصان( از عناصر یاد شده در راستای ایجاد فضای ذکر پرداخته 
می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه حاصل از نظر 
هر دو گروه بر لزوم انتقال معانی و مفاهیم و نقش تذکردهی در عناصر 
شهری تاکید دارند؛ ولیکن تفاوت دیدگاه در نوع نگرش و ادراک می باشد؛ 
بدین معنا که شهروندان عادی در درک نمادپردازی و نشانه های مورد 
نظر طراحان به نسبت افراد متخصص )دانشجویان و مهندسان معماری 
و شهرسازی( ضعیف تر بوده اند؛ و این موضوع لزوم تقویت عناصر نام 
آشناتر،  بومی و قابل درک تر را در کنار نمادپردازی های تخصص گرایانه 
و هنرمندانه طراحان تاکید می نماید. و عالوه بر این پاسخگویان بر لزوم 
در نظر داشتن عناصر طبیعی و نیز عناصری که عالوه بر معنا و زیبایی 

دارای عملکرد هم باشند؛ تاکید نموده اند. 
واژگان کلیدي: شهرسازی اسالمی، فضای ذکر، فضای غفلت، عناصر 

شهری، شهر قم.

The Role of Reminiscence in The Design of Beautification of Urban 
Elements, Case Study: Qom city

Abstract
Human beings’ works and products are somehow indicative of his 

beliefs, opinions and ideals. Cities and urban elements as one of the 

products of human beings will not be independent of the relationship 

too and they are influenced by beliefs, opinions and demands of 
citizens. And the current article concentrates on the influence of Islamic 
opinions and teachings on products of human beings. On the other 

hand we can note that in different eras the role and the importance of 

designing urban elements for organizing the space, beautification and 
promoting mental image of citizens have been considered differently by 

designers. But most of these elements and ideas have been in conflict 
with Islamic identity and teachings and they emphasized on negligence 
and sheer attention to material issues in urban spaces. Thus attention 

to principles and basics of designing Islamic city in general and attention 
to and application of reminiscence (as one of the qualities of Islamic 
urbanization) in specific seems necessary for designing elements 
of urban beautification. Reminiscence which derived from Islamic 
teachings is one of the principles and criterions with great importance 

in developing the urban elements. The space of reminiscence is against 

the space of negligence. The space of reminiscence is the basis for 

awakening and dealing with main subjects of human beings’ life. Such 

a space emphasize on keeping the thought of god alive and abstinence 

from negligence. But it should be noted that in analytical survey of this 

article besides the spiritual concepts, worthy worldly concepts have 

been considered too. Among other items which have the reminding role 

in urban spaces include: natural elements such as light, water, color, 

wind, soil and  the man made elements such as symbol and form, the 

holy figures, color and light in works and other works of art. The results 
of the research suggest that the viewpoint of both groups emphasize on 

conduction of meanings and concepts and the reminding role in urban 

elements but the difference is in the type of attitude and perception. 

That is common people have been weaker than professionals (students 

and architecture and urbanization engineers) in perception of symbols 

and desired signs of designers and this stresses on the necessity of  

strengthening the more popular, the more indigenous and the more 

comprehensible  elements. And besides this, the respondents also 

stressed on the necessity of considering the natural elements and 

elements which have functionality in addition to meaning and beauty. 

Thus, architecture, the framework of city and the elements of urban 

beautification as components of daily life space will have considerable 
role in this reminding aspect. Designing the urban elements in line with 

creation of Reminiscence space can be defined according to different 
parameters like: attention to historical dates, customs and culture of 

the society, attention to revelations and accounts and divine names 

and immaculate Imams, attention to architecture and the identity of the 
region and so on. In other words, there will be different interpretations 
and perceptions according to the place of designing.

Key words: Islamic urbanization, Reminiscence space, negligence 
space, urban elements, Qom city.
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ــازی  ــر زیباس ــی عناص ــر در طراح ــگاه ذک جای
ــم ــهر ق ــوردی: ش ــه م ــهری؛ نمون ش

زمان دریافت مقاله: 1395/11/23
زمان پذیرش نهایی: 1396/6/1

شــهاب الدیــن همتــی1- کارشناســی ارشــد طراحــی 
ــگان، واحــد  شــهری، باشــگاه پژوهشــگران جــوان و نخب

قــم، دانشــگاه آزاد اســالمی، قــم، ایــران. 
 محمــد رضــا بمانیــان- دکتــری تخصصــی معماری، 

اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس، تهــران، ایران
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چكیده
نقــش و اهمیــت طراحــی عناصــر  ادوار مختلــف  در 
فضــا،  ســاماندهی  جهــت  در  شــهری،  المان هــای  و 
زیباســازی و ارتقــای تصویــر ذهنــی شــهروندان، بــه 
اشــکال گوناگونــی مــد نظــر طراحــان بــوده اســت. 
ــت  ــا هوی ــا، ب ــر و ایده ه ــن عناص ــیاری از ای ــن بس ولیک
ــت و  ــر غفل ــته و ب ــرت داش ــالمی مغای ــای اس و آموزه ه
ــد  ــهری تاکی ــای ش ــات در فضاه ــه مادی ــرف ب ــه ص توج
داشــته اند. بدیــن جهــت توجــه بــه اصــول و مبانــی 
طراحــی شــهر اســالمی بــه طــور عــام و همچنیــن توجــه 
ــات  ــی از صف ــوان یک ــه عن ــر )ب ــل ذک ــری اص و بکارگی
شهرســازی اســالمی( بــه طــور خــاص، در طراحــی 
ــه نظــر می رســد.  عناصــر زیباســازی شــهری ضــروری ب
از ایــن رو در نوشــتار حاضــر بــا روش تحقیــق توصیفــی، 
ــت  ــف اهمی ــی و توصی ــا بررس ــافی، ب ــی و اکتش تحلیل
ــهری،  ــر ش ــی عناص ــهر و طراح ــدا در ش ــاد خ ــر و ی ذک
ــم  ــل خواهی ــن اص ــق ای ــا و مصادی ــی نمونه ه ــه بررس ب

1. مقالــه حاضــر بــا توجــه بــه یافته هــای پژهشــی 
ــه  ــئول مقال ــنده مس ــد نویس ــی ارش ــه کارشناس پایان نام

ــت. ــده اس ــن ش تدوی
تمــاس:  شــماره  مکاتبــات،  مســئول  نویســنده 

رایانامــه:   ،09121510647

ــس  ــُروِن: پ ــي َواَل تَْکُف ِ ــُکُرواْ ل ــْم َواْش ــي أَْذُکْرُک »َفاْذُکُرونِ
ــپاس  ــرا س ــم، و م ــاد کن ــما را ی ــا ش ــد ت ــاد کنی ــرا ی م

ــره: 152( ــد« )بق ــن مکنی ــی م ــد و ناسپاس گزاری
1- مقدمه

آثــار و مصنوعــات بشــر بــه نوعــی بیان گــر عقایــد، آراء و 
ــا  ــدات ب ــاخته ها و تولی ــن س ــد. ای ــای وی می باش آرمان ه
شــیوه ســکونت، رفتــار و عقایــد او ارتبــاط مســتقیمی دارند. 
شــهرها و عناصــر شــهری نیــز بــه عنــوان یکــی از 
ســاخته های بشــر از ایــن رابطــه مســتقل نخواهنــد 
ــر  ــهروندان متاث ــته های ش ــد، آراء و خواس ــود و از عقای ب
ــر آرا و  ــر تاثی ــز ب ــتار نی ــن نوش ــز ای ــه تمرک ــند ک می باش
تعالیــم اســالمی بــر مصنوعــات بشــر خواهــد بــود. شــهر 
بســتر تفکــرات مردمــان و شــهروندان خــود اســت و شــهر 
ــاز و  ــرات شهرس ــی از تفک ــه تمام نمای ــز آیین ــالمی نی اس
شــهروند مســلمان )انســان مومــن( می باشــد. ایــن شــهر 
دارای صفــات و اصولــی اســت کــه »مناســب ترین تعاریــف 
و اصــول را می بایســت از متــون اصیــل اســالم بــه ویــژه 
ــف،  ــی زاده، 1389 ال ــود.« )نق ــتخراج نم ــم اس ــرآن کری ق
ص 1( و بــا توجــه بــه جامــع بــودن و همــه جانبــه بــودن 
ــن  ــت متضم ــد توانس ــول خواهن ــن اص ــالم، ای ــن اس دی
ســعادت دنیــوی و اخــروی انســان باشــند. یکــی از اصــول 
و معیارهــای مســتخرج از تعالیــم اســالمی کــه از اهمیــت 
ــر  ــی در ســاخت عناصــر شــهری دارا می باشــد؛ ذک فراوان
ــرار  ــر ق ــای ذک ــت، فض ــای غفل ــل فض ــت. »در مقاب اس
دارد کــه زمینــه ســاز بیــداری و پرداختــن بــه موضوعــات 
اصلــی زندگــی انســان اســت.« )نقــی زاده، 1389 ب، ص 
)190 چنیــن فضایــی اســت کــه بــر زنــده نگداشــتن یــاد 
خــدا در دل شــهروندان و پرهیــز از غفلــت تاکیــد دارد. از 
ــخی  ــن پاس ــال یافت ــه دنب ــر ب ــش حاض ــن رو در پژوه ای

ــود: ــم ب ــل خواهی ــش های ذی ــرای پرس ب
مصادیــق و ابزارهــای تجلــی یــاد خــدا در مصنوعــات 	 

ــری چیست؟ بش
در 	  خــدا  یــاد  تجلــی  بایســته های  و   معیارهــا 

انــد؟ بشــر کــدام  مصنوعــات 
نقــش آموزه هــای اســالمی در هویت بخشــی بــه 	 

ــت؟ ــه اس ــهری چگون ــازی ش ــر زیباس عناص
وظیفــه معمــاران و طراحــان شــهری در زنــده نــگاه 	 

داشــتن یــاد خــدا در دل شــهروندان چیســت؟
ــالمی 	  ــهر اس ــردازی در ش ــن نمادپ ــی بی ــه ارتباط چ

و تجلــی یــاد خــدا و پرهیــز از غفلــت در ذهــن 
شــهروندان وجــود دارد؟

برداشــت های حرفــه ای و غیــر حرفــه ای شــهروندان 	 
ــازی  ــر زیباس ــم عناص ــی و مفاهی ــه معان ــبت ب نس

ــه اســت؟ شــهری چگون
2- روش تحقیق

ــوزه  ــات ح ــوع مطالع ــر از ن ــش حاض ــه پژوه از آن رو ک
ــت و  ــوردار اس ــوع روش برخ ــدد و تن ــت از تع ــی اس دین
ــاری  ــث معم ــودن مباح ــته ای ب ــه میان رش ــه ب ــا توج ب
روش کار ترکیبــی اســت. در ایــن راســتا بیــن علــوم 
ــاط  ــازی ارتب ــاری و شهرس ــر، معم ــه، هن ــالمی، فق اس
ــه  ــت ک ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ــود و ب ــرار می ش برق
ــردی  ــن و کارب ــوع بنیادی ــش رو از ن ــق پی ــت تحقی ماهی
می باشــد کــه بــا روش تحقیــق توصیفــی تحلیلــی و 
و مصادیــق  تدویــن شــاخصه ها  در  اکتشــافی ســعی 
ذکــر در عناصــر زیباســازی شــهری دارد. در ادامــه پــس 
از تدویــن شــاخصه های ذکــر و تحلیــل آن در نمونــه 
ــوه  ــی نح ــه ارزیاب ــنامه، ب ــه پرسش ــا روش تهی ــوردی ب م
ادراک شــهروندان از مفاهیــم ایــن اصــل می پــردازد. ابــزار 
گــردآوری اطالعــات توســط فیش بــرداری )مطالعــات 
ــنامه  ــه پرسش ــاهده و تهی ــرداری، مش ــنادی(، عکس ب اس

)مطالعــات میدانــی( می باشــد.
3- پیشینه تحقیق

ــه صــورت  ــر ب ــه ذک ــه ب ــینه موضــوع، توج ــاب پیش در ب
ــران،  ــنتی ای ــهرهای س ــازهای ش ــاخت و س ــی در س عمل
قابــل مشــاهده اســت. بــه عبــارت دیگــر آنــان ســعی بــر 
تبلــور کالبــدی اعتقــادات خویــش در مصنوعــات معمــاری 
و شــهر بــوده انــد. لکــن در بحــث نظــری ایــن موضــوع 
بــه طــور خــاص، دارای پیشــینه و منابــع مکتــوب کمتــری 
اســت. کــه در بحــث علمــی  و نظــری تنهــا شــاهد تعاریف 
و تبییــن ویژگــی ذکــر جهــت مبانــی نظــری شهرســازی 
ــی زاده )در کتاب هــای  ــر محمــد نق اســالمی، توســط دکت
ــل فضاهــای شــهری، شــهر و معمــاری اســالمی و  تحلی
غیــره( )نقــی زاده، 1389 ب( و )نقــی زاده، 1385( خواهیــم 
بــود؛ امــا بــه طــور کلــی می تــوان منابــع مرتبــط بــا ایــن 
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ــج گــروه طبقه بنــدی نمــود. )نمــودار 1(  موضــوع را در پن
نخســت منابعــی کــه بــه طــور خــاص چــه در بحــث هنــر 
و معمــاری )مبانــی نظــری( و چــه در بحــث متــون دینــی 
ــد و  ــاد می کنن ــر ی ــوم ذک ــته ها از مفه ــایر رش ــا س و ی
ــه  ــرد ک ــاد ک ــوان ی ــام می ت ــی ع ــس از آن از مفاهیم پ
ــث  ــد مباح ــد مانن ــتتر دارن ــود مس ــر را در خ ــوم ذک مفه
ــا بحــث  ــا معمــاری و شهرســازی اســالمی و ی ــط ب مرتب

ــرد. ــام ب ــی ن ــاد و نشانه شناس نم

نمودار 1. طبقه بندی منابع مرتبط با ذکر.

در بــاب مفهــوم ذکــر و مبانــی نظــری آن )در هنــر، 
معمــاری و شهرســازی( می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره 
ــه »معمــاری  ــن در مقال نمــود. ســید محمدرضــا عالءالدی
ذکــر و معمــاری غفلــت؛ از منظــر قــرآن کریــم«، معمــاری 
ذکــر و غفلــت را عناصــری مهــم در فضاســازی تربیتــی و 
هدایــت انســان هــا می دانــد. )عالءالدیــن، 1382( حبیــب 
ــر  ــد« هن ــر هنرمن ــی پیرامون»ذک ــی در متن اهلل آیت الله
را در خدمــت حقیقت جویــی انســان و یــادآور مفاهیــم 
عبدالحمیــد   .)1386 )آیت اللهــی،  می دانــد  خــاص 
ــه  ــلمین ب ــر مس ــعائر و تذک ــه ش ــه ب ــز توج ــره کار نی نق
ــره کار،  ــد )نق ــروری می دان ــهری ض ــای ش آن را در فض
ــر  ــطه ذک ــاری را واس ــوایی معم ــا پیش 1392(. حمیدرض
ــه ذکــر خــدا  ــد و برخــی از ابنیــه را دعوت کننــده ب می دان
ــه عنــوان ویژگــی مــکان مطلــوب  می پنــدارد و ذکــر را ب
ــار  ــرد در آث ــن رویک ــر می شــمارد )پیشــوایی، 1392(. ای ب

کالبــدی جهانیــان مشــهود اســت چنــان کــه مقالــه 
ــی  ــردازی مســجد در معمــاری ایران ــی ذکــر و رمزپ »تجل
اســالمی« مســجد را در عیــن ســادگی، نوعــی پیچیدگــی 
ــد را  ــاری هنرمن ــر معم ــد و اث ــه می دان ــه و رمزگون نهفت
ــن  ــوی، 1393(. ای ــد )موس ــوان می نمای ــی »اهلل« عن تجل
موضــوع در عبادتگاه هــای ســایر ادیــان نیــز صــادق 
ــر  ــاب تذک ــز در ب ــر نی ــه محمدرضــا پورجعف اســت. چراک
بــه مضامیــن دینــی ســایر ادیــان، معمــاری معابــد ژاپــن را 

متاثــر و یــادآور از ایــن مضامیــن و مفاهیــم دینــی شــینتو 
ــر در  ــوم ذک ــر مفه ــالوه ب ــر، 1389(. ع ــد )پورجعف می دان
ــون  ــر در مت ــون ذک ــد؛ مضم ــان ش ــر بی ــه پیش ت ــر ک هن
دینــی نظیــر حقیقــت ذکــر و مفاهیــم مرتبــط بــا آن بیــان 
شــده اســت )رهبــر، 1385(؛ و یــا معنــای ذکــر در قــرآن 
کریــم مــورد واکاوی قــرار گرفتــه اســت )جــوادی آملــی، 
1389( و )فقیهــی مقــدس، 1383(؛ و بــه طــور کلــی 
ــی  ــم در غفلت زدای ــل مه ــر را عام ــز ذک ــی نی ــون دین مت
می داننــد )مصبــاح یــزدی، 1386(. در ســایر رشــته ها نیــز 
ــی مهــم در تکامــل  ــات فارســی، ذکــر را عامل چــون ادبی
ــز  ــتجردی، 1389( و نی ــحال دس ــد. )خوش ــان می دانن انس
ــی  ــان و ادب فارس ــر و عرف ــی ذک ــه آمیختگ ــوان ب می ت

ــود زاده، 1382( ــرد. )محم ــاره ک اش
ــم  ــر و مفاهی ــه ذک ــت ک ــح اس ــز واض ــام نی ــور ع ــه ط ب
مرتبــط بــا آن در آثــار معمــاری و شهرســازی اســالمی بــه 
طــور گســترده ای متجلــی شــده اســت. محمدرضــا بمانیان 
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ــه  ــه ب ــدی و توج ــلمان را در بهره من ــاران مس ــر معم هن
خدامحــوری در آثارشــان یــاد می کنــد و بــر شــعائر توحیــد 
ــز  ــان را نی ــار آن ــد. وی آث ــد می نمای ــا تاکی ــزاء بن در اج
واســطه تعالــی روحــی و ســیر معنــوی می دانــد )بمانیــان، 
ــزاء  ــوری را در اج ــز خدامح ــهیدی نی ــریف ش 1386(. ش
معمــاری اســالمی ایــران یــادآور شــده و آن را منبعــث از 
توحیــد نظــری و عملــی اســالمی می دانــد و تجلــی آن را 
در اجــزاء و عملکردهــای ابنیــه بیــان می کنــد )شــهیدی، 
1388(. ایــن خدامحــوری و تذکــر بــه یاد او در جــزء و کل 
معمــاری و شهرســازی اســالمی نمــود عینــی دارد چنــان 
کــه محمــد نقــی زاده معمــاری قدســی را در مجتمع هــای 
ــد و  اســالمی، تجلــی گاه کالبــدی تعالیــم اســالمی می دان
تدویــن مبانــی نظــری آن را در پرتــو ارزش هــای معنــوی 
ــز  ــاری نی ــن بلخ ــی زاده، 1378(. حس ــد )نق ــان می کن بی
ــرم و  ــد ف ــالمی را پیون ــازی اس ــهر و شهرس ــوم ش مفه
ــد.  ــی می دان ــی و آئین ــای مذهب ــود در باوره ــای موج معن
ــز معمــاری مقــدس را متذکــر و  )بلخــاری، 1390( وی نی
متجلــی از ابعــاد کیهانــی و اشــکال هندســی برمیشــمارد. 
ــی  ــز مبان ــادی نی ــد علی آب ــا محم ــاری، 1384( و ی )بلخ
معمــاری و شهرســازی اســالمی را متجلــی از عقل مــداری 
و علــم حقیقــت متاثــر از تعالیــم اســالمی می دانــد. 
ــادآوری  ــی ی ــای کل ــر معن ــالوه ب ــادی، 1391( ع )علی آب
ــالمی، در  ــازی اس ــاری و شهرس ــت معم ــر در کلی و تذک
اجــزای آن نیــز شــاهد ایــن موضــوع هســتیم. چنــان کــه 
کتیبه هــای نگارگــری اســالمی را در راســتای تجلــی یــاد 
ــدی  ــد. )محم ــالمی می دانن ــاری اس ــه معم ــدا در ابنی خ
خوشــبین، 1392( و یــا جــواد شــکاری نیــز مســاجد 
را دارای نقــش کلیــدی در زنــده نگهداشــتن مفاهیــم 
ــه ســوی پــروردگار و متجلــی و  دینــی و دعــوت مــردم ب
یــادآور اعتقــادات خالصانــه بانیــان آن می دانــد )شــکاری، 
ــا  ــط ب ــث مرتب ــه مباح ــت ک ــر اس ــایان ذک 1381(. ش
ــوان  ــه عن ــد ب ــود می توان ــز خ ــی نی ــاد و نشانه شناس نم
ــد  ــم باش ــی و مفاهی ــر معان ــادآوری و تذک ــی ای از ی تجل
ــه پژوهش هــای ذیــل  ــوان ب ــه طــور مختصــر می ت کــه ب
ــه »نمــاد و نشــانه در  اشــاره نمــود. نیــر طهــوری در مقال
تفســیر معمــاری اســالمی« انتقــال پیام هــا را در فرهنــگ 
اســالمی مــورد بررســی قــرار می دهــد. )طهــوری، 1386( 
ــاالت  ــه مق ــوان ب ــه اختصــار می ت ــن رابطــه ب ــا در ای و ی
»نمادگرایــی در تــاج محــل« و کاربــرد نمادپــردازی 
عــددی در آن )ســلطان زاده، 1390( و تاثیــر القــای معنــای 
اجتماعــی، فرهنگــی و کالبــدی از طریــق بازنمایــی نظــام 

نشــانه ای در شــهر )ماجــدی، 1389( بررســی کاربــرد نمــاد 
ــز  ــان، 1392( و نی ــوی )بمانی ــاری صف ــانه در معم و نش
نمــاد و نشــانه پردازی در بــاغ ایرانــی بــه عنــوان تمثیلــی 
از بهشــت )طوســی، 1390( و بیــان بــاور و اعتقــادات 
ســازندگان از طریــق نمــاد و نشــانه در بــاغ ایرانــی 
)حقیقت بیــن، 1393( و یــا ســایر مــواردی کــه در حوصلــه 
ــش در  ــن پژوه ــود. ولیک ــاره نم ــت اش ــتار نیس ــن نوش ای
ــوزه  ــی در ح ــتفاده عمل ــاختن و اس ــردی س ــگاه کارب جای
ــهروندان در  ــر ش ــر آن ب ــایی تاثی ــوع و  شناس ــن موض ای
طراحی هــای معاصــر شــهری، دچــار خالهــای تحقیقاتــی 
ــن  ــه ای ــی رســیدن ب می باشــیم و در نوشــتار حاضــر در پ

ــیم. ــوع می باش موض
ــون اســامی و  ــر در مت ــی ذک 4- بررســی تجل

ــمندان ــایر اندیش س
کاربــرد ذکــر و اهمیــت تذکــر در کالم الهــی و همچنیــن 
ــه  ــردد. ب ــاهده می گ ــرات مش ــه ک ــن ب ــات معصومی روای
عنــوان نمونــه در حدیثــی از امــام صــادق )ع( آمــده 
ــه الســالم  ــی موســی علی ــلَّ إِل َوَج ــی اهلّل َعزَّ اســت: »أَوَح
ــَرِة  ــَرح بَِکث ــاٍل َوال تَف ــی ُکلِّ ح ــنی َعل ــا موســی، التَنَس ی
المــاِل، َفــإِنَّ نِســیانی ُیقِســی الُقلــوَب، َوَمــَع َکثــَرِة المــاِل 
نــوِب: خــدای عزوجــل بــه موســی وحی کــرد: ای  َکثــَرُة الذُّ
موســی در هیــچ حالــی مــرا فرامــوش نکــن و بــه ثــروت 
زیــاد شــاد نشــو، زیــرا از یــاد بــردن مــن دل هــا را ســخت 
ــت.«  ــاد اس ــان زی ــاد، گناه ــروت زی ــراه ث ــد و هم می کن
ــر )ع(  ــام باق ــا ام ــرازی، 1359، ص 45( و ی ــی ال (کلین
ــَرٍة  ــُل ِفک ــاُء أه ــُم الُفَقه ــَن ُه ــد: »َکَأنَّ الُمؤِمنی می فرماین
ــم  ــِمعوا بِآذانِِه ــا َس ــن ِذکــِر اهلّل م ــم َع ُه ــم ُیِصمَّ ــَرٍة، لَ َوِعب
ــا  ــِة: گوی ــَن الّزیَن ــا َرأو اِم ــِر اهلّل م ــن ِذک ــم َع ــم ُیعِمِه َولَ
ــن فهــم( و اهــل  ــگان دی ــان همــان فقیهــان )فرزان مؤمن
ــوی،  ــنیده های دنی ــتند. ش ــن هس ــد گرفت ــیدن و پن اندیش
گــوش آنهــا را از )شــنیدن( یــاد خــدا کــر نمی کنــد؛ و زرق 
و بــرق دنیــا چشــم آنــان را از یــاد خــدا کــور نمی گردانــد« 

ــی، 1385، ص36(. )مجلس
ــگاه  ــر جای ــز ب ــث نی ــات و احادی ــایر روای ــن در س همچنی
واالی تــداوم ذکــر و یــاد خــدا تاکیــد گردیــده اســت. بــا 
ــازنده آن در  ــش س ــی و نق ــر اله ــت ذک ــه اهمی ــه ب توج
ــان  ــد مؤمن ــن، خداون ــان های مؤم ــوی انس ــرفت معن پیش
ــاز  ــدا ب ــاد خ ــان را از ی ــه انس ــوری ک ــه ام ــه ب را از توج
ــوا اَل  ــَن آَمُن ــا الَِّذی ــا أَیَُّه ــی دارد: »َی ــذر م ــر ح ــی دارد ب م
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ِ َوَمــن  تُلْهِکُــمْ أَمْوَالُکُــمْ وَالَ أَْواَلُدُکــْم َعــن ِذْکــِر اهللَّ
ــُروَن: ای کســانی کــه  ــُم الَْخاِس ــَک ُه ــَک َفُأْولَئِ ِ ــْل َذل َیْفَع
ــاد خــدا  ــان شــما را از ی ــد، امــوال و اوالدت ایمــان آورده ای
بــاز نــدارد و هــر کــس چنیــن کنــد از زیــان کاران اســت.« 
ــت: »أاََل  ــده اس ــر آم ــای دیگ ــا در ج ــون: 9( و ی )منافق
بِِذْکــِر اهللِّ تَْطَمئـِـنُّ الُْقُلــوُب: همانــا بــا یــاد خــدا دل هــا آرام 
ــن منظــور اســت کــه انســان  ــرد.« )رعــد: 28( بدی می گی
امــروزی، در زندگــی پرهیاهــو و پــر مشــغله روزمــره 
ــه ســوی  ــی ب ــوان رهیافت ــه عن ــاد خــدا را ب می بایســت ی
ــه  ــم عالی ــر تعالی ــزون ب ــرار دهــد. اف ــد نظــر ق آرامــش م
ــز موضــوع ذکــر  اســالم )1( در آرای ســایر اندیشــمندان نی
ــه  ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــده اس ــوان گردی ــادآوری عن و ی
ــی  ــرای آنهای ــادآوری ب ــت: »ی ــول اس ــن )2( منق از افلوطی
ــی زاده، 1391، ص15( و  ــد.« )نق ــاد برده ان ــه از ی اســت ک
یــا از کنفوســیوس )3( نقــل شــده اســت کــه: »مــن خلــق 
ــر مــی دارم.« )همــان،  ــرده ب ــم فقــط از گذشــته پ نمی کن
15( در ادامــه ویژگی هــا و صفــات ذکــر و عناصــر متذکــر 

ــدول 1(: ــت. )ج ــد گرف ــرار خواهن ــدی ق ــورد جمع بن م
جدول 1. جمع بندی ویژگی ها و صفات ذکر

صفات و ویژگی های ذکر در بررسی تحلیلی متون
لزوم توجه دائمی به یاد خدا و مضرات دوری از یاد الهی

اهمیت عبرت آموزی در جهت ذکر
مداومت و تداوم ذکر

دنیا مانع یاد خدا نگردد
آرامش واقعی در یاد خدا

توجه به هویت و گذشته در راستای ایجاد ذکر

5- اصل ذکر و معیارهای تحقق آن
»ذکــر حاصــل کــردن صورتــی اســت کــه بعــد از ادراک 
در ذهــن حفــظ شــده اســت.« )نقــی زاده، 1385، ص 328( 
ــرار  ــد ق ــه و تاکی ــورد توج ــالم م ــه در اس و از مفاهیمی ک
ــر  ــز ذک ــرآن نی ــه ق ــی ک ــا جای ــد؛ ت ــر می باش ــه ذک گرفت
ــر: 17،22،32( در  ــس: 69( و )قم ــت. )ی ــده اس ــده ش نامی
ــه اهمیــت تذکــر در اســالم تاکیــد  آیــات بســیاری نیــز ب
ــد:  ــات: 55(، )رع ــی: 9(، )ذاری ــه: )اعل شــده اســت از جمل

28(، )نجــم: 29( و )انبیــا: 50(. بــه جهــت کشــش و جاذبــه 
نفــس انســان لزومی بــه یــادآوری مقــوالت مــادی وجــود 
نــدارد و در صــورت تبلیــغ و تذکــر مادیــات مصرف گرایــی 
و مدپرســتی فشــار عصبــی و... در شــهر رواج می یابــد؛ در 
حالــی کــه بعــد معنــوی دائمــا نیازمنــد یــادآوری و تذکــر و 
هدایــت می باشــد. شــهر و عناصــر شــهری همــواره بایــد 
متذکــر ایــن واقعیــت باشــند کــه زندگــی واقعــی ســرای 
ــاالت  ــب کم ــذر و کس ــل گ ــای مح ــت و دنی ــرت اس آخ
ــات انســان ســازندگی روح و جســم  ــوی حی و هــدف معن
ــف  ــا و وظای ــی از نقش ه ــن یک ــد. بنابرای ــی  می باش آدم
عناصــر شــهری یــادآوری و تذکر دهندگــی می باشــد؛ 
ــر  ــهری ناظ ــر ش ــر از عناص ــر عنص ــه ه ــه ای ک به گون
ــی  ــالمی و فرهنگ ــای واالی اس ــول و ارزش ه ــه اص را ب
ــاد خــدا  ــچ گاه از ی ــد و انســان هی ــادآوری و تذکــر نمای ی
ــاد  ــق ایج ــه از مصادی ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــل نباش غاف
ــان  ــب اصفه ــه مکت ــوان ب ــر می ت ــهری متذک ــای ش فض
نیــز اشــاره نمــود. در ایــن مکتــب توســعه شــهر مطابــق 
ــی  ــم عرفان ــر مفاهی ــه ب ــا تکی ــیعی ب ــی ش ــا جهان بین ب
اســت و شــهر را بــه صــورت تصویــری از بهشــت 
جاویــدان و بــه واقــع بهشــت روی زمیــن و جایگاهــی در 
خــور انســان بــه عنــوان جانشــین خداونــد بــر روی زمیــن 
ــایان  ــه ش ــی، 1386، ص 5( البت ــازد. )حبیب ــان می س نمای
ذکــر اســت کــه در بررســی تحلیلــی ایــن نوشــتار عــالوه 
ــوی واجــد ارزشــی  ــم دنی ــه مفاهی ــوی ب ــم معن ــر مفاهی ب
کــه پرداختــن و تذکردهنگــی بــه آنهــا دارای ارزش اســت 
ــایر  ــه س ــده اســت. از جمل ــه ش ــز پرداخت ــان نی ــر زم نظی
مــواردی کــه دارای نقــش یــادآوری و تذکــر دهندگــی در 

ــد از: ــند، عبارتن ــهری می باش ــر ش ــای و عناص فضاه
5-1 عناصر طبیعی

در تعالیــم قرآنــی از طبیعــت و عناصــر طبیعــی بــه عنــوان 
آیــات و نشــانه های قــدرت و علــم الهــی یــاد شــده اســت 
البتــه بــا حداقــل دخالــت انســان کــه حالــت بکــر بــودن 
ــک و  ــاط نزدی ــزوم ارتب ــا ل ــه این ه ــود و هم ــظ ش حف
ــا  ــد ت ــن انســان و طبیعــت را ضــروری می نمای ــداوم بی م
امــکان بهره گیــری از ایــن آیــات الهــی و تفکــر در آن هــا 
فراهــم آیــد. طبیعــت منحصــر بــه گیــاه و آن هــم از نــوع 
ــور، هــوا و  ــی ثمــرش نمی باشــد بلکــه آب، ن تزئینــی و ب
موجــودات زنــده همــه عضــوی از طبیعــت هســتند کــه در 

رشــد آگاهــی انســان نقــش دارنــد.
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ــم  ــر مه ــی از عناص ــی یک ــور طبیع ــور: »ن 5-1-1  ن
)ضیاءبخــش، 1389،  اســت.«  فضــا  بــه  معنابخشــی 
ــوم  ــا و مفه ــده معن ــور دگرگون کنن ــی ن ــه عبارت ص60( ب
ــن رو  ــص50-48( از ای ــاج، 1384، ص ــت. )دیب ــا اس فض
کاربــرد نــور، چــه طبیعــی و چــه مصنوعــی، از مهمتریــن 
عوامــل کیفــی و نمادیــن در معمــاری و شهرســازی اســت. 
)چهاردولــی، 1389( در آموزه هــای قرآنــی نیــز نــور دارای 
ــور  ــد ن ــه: »خداون ــت، از جمل ــیار اس ــن بس ــی نمادی معان
ــور: 35(  ــت.« )ن ــن اس ــمان ها و زمی ــش آس ــود بخ وج
»پــس بــه خــدا ایمــان آوریــد بــه رســول او و نــوری کــه 
ــه هرچــه  ــد و خــدا ب ــرآن فرســتاده ایم، بگروی ــات ق در آی
ــه  ــر جنب ــالوه ب ــور ع ــن: 8( ن ــت.« )تغاب ــد، آگاه اس کنی
نمادینــی کــه دارد در طبیعــت و عناصــر شــهری ناظــر را 
بــه ارزش هــای واال مســتتر در آن هــا رهنمــون و هدایــت 
ــادآور و  ــد ی ــز می توان ــور نی ــاس ن ــن اس ــر ای ــد. ب می کن
متذکــر معانــی الهــی در زندگــی بشــر باشــد. نــور در بــاور 
مــردم ایــران همــواره از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــوده 
اســت و تاکیــد بــر تقــدس و اهمیــت اســتفاده از نــور روز را 
بایــد در باورهــا و ادیــان ایــران باســتان جســت و جو کــرد. 
ــار معمــاری ایرانــی  ــژاد، 1391، ص12-1( در آث )مهدوی ن
نیــز ایــن معناگرایــی مشــهود اســت؛ چنــان کــه بــه عقیده 
ــن، )4( هنــر صفــوی هنــری دینــی اســت و  ــری کرب هان
از مشــخصات هنــر دینــی رمزشــناختی اســت و آن اســت 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــا می بخش ــی را معن ــر دین ــه هن ک
تعبیــه نــور در پنجره هــای مشــبک در مســجد شــیخ 
لطــف اهلل، فضــا را رویایــی و معنــوی می ســازد. )مجلســی، 
ــه  ــزود ک ــوان اف ــر می ت ــارت دیگ ــه عب 1387، ص20( ب
»هنــر اســالمی عنصــر نــور را اساســا بــه عنــوان تمثیلــی 
ــر،  ــرد.« )خوش نظ ــه کار می گی ــق ب ــود مطل ــوه وج از جل
ــه  ــور و جنب ــی ن ــب انتزاع ــع ترکی 1388، ص72( در واق
نمادیــن آن جزئــی جدایی ناپذیــر از معمــاری و کالبــد 
ــزان  ــوی، 1379، ص333-321(. می ــت. )رض ــجد اس مس
ــاد  ــث ایج ــهری باع ــر ش ــا و عناص ــز در فضاه ــور نی ن
ــران  ــی  ای ــهرهای قدیم ــردد. در ش ــری می گ ــت بص جذابی
ــقفی  ــای س ــون نورگیر ه ــی همچ ــر مختلف ــز از عناص نی
ــه  ــایر نمون ــا س ــایه و ی ــور و س ــاد ن ــا ایج ــاباط ها ب و س
ــران نیــز نظیــر  ــور در معمــاری ســنتی ای ــرد ن هــای کارب
روشــندان، روزن، گلجــام، پالکانــه، پاچنــگ و ... می تــوان 
یــاد کــرد )گرگانــی، 1376، صــص 55-49( کــه فضایــی 

ــد. ــم می آورن ــن فراه ــرای ناظری ــوب را ب مطل

محیــط  پدیده هــای  از  انســان  فهــم  آب:   2-1-5
ــای  ــن نیازه ــرای تامی ــاز واکنشــی ب همچــون آب، در آغ
ــن رو آب  ــوری، 1388، ص2( از ای ــود. )منص ــی او ب حیات
در ادوار گوناگــون بــه عنــوان یکــی از معیارهــای آبادانــی 
ــمیرانی، 1392،  ــدی ش ــت. )مفی ــمرده اس ــات برش و حی
ــت و  ــه اس ــر چهارگان ــی از عناص ــص70-59( آب یک ص
ــران  ــی آب در ای ــع طبیع ــود مناب ــی، کمب ــر برخ ــه تعبی ب
ــتان  ــان باس ــزد ایرانی ــژه آب ن ــام وی ــرام و مق ــث احت باع

ــص49-60( ــی، 1392، ص ــل طوس ــت. )افض ــده اس ش
 عــالوه بــر آن آب دارای معانــی نمادیــن بســیاری اســت. 
آفرینــش کیهــان از آب، طهــارت بــا آب، چشــمه های 
مقــدس و مفاهیــم بســیار دیگــر از شــکل گیری معنــای آب 
ــزد تمدن هــای گوناگــون حکایــت می کنــد. )منصــوری،  ن
1388، صــص3-2( تعالیــم اســالمی نیــز آب را بــه عنــوان 
ــی و  ــانه زیبای ــی و نش ــت، پاک ــی، بهش ــادی از زندگ نم
آبادانــی و حیــات می دانــد. )امیــن زاده، 1382، ص68( 
ــازی  ــاری و شهرس ــار معم ــاور را در آث ــن ب ــی ای و تجل
ــار،  ــی، آب انب ــای عموم ــا، فضاه ــر باغ ه ــان نظی ایرانی
ــان،  ــود. )معماری ــاهده نم ــوان مش ــقاخانه ها و ... می ت س
1388، ص141-125( البتــه نــوع برخــورد انســان با اشــیاء 
مقــدس نیــز قابــل توجــه اســت. او بــه هیــچ وجــه بــه آنان 
ــده  ــا دی ــه آن ب ــه ب ــرد بلک ــادی نمی نگ ــد م ــا از دی صرف
احتــرام برخــورد می کنــد. )خســروی، 1378، ص113( 
ــران  ــرزمین ای ــه در س ــدس ک ــای مق ــن رو مکان ه از ای
ــا درخــت  ــار کــوه، چشــمه ی ــی در کن ــد؛ زمان وجــود دارن
مقــدس شــکل گرفته انــد کــه یــادگاری از باورهــای 
ــه  ــوده و ریش ــی ب ــر طبیعت گرای ــی ب ــان مبن ــن ایرانی که
ــوادی،  در اعتقــاد بــه ایــزدان مهــر و آناهیتــا دارد. )ج
1392، صــص23-13( چنــان کــه گویــی در آثــار باســتانی 
دیگــری نظیــر معبــد آناهیتــا نیــز از مفهــوم آب در تداعــی 
معانــی اســتفاده می شــود و تمــام بنــا بــا ایــن همــه دقــت 
ــدس آب  ــر مق ــش عنص ــه و نمای ــرای عرض ــت ب و ظراف

ــمی، 1388، ص60( ــت. )آل هاش اس
ــن  ــه ذه ــی ای را ب ــی آب معان ــگ ایران ــی فرهن در بررس
ــوان  ــه عن ــنتی ب ــگ س ــازد. »آب در فرهن ــادر می س متب
ــران  ــون ای ــده و در مت ــاد ش ــات ی ــه مخلوق ــاء هم منش
ــت.«  ــش اس ــی و دان ــمبل آگاه ــاد و س ــتان آب نم باس
)طوفــان، 1385، ص74( در فرهنــگ ایرانــی می تــوان 
ــزاری  ــهرها و برگ ــی ش ــن آب را در مکان یاب ــه نمادی جنب
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مراســماتی چــون تمــدن ایــالم اشــاره نمــود. )علم الهــدی، 
1382، ص84( در ســایر نقــوش تمــدن ایــالم نیــز جنبــه 
نمادیــن آب مشــهود اســت )ابراهیمــی پورفرســنگی، 
1391، صــص94-85(. بــا در نظــر داشــتن امــکان القــای 
معانــی نمادیــن توســط آب و جایــگاه آن در هدایت انســان 
بــه ســمت ارزش هــای واال، ایــن ارزش هــا و معانــی باعــث 
می گــردد تــا از آب بــه عنــوان عامــل تذکردهــی و نمــادی 
ــزوم  ــاد گــردد.  بنابرایــن در عناصــر شــهری ل از پاکــی ی
ــن  ــن، از کوچک تری ــر نمادی ــن عنص ــا آب، ای ــاس ب تم

ــردد. ــرار می گ ــهر برق ــا کل ش ــر ت عنص
5-1-3 رنگ هــا: برخــی از رنگ هــا در فضاهــا و 
عناصــر شــهری و معمــاری دارای معانــی نمادیــن بســیار 
ــی و مفاهیــم واال  ــه ســوی معان می باشــند و ناظریــن را ب
ــرای  ــه ب ــوان نمون ــه عن هدایــت و رهنمــون می ســازند. ب
ــرد.  ــاد ک ــاری ی ــگ در معم ــوان از رن ــوم می ت ــن مفه ای
معمــاری آئینــه تمام نمــا، معــرف ســالئق و امکانــات 
ــوم  ــن مفه ــود اســت. گاه ای و دانســته های خالقــان خ
کنــار  در  رنــگ  معناگرایانــه  انتخــاب  در  را می تــوان 
ــود.  ــوان نم ــنتی عن ــه س ــط در ابنی ــل مرتب ــایر عوام س
نیــز  ادبــی  )معماریــان، 1393، ص59-46( در متــون 
ــا  ــی و نماده ــم ذهن ــر مفاهی ــا »ب ــت رنگ ه ــوان گف می ت
ــد.« )پناهــی، 1385، ص82-49( در واقــع  ــت می کنن دالل
»رنگ هــای برگرفتــه شــده از ســوی هــر ملــت در 
ــادات و آداب  ــه اعتق ــه ب ــد ک ــت واژگان تصویری ان حقیق
و رســوم آن ملــت اشــاره دارد.« )ذبیح نیــا عمــران، 1392، 
ص155( البتــه بیــان معانــی و مفاهیــم و »پذیــرش یــک 
رنــگ معیــن بــه عنــوان ســمبل در اقــوام گوناگــون تحــت 
ــد: آب و هــوا، آداب و  ــددی اســت مانن ــر عوامــل متع تاثی
ــن، 1385، ص67( ــن و ...« )روش ــای که ــوم، باوره رس

نقــش تذکردهــی  بــر  بــاد عــالوه  5-1-4 بــاد: 
و  بــودن  الهــی  آیــه  الهــی،  )بشــارت دهنده رحمــت 
ــاخت  ــری در س ــیار موث ــش بس ــی(، نق ــذاب اله ــزول ع ن
ــاد  ــد. ب ــا می نمای و توســعه فضاهــا و عناصــر شــهری ایف
ــر  ــی تاثی ــت ول ــکان اس ــتقل از م ــی مس ــاظ فرم ــه لح ب
ــر  ــه و عناص ــری ابنی ــی و جهت گی ــر مکان یاب ــیاری ب بس
نحــوه  ص73-84(   ،1378 )نقــی زاده،  دارد.  معمــاری 
اســتقرار و جهت گیــری ابنیــه و تنظیــم ارتفــاع ســاختمان، 
ــای  ــر و فض ــاد در عناص ــت ب ــع حرک ــه مان ــه ای ک به گون
ــرد.  ــرار گی ــدی ق ــه ج ــورد توج ــد م ــردد، بای ــهری نگ ش

در گذشــته مــا شــاهد اســتفاده از بادگیرهــا در شــهرهای 
کویــری ایــران بودیــم کــه شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت 
ــن نمونه هــای اســتفاده از عناصــر طبیعــی  یکــی از بهتری
ــوده  و شــاخص مهمــی  در خانه هــا و فضاهــای شــهری ب
ــی،  ــت. )ابوی ــوده اس ــرم ب ــق گ ــوای مناط ــل ه در تعدی

ص15-28(  ،1391
ــه  ــاده اولی ــوان م ــه عن ــز ب ــاک نی ــاک: خ 5-1-5 خ
خلقــت معرفــی شــده و یــادآور انســان بــه ماهیــت 
ــن موضــوع باعــث »ســازگاری  ــی خویــش اســت. ای اصل
معمــاری خــاک بــا سرشــت آدمــی شــده اســت.« 
)احمــدی دیســفانی، 1385( بــه طــور کلــی کاربــرد مــواد 
ــا سرشــت انســانی،  و ســاختمایه های طبیعــی و هم ســو ب
مفاهیــم و معانــی خاصــی را بــر ناظریــن القــا می نماینــد. 
ــام در  ــت خ ــرد خش ــوان از کارب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ب
ــود.  ــاره نم ــران اش ــری ای ــاری کوی ــهری معم ــر ش عناص
بدیــن جهــت خــاک در معمــاری کویــر ســاختاری 
ــا  ــاری ایف ــار معم ــی را در آث ــن و معنای ــود، نمادی رمزآل
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــن، 1392( ب ــدری متی ــد. )حی می نمای
»در تمــدن معناگــرای ایرانــی ماننــد دیگــر عناصــر، خــاک 
ــژه آن  ــه وی ــده دارد. ب ــر عه ــی را ب ــای نمادین ویژگی ه
کــه بــه جهــت اقلیــم ایــران کاربــرد بســیاری در معمــاری 
ــوان  ــد و ای ــوس، گنب ــد ق ــی مانن ــای ایران ــوآوری ه و ن
داشــته اســت. بــه عنــوان مثــال خــاک در کاشــی کاری ها 
ــال  ــان خی ــر جه ــش تصویرگ ــگ و نق ــا رن ــق ب در تلفی
هنرمنــد و عامــل واســطه ای از جهــان مــادی بــه جهــان 

معنــا می گــردد.« )نقــی زاده، 1387، ص83(
ــا،  ــم از کوه ه ــی: اع ــر طبیع ــایر عناص 5-1-6 س
عــالوه  و..  رودهــا  دریاچه هــا،  جنگل هــا،  دشــت ها، 
ــند و  ــز می باش ــر نی ــادآوری و تذک ــل ی ــی عام ــر زیبای ب
ــر  ــار عناص ــا و در کن ــر در فضاه ــن عناص ــتفاده از ای اس
ــش روی  ــی را پی ــر بدیع ــد مناظ ــث می گردن ــهری باع ش

ــد. ــرار دهن ــهرها ق ــاکنان ش ــن و س ناظری
5-2 عناصر انسان ساخت و آثار هنری

 توجــه بــه ارجحیــت و تســلط معنویــت )عناصــر معنــوی و 
روحانــی( بــر مادیــت )عناصــر بــا عملکــرد صــرف مــادی( 
در شــهرها مهم تریــن جنبــه نمــود ایــن اصــل می باشــد. 
ــهر  ــف در ش ــر مختل ــا و عناص ــگ فضاه ــتقرار هماهن اس
می توانــد ضمــن تذکــر از غفلــت انســان و غوطــه ور شــدن 
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انســان ها در فعالیت هــا و امــور مــادی و بــی توجهــی بــه 
ــی  ــد مصرف گرای ــا و رش ــر دنی ــز ب ــوی و تمرک ــد معن بع
و مدگرایــی پیشــگیری نمایــد. عــالوه بــر آن برخــی 
ــش  ــز نق ــاری نی ــهری و معم ــای ش ــر و فضاه از عناص
تذکردهــی و یــادآوری را ایفــا می نماینــد کــه انســان ها را 
بــه ســمت اصــول و ارزش هــای واالرهنمــون می ســازند.

و  نمادهــا  از  بهره گیــری  نشــانه ها:   1-2-5  
نشــانه های آشــنا بــرای شــهروندان جهــت یــادآوری 
و القــا ارزش هــای معنــوی از اصلی تریــن روش هــای 
ــال  ــت انتق ــانه ها جه ــرد نش ــد؛ کارب ــی می باش تذکرده
ــاخت  ــار س ــات آث ــن صف ــم، از اصلی تری ــی و مفاهی معان

می باشــد. بشــر 
5-2-1-1 نمــاد و فــرم: هنــر از هــر نــوع مرتبــه و 
درجــه ای کــه باشــد از مهم تریــن قلمروهــای بهره گیــری 
از نمــاد و نشــانه اســت. )بمانیــان، 1392، صــص13-21( 
لکــن »نمادهــا بــر معنایــی جــز معنــای ظاهــری داللــت 
ــد.« )کفشــچیان مقــدم، 1390، صــص66( از ســویی  دارن
دیگــر نیــز هــر اثــر هنــری شــکل و صورتــی از بیان اســت 
کــه حامــل محتــوا، مقصــود یــا موضــوع و ســوژه ای اســت 
ــاب  ــرای انتخ ــیرهایی را ب ــت و تفس ــکان برداش ــه ام ک
ــص69-88(  ــب، 1387، ص ــد. )نوروزی طل ــم می کن فراه
ــی در  ــش اساس ــر نق ــب اث ــه »مخاط ــت ک ــن رو اس از ای
ــب، 1384، ص72(  ــری دارد.« )نوروزی طل ــر هن تفســیر اث
ــل درک  ــا قاب ــاد نماده ــه از نه ــر »آن چ ــارت دیگ ــه عب ب
ــت.«  ــه اس ــرش جامع ــی و نگ ــانی از جهان بین ــت؛ نش اس
ــام  ــی ن ــت معان ــس می بایس ــی زاده، 1387، ص81( پ )نق

آشــنا بــرای مخاطــب بــه کار رود.
ــات  ــم و موضوع ــی از مفاهی ــرد نمادهای ــن رو کارب از ای
آشــنا بــرای شــهروندان امــری ضــروری بــه نظــر 
ــه  ــرد هندس ــوع، کارب ــن موض ــه ای از ای ــد. نمون می رس
ــن  ــد. ای ــهر می باش ــاری و ش ــر معم ــام در عناص و احج
موضــوع در مســاجد مشــهود اســت. »مســاجد اســالمی، 
ــارزی از تلفیــق  ــه ب ــوه ای از زیبایی هــای الهــی و نمون جل
فرم هــای نمادیــن بــا باورهــای عمیــق اعتقــادی اســت.« 
ــرد  ــال کارب ــوان مث ــه عن ــب، 1391، ص79( ب )ایمان طل
قــوس و تاق در معمــاری و یــا شــکل و حجــم دایــره در 
گنبدهــای مســاجد، )بــه عنــوان نمــادی از آســمان( قابــل 

بیــان می باشــند.

ــر  ــوع دیگ ــدس: ن ــداد مق ــرد اع 5-2-1-2 کارب
بکارگیــری نشــانه ها و نماد هــا در راســتای تذکردهــی 
ــی  ــور کل ــه ط ــد. »ب ــدس می باش ــداد مق ــتفاده از اع اس
در بــاور عامــه مــردم، اعــداد بــه دو دســته خــوش 
ــوند.«  ــیم می ش ــس( تقس ــن )نح ــدس( و بدیم ــن )مق یم
»اعــداد  ســبب  بدیــن  ص166(   ،1386 )حســن زاده، 
ــی،  ــر ارزش کم ــالوه ب ــادات ع ــا و اعتق ــوزه باوره در ح
ــی، 1381، ص120( و  ــد.« )وجدان ــز دارن ــی نی ارزش کیف
بدین وســیله هنرمنــدان بــه جــای بیــان مســتقیم مفاهیــم 
ــمی،  ــد. )هاش ــک می گیرن ــداد کم ــاز اع ــی از اعج اصل
ــرده از بســیاری از رمزهــای  1393( »و بواســطه اعــداد، پ
ــردی، 1379، ص272(  ــود.« )زم ــته می ش ــه برداش جاودان
ایــن گونــه اســت کــه تاثیــر نمادهــا، شــکل ها، ارزش هــا 
ــدس  ــداد مق ــه در اع ــک جامع ــای ی ــادات و باوره و اعتق
نهفتــه شــده اســت و خــود باعــث ارتقــای کیفــی عناصــر 
)جعفــری  می گــردد.  ایرانــی  شهرســازی  و  معمــاری 
ســنت ها  از  بســیاری  در  چنان کــه   )1393 فشــارکی، 
ــی اســت کــه سراســر  ــدی، عــدد اصل ــی و هن ــژه بابل بوی
ــزادی، 1379،  ــود. )به ــی می ش ــی از آن ناش ــان عین جه
ص28-26( و در ایــران نیــز می تــوان کاربــرد ایــن اعــداد 
ــام  ــجادزاده، 1392( ن ــاجد )س ــا و مس ــاص را در بناه خ
بــرد. معمــاران ایرانــی در بنــای ســاخت خــود بــه نوعــی 
اعتقــاد خویــش را نیــز بیــان می نمــوده اســت. بــه عنــوان 
ــداد  ــرد اع ــه کارب ــوان ب ــی می ت ــن ویژگ ــرای ای ــه ب نمون
مقــدس در مدرســه خــان شــیراز اشــاره نمــود. در ایــن بنــا 
»تعــداد حجره هــا 92 عــدد اســت کــه بــه حــروف ابجــد، 
نــام مبــارک حضــرت محمــد )ص( اســت. پنــج مــدرس، 
یــک مســجد و دوازده راهــرو داشــته اســت. تعــداد 
ــا  ــر ب ــه براب ــت ک ــدد اس ــا 114 ع ــای آن مجموع اتاق ه
ــا، 1386،  ــت.« )پیرنی ــم اس ــرآن کری ــوره های ق ــداد س تع
ص94( بکارگیــری ایــن اصــل نیــز در ســاخت عناصــر و 
ــر  ــرد ذک ــر کارب ــی ب ــد عامل ــهری، می توان ــای ش المان ه

ــد. ــهری باش ــازی ش ــای زیباس در المان ه
ــه  ــاخت: ب ــان س ــار انس ــگ آث 5-2-1-3 رن
ــه  ــد ب ــان می توانن ــای آن ــا و ویژگی ه ــی رنگ ه ــور کل ط
عنــوان معنــا و نمــادی از  مفاهیــم مــورد نظــر ســازندگان 
عناصــر شــهری ایفــای نقــش بنماینــد. »مباحــث مرتبــط 
ــا رنــگ، چــه از نظــر معنــا و معانــی نمادیــن آن و چــه  ب
از نظــر تاثیرگــذاری بــر انســان )مباحــث روان شناســی(« 
ــف نقــش  )نقــی زاده، 1389 ب، ص221( در جوامــع مختل
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ــوان  ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــده دارن ــر عه ــی را ب مهم
ــه رنــگ آبــی و فیــروزه ای در  ــرد کاشــی هایی ب ــه کارب ب
معمــاری و گنبدهــای عناصــر مذهبــی شــهرهای ایرانــی 

اشــاره کــرد.
5-2-1-4 نــور در آثــار انســان ســاخت: عــالوه 
ــور در عناصــر انســان ســاخت  ــی، ن ــردازی طبیع ــر نورپ ب
نیــز دارای معانــی نمادیــن اســت چنــان کــه »در بســیاری 
از فرهنگ هــا نمــاد تعالــی، اوج گرفتــن، کمــال و ... مــی 
باشــد. از ایــن رو در آثــار هنــری نقاشــان تاریــخ، هالــه نور 
در اطــراف ســر شــمایل قدیســان نمــادی از تعالی، رســیدن 
بــه کمــال و اندیشــه خــاص آنــان اســت.« )نایبــی، 1386، 
ــه  ــر پای ــی آن ب ــوی، نمادشناس ــر مان ــا در هن ص66( و ی
تجســم نــور و دنیــای روشــنایی اســت. )جاللــی  کمالــی، 
1386( بــه طــور کلــی کاربــرد نــور مصنوعــی عــالوه بــر 
نقــش مکمــل بــرای نــور طبیعــی در عناصــر شــهری، بــه 
عنــوان جزئــی الینفــک و اساســی بــه لحــاظ عملکــردی 
ــر  ــردازی عناص ــف نورپ ــد. طی ــروری می باش ــب ض در ش
ــزان و شــدت آن،  ــوع، می ــن ن شــهری در شــب و همچنی

ــر بیننــده القــا نمایــد. ــد معانــی متنوعــی را ب می توان
ــر هنــری، شــیء ای اســت  ــری: »اث ــار هن 5-2-2 آث
ــر  ــده ای آن را خلــق کــرده اســت و یــک اث کــه پدیدآورن
هنــری جایــگاه تالقــی هنرمنــد و ارواح انســان ها اســت.« 
)هنرمنــد(  او  ص60(   ،1393 باغبادرانــی،  )احمدیــان 
ــی  ــمرده و معان ــت ش ــاط را غنیم ــن ارتب ــد؛ ای می کوش
ــره کار،  ــد. )نق ــل کن ــه مخاطــب منتق ــی را ب ــر و متعال برت
ــالمی  ــی اس ــر ایران ــع در هن 1390، ص102-91( در واق
ــای  ــود، معن ــوری خ ــش در ورای ارزش ص ــر نق ــز ه نی

نمادینــی دارد. )صحافــی اصــل، 1390، ص63-79( 
ــی در  ــتفاده از کالم اله ــری، اس ــار هن ــن آث ــم تری از مه
ــهر  ــف ش ــای مختل ــا در مکان ه ــایر هنره ــا س ــب ب ترکی
ــم در  ــق از قدی ــن مصادی ــد؛ ای ــهری می باش ــر ش و عناص
کتیبه هــا، خطاطی هــا، کاشــی کاری ها و گچ بری هــای 
شــهرهای ســنتی اســالمی وجــود داشــته و مداومــًا ناظر را 
بــه اصــول و ارزش هــای بنیادیــن اســالم متذکــر می کــرده 
ــه  ــون آی ــا مضم ــب ب ــای مناس ــی از مکان ه ــت. یک اس
ــای  ــی در بناه ــتفاده از آیت الکرس ــده اس ــرده ش ــه کار ب ب
ــت  ــوان گف ــه می ت ــت ک ــن رو اس ــد. از ای ــع می باش مرتف
ــوی و  ــل معن ــای اصی ــالمی آموزه ه ــاری اس ــر و معم هن
ــوری،  ــد. )فغف ــان می کن ــالمی را بی ــت اس ــود حکم رازآل

1393، ص15-7( و مفاهیــم دینــی و آئینــی را بازگــو 
ــوی  ــی معن ــه معان ــانه ها ک ــا و نش ــن نماده ــد. ای می نمای
و روحانــی را در خویــش مســتتر دارنــد، برخــالف وضعیــت 
ــات  ــه ســوی مادی حاضــر شــهرهای معاصــر، انســان را ب
ســوق نمی دهنــد، مصــرف را ترویــج و ترغیــب نمی کننــد، 
ــارت  ــه عب ــد و ب ــن نمی زنن ــت دام ــی و منی ــه فردگرای ب

دیگــر مبلــغ و تابــع مدگرایــی نیســتند.
بهره گیــری از آیــات قرآنــی در ترکیــب بــا ســایر هنرهــا؛ 
بــر ترویــج مفاهیــم قرآنــی در بیــن مــردم کمــک می کنــد. 
ــوار  ــر دی ــی ب ــای قرآن ــور کتیبه ه ــد: »وف ــه گفته ان چنانچ
ــت  ــت اس ــن واقعی ــادآور ای ــر ی ــای دیگ ــاجد و بناه مس
ــی از  ــا آیات ــود ب ــاد خ ــه ابع ــی اســالمی در هم ــه زندگ ک
قــرآن در آمیختــه و بواســطه تــالوت آن و نیــز بــه وســیله 
نمــاز و دعــا و مناجــات، تکیــه گاه معنــوی پیــدا می کنــد. 
ــی  ــرآن را ارتعاش ــالوت ق ــی از ت ــر ناش ــوان تاثی ــر بت اگ
ــوان  ــرای آن نمی ت ــری هــم ب ــد وکلمــه بهت ــی خوان روحان
ــوی و  ــی معن ــر ماهیت ــورد نظ ــر در م ــون تاثی ــت چ یاف
ــه  ــت ک ــد گف ــنیداری دارد، آن گاه بای ــال ش ــن ح در عی
ــی  ــل نقش ــد محم ــر بای ــالمی بناگزی ــای اس ــه هنره هم
از ایــن ارتعــاش باشــند.« )بوکهــاردت، 1372، ص25( 
»زیبایی شناســی هنــر ایرانــی و اســالمی بــر اصــل تزئیــن 
اســتوار اســت.« )جــوادی، 1384، ص57( البتــه بایــد توجه 
داشــت کــه همــه عناصــر ایــن تزئینــات از قلمــرو هنــری 
)کاشــی کاری، آجــرکاری، گچ بــری و خطاطــی( گرفتــه تــا 
صــور و هندســه و از همــه باالتــر متــون آن، پیوســته ناظــر 
ــد و معانــی و  ــه اصــول و ارزش هایــی متذکــر می گردن را ب

ــد. ــاء می نمای ــر مخاطــب الق ــی را ب ــم نمادین مفاهی
ــار هنــری می بایســت  البتــه در بحــث نقــش نشــانه ای آث
ــی عــام(  ــه معن ــه نشــانه )ب ــر، دو گون گفــت کــه »در هن
و نشانه شناســی وجــود دارد: نشــانه ها و نشانه شناســی 
تصویــری و آشــکار کــه یــا بــه مثابــه عناصــر ترکیب گــر 
اثــر هنــری ظهــور می کننــد و یــا بــه تنهایــی بــار 
ــانه ها  ــد و نش ــل می نمای ــود حم ــانه را برخ ــوای نش محت
ــوی  ــا را فراس ــد آن ه ــه بای ــوی ک ــی معن و نشانه شناس
عناصــر تصویــری، کــه در ظاهــر مفهومــی  غیــر از خــود 
دارنــد؛ بازشــناخت.« )آیت اللهــی، 1385، ص9( چنیــن 
بــه نظــر می رســد کــه هنرمنــدان نمادگــرا و نمادســاز در 
ادوار تاریخــی، بــر آن بوده انــد کــه ضمــن افزایــش ارتبــاط 
ــب  ــز جوان ــاز آن و نی ــر زیباس ــط و عناص ــان و محی انس
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ــی  ــار معنای ــت ب ــت تقوی ــانه ها در جه ــردی، از نش عملک
ــالم  ــور اس ــت ظه ــن جه ــد. از ای ــتفاده نماین ــکان اس م
ــوان  ــالم را می ت ــات اس ــت تعلیم ــال آن تقوی ــه دنب و ب
گامــی  مهــم در ایــن نمادگرایــی و تذکرســازی در راســتای 
ــر در  ــه دیگ ــوان نمون ــه عن ــمرد. ب ــداف اســالمی برش اه
ــه  ــرد ک ــاد ک ــنگاب ها ی ــوان از س ــالمی، می ت ــر اس هن
چــون اعالمیــه و نقــش برجســته در معابــر شــهر، یــادآور 
ــار و محمــل  ــال، ســنت وقــف، آزادگــی، ایث شــهدای کرب
ــی اســت. )افضــل طوســی، 1392، ص36-25(  ــر دین هن
بــه طــور خالصــه می تــوان گفــت: شــهر اســالمی مدینــه 
ــر  ــای تذک ــل پیام ه ــالمی حام ــهر اس ــت، ش ــر اس ذک
دهنــده بــه ســاکنان اســت، تذکرهایــی کــه انســان را بــه 
ــه  ــًا ب ــه فطرت ــد ک ــه می کن ــی متوج ــول و ارزش های اص
آن هــا معتقــد و ملتــزم بــه رعایــت آن هــا اســت. ویژگــی 
ــوالت  ــر آن را در مق ــالمی و عناص ــه اس ــی مدین تذکرده

ــرد. ــاظ ک ــوان لح ــی می ت مختلف
ــر عناصــر طبیعــی و مصنوعــی در ایجــاد  ــر تاثی عــالوه ب
ــردی،  ــای عملک ــر در نظام ه ــن عناص ــر، ای ــای متذک فض
اعصــار گوناگــون  نیــز در  زیبایی شــناختی  معنایــی و 
ــه عناصــر  ــوان نمون ــه عن ــل بررســی می باشــند کــه ب قاب
زیباســازی بســتر مــورد مطالعــه نیــز در ایــن قالــب 
ــه  ــت ک ــهود اس ــودار 2(  مش ــد. )نم ــد ش ــی خواهن بررس
تمامــی مولفه هــا اعــم از طبیعــی و انسان ســاخت در 

ــد. ــش دارن ــر نق ــای متذک ــاد فض ایج
نمودار 2. مدل هویت متذکر در عناصر زیباسازی شهری

6- بررســی مصادیقــی از ذکــر در عناصــر 
ــهری ش

ــوای  ــل محت ــه توضیحــات داده شــده و تحلی ــا توجــه ب ب
ــن و  ــوان برتری ــه عن ــه ب ــی ای ک ــالمی، ویژگ ــون اس مت
ــد؛  ــده ان ــناخته ش ــان ش ــرای انس ــت ب ــت ترین حال پس
عبارتنــد از حالــت متذکــر بــودن و غافــل بــودن. در واقــع 
بهتریــن فضــا و عنصــر شــهری، آن اســت کــه انســان را 
ــکال 2 و1(  ــه اش ــود ب ــوع ش ــد. )رج ــر بنمای آگاه و متذک
ــای  ــر و فضاه ــودن عناص ــت زا ب ــا، غفل ــن آن ه و بدتری
ــای  ــن فض ــه عالی تری ــتناد ب ــا اس ــند. ب ــهری می باش ش
شــهری )فضــای ذکــر(، فضایــی اســت کــه حــس آگاهــی 

ــد. ــت بنمای ــان تقوی ــداری را در انس و بی
ــهر  ــازی ش ــاری و شهرس ــر معم 6-1 عناص

ــزد ی
نمونه هایــی از حاصــل اعتقــادات و اهمیــت ذکــر در ســیما 
و کالبــد شــهرهای ایرانــی قابــل مشــاهده اســت. )شــکل 
1( کــه خــود داللــت بــر نقــش آن در ایجــاد فضــای ذکــر 
دارد.  بــه عنــوان نمونــه گنبــد و منــاره موجــود در بافــت 
ــور  ــس حض ــای ح ــودی از الق ــزد، نم ــهر ی ــی ش تاریخ
مســجد و عناصــر مذهبــی آن در شــهر می باشــند. عــالوه 
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بــر ایــن مصالــح مــورد اســتفاده و کالبــد شــهر نمونــه ای از 
یــادآوری تواضــع مــردم شــهر می باشــند. کاربــرد مصالــح 
و بادگیرهــا در ســیمای شــهری بیان گــر توجــه بــه اقلیــم 

نیــز هســتند.

شکل 1. جایگاه تذکردهی عناصر مذهبی در شهر یزد

6-2 دروازه قرآن شیراز
ــهري  ــاي ش ــي از دروازه ه ــوان یک ــه عن ــرآن ب »دروازه ق
شــیراز مطــرح بــوده اســت ولــي ضمــن مطالعــات انجــام 
ــوان  ــه عن ــاص، ب ــاي خ ــا ویژگي ه ــن دروازه ب ــده، ای ش
یــک دروازه ســمبلیک، در راســتاي اعتقــادات مذهبي مردم 
بــه وجــود آمــده کــه بــا توســعه و گســترش شــهر و از بین 
ــش دروازه  ــار، نق ــر دوره قاج ــهر در اواخ ــن حصــار ش رفت
ــص  ــریف، 1381، ص ــت.« )ش ــوده اس ــدا نم ــهري پی ش
ــه دیلمــی  ــان عضدالدول ــدا در زم ــن دروازه در ابت 102( ای
ســاخته شــد و قرآنــی در آن جــای داده شــد تــا مســافران 
بــا گــذر از زیــر آن متبــرک شــوند .دروازه قــرآن در دوره 
قاجاریــه بــه علــت وقــوع چندیــن زلزلــه دچــار صدمــات 
زیــادی شــد کــه محمــد زکــی خــان نــوری آن را تعمیــر 
نمــود. ایــن بنــا در گذشــته تــاق قــرآن نیــز نامیــده شــده 
 اســت. گوینــد مــردم روزهــای اول هــر مــاه مــردم از شــهر 
ــد. در  ــور می کرده ان ــاق عب ــن ت ــر ای ــده و از زی ــارج ش خ
ســال 1315 ایــن بنــا بــه دســتور رضاخــان، تخریــب شــد. 

ــا همــت یکــی از  دروازه قــرآن در ســال 1328 شمســی ب
بازرگانــان شــیراز بــه نــام حــاج حســین ایــگار معــروف بــه 
ــه کمــی از دروازه کهــن ســاخته  ــا فاصل اعتمــاد التجــار، ب
ــه  ــامل دهان ــر، ش ــدازه بزرگ ت ــد در ان ــد. دروازه جدی ش
ــای  ــر روی جرزه ــک ب ــزه دار و دو ورودی کوچ ــوس تی ق
ــرای  ــراز آن ب ــر ف ــکلی ب ــاق مســتطیل ش ــرف و ات دو ط
گذاشــتن قــرآن ســاخته شــد. در ایــن بنــا، آیاتــی از قــرآن 
ــرآن  ــا دور در دروازه ق ــخ دور ت ــث و نس ــط ثل ــه خ را ب
ــه: »اّن  ــاق آی ــن ت ــمالی ای ــانی ش ــته اند ؛ در پیش نگاش
ــر  ــرا: 9( و ب ــوم« )اس ــی اق ــی ه ــدی للت ــران یه ــذا الق ه
پیشــانی جنوبــی و ســمت شــهر شــیراز آیــه: »قــل لئــن 
اجتمعــت االنــس و الجــّن علی...« )اســرا: 88( و در گوشــه 
غربــی طــاق آیــه: »انـّـا نحــن نّزلنــا الّذکــر« و ادامــه آیــه 
در گوشــه شــرقی: »و انـّـا لــه لحافظــون« )حجر: 9( نوشــته 
شده اســت. )منبــع، URL1( ایــن دروازه خــود نمــودی از 
تجلــی ذکــر و بیــان گــر اعتقــادات مــردم شــهر در کنــار 
ــد. )شــکل 2( ــردی عناصــر شــهری می باش ــش عملک نق

شکل 2. دروازه قرآن شیراز نمودی از اعتقاد  مردم شهر به ذکر و 
یاد خدا

نمودار 3. الگوی نظری تحقیق
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ــر در نظــر داشــتن ماهیــت عناصــر متذکــر در زیباســازی  چنــان کــه بیــان شــد واضــح اســت کــه می تــوان عــالوه ب
فضــای شــهری )بــه دو گونــه طبیعــی و انســان ســاخت( می تــوان آن هــا را در ســه نظــام عملکــردی، معنایــی و زیبایــی 

شــناختی بررســی نمــود. )نمــودار 3(
7- بررسی نمونه موردی )عناصر زیباسازی شهری قم(

همــان طــور کــه اشــاره شــد از ویژگی هــای شهرســازی اســالمی ذکــر می باشــد. فضــای ذکــر فضایــی اســت کــه بــر 
مبنــای تذکــرات و آگاهــی انســان بنــا گردیــده باشــد؛ از ایــن رو بــا توجــه بــه اهمیــت تبییــن ایــن صفــت در ســاخت 
عناصــر زیباســازی شــهری، هــدف تحقیــق حاضــر تبییــن جایــگاه ایــن اصــل در طراحــی ایــن عناصــر می باشــد. از ایــن 
ــا بررســی نمونه هایــی از ایــن موضــوع در شــهر قــم، )جــدول 2(  و تهیــه پرسشــنامه هایی  رو ســعی گردیــده اســت؛ ب
در راســتای ســنجش رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر، نظــر شــهروندان را در مــورد نحــوه القــای شــاخصه های بدســت 

آمــده و فهــم ایــن اصــل و ســایر نــکات آن شناســایی نمــود.
جدول 2. تحلیل و بررسی عناصر زیباسازی شهر قم

عملکرد، معنا، زیبایی: 
عناصر انسان ساخت.

استفاده از آثار هنری با 
ظاهر طبیعی در تعریف 

تابلوی ورودی و توجه به 
عملکرد و زیبایی و معنا. 

)ورودی بوستان(

عملکرد، زیبایی: عناصر 
انسان ساخت.

عملکرد در عناصر 
زیباسازی شهری و تداعی 

مفهوم زمان. )تقویم(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

تداعی باورهای مذهبی و 
فرهنگی در آثار هنری با 
استفاده از فرم ها و نمادها. 

)نماد علم عاشورا(

عملکرد، معنا، زیبایی: 
عناصر انسان ساخت.
نورپردازی شهری و 

استفاده از نمادها و عناصر 
طبیعی و کارآیی در عناصر 

زیباسازی. )پروانه(
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عملکرد، معنا، زیبایی: 
عناصر انسان ساخت.

تداعی باورهای مذهبی و 
فرهنگی در آثار هنری با 
استفاده از نمادها و فرم ها.

)محرم(

عملکرد، معنا، زیبایی: 
عناصر انسان ساخت.

تداعی باورهای مذهبی و 
فرهنگی و ترویج مفاهیم 

ایثار و شهادت در آثار 
هنری. )تصویر و وصیت 

شهدا(

عملکرد، زیبایی: عناصر 
انسان ساخت.

عملکرد در عناصر 
زیباسازی شهری و تداعی 

مفهوم زمان. )ساعت 
شهری(

عملکرد، معنا، زیبایی: 
عناصر انسان ساخت.

تداعی مفاهیم دینی با 
استفاده از آثار هنری و 

ایجاد بستری برای انتقال 
مفاهیم دینی و مذهبی. 

)این بقیه اهلل(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

تداعی نمادها و عوامل 
هویت ساز بومی و نیز 

باورهای مذهبی در آثار 
هنری و ایجاد حس مکان 
در خور ایام خاص محرم و 
ایجاد نوآوری. )قالی منقش 

به تصویر عاشورا(

عملکرد، معنا، زیبایی: 
عناصر انسان ساخت و 

طبیعی.
تلفیق عملکرد )آب نما( و 
وجود عناصر طبیعی چون 
آب بعنوان نماد پاکی در 

کنار عناصر غیر طبیعی در 
راستای انتقال معنا و ایجاد 

زیبایی. )آبنما(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

تداعی باورهای مذهبی و 
فرهنگی در آثار هنری و 
ایجاد حس مکان در خور 
ایام خاص محرم. )کاروان 

امام حسین )ع((

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت و طبیعی.

تداعی نمادها و عوامل 
هویت ساز بومی در آثار 
هنری و ایجاد نوآوری.
)المان خانه های سنتی(

عملکرد، معنا، زیبایی: 
عناصر انسان ساخت.

تداعی مفاهیم دینی با 
استفاده از آثار هنری و 

ایجاد بستری برای انتقال 
مفاهیم دینی و مذهبی. 
)حدیث اهمیت قم به 
عنوان حرم اهل بیت(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

تداعی باورهای مذهبی 
و فرهنگی در عناصر 

زیباسازی و ایجاد نوآوری 
و حس مکان. )حدیث 

اهمیت قم به عنوان حرم 
اهل بیت(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

تداعی معانی ملی و 
فرهنگی با نمایش مفاهیم 
ایثار، شهادت و پایداری در 
آثار هنری ضمن کاربرد 

نمادهاو فرم ها و ایجاد حس 
مکان.)نمادهای پایداری(

عملکرد، معنا، زیبایی: 
عناصر انسان ساخت.

کارآیی درعناصر زیباسازی 
شهری با نمادها و فرم های 
درخور اقلیم گرم و خشک. 

)سایه بان(
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معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

تداعی مفاهیم ورزشی و 
ایجاد تشخص عناصر در 

ضمن استفاده از رنگ های 
شاد. )ورزش(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

توجه به مناسبت های 
ملی و استفاده از فرم ها و 
نمادها و ایجاد حس مکان 

و نوآوری. )هفت سین 
نوروزی(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

تداعی باورهای مذهبی و 
عناصر هویتی بومی؛ ایجاد 
حس مکان در آثار هنری. 

)درب ورودی تاریخی(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

تداعی نمادها و عوامل 
هویت ساز بومی با استفاده 
از نمادها و فرم ها )خلیج 

فارس(

عملکرد، معنا، زیبایی: 
عناصر انسان ساخت و 

طبیعی.
استفاده ترکیبی عملکرد 
)آب نما( و معنا )مشک 

آب و باورهای مذهبی( در 
ساخت آثار هنری.

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

ساخت عناصر شهری با 
استفاده از نمادها و فرم ها 

و ایجاد حس مکان و تاکید 
)میدان جهاد(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

انتقال معانی مذهبی در آثار 
هنری با استفاده از نظم 
هندسی و سادگی. )اسماء 

الهی(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

تداعی نمادها و عوامل 
هویت ساز بومی در آثار 
هنری و تاکید بر ماهیت 
اقلیم. )بادگیرهای کویری(

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

6:
00

 IR
D

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 J

un
e 

1s
t 2

02
1

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1941-fa.html


21

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 48 پاییز 1396
No.48 Autumn 2017

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

انتقال معانی مذهبی و 
فرهنگی با استفاده از آثار 
هنری. )حدیث انتظار فرج(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت و طبیعی. انتقال 

مفاهیم فرهنگی با استفاده 
از آثار هنری و ایجاد حس 
مکان و مقیاس انسانی و 
پرهیز از اشراف بر سایر 

عناصر. )تمثال امام خمینی 
در جوار بیت امام )ره((

معنا: عناصر انسان ساخت.
انتقال معانی ملی و 

فرهنگی و تاکید بر عناصر 
با استفاده از نمادها و فرم ها 

)میدان ارتش(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

ساخت عناصر شهری با 
استفاده از نمادها و فرم ها 
و رنگ؛ ایجاد حس مکان 

و تاکید )میدان سپاه(

عملکرد، معنا، زیبایی: 
عناصر انسان ساخت.

انتقال معانی مذهبی در 
آثار هنری با استفاده از 
نظم هندسی، سادگی و 

نظم هندسی.)المان القاب 
ائمه(

عملکرد، معنا، زیبایی: 
عناصر انسان ساخت.

ایجاد بستر نمایش مفاهیم 
مذهبی فرهنگی با استفاده 
از آثار هنری ضمن رعایت 
مقیاس انسانی و سادگی. 

)وصایایی شهدا(

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

انتقال مفاهیم شهروندی با 
استفاده از فرم ها و نماد ها 
و ایجاد نوآوری و تاکید. 

)ارتباط شهروندی با سامانه 
)137

معنا، زیبایی: عناصر انسان 
ساخت.

استفاده از نمادها و فرم ها 
و انتقال معانی فرهنگی 
با استفاده از ساخت آثار 
هنری. )کتاب و دیوان 

اشعار(

8- تحلیل یافته های پژوهش
ســاخت عناصــر زیباســازی شــهری در هــر جامعــه بــدون 
ــه  ــردم ب ــت م ــه خواس ــه ب ــی و توج ــازی فرهنگ زمینه س
ــا و  ــی از فض ــتفاده کنندگان اصل ــازندگان و اس ــوان س عن
ــه نظــر می رســد. از ایــن رو بــه  شــهر مفهومــی  ناآشــنا ب
جهــت تحلیــل مفهومــی  محتــوای موجــود )مبانــی نظــری 
مطــرح شــده و بررســی مصادیــق شــهری ملهــم از ذکــر( 
در فضــای شــهری قــم بــه تفصیــل مــورد بررســی 
ــهروندان و  ــت ش ــطح برداش ــه و س ــرار گرفت ــی ق میدان
ادراک آنــان و نیــز ســطح انتقــال معانــی و مفاهیــم 
و میــزان اثرگــذاری آن در عناصــر موجــود زیباســازی 
ــل  ــورد تحلی ــاری م ــی های آم ــق بررس ــهری از طری ش
ــای  ــی نمونه ه ــس از بررس ــن رو پ ــد. از ای ــرار گرفته ان ق
مــوردی، تصاویــر آن جهــت ارزیابــی و تطبیــق بــا نظــرات 
ــراد مــورد  ــن اف ــه صــورت پرسشــنامه در بی شــهروندان ب

نظــر )زائریــن و شــهروندان قــم( توزیــع گردیــد؛ در 
ــده اســت  ــعی ش ــاری س ــه آم ــایی و انتخــاب جامع شناس
کــه از دو گــروه از شــهروندان اســتفاده شــود. گــروه اول 
ــد  ــوان شــهروند عــام و فاق ــه عن کســانی هســتند؛ کــه ب
ــالمی اند.  ــازی اس ــاری و شهرس ــه معم ــص در زمین تخص
و گــروه دوم دانشــجویان و مهندســان در رشــته معمــاری 
ــنامه ها از  ــل پرسش ــی تکمی ــند. ط ــازی می باش و شهرس
ــد  ــهری واج ــر ش ــات و عناص ــر: تزئین ــش هایی نظی پرس
ــم؟  ــا بنامی ــا را زیب ــه آن ه ــند ک ــی باش ــه ویژگی های چ
مدل هــای طراحــی شــده چــه ویژگــی خاصــی دارد و شــما 
ــا نمادهــا و نشــانه های ایــن  ــدازد؟ آی ــاد چــه میان ــه ی را ب
مــدل بــرای شــما قابــل درک اســت؟ تــا چــه حــد وجــود 
ــابهی از  ــوارد مش ــد؟ و م ــد می دانی ــر را مفی ــن عناص ای

ــد. ــور ســوال گردی ــراد مذک اف
بــر طبــق نظــرات اکثریــت پاســخگویان: »زمانــی کــه از 
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ــر و احجــام مذهبــی در تزئینــات«، »مناســبت های  تصاوی
ــم  ــخ ق ــه بــه تاری ــواردی ک ــی« و  »م ــم و تاریخ مه
ــهری  ــای ش ــوند؛ المان ه ــتفاده ش ــند؛« اس ــط باش مرتب
زیباتــر می گردنــد. آنــان همچنیــن توجــه مدل هــای 
ــتفاده  ــم« و »اس ــه ق ــط منطق ــه محی ــده »ب ــی ش طراح
ــن  ــته اند. ولیک ــان داش ــد اذع ــی« را مفی ــارات دین از عب
ــادی  ــراد ع ــه اف ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــاوت یافته ه تف
در شناســایی و فهــم نــکات مــورد نظــر در طــرح مذکــور، 
ــام« و  ــه احج ــته های بدن ــارات و نوش ــد »عب ــی مانن نکات
ــد؛ در  ــرار داده ان ــد ق ــورد تاکی ــتر م ــود آب« را بیش »وج
حالــی کــه مهندســان و دانشــجویان بــه »همســاز بــودن 
ــرم  ــردازی در ف ــم نمادپ ــه مفاهی ــه ب ــم«، »توج ــا اقلی ب
ــابه  ــوارد مش ــدس« و م ــداد مق ــرد اع ــام« و »کارب احج
ــه  ــر اضاف ــان ب ــر آن، آن ــد. عــالوه ب توجــه نشــان داده ان
ــر  ــا در عناص ــی و معن ــار زیبای ــرد« در کن ــردن »عملک ک
ــر  ــار هن ــی« در آث ــر طبیع ــت عناص ــهری و »کاربس ش
ــن بررســی  ــی ای ــج تفصیل ــد. نتای ــد نموده ان شــهری تاکی
ــه  ــت. ب ــاهده اس ــل مش ــی 7 قاب ــداول 3 ال ــب ج در قال
منظــور تحلیــل داده هــا، رابطــه عناصــر متذکــر در فضــای 
شــهری )طبیعــی و انســان ســاخت( بــا ابعــاد ایجــاد فضای 
ذکــر )در ابعــاد عملکــرد، معنایــی و زیبایی شــناختی( 
بررســی شــده اســت. همچنیــن بــرای ســنجش هــر یــک 
ــای  ــاد فض ــهری و ایج ــای ش ــر در فض ــر متذک از عناص
ــن رو  ــن ســوال اســتفاده شــده اســت. از ای ــر از چندی ذک
ــز  ــل نی ــه و تحلی ــدن تجزی ــب ش ــس از ترکی ــواالت پ س
ــه  ــودن ســواالت ب ــه ای ب ــه فاصل ــا توجــه ب ــد. ب گردیده ان
ــون همبســتگی پیرســون  ــر شــده از دو آزم ــر ذک دو متغی
)5( بــرای همبســتگی بیــن متغیرهــا اســتفاده شــده اســت. 
ــر  ــه منظــور بررســی رابطــه بیــن دو متغی ایــن ضریــب ب
فاصلــه ای یــا نســبی اســتفاده می شــود )کالنتــری، 1387، 

.)108 ص 
جنســیت،  بــر حســب  پاســخ گویان  فراوانــی  توزیــع 
ــد را  ــردان و 49.9 درص ــد را م ــه 50.1 درص از کل نمون
ــر حســب وضــع تحصیــالت،  ــد. ب ــان تشــکیل می دهن زن
46.8 درصــد را افــراد کمتــر از دیپلــم، 50.3 درصــد را بــا 
تحصیــالت دیپلــم تــا کارشناســی و 2.9 درصــد را افــرادی 
ــوند.  ــامل می ش ــی ش ــر از کارشناس ــالت باالت ــا تحصی ب
ــه گــروه  ــق ب ــر حســب گــروه ســنی 27.1 درصــد متعل ب
ــنی 24-20  ــروه س ــد گ ــال، 22.4 درص ــنی 15-19 س س
ــال، 10.3  ــنی 25-29 س ــروه س ــد گ ــال، 21.4 درص س

ــروه  ــد گ ــال، 6.4 درص ــنی 30-34 س ــروه س ــد گ درص
ــنی 44-40  ــروه س ــد گ ــال، 4.1 درص ــنی 35-39 س س
ســال، 4.6 درصــد گــروه ســنی 45-49 ســال، 2.2 درصــد 
ــنی  ــروه س ــد گ ــال و 1.5 درص ــنی 50-54 س ــروه س گ
ــر حســب محــل ســکونت  ــر هســتند. ب ــاله و باالت 55 س
از کل نمونــه 67.6 درصــد را افــراد ســاکن در شــهر قــم و 
ــع  ــد. جــدول 3 توزی 32.4 درصــد را زوار تشــکیل می دهن
فراوانــی نمــره میانگیــن پاســخگویان بــر حســب عناصــر 
ــاخت(  ــان س ــی و انس ــهری )طبیع ــای ش ــر در فض متذک
اســت. بیشــترین نمــره میانگیــن 3.36 مربــوط بــه عناصــر 
ــاخت  ــان س ــر انس ــس از آن عناص ــد و پ ــی می باش طبیع

ــرار دارد. ــا 3.18 ق ب
جدول 3. توزیع فراوانی نمره میانگین پاسخگویان بر حسب عناصر 

متذکر در فضای شهری.

طبیعیانسان ساخت
3.18693.3652میانگین

انحراف از 
میانگین

0.057510.05321

3.27593.3412میانه
3.004.00مد

0.624821.12202انحراف معیار
1.174511.18521واریانس

میانگیــن  نمــره  فراوانــی  توزیــع   4 شــماره  جــدول 
پاســخگویان بــر حســب ابعــاد ایجــاد فضــای ذکــر 
ــن  ــت. در ای ــناختی( اس ــی و زیبایی ش ــردی، معنای )عملک
ــد؛ بیشــترین  ــه مشــاهده می کنی ــه ک ــان گون ــدول هم ج
نمــره میانگیــن 3.36 مربــوط بــه بعــد معنایــی و کمتریــن 
ــناختی  ــد زیبایی ش ــه بع ــوط ب ــن 2.55 مرب ــره میانگی نم

ــت. اس
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جدول 4. توزیع فراوانی نمره میانگین پاسخگویان بر حسب ابعاد 
ایجاد فضای ذکر در عناصر زیباسازی شهری.

زیباییمعناییعملكردی
شناختی

3.28483.36192.5506میانگین
انحراف از 

میانگین
0.46760.42300.4359

3.28623.30432.2720میانه
2.2803.172.00مد

انحراف 
معیار

0.909890.850920.88988

0.840690.722360.72912واریانس

ــدارr=0.132 و  ــون )مق ــن آزم ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــوان اذعــان داشــت کــه  ــاداری= 0.000( می ت ســطح معن
بیــن عناصــر متذکرســاز شــهری و ایجــاد فضــای ذکــر بــا 
اطمینــان الزم رابطــه ای معنــادار و مســتقیم برقــرار اســت؛ 
ــی  ــم از طبیع ــاز اع ــر متذکرس ــش عناص ــا افزای ــی ب یعن
ــاد  ــری ایج ــت بهت ــا کیفی ــر ب ــی، فضــای ذک ــا مصنوع ی

خواهــد شــد و بالعکــس.
جدول 5. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر عناصر متذکرساز 

)طبیعی و انسان ساخت( و ایجاد فضای ذکر در ابعاد سه گانه

عناصر متذکر 
در فضای 

شهری

مولفه های 
ایجاد فضای 

ذکر
ضریب 

همبستگی 
پیرسون

1.0000.132

0.004سطح معناداری
383383تعداد

ــرای ســنجش عناصــر متذکرســاز در فضاهــای شــهری  ب
ــده  ــتفاده ش ــاخت، اس ــان س ــی و انس ــه طبیع از دو گون
اســت کــه در این جــا بــه ســنجش همبســتگی هــر کــدام 

ــای  ــاد فض ــف ایج ــای مختل ــا مولفه ه ــاد ب ــن ابع از ای
ــه  ــناختی( پرداخت ــی و زیبایی ش ــردی، معنای ــر )عملک ذک

می شــود.
عناصــر طبیعــی: عناصــر طبیعــی شــامل نــور، آب، رنــگ، 
ــود در فضــای  ــی موج ــایر عناصــر طبیع ــاک و س ــاد، خ ب
ــهری  ــازی ش ــر زیباس ــرد در عناص ــورد کارب ــهری و م ش
اســت. در ایــن تحقیــق بــه منظــور ســنجش تاثیــر عناصــر 
ــان از  ــم آن ــزان فه ــر و می ــای ذک ــاد فض ــی در ایج طبیع
ایــن عناصــر از پاســخگویان پرســش شــده اســت. نتایــج 
ــاداری  ــه معن ــه رابط ــد ک ــون نشــان می ده ــون پیرس آزم
ــد  ــر در فضــای شــهری و بع ــی متذک ــن عناصــر طبیع بی
ــدار  ــه مق ــی ک ــه صورت ــت؛ ب ــته اس ــود داش ــی وج معنای
ــس از آن  ــاداری 0.013 اســت. پ r= 0.185 و ســطح معن
ابعــاد زیبایی شــناختی و عملکــردی در مراتــب بعــدی 
ــان  ــوان اذع ــن می ت ــر چنی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرار دارن ق
ــا  ــایر عناصــر ب ــان س ــی از می ــه عناصــر طبیع داشــت ک
مقــدار  r=0.185 بیشــترین تاثیــر را داشــته اســت. چنــان 
کــه معانــی متبــادر شــده بــه ذهــن از ایــن عناصــر واجــد 

ــد. ــی می باش ــت خاص اهمی
جدول 6. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین عناصر طبیعی و ایجاد 

ذکر در ابعاد گوناگون.

زیباییمعناییعملکردی
شناختی

عی
طبی

صر 
عنا

ضریب 
همبستگی 

پیرسون
0.86

)*(
0.185

0.099

سطح 
0.0850.0130.057معناداری

تعداد 
383383383داده ها

عناصــر انســان ســاخت: عناصــر انســان ســاخت شــامل 
نمادهــا و فرم هــا، اعــداد مقــدس، رنــگ و نــور مصنوعــی 
ــرای  ــود. ب ــری می ش ــر هن ــار و عناص ــز آث ــار و نی در آث
ســنجش ایــن موضــوع نیــز ســواالتی همچــون: عواملــی 
کــه در ایــن حــوزه واجــد اهمیــت می باشــند. و یــا ســطح 
ــهری  ــازی ش ــوع زیباس ــل مصن ــما از عوام ــت ش برداش
اســتفاده شــده اســت. نتایــج تحلیــل پیرســون حاکــی از آن 
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اســت کــه بیــن عناصر انســان ســاخت زیباســازی شــهری 
و ابعــاد عملکــردی و معنایــی رابطــه معنــادار وجــود دارد. 
و بعــد معنایــی در عناصــر انســان ســاخت بیشــترین تاثیــر 
ــا وجــود در نظــر داشــتن اعــداد ذیــل  را دارد کــه البتــه ب
اهمیــت بعــد عملکــردی نیــز در کنــار آن مشــهود اســت.
جدول 7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین عناصر انسان ساخت و 

ایجاد ذکر در ابعاد گوناگون.

زیباییمعناییعملکردی
شناختی

خت
 سا

سان
ر ان

ناص
ع

ضریب 
همبستگی 

پیرسون
 )*(
0.132

 )*(
0.1820.092

سطح 
0.0090.0000.071معناداری

تعداد 
383383383داده ها

9- نتیجه گیري و جمع بندي
شــهر مــدرن خصلــت تکثرگرایی، 
را در  و بی هویتــی  مادی گرایــی 
قــوت  اســتفاده کنندگان  ذهــن 
ــی  ــن تجل ــه بی ــد. رابط می بخش
ــا(  ــق نماده ــی )از طری ــر اله ذک
و تجلــی یــاد خــدا در زندگــی 
امــروزی شــهروندان  غافــل از 
اصالــت انســانی و هویــت معنــوی 
ــن  ــت و در ای ــروری اس ــان ض آن
و  هنرمنــدان  معمــاران،  راســتا 

ــه  ــن رو وظیف ــد. از ای ــی ای دارن ــش اساس ــازان نق شهرس
ــر  ــهری ب ــازه های ش ــی در س ــام معنای ــت نظ ــان تقوی آن
از طراحــی زیبایی شناســانه،  اســاس نظامــی حاصــل 
ــوی اســت.  ــم معن ــی منبعــث از مفاهی عملکــردی و معنای
در دوران مــدرن و زندگــی پــر هیاهــوی شــهری معاصــر، 
نیــاز بــه عناصــر، نماد هــا و نشــانه هایی کــه جنبــه 
ــند؛  ــته باش ــان داش ــه انس ــی ب ــی بخش ــادآوری و آگاه ی
ضــروری بــه نظــر می رســند. از ایــن رو معمــاری، کالبــد 
ــی  ــوان اجزای ــه عن ــازی شــهری ب شــهر و عناصــر زیباس
ــی  ــل توجه ــش قاب ــر نق ــره بش ــی روزم ــای زندگ از فض

ــف  ــع مختل ــد داشــت. در جوام ــی خواهن ــن تذکرده در ای
و  یــادآوری  نقــش  گوناگونــی  نشــانه های  و  نمادهــا 
ــی،  ــای اجتماع ــا ویژگی ه ــب ب ــکات متناس ــی ن تذکرده
اقتصــادی، تاریخــی و فرهنگــی جامعــه خــود را بــر عهــده 
دارنــد؛ ولیکــن می بایســت معمــاران و شهرســازان از 
ــگ  ــا فرهن ــده ب ــازی نش ــرف و مناسب س ــای ص تقلید ه
و هویــت بومــی خــود پرهیــز نماینــد و از نمادهــا و 
ــتفاده  ــود اس ــهروندان خ ــرای ش ــنا ب ــام آش ــانه های ن نش
ــاری و  ــات معم ــا و صف ــت ویژگی ه ــن جه ــد. بدی بنماین
شهرســازی بومــی و ایرانــی اســالمی نقــش قابــل توجهــی 
در راســتای آگاهــی، بیــداری و هویت منــدی شــهروندان و 
ــد  ــان خواهن ــی آن ــی و ذهن ــای منظــر عین ــن ارتق همچنی
ــاد  ــتای ایج ــهری در راس ــای ش ــی المان ه داشــت. طراح
فضــای ذکــر بــا توجــه بــه عناویــن مختلفــی چــون: توجــه 
بــه مناســبت های تاریخــی، آداب و رســوم و فرهنــگ 
ــی و  ــماء اله ــات و اس ــات و روای ــه آی ــه ب ــه، توج جامع
ــه و ...  ــت منطق ــاری و هوی ــه معم ــه ب ــن، توج معصومی
قابــل تعریــف می باشــند. بــه عبــارت دیگــر بــا توجــه بــه 
ــورد  ــی م موضــع طراحــی تفاســیر و برداشــت های متفاوت
ــی در  ــای گوناگون ــت. معیاره ــد گرف ــرار خواهن ــی ق ارزیاب
ایجــاد فضــای ذکــر در عناصــر شــهری موثــر می باشــند.

نمودار 4. معیار های ایجاد فضای متذکر

ایــن معیارهــا در شــکل ذیــل عنــوان گردیــده انــد. 
ــاخت  ــی و انسان س ــای طبیع ــی معیاره ــودار 4( تمام )نم
ــق  ــه طب ــر چ ــد اگ ــش دارن ــر نق ــاد فضــای متذک در ایج
نتایــج ایــن پژوهــش نقــش، ادراک و تاثیرگــذاری عوامــل 

ــت. ــر اس ــتر و موثرت ــی بیش طبیع
ــال  ــزوم انتق ــر ل ــهروندان ب ــت ش ــد اکثری ــرات و تاکی نظ
ــازی  ــر زیباس ــب عناص ــاص، در قال ــی خ ــم و معان مفاهی
شــهری می باشــد. آنــان انتقــال مفهــوم مذهبــی، دینــی و 
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ــوع نگــرش  ــد؛ ولیکــن ن هویت منــد را ضــروری می پندارن
ــد.  ــاوت می باش ــر متف ــا عناص ــورد ب ــا در برخ و دیدگاه ه
ــا  ــهروندان در درک نمادپردازی ه ــی ش ــام وکل ــدگاه ع دی
ــراد  ــبت اف ــه نس ــان ب ــه طراح ــم تخصص گرایان و مفاهی
ــد؛  ــر می باش ــن ت ــری پایی ــه هن ــص در حیط دارای تخص
ــی،  ــه از معان ــد؛ ک ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــن رو ض از ای
نمادهــا، عناصــر و نشــانه های نــام آشــناتری چــون 
مفاهیــم و کتیبه هــای مذهبــی و قابــل درک در کنــار 
ــه نظــر  ــان ب ــه اســتفاده گــردد. چن ــردازی هنرمندان نمادپ
می رســد کــه هویــت کالبــدی عناصــر زیباســازی شــهری 
بــه پیــروی از اصــول شــهر اســالمی نظیــر ذکــر و ایجــاد 
ــی و  ــل نظــام عناصــر طبیع ــر، نتیجــه تعام فضــای متذک
ــم  ــات قائ ــره و صف ــور و غی ــاد، ن ــر آب، ب ــی نظی مصنوع
ــام  ــه نظ ــتن س ــر داش ــراه در نظ ــه هم ــا ب ــه ذات آن ه ب
ــش اساســی ای  ــناختی نق ــی و زیبایی ش ــردی، معنای عملک
ــه در  ــاص ریش ــای خ ــه نماده ــر چ ــد اگ ــا می نماین را ایف
ــازندگان  ــی س ــادی و جهان بین ــی، اعتق ــای مذهب باوره
ــف  ــای مختل ــا و زمان ه ــن رو در فرهنگ ه ــته و از ای داش
ــف  ــت و در تعری ــده اس ــتفاده ش ــوع اس ــه ای متن ــه گون ب
ــزایی را  ــه س ــش ب ــهری نق ــازی ش ــر زیباس ــام عناص نظ
ــه هــر ســه بعــد  ــر آن توجــه ب داشــته اســت. و عــالوه ب
ــازی  ــاخت عناصــر زیباس ــی در س ــا و زیبای ــرد، معن عملک

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــهری ض ش
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ــر - 26 ــار ذک ــداهلل )1389(، »آث ــی، عب ــوادی آمل ج
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چهاردولــی، منوچهــر و شــیدا روســتایی )1389(، - 27
»مدیریــت نورپــردازی شــهرها و اســتفاده از 
در  جغرافیایــی  اطالعــات  سیســتم  فنــاوری 
منطقــه ای  همایــش  شــهرها«.  نورپــردازی 
ــر:  ــهری، مالی ــت ش ــهروند و مدیری ــهر، ش ش

ــر. ــد مالی ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــا - 28 ــار ت ــن )1386(، »از ش ــید محس ــی، س حبیب

ــران. ــگاه ته ــارات دانش ــران: انتش ــهر«. ته ش
ــداد در - 29 ــگاه اع ــه )1386(، »جای ــن زاده، آمن حس

ــداد  ــر اع ــد ب ــا تاکی ــران ب ــردم ای ــگ م فرهن
هفــت و چهــل«. نشــریه فرهنــگ و مــردم 

ایــران، شــماره 10، تهــران، 165-189.
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ایرانــی  باغ هــای  در  »نمادپــردازی   ،)1393(
در دوره اســالمی و ارتبــاط آن بــا باورهــای 
ــه نقش جهــان،  ــی ســازندگان«. دوفصلنام مذهب

ــران، 47-55. ــارم، شــماره 1، ته ــال چه س
ــی - 31 ــه حــاج بابای ــگار، و مرضی ــن، ن ــدری متی حی

ــن همنشــینی  )1392(، »بررســی ســاختار نمادی
ــاد و خــاک و مــدول  ارکان مــاده: آب، آتــش، ب
هــای ضمنــی«. دومیــن همایــش ملــی معماری 
ــر  ــگاه هن ــز، دانش ــالمی، تبری ــازی اس و شهرس

ــز. اســالمی تبری
خســروی، محمدباقــر )1378(، »آب در فرهنگ، - 32

هنــر و معمــاری ایرانــی«. نشــریه هنــر، شــماره 
49، تهــران، 112-120.

مرضیــه - 33 و  طاهــر،  دســتجردی،  خوشــحال 
کاظمــی )1389(، »تحلیــل جایــگاه ذکــر در 
بازتــاب آن در عرفــان اســالمی«.  قــرآن و 
ــی،  ــات فارس ــان و ادبی ــنامه زب ــریه پژوهش نش

ســال دوم، شــماره 5، تهــران، 15-40.
خوش نظــر، ســیدرحیم، و محمدعلــی رجبــی - 34

ــی و  ــری ایران ــگ در نگارگ ــور و رن )1388(، »ن

معمــاری اســالمی«. ماهنامــه کتــاب مــاه هنــر، 
ــاب، 70-76. ــه کت ــران: خان شــماره 127، ته

ــیرمحمدی - 35 ــیما ش ــد، و س ــی، احم ــی طیب خیال
)1392(، »بررســی رمــز و نمــاد در حدیقــه 
ســنایی«. نشــریه مطالعــات نقــد ادبــی، شــماره 

30 ، تهــران، 1-23. 
ــور و - 36 ــای ن ــی )1384(، »فض ــاج، سیدموس دیب

معمــاری نــور«. فصلنامــه بــاغ نظــر، ســال دوم، 
ــران، 48-50. ــماره 3، ته ش

ذبیــح نیــا عمــران، آســیه و ســید خلــف حوتــی - 37
ــت  ــگ در روای ــی رن ــژاد )1392(، »روانشناس ن
ــال دوم،  ــان، س ــریه چیدم ــذرا«. نش ــق و ع وام

ــزد، 154-163. ــماره 2، ی ش
ــجد - 38 ــاری مس ــر )1379(، »معم ــوی، نیلوف رض

ــن  ــاالت دومی ــه مق ــور«. مجموع ــیقی ن موس
ــق  ــاری مســجد: اف ــی معم ــن الملل ــش بی همای

ــان.  ــده، کاش آین
ــاهنامه«. - 39 ــگ در ش ــن )1385(، »رن ــن، امی روش

ــران، 67-70. ــماره 27.، ته ــظ، ش نشــریه حاف
ذکــر«. - 40 »حقیقــت   ،)1385( علــی  رهبــر، 

فصلنامــه انجمــن معــارف اســالمی ایــران، 
.85-104 قــم،   ،3 شــماره  دوم،  ســال 

ــی: - 41 ــات قدس ــرا )1379(، »تجلی ــردی، حمی زم
تمهیــدات عــددی اســطوره، ســمبل و نشــانه«. 
نشــریه دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی 
دانشــگاه تهــران، دوره 44، شــماره 156، تهران، 

.259-273
جــم - 42 مهــدوی  زهــرا  و  ســجادزاده، حســن 

ــاری  ــدس در معم ــداد مق ــش اع )1392(، »نق
ــران،  ــی عم ــن الملل ــس بی ــالمی«. کنفران اس
معمــاری و توســعه پایــدار شــهری، تبریــز، 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تبریــز.
»نمادگرایــی - 43  ،)1390( حســین  ســلطان زاده، 

در تــاج محــل«. نشــریه هویت شــهر، ســال 
پنجــم، شــماره 9، تهــران، 37-47.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

6:
00

 IR
D

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 J

un
e 

1s
t 2

02
1

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1941-fa.html


28

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 48 پاییز 1396
No.48 Autumn 2017

شــریف، حمیــد رضــا )1381(، »یــادی از دروازه - 44
ــم،  ــال دوازده ــه، س ــه صف ــرآن«. دوفصلنام ق

ــران، 102-117.     ــماره 34، ته ش
شــکاری، جــواد )1381(، »معمــاری مســجد - 45

در نظــام اســالمی«. نشــریه مســجد، ســال 
یازدهــم، شــماره 63، تهــران، 42-45.

بمانیــان - 46 محمدرضــا  و  شــریف،  شــهیدی، 
)1388(، »نقــش خدامحــوری در شــکل دهی 
ــاری  ــای معم ــزاء و عملکرده ــاختار، اج ــه س ب
ــر،  ــاه هن ــاب م ــه کت ــران«. ماهنام ــالمی ای اس
شــماره 127، تهــران: خانــه کتــاب، 46-55.

حبیــب اهلل - 47 و   پریســا،  اصــل،  صحافــی 
ــر  ــداوم عناص ــی ت ــی )1390(، »بررس آیت الله
ــاری  ــتان در معم ــران باس ــاری ای ــی معم تزئین
دوران اســالمی ایــران تــا پایــان دوره صفــوی«. 
فصلنامــه نگــره، شــماره 19، تهــران، 63-79.

نــدا، و ســیدمصطفی مختابــاد - 48 ضیاءبخــش، 
نــور  امرئــی )1389(، »معنابخشــی عبــادی 
طبیعــی در فضــای معمــاری؛ دو فیلــم نــور 
مهرجویــی«.  پــری  و  برگمــن  زمســتانی 
فصلنامــه هنرهــای زیبــای نمایشــی و موســیقی، 

.59-70 تهــران،   ،42 شــماره 
ــر - 49 ــیدنظام الدین امامی ف ــه، و س ــی، معصوم طوس

)1390(، »نمادشناســی و نشانه شناســی عناصــر 
باغ هــای ایرانــی باتوجــه بــه عناصــر بــاغ فیــن 
کاشــان«. فصلنامــه نگــره، شــماره 17، تهــران، 

.59-71
طوفــان، ســحر )1385(، »بازشناســی نقــش آب - 50

در حیــاط خانــه هــای ســنتی ایــران«. فصلنامــه 
بــاغ نظــر، شــماره 6، تهــران،  72-81.

طهــوری، نیــر )1386(، »نمــاد و نشــانه در - 51
تفســیر معمــاری اســالمی«. نوشــته: آلــگ 
گرابــار، نشــریه گلســتان هنــر، شــماره 9، 

.13-25 تهــران، 
عالءالدیــن، ســیدمحمدرضا )1382(، »معمــاری - 52

ذکــر و معمــاری غفلــت از منظــر قــرآن کریــم«. 
ــر، ســال دوم، شــماره 9، اصفهــان،  نشــریه کوث

.34-39
علــم الهــدی، هــدی )1382(، »آب در معمــاری - 53

ایرانــی«. ماهنامــه کتــاب مــاه هنــر، شــماره 57 
و 58، تهــران، خانــه کتــاب، 84-90.

ــل - 54 ــگاه عق ــد )1391(، »جای ــادی، محم علی آب
در مفهــوم پایــداری شــهر؛ نگاهــی دیگــر 
بــه مبانــی نظــری معمــاری و شهرســازی 
معمــاری  مطالعــات  دوفصلنامــه  اســالمی«. 
ایــران، ســال اول، شــماره 1، کاشــان، 25-37.

فقیهــی مقــدس، نفیســه )1383(، »آثــار و فوایــد - 55
ذکــر خــدا«. نشــریه شــمیم یــاس، شــماره 14، 

قــم،  14-17.
فغفــوری، ربــاب، و حســن بلخــاری قهــی - 56

)1393(، »تجلــی حکمــت اســالمی در ســاختار 
ــر  ــرم مطه ــام ح ــن ف ــراب زری ــن مح و مضامی
ســال  نقش جهــان،  دوفصلنامــه  رضــوی«. 

چهــارم، شــماره 1، تهــران، 7-15.
کفشــچیان مقــدم، اصغــر، و مریــم یاحقــی - 57

)1390(، »بررســی عناصــر نمادیــن در نگارگری 
ــتم،  ــال هش ــر، س ــاغ نظ ــه ب ــی«. فصلنام ایران

ــران، 65-76. ــماره 19، ته ش
ــل - 58 ــردازش و تحلی ــل. 1387. پ ــری، خلی کالنت

ــا  داده هــا در تحقیقــات اجتماعــی- اقتصــادی ب
اســتفاده از نــرم افــزار spss. تهــران: فرهنــگ 

صبــا.
کلینــی الــرازی، محمــد بــن یعقــوب بــن - 59

اســحاق ابــن جعفــر. 1359. اصــول کافــی.  ت : 
ســیدجواد مصطفــوی، جلــد8، تهــران: انتشــارات 

ــت. ــل بی ــرفرهنگ اه دفترنش
گرگانــی، مهرانــه )1376(، »ابــزار روشــنایی - 60

ــران«.  ــاری ای ــور در معم ــالمی و ن ــر اس در هن
ــراث فرهنگــی، شــماره 17، تهــران،  نشــریه می

.49-55
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ماجــدی، حمیــد، و زهرالســادات ســعیده زرآبادی - 61
)1389(، »جســتاری در نشانه شناســی شــهری«. 

نشــریه آرمانشــهر، شــماره 4، تهــران، 49-56.
مجلســی، ابــوذر )1387(، »مفهــوم نــور و رنــگ - 62

و بررســی آرای هانــری کربــن در کتــاب انســان 
نورانــی در تصــوف ایرانــی؛ باتوجــه بــه معمــاری 
ــماره  ــر، ش ــاه هن ــاب م ــه کت ــوی«. ماهنام صف

118، تهــران: خانــه کتــاب، 18-30.
مجلســی، محمــد باقــر )1385(، »بحاراالنــوار«. - 63

جلــد 73، قــم، نشــر فقــه.
ــی - 64 ــد )1392(، »تجل ــن، حام ــدی خوش بی محم

معمــاری  نگارگــری  کتیبــه  در  خداونــد 
ــاری  ــی معم ــش مل ــن همای ــالمی«. دومی اس
ــر  ــگاه هن ــز، دانش ــالمی، تبری ــازی اس و شهرس

ــز. ــالمی تبری اس
ــد؛ - 65 ــر هنرمن ــرداد )1382(، »ذک ــودزاده، مه محم

نمونه هایــی از نســبت ذکــر بــا صناعــت در 
ــماره 6،  ــال، ش ــه خی ــی«. فصلنام ــون فارس مت

تهــران، 84-89.
مروتــی، ســهراب، و ســارا ســاکی )1392(، - 66

»معناشناســی واژه ذکــر در قــرآن کریــم«. 
نشــریه آموزه هــای قرآنــی، شــماره 17، مشــهد، 

.135-154
مصبــاح یــزدی، محمدتقــی )1386(، »ذکــر - 67

ــریه اصــالح و  ــی«. نش ــم غفلت زدای ــل مه عام
ــران، 45-48. ــماره 65، ته ــت، ش تربی

مفیــدی شــمیرانی، ســید مجیــد، و نیلوفــر - 68
ــه  ــاز )1392(، »گون ــدم، و منصــوره طاهب نیک ق
جنوبــی  جزایــر  و  بنــادر  شــهرها،  شناســی 
ــا معیارهــای آبادانــی«.  ایــران؛ در دوره قاجــار ب
ــماره 26،  ــم، ش ــال ده ــر، س ــاغ نظ ــه ب فصلنام

تهــران، 59-70.
»معرفــی - 69  ،)1388( غالمحســین  معماریــان، 

ایــران؛  ناشــناخته  معمــاری  از  ای  گوشــه 
نامــه  دوفصلنامــه  انبارهــا«.  آب  ســاختمان 

ــماره 2،  ــال اول، ش ــازی، س ــاری و شهرس معم
.125  -141 تهــران، 

ــی - 70 ــیروان عظیم ــین، و  س ــان، غالمحس معماری
یابــی  »ریشــه   ،)1393( کبــودی  مهــدی  و 
ــه  ــای ابنی ــره ه ــی در پنج ــگ آب ــت رن کاربس
ابنیــه  مــوردی  نمونــه  مســکونی؛  ســنتی 
مســکونی اورامــان«. فصلنامــه پژوهــش هــای 
 ،3 شــماره  اول،  ســال  اســالمی،  معمــاری 

.46-59 تهــران،  
منصــوری، ســید امیــر )1388(،  »معمــاری - 71

ــماره 1،  ــال اول، ش ــر، س ــه منظ آب«. فصلنام
تهــران، 2-3.

موســوی، ســیدمحمدرضا )1393(، »تجلــی ذکــر - 72
و رمزپــردازی مســجد در معمــاری ایرانــی و 
ــاری  ــی معم ــش مل ــن همای ــالمی«. دومی اس
همــدان،  شــهری،  محیط زیســت  و  عمــران 

ــح. ــهید مفت ــکده ش دانش
مطــور - 73 ســها  و  محمدجــواد،  مهدوی نــژاد، 

گنبدهــای  در  نورگیرهــا  »کیفیــت   ،)1391(
ایرانــی؛ بــا رویکــرد بــه مســائل ســازه ای 
گنبــد«. دوفصلنامــه نقش جهــان، ســال دوم، 

.1-12 تهــران،   ،3 شــماره 
ــز - 74 ــب، و مهرانگی ــه کات ــول، و فاطم ــی، بت نایب

ــر  ــک )1386(، »تاثی ــروز بیرش ــری، و به مظاه
ــی و   ــت زندگ ــر کیفی ــی ب ــای داخل ــور فضاه ن
رفتارهــای اخالقــی انســان«. فصلنامــه اخــالق 
ــاوری، ســال دوم، شــماره 3 و 4،  ــوم و فن در عل

ــران، 65-72. ته
نقــره کار، عبدالحمیــد، و فرهنــگ مظفــر، و - 75

مریــم عظیمــی )1390(، »جایــگاه خیــال در 
آفرینــش اثــر هنــری، از منظــر اســالمی«. 
نشــریه انجمــن علمــی معمــاری و شهرســازی 

ایــران، شــماره 3، تهــران، 91-102.
نقــره کار، عبدالحمیــد، و مهــدی حمزه نــژاد، - 76

و صدیقــه معین مهــر )1392(، »راهبردهــای 
ــط  ــی محی ــانی در طراح ــالت انس ــت تعام تقوی
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ــوردی  ــه م ــالمی مطالع ــر اس ــی از منظ زندگ
ــاس  ــان در دو مقی ــن کرم ــت که ــی باف بررس
ــهری،  ــات ش ــه مطالع ــه«. فصلنام ــه، خان محل

شــماره 3، ســنندج، 31-46.
روش - 77 و  »منابــع   ،)1378( محمــد  نقــی زاده، 

شــناخت مبانــی نظــری معمــاری قدســی و 
شــهر اســالمی«. نشــریه هنــر، شــماره 40، 

.99-116 تهــران، 
و - 78 »معمــاری   ،)1385( محمــد  نقــی زاده، 

شهرســازی اســالمی«. اصفهــان، انتشــارات 
راهیــان.

ــان )1387(، - 79 ــم درودی ــد، و مری ــی زاده، محم نق
»تبییــن مفهــوم گــذار در مبانــی هویــت تمــدن 
ــال دوم،  ــهر، س ــت ش ــه هوی ــی«. فصلنام ایران

ــران، 73-84. ــماره 3،  ته ش
نقــی زاده، محمــد )1389 الــف(، »تاملــی در - 80

ــات  ــه مطالع چیســتی شــهر اســالمی«. فصلنام
ــماره1،  ــال اول، ش ــالمی، س ــی اس ــهر ایران ش

تهــران، 1-14.
و - 81 »تحلیــل  ب(،   1389( محمــد  نقــی زاده، 

طراحــی فضــای شــهری«. تهــران، پژوهشــکده 
ــگاهی. ــاد دانش ــاری جه ــر و معم ــگ، هن فرهن

ــن - 82 ــر عالی تری ــد )1391(، »ذک ــی زاده، محم نق
ــی«.  ــط زندگ ــن محی ــرای عالی تری ــی ب ویژگ
ــم،  ــال هجده ــر، س ــاه هن ــاب م ــه کت ماهنام
ــاب، 14-19. ــه کت ــران: خان ــماره 173، ته ش

»اصالــت - 83  ،)1384( علیرضــا  نوروزی طلــب، 
ــر«.  ــوژه در هن ــودن س ــی ب ــی و انضمام زیبای
فصلنامــه بــاغ نظــر، ســال دوم، شــماره 3، 

.64-76 تهــران، 
»نظریــه - 84  ،)1387( علیرضــا  نوروزی طلــب، 

فرمــال؛ اســاس نقــد، تفســیر و فهــم آثــار 
ــم،  ــال پنج ــر، س ــاغ نظ ــه ب ــری«. فصلنام هن

.69-88 تهــران،   ،10 شــماره 
 وجدانــی، بهــروز )1381(، »اعــداد نمادیــن 7 و - 85

12 در موســیقی ایرانــی«. ماهنامــه کتــاب مــاه 
ــاب،  ــه کت ــران: خان ــماره 51 و 52، ته ــر، ش هن

.119-122
هاشــمی، آذیــن، و رضــا گــودرزی )1393(، - 86

ــن  ــاری«. دومی ــدس در معم ــداد مق ــش اع »نق
کنگــره بیــن المللــی ســازه، معمــاری و توســعه 

ــز. ــهری، تبری ش
87	 https://goo.gl/mAARVN )دسترســی در 
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