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بررسی هویت شهری ایالم و مؤلفه های هویت بخش آن
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چکیده
در حالـی کـه آنچـه از اغلـب شـهرهای کنونـی مـا در ذهـن عموم شـکل گرفته مجموعـه ای از 
سـاختمان های بلنـد، پارک هـا و خیابان هاسـت؛ امـا شـهرها و فضاهـای شـهری از شـخصیت 
و هویـت ویـژه ای برخـوردار هسـتند. هویـت هـر شـهر را ویژگی هـا و امتیـازات آن شـهر در 
دوره ای نسـبت بـه دورۀ پیـش مشـخص می سـازد. در ایـن زمینـه آنچـه قابل تأمل اسـت وجوه 
اشـتراک و تمایـز شـهرها بـا هم اسـت. صفات هویتی شـهر متشـکل از صفات هویتـی طبیعی، 
مصنوعـی و انسـانی اسـت. بـا توجـه بـه اهمیت هویت شـهری، ایـن پژوهش با هدف بررسـی 
شـاخص های مؤثـر بـر شـکل گیری هویت شـهر ایـالم و ارزیابی تطابـق معماری شـهری ایالم 
بـا ایـن شـاخص ها انجـام شـده اسـت. روش تحلیل در ایـن مقالـه، توصیفی- تحلیلی اسـت و 
اطالعات مورد نیاز به روش اسـنادی و مشـاهدات میدانی جمع آوری شـده اسـت. نتایج تحقیق 
نشـان داد کـه از میـان مؤلفه هـای اصلی که برای شـناخت و بررسـی هویت شـهر ایـالم در نظر 
گرفتـه شـده اند، مؤلفه هـای مصنـوع که خود ناشـی از عامل سیاسـت هسـتند بیشـترین تأثیر را 
داشـته اند؛ همچنیـن یافته هـا نشـان داد کـه معماری شـهری ایالم بـا مؤلفه های تاریخی، انسـانی 

و طبیعـی آن تطابق چندانـی ندارد.
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مقدمه و بیان مسئله
هویـت1  تعییـن کننـدۀ میـزان دلبسـتگی و احسـاس تعلـق افـراد نسـبت بـه خود، 
خانـواده، گـروه، شـهر، جامعـه و کشـور اسـت؛ همچنیـن تعییـن می کنـد کـه یک 
فـرد چـه کسـی اسـت، از کجـا آمده، به کجـا و چه چیزهایـی تعلـق دارد و به کجا 
بایـد بـرود. هویـت بـرای جامعـه هم تعیین کننـده و مهم اسـت و در واقع چیسـتی 
و چگونگـی را مشـخص می کنـد؛ چنانکـه بـدون آن، فرد، گـروه و جامعـه از یک 
چیسـتی و ماهیـت2  ویـژه و خـاص محـروم خواهنـد بـود. هویـت انباشـته ای از 
زمینه هـای3  تاریخـی- اجتماعـی- دینـی اسـت و ماننـد نقشـۀ راه ذهنـی، راهنمـا 
و الگوبخـش زندگـی فـرد و جامعـه اسـت. مطابـق پژوهش هـای مختلـف، زمانی 
کـه افـراد از هویت خـود، گروه، محـل زندگی و جامعه و کشورشـان آگاه نباشـند 
احسـاس تعلقـی نیـز بـه آنهـا نخواهنـد داشـت؛ در نتیجه دلیـل و قاعدهـای برای 
پذیریـش هنجارهـا4  و آرمان هـای5  آنها نیـز باقی نخواهد ماند؛ از ایـن رو با توجه 
بـه اهمیـت بسـیار زیـاد هویت، مطالعـه دربـارۀ هویت فرد، گـروه، شـهر و جامعه 

می یابد. ضـرورت 
     شـهرها نیـز همچـون انسـان ها ویژگی هـا، هویـت و شـخصیت مخصـوص به 
خـود )توپکـو6 ، 2011: 1048( و روح دارنـد )کایاپاک7 ، 2010: 373(. روح شـهر8   
که بخش مهمی از آن از هویت شـهر9  منشـأ گرفته اسـت در توسـعه، سـرزندگی 
و قابلیـت سـکونت داشـتن10  آن شـهر تأثیـر مهمـی دارد. هویـت هر شـهر تجلی 
فرهنـگ در محیـط )نوفـل و همکاران، 1388: 57( و شـاخص تمایز11  آن از شـهر 
دیگـر اسـت. شـهر بـا دارا بـودن ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد و قـوت و ضعف 
در عناصـر مشـترک میـان شـهرها بـرای خـود هویتی می سـازد کـه موجب خاص 

1. Identity
2. Nature
3. Context
4. Norms
5. Ideals
6. Topçu
7. Kayapak
8. Soul of the City
9. City Identity
10.Habitability
11. Distinction
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بـودن، تداعـی خاطـره و افزایش حـس تعلق خاطر1  در میان شـهروندان می شـود.
بناهـا، مکان هـا، تاریـخ، محیـط طبیعـی و فعالیت های شـهروندان به همـراه فضای 
اجتماعـی و فیزیکـی به هویت شـهری شـکل می دهنـد. این هویت گـذرگاه مهمی 
را بـرای توسـعۀ اقتصـاد، فرهنـگ و سیاسـت شـهرها و شـهری ها )شـهروندان( به 
وجـود مـی آورد. انسـان ها برای پنـاه بردن به مکان، خانـه را، بـرای راه رفتن، راه را 
و بـرای به اشـتراک گذاشـتن بناهای عمومـی، پارک هـا، باغ ها، میدان ها، چشـمه ها 
و ... را می سـازند و یـک هویـت را بنـا می کننـد. شـهری نیـز کـه بـا دسـت های 
خـود برایـش هویت سـاخته اند شـروع به سـاختن هویت برایشـان می کند و شـهر 
هویت شـان می شـود، هویـت افـراد نیـز بـا هویت شـهر یکـی می گردد، سـپس به 
آنها پاریسـی، اصفهانی، بیروتی و اسـتانبولی گفته می شـود )کایاپاک، 2010: 374(.
شـناخت هویـت شـهر بایسـتی بـر پایـۀ مؤلفه هـای تشـکیل دهندۀ شـخصیت آن 
فضـا2  )شـهر( انجـام گیـرد. مؤلفه هـای طبیعـی، مصنـوع و انسـانی از جملـه ایـن 
مؤلفه هـا هسـتند کـه هـر کـدام از آنها صفـات و متغیرهـای مخصوص بـه خود را 

دارنـد )نوفـل و همـکاران، 1388: 58(.
     کسـب هویـت مطلـوب و اصیـل و رهایـی از بحـران هویـت از دغدغه هـای 
تاریخی و فرهنگی انسـان بوده اسـت. می توان گفت انسـان به آن دلیل انسـان است 
کـه موجـودی هویت سـاز و خواسـتار هویتـی آرمانـی اسـت )لطیفی و همـکاران، 
1394: 23(. هویـت هـر دوره را ویژگی هـا و امتیـازات آن دوره نسـبت بـه دورۀ 
پیـش مشـخص می سـازد. وقتـی سـخن از هویت می شـود بحـث تمایز شـهرها از 
هـم مطـرح می گـردد. آنچه قابـل تأمل اسـت وجوه اشـتراک و تمایز شهرهاسـت. 
صفـات هویتـی شـهر بر صفات طبیعی و مصنوعی و انسـانی آن مسـتقر اسـت؛ لذا 
آنچـه در ذهـن مـردم متصـور اسـت ناشـی از سـازمان فضایی شـهر اسـت )نصر، 
1393: 231(. شـناخت هویت و حوزه های تأثیرگذار آن در شـکل شـهر، مقدمه ای 
اسـت برای شـناخت مدیـران، برنامه ریزان شـهری، تصمیمگیران و هـر آن کس که 
در سـاخت شـهر نقش دارد تا شـهری سـاخته شـود که صفات هویتی آن مطلوب 

و پاسـخگو باشد. 

1. Sense of Belonging
2.The character of space
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     ایـالم منطقـه ای اسـت بـا زمینه هـای تاریخـی، مذهبـی و طبیعـی جالـب توجه 
کـه در درازنـای تاریـخ هویت بخـش آن بوده انـد. بـا توجـه بـه اهمیـت هویت در 
زندگـی افـراد و توسـعۀ شـهرها، همچنیـن ایجـاد حـس تعلـق در افراد نسـبت به 
شـهر و هنجارهـای مربـوط بـه آن، مطالعه و بررسـی هویت شـهری در شـهر ایالم 
کـه دارای عوامـل هویت بخـش ویژه ای میباشـد امری ضروری و مهم اسـت و الزم 
اسـت روشـن شـود کـه آیا معمـاری، سـاختار شـهر و سـازه های شـهری در ایالم 
توانسـته اند بـه خوبـی بیانگـر، معـرف و نمایانگـر این شـاخصه های هویتی باشـند 

یـا خیر؟
     بـا توجـه بـه آنچـه گفته شـد، مقالـۀ حاضر با نگاهـی به مقولۀ هویت در شـهر 
ایالم سـعی داشـته تـا از نظر کاربردی و علمـی به مقولۀ هویت بپـردازد و موفقیت 
یـا عـدم موفقیـت معمـاری شـهری در نمایانـدن هویـت شـهری ایالم را بررسـی 
نمایـد و نقـاط قـوت و ضعف نمایـی هویتی در شـهر ایالم را در حد توان روشـن 

کنـد. به این منظور سـؤاالتی مطرح شـده اسـت:
- از میـان مؤلفه هـای اصلـی که برای شـناخت و بررسـی هویت شـهر ایالم در 

نظر گرفته شـده، کدام مؤلفه بیشـترین تأثیر را داشـته اسـت؟
- آیـا بافـت فیزیکـی، فرهنگـی و طبیعی شـهر ایالم توانسـته اسـت بـه خوبی 

بیانگـر، معـرف و نمایانگـر شـاخصه های هویتی شـهر باشـد؟
- چـه نقـاط ضعـف و قوتـی در بافـت شـهری ایـالم بـرای نمایانـدن هویـت 

ایالمـی وجـود دارد؟

پیشینۀ تجربی پژوهش
نوفـل و همـکاران )1388( در مقالـه ای بـا عنوان »بررسـی و ارزیابی شـاخص های 
مؤثـر در هویـت شـهری )نمونۀ مـوردی: محلۀ جلفا در شـهر اصفهـان(« به معرفی 
شـاخص های مؤثـر بـر هویـت شـهری و محلـه ای در محلـۀ جلفـا پرداختـه و 
راهکارهایـی در راسـتای ارتقـای بیشـتر ایـن شـاخص ها ارائـه داده انـد. نقـی زاده 
و طغیانـی )1390( نیـز در مقالـۀ خـود بـا عنـوان »ضـرورت مدیریـت بحران های 
هویتـی در فضاهـای شـهری« بـا هـدف بررسـی کیفیت فضاهـای شـهری از منظر 
هویـت و بحـران هویـت بـه تبییـن ضـرورت مدیریـت بحران هـای هویتـی در 
فضاهـای شـهری پرداختـه و بـه نتیجـه رسـیده اند کـه هویـت و بحـران هویـت 
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انسـان و هویـت و بحـران هویـت مـکان بطـور خـاص و فضاهای شـهری به طور 
عـام اهمیـت دارد. آتشـین بار )1388( هـم در مقالـه ای بـا عنـوان »تـداوم هویـت 
در منظـر شـهری« بـا هـدف تشـریح تعاریـف هویـت و شـهر، ضمـن پرداختن به 
نظریـۀ اخیـر هویـت منظـر شـهری و کمی نمـودن هویت بـه عنوان یـک امر کیفی 
بـا تحلیـل ابعـاد مختلف ایـن دانش، به ادبیـات مختصـر آن افزوده اسـت. مظفری 
و قربـان زاده )1392( نیـز در کتـاب »مبـادی ورودی شـهر؛ حلقـۀ گمشـدۀ بافـت 
شـهری« بـه بررسـی ویژگی هـا و ضوابط طراحـی ورودی محله و شـهر پرداخته و 
تأثیـر آن بـر هویـت محله و شـهر را ذکر کرده انـد. در مقالۀ نصـر )1393( با عنوان 
»تبییـن مؤلفه هـای هویـت کالبـدی شـهر سـنتی ایرانی« با هـدف تبییـن مؤلفه های 
هویتبخـش بـه شـکل شـهر ایرانـی، شـهرهای شـیراز، اصفهـان، یـزد و بوشـهر به 
آزمـون گذاشـته شـده اند. نتایـج ایـن پژوهـش حاکـی از آن اسـت کـه در اصفهان 
مؤلفـۀ سیاسـت، در شـیراز مؤلفۀ فرهنگ، در بوشـهر مؤلفه اقتصـاد و در یزد مؤلفۀ 

اقلیـم بـر هویـت کالبدی شـهر تأثیر بیشـتری داشـته اسـت. 
     بررسـی نتایـج مطالعـات مرتبـط بـا موضـوع نشـان داد کـه در حـوزۀ بررسـی 
هویـت شـهر تحقیقات بسـیاری صـورت گرفته اسـت؛ اما آنچه پژوهـش حاضر را 
متمایز می کند بررسـی و شـناخت هویت شـهر ایالم بر اسـاس سـه مؤلفۀ طبیعی، 

مصنوع و انسـانی اسـت. 

مبانی نظری پژوهش
فرهنـگ آکسـفورد و فرهنـگ علـوم انسـانی هویـت را »چیسـتی و کیسـتی« فرد و 
فرهنـگ معـارف اسـالمی آن را »حقیقت مطلقه مشـتمل بر حقایـق« تعریف نموده 
و فرهنـگ المنجـد عربـی »او بـودن« را بـه عنـوان تعریـف هویت ذکر کرده اسـت 
)نصـر، 1393: 20(. هویـت، بخشـی از شـخصیت وجـودی هـر انسـان اسـت کـه 
فردیـت او را می سـازد و مکانـی اسـت کـه خـود را با آن می شناسـد و بـه دیگران 
می شناسـاند؛ در واقـع میـان فـرد و مـکان رابطـه ای عمیق تـر از صـرف بـودن در 
آن مـکان و تجربـه کـردن آن برقـرار اسـت؛ امـا هویـت، احسـاس تعلـق خاطر به 
مجموعـه ای مـادی و معنوی اسـت کـه عناصر آن از قبل شـکل گرفته انـد )نوفل و 

همـکاران، 1388: 59-58(. 
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     بـا توجـه بـه تعاریف متفاوت واژۀ هویت، مسـلم اسـت هر شـیء واجد هویتی 
اسـت و ایـن هویـت بـه صفاتـی مرتبط اسـت که حاصـل عمل آن شـیء و معرف 

ویژگی هـای معنـوی آن هویـت می باشـد که در ظاهـر و کالبد تجلی یافته اسـت.

هویت شهری
یکـی از نیازهـای اجتمـاع انسـانی، احسـاس امنیـت و تعلـق اسـت. در این راسـتا 
هویـت و عناصـر هویتـی در زندگـی انسـان موجـب آرامـش، اعتمـاد بـه نفـس، 
تـالش مسـتمر و احسـاس امنیت می شـود. بحـران در هویت شـهرهایمان از زمانی 
آغـاز می گـردد کـه در تحـول و گـذار از شـهر سـنتی بـه کالنشـهر مـدرن، پدیدۀ 
شـهر و زندگـی شـهری، تابـع دو زمینـۀ مشـروط کنندۀ اجتماعـی )رشـد و تحرک 
اجتماعـی( و اقتصـادی )شـرایط اشـتغال شـهروندان( می گـردد. عواملـی کـه پایـۀ 
نظام یابـی فضایی کالبدی شـهر و هویت آن می شـوند با مشـارکت نابرابـر مردم در 
فعالیت هـای اقتصـادی، اجتماعی و سیاسـی شـهر، فرهنگی را بنـا می نهند که بنیانی 
طبقاتـی- شـغلی دارد؛ بنابرایـن مبنا و عوامـل اصلی تفاوت کیفی عملکرد شـهرها 
و هویـت آنهـا نیـز در شـرایطی کـه دو زمینۀ فـوق در عـدم یگانگی شـهروندان با 
شـهر ایجـاد کرده اند قابل جسـتجو بوده اسـت )مظفـری و قربـان زاده، 1392: 84(. 

شکل شمارۀ )1(. هویت شهر )مظفری و قربان زاده، 1392: 84(
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     بـه عقیـدۀ الکسـاندر هویـت در محیـط فرهنگـی ای تجلـی می کنـد کـه ارتباط 
طبیعـی و منطقـی بیـن فـرد و محیـط حاصل شـده باشـد. وی معتقد اسـت که بین 
فـرد و محیـط زندگـی اش ارتبـاط و احسـاس تعلق خاطر بـه وجـود نخواهد آمد، 
مگـر آنکـه قـادر به شـناخت عمیق و تشـخیص آن باشـد )علی سلسـله و محسـن 
سلسـله، 1388: 53(؛ همچنیـن هویـت شـهری نحوۀ زندگی ای اسـت که در شـهر 
جریـان دارد و آن را از سـایر مکان هـا بـه واسـطۀ چند قومی و چنـد فرهنگی بودن 
متمایـز می کنـد )مظفـری و قربـان زاده، 1392: 86(؛ بنابرایـن شـهر زمانی به شـکل 
مطلـوب خـود می رسـد و واجـد هویـت می گـردد کـه واجـد سـرزندگی، معنـی، 
تناسـب، دسترسـی مناسـب و عملکرد صحیح باشـد. از این عناصر نیز عنصر معنا 

رابطـه ای نزدیـک بـا مقولۀ هویـت دارد )نصر و ماجـدی، 1392: 44(.

هویت فضا و هویت مکان
هـر فضـا و مکانـی یـک منبـع هویـت اسـت و بـه گروه هایـی را کـه در آن قـرار 
می گیرنـد، هویـت می بخشـد )ربانـی1 ، 2002: 37( و بـه قـول فیجالکـو2  )2004: 
62( »یـک فضـا بـرای سـاکنان بایـد از یـک هویـت و از یـک سـاختار برخـوردار 
باشـد«. یـک شـهر نیـز به عنـوان مجموعـه و ترکیبـی از عوامـل طبیعـی، اجتماعی 
و محیط هـای شناخته شـده توسـط انسـان کـه در آن جمعیت سـاکن متمرکز شـده 
اسـت، هویتی خاص دارد )شـیعه3 ، 2006: 4(. هویتی که شـهر را از سـایر شـهرها 
متمایـز می سـازد و بـه اهمیت سـاکنان در آن معنا می بخشـد با مؤلفه هـای متفاوتی 
تعریـف و توصیـف می شـود که بر مبنای تفاوت شـکل، محتوا و عملکرد، سـاختار 
ماهـوی شـهر را تشـکیل می دهند و در شـهرهای مختلـف متفاوتند )نصـر، 1393: 
18(. هویـت مکانـی4  هـم بخشـی از زیرسـاخت هویـت فـردی انسـان و حاصـل 
شـناخت های عمومـی وی دربارۀ جهان فیزیکی ای اسـت کـه در آن زندگی می کند 

)پروشونسـکی5 ، 1978: 147(. 

1. Rabbani
2. Fijalkow 
3. Shieh
4. locative Identity
5. Proshansky
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مؤلفه های تأثیرگذار بر هویت شهر
شـناخت هویت شـهر بایسـتی بر پایـۀ مؤلفه های تشـکیل دهندۀ آن صـورت گیرد. 
از جملـه مؤلفه هـای تشـکیل دهندۀ شـخصیت یـک شـهر می تـوان بـه مؤلفه هـای 
طبیعـی ، مصنوعـی  و انسـانی  اشـاره کرد کـه هر کدام صفـات و متغیرهای خاص 

خـود را دارنـد. مـوارد زیـر از جمله متغیرهـای این مؤلفه ها هسـتند:
• مؤلفه های طبیعی: کوه، رود، مادی، تپه، دشت و ...؛

• مؤلفه های مصنوعی: تک بناها، راه، محله، میدان، بلوک های شهری و ...؛
• مؤلفه های انسـانی: فرهنگ، زبان، مذهب، آداب، رسـوم، سـواد و ... )بهزادفر، 

 .)54-56 :1387
     مؤلفه هـای شـخصیت یـک شـهر، هماننـد مؤلفه هـای شـخصیتی انسـان، دو 
بعـد عینـی یـا کالبـدی و ذهنی یـا روحی دارنـد که می تواننـد از طریق سـه محیط 
طبیعـی، مصنـوع و انسـانی از همدیگـر تفکیـک شـوند. متغیرهـای هر یـک از این 
مؤلفه هـا چنانچـه صفـات اختصاصـی و برجسـته داشـته باشـند نقـش شـاخص و 
معـرف هویتـی را ایفـا می کننـد )همـان: 53( بنابرایـن می تـوان گفـت در تعریـف 
شـهر عناصـر مهمـی وجـود دارد کـه از میان آنها توجه به سـیمای شـهر، سـازمان 
فضایـی، نمادهـا و نشـانه های شـهری، روابـط انسـانی و تعامـالت اجتماعـی قابل 

توجه اسـت )جـدول شـمارۀ 1(.
     فـرد و اجتمـاع از عناصـر هویتـی ای هسـتند کـه از محیـط بشـری بـه وجـود 
آمده انـد. انسـان ها بـه صـورت اجتماعـی و بـا تأثیـر متقابـل بـر همدیگـر، هویت 
شـهری را شـکل می دهنـد. روابط اجتماع و انسـان، بازشـناخت مـداوم این هویت 
یـا تولیـدش را ضـروری می سـازد. در هـر دوره ایـن تعاریـف بـه وجـود آمـده از 
اجتمـاع، عناصـری از گذشـته، بازتعریف عناصر گذشـته و کاًل عناصـر جدیدی را 

شـامل می شـود )کایاپـاک، 2010: 375(.
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جدول شمارۀ )1(. مؤلفه های هویت شهر

منبع: )نصر، 1393 و وارثی و همکاران، 1389(

مؤلفه های هویت شهر

مؤلفه های طبیعی

جایـگاه طبیعـی )طـول و عـرض جغرافیایـی آن شـهر و شـاخص های 
وابسـته به آن(

و  هیدروگرافـی  )توپوگرافـی،  جغرافیایـی  سـاختاری  مؤلفه هـای 
آن( وابسـته  شـاخص های 

مؤلفه های ساختاری طبیعی )رود و دره ها(

مؤلفه هـای حـوزه ای و سـاختی طبیعـی )تنوع خـاک، پوشـش گیاهی، 
حوضه ها( سـرریز 

مؤلفه های نقطه ای )چشمه ها، تپه ها و غیره(

مؤلفه های نقطه ای خطی )مسیر آب و مشابه(

مؤلفه های مصنوع

منظـر عمومـی: کلیـت فـرم شـهر بـا دیـد پرنـده )خطـی، شـطرنجی، 
شـعاعی یـا ارگانیـک(

عناصر خطی- ساختاری شاخص )خیابان های اصلی ساخت شهر(

عناصر کانونی و نقطه ای شهری: میادین، دروازه ها، پارک ها و غیره

شاخص های خطی- نقطه ای تاریخی و کالبدی: کاخ ها، بازار و غیره

تک بناهـای شـاخص شـهری، توده هـا، حوزه هـا و فضاهـای شـاخص 
شـهری: محله هـای قدیمـی شـهر، مجموعـه سـاختمان های مسـکونی 

و نظایـر آنها

مؤلفه های انسانی

سـبک زندگـی، قـوم و نـژاد سـاکن در شـهر، زبـان، موسـیقی، رقص، 
لباس، مراسـم عروسـی، مراسـم مربوط بـه زاد و ولد و مـرگ و  میر و ...
مناسـک مذهبـی، بناهـای دینـی و مذهبـی، مراسـم مربـوط بـه اعیاد و 

عزاداری هـای مذهبـی
باسـوادی، میـزان جمعیـت، میـزان مهاجرت، میـزان مرگ و میـر خام، 

میـزان بـاروری عمومـی، میـزان خـام تولد، امیـد به زندگـی و ...
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     مؤلفه هـای انسـانی از مهمتریـن عناصـر در شـکل گیری هویت شـهری هسـتند 
و از سـه بخـش اصلـِی فرهنگـی، دینی و جمعیتی تشـکیل می شـوند.

1( مؤلفه هـای فرهنگـی: سـبک زندگـی، قـوم و نـژاد سـاکن در شـهر، زبـان، 
موسـیقی، رقـص، لبـاس، مراسـم عروسـی، مراسـم مربـوط بـه زاد و ولـد و مرگ 
و میـر، مراسـم مخصوص کاشـت و برداشـت، مراسـم مربـوط به تولیـدات خاص 
یـک شـهر )گالب گیـری، دوشـاب پزی و ...(، اعیـاد و عزاداری ها، سـبک معماری، 

میـزان سـواد، تفریحـات و ... .
2( مؤلفه هـای دینـی: مناسـک مذهبی، بناهـای دینـی و مذهبی، مراسـم مربوط به 

اعیـاد و عزاداریهای مذهبی.
3( مؤلفه هـای جمعیتی: باسـوادی، میـزان جمعیت، میـزان مهاجـرت، میزان مرگ 
و میـر خـام، میـزان بـاروری عمومی، میزان خـام تولد، امید به زندگـی و ... . آیدین 
تـورک و اوجاقچی )2012( سـاختار جمعیتـی، اداری و فرهنگی را جزئی از عناصر 

محیط اجتماعی شـکل دهنده هویت شـهری می دانند )ارسـوی1 ، 2012: 141(.
 عناصـر سـاختار جمعیتـی: میزان، تراکـم و نرخ رشـد جمعیـت، پراکندگی گروه 
سـنی، نسـبت مـرد و زن و ویژگی هـای دیگری چون: وضعیـت تحصیلی، جمعیت 

فعال، ویژگـی فیزیولوژیکی و ... .
عناصـر سـاختار اداری: سـاختار اداری عنصـری هویتی اسـت که معـرف جامعه 
اسـت. عناصر سـاختار اداری )سیاسـت، شـیوۀ مدیریت، سیسـتم حقوقی، فرهنگ 
دموکراسـی، اقتصاد، سـطح تکنولوژی، دین، آموزش، سـالمت و خدمات اجتماعی 
و ...( با سیسـتم اداری شـهر و کشـوری که شـهر در آن واقع شـده مرتبط اسـت.  

عناصـر سـاختار فرهنگـی: فرهنگ، جهان بینـی و شـیوۀ زندگی یک گروه، شـیوۀ 
برخورد با محیط زیسـت و سیسـتم سـمبل ها و مفاهیم اسـت و به طور سـمبلیک 
از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقل می شـود. زبـان، ویژگی های نـژادی، دین، سـاختار 
و ویژگی هـای خانـواده، شـیوه های رفتـاری، فرهنـگ غذایـی، فرهنـگ سـکونت 
و زندگـی از مهمتریـن بخش هـای هویـت هسـتند کـه نشـانگر جامعـه می باشـند 

.)142 )همان: 

1. Ersoy
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     از دیگـر عناصـر انسـانی بااهمیـت در تشـکیل هویت شـهری تداعـی خاطرات 
و اتفاقاتـی اسـت کـه در شـهر افتـاده اسـت. رویدادهـا و اتفاقـات روزانـه نیـز در 
تشـکیل خاطـرات شـهر و انسـان مؤثرنـد. برگـزاری مسـابقات، گردهمایی هـای 
محلـی، منطقـه ای و ملـی، نمایش های خیابانـی و عزاداری ها از جملـه رویدادهایی 
اسـت کـه در حافظـۀ شـهر می ماند و شـهر را خاطره انگیز می کند. شـهر بـا خاطره، 
عالقـۀ فـرد بـه محیـط زندگـی را به وجـود مـی آورد )وارثـی و همـکاران، 1389: 

.)17

روش شناسی پژوهش
ایـن مطالعـه از لحـاظ نـوع، توصیفـی - تحلیلـی اسـت و در پارادایـم کیفـی و بـا 
اسـتفاده از تکنیک هـای مشـاهده و مطالعـات اسـنادی انجـام گرفتـه؛ یعنـی جهت 
تکمیـل اطالعـات آن از اسـناد کتابخانه ای و مشـاهدۀ میدانی اسـتفاده شـده اسـت. 
پـس از تدویـن چارچـوب نظـری آن، بـرای تجزیـه و تحلیـل و شـناخت هویـت 
شـهر ایـالم 3 مؤلفـه در نظـر گرفتـه شـد کـه هـر کـدام زیرمؤلفه هایـی دارنـد که 
هویت شـهر ایالم متناسـب با آنها شناسـایی و بررسـی شـده اسـت. شـکل شـمارۀ 

2، نقشـۀ شـهر ایـالم را نشـان میدهد.

شکل شمارۀ )2(. نقشۀ شهر ایالم
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تحلیل و ارائۀ مدل پیشنهادی برای شناخت هویت شهر ایالم
چنانچـه گفته شـد، هویت در ادراک محیطی شـهر تأثیر بسـزایی دارد؛ لـذا آنچه به 
عنـوان تصویر از شـهر در ذهن شـکل می گیرد رابطـۀ تنگاتنگی با هویـت دارد. در 
جدول هـای شـمارۀ 2، 3 و 4 بـه مؤلفه هـای طبیعی، انسـانی و مصنوع هویت بخش 
شـهر پرداختـه شـده و بـا توجـه بـه اینکـه ایـن مؤلفه هـا شـکل دهنده بـه هویـت 
شـهر هسـتند، بـرای بررسـی ارتبـاط عناصر شـهری بـا هویت شـهر، مدلـی تبیین 
گردیـده اسـت؛ لـذا مدل پیش بینی شـده بـرای این پژوهش به بررسـی و شـناخت 

مؤلفه هـای تشـکیل دهندۀ هویـت شـهر ایالم می پـردازد.

سـؤال 1. از میـان مؤلفه های اصلی که برای شـناخت و بررسـی هویت شـهر ایـالم در نظر 
گرفته شـده، کدام مؤلفه بیشـترین تأثیر را داشـته اسـت؟

بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال بایسـتی مـروری بـر مؤلفه هـای سـه گانۀ هویت بخش 
شـهری ذکرشـده در بـاال داشـت. ایالم، شـهری محصـور در طبیعت زیبـا، جنگلی 
و کوهسـتانی در رشـته کوه زاگـرس اسـت. عـالوه بـر طبیعـت اطـراف، در بافـت 
شـهری ایـالم نیـز آثـار طبیعـی وجـود دارد. جـدول شـمارۀ 2 مؤلفه هـای طبیعـی 
هویت بخـش شـهر ایالم را نشـان داده اسـت که در بیـن آنها می توان بـه مؤلفه های 
نقطـه ای مثـل تپه ها و چشـمه ها اشـاره کرد که تپه خرگوشـان )شـاهد( از مهمترین 
آنهاسـت؛ البتـه قـرار گرفتن بیمارسـتان مصطفی خمینـی در کنار تپـۀ مذکور نیز در 

معروفیـت ایـن مؤلفـۀ طبیعی مؤثر بـوده اسـت )ترکیب مصنـوع + طبیعی(.
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جدول شمارۀ )2(. مدل مؤلفه های طبیعی هویت بخش شهر ایالم
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جایگاه طبیعی )طول و 
عرض جغرافیایی(

از نظر موقعیت جغرافیایی در 46 درجه و 26 دقیقۀ طول 
شرقی و 32 درجه و 38 دقیقۀ عرض شمالی واقع شده و 
در غرب ایران و در ارتفاعی معادل 1363 متر از سطح دریا 

قرار گرفته است.
مؤلفه های ساختاری 
رودخانه گالل کاو1طبیعی )رود و دره ها(

مؤلفه های حوزه ای و 
ساختی طبیعی )تنوع 

خاک، پوشش گیاهی، 
سرریز حوضه ها(

و  بلوط  جنگل   Tآهکی لیتوسل  بافت،  رسوبی  خاک های 
گونه های گیاهی چون: گالبی وحشی، سماق، ارغوان، گل 

مینا، اللۀ واژگون.

مؤلفه های نقطه ای 
)چشمه ها و تپه ها(

تپۀ شاهد )تپه خرگوشان( چشمه قوناخه، چشمه های متعدد 
حاشیۀ رودخانه های ایالم

مؤلفه های نقطه ای خطی 
)قنات(

باغ   .2 عطش2،  1.سراو  دارد:  قنات  رشته   22 ایالم  شهر 
بی بی،  .5 غیاثی ها5،  محلۀ   .4 گیوه کر ها4،   .3  شاه ون3، 
6. علیقلی، 7.قوناخه6، 8. شوهانی ها، 9. فالحتی، 10. کورگه7، 
میرزا صحبت10،  مرحوم  دیواالیی ها9، 13.  چنار8، 12.   .11
 .18 آزلوار12،   .17 سعدی،   .16 15.گاوری11،  بیطرف،   .14
بیلور15، 21. وژیین16 و  نام دنانان13، 19. کیه نی سور14، 20. 

22. آوزای بَرگه17.

مؤلفه های ساختاری 
جغرافیایی )توپوگرافی، 

هیدروگرافی و 
شاخص های وابسته(

شهر ایالم در دره ای کوهستانی و دشتی میانکوهی در دامنۀ 
دشتی  روی  بر  زاگرس،  جبال  سلسله  از  کبیرکوه  جنوبی 
سمت  به  ترتیب  به  شرق  و  شمال  سمت  از  که  شیب دار 

جنوب و غرب امتداد یافته، قرار دارد.

1. Gillal kaw
2. siraw eteş
3. baq şahwen
4. gîwe kereyl
5. meheley qîyasiyeyl
6. elî qulî

7. qunaxe
8. ûrrige
9. çinar
10. dêwallayeyl
11. gawrrî
12. azillwar

13. nam dinanan
14. kîyenî sürige
15. bîlûr
16. wjîyn
17. awzaî berge
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 شکل شمارۀ )3(. تپه خرگوشان به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های طبیعی هویت شهری ایالم

     مؤلفه هـای انسـانی هویت بخـش شـهر ایـالم شـامل متغیرهایـی چـون: زبـان، 
رفتارهـای اجتماعـی، اعتقـادات، آداب و رسـوم، سـیره و سـبک خـاص زندگـی 

سـاکنان ایالم اسـت.

جدول شمارۀ )3(. مؤلفه های انسانی هویت  بخش شهر ایالم

الم
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مؤلفه های 
فرهنگی

ایالم در دوره های -  باز می گردد.  مادها  به دوران عیالمیان، کاسی ها و  ایالم  تبار مردمان شهر 
هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و اسالمی نیز دارای کانون های شهری و تمدنی بوده است.

زبان کردی ایالمی که شاخه ای از زبان کردی و ایرانی غربی می باشد در سطح شهر رایج است.- 
لباس اصیل ایالمیان، کردی است و لباس مردها شامل نیم تنه ای به نام کراس، شلوار - 

گشادی که به آن شوال جافی یا شوال کردی می گویند و کالش )نوعی کفش( و لباس 
زنان نیز شامل گلونی )نوعی سرپوش( و باالپوش هایی که به آنها کمرچین، کلنجه، 

سخمه، کراس یا َشیو است.
رقص -  انواع  می دهد.  تشکیل  را  ایالم  بومی  موسیقی  اساس  دوزله  و  دهل  و  ساز 

کردی نیز در مراسم شادی بخصوص در مراسم عروسی ایالمی ها مشاهده می شود. 
چهارشنبه سوری و عید نوروز مهمترین جشن های فرهنگی مردم این شهر است.

تفریح ایالمی ها بیشتر به حضور در دامنۀ طبیعت اطراف شهر و پارک های شهری و - 
جنگلی بخصوص در روزهای تعطیل منحصر می شود.

مؤلفه های 
دینی

علمیه،  حوزۀ  حسینیه ها،  مساجد،  هستند.  امامی  دوازده  شیعۀ  و  مسلمان  ایالمی ها 
دسته جات عزاداری در ایام محرم و مراسم چمر )نوعی مراسم عزاداری است( برخی 

از نمادهای مذهبی در شهر ایالم هستند.

مؤلفه های 
جمعیتی

بر پایۀ سرشماری سال 1395 جمعیت ایالم برابر با 194030 نفر، میزان باسوادی آنها 
برابر 89/2 درصد، رشد جمعیت نسبت به سرشماری قبل 0/8 و میزان مهاجرت به 

درون استان 40 درصد بوده است. 

سعید صالحی زالنی - علی هاشمی - عباس میرزاد
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شکل شمارۀ )4(. مؤلفه های انسانی هویت بخش )مؤلفه های فرهنگی: لباس، پوشش و آداب(

     مؤلفه هـای دینـی ماننـد مراسـم عـزاداری محـرم و برپایی هیئت هـا و موکب ها 
بـا اینکـه نمـادی از هویت مذهبی شـهر ایالم هسـتند؛ اما با توجه بـه اینکه مقطعی 

و فصلـی بوده و دائمی نیسـتند، آن تأثیر بایسـته را ندارند.

 شکل شمارۀ )5(. مؤلفه های انسانی هویت بخش )مؤلفه های مذهبی، مراسم عاشورای حسینی )ع((

     مؤلفه هـای مصنـوع شـهر ایـالم را مـواردی چـون: منظـر عمومـی، عناصـر 
خطـی مثـل محورهـای شـرقی و غربی و شـمالی و جنوبـی، شـاخص های کانونی 
و نقطـه ای چـون فلکه هـا و میدان هـا، تقاطع هـا و بازارهای سـنتی و شـاخص های 
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خطـی - نقطـه ای تاریخـی و کالبـدی مثل پارک هـا، تک بناهای شـاخص، کاخ ها و 
قلعه هـای تاریخـی و محله هـای شـهری تشـکیل می دهنـد. 

جدول شمارۀ )4(. مؤلفه های مصنوع هویت بخش شهر ایالم

     قلعـۀ والـی ایـالم )قـالی مالیـه( در دورۀ قاجاریـه در سـال 1326ق. به دسـتور 
غالمرضاخـان والـی )ابوقـداره( بـرای اسـتقرار حکومت خود بـا زیربنایـی برابر با 
01/1466 متـر مربـع بـر روی تپـه ای بـه نـام چقامیـرگ بنا شـده اسـت. مسـاحت 
حیـاط درونـی آن 4/1363 متـر مربـع می باشـد. نمـای قلعـه، جنوبـی و شـکل آن 
تقریبـاً ذوزنقـه ای اسـت. مـوزۀ مردم شناسـی ایـالم در این بنـای گردشـگری واقع 

شـده است. 
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منظر عمومی: کلیت 
فرم شهر با دید پرنده 

)خطر، شطرنج، شعاع یا 
ارکانیک(

فرم شهر ایالم بر اساس خیابان هایی که در هستۀ اولیه به هم متصل 
شده، به شکل لوزی ایجاد شده است و کلیت این فرم به صورت 

شطرنجی نامنظم است.

عناصر خطی- 
ساختاری شاخص

خیابان بعثت از شرق ایالم شروع شده و با پیوستن به خیابان های 
امام  بلوار شهید بهشتی و میدان  فردوسی و آیت اهلل حیدری و 
حسن، شهر ایالم را به دو قسمت تقسیم کرده است. بلوار عدالت 
پیوند  خمینی  امام  بلوار  به  و  شده  شروع  شرقی  شمال  از  نیز 
خورده و به میدان امام حسین در جنوب غرب وصل شده است.  

شاخص های کانونی 
و نقطه ای شهری

هستۀ اولیۀ شهر ایالم در حّد فاصل چهار نقطۀ کانونی و نقطه ای 
شکل گرفته است که عبارتند از: میدان شهدا، میدان امام خمینی، 

میدان خیام، میدان 22 بهمن )پارک کودک(.

شاخص های خطی 
- نقطه ای تاریخی و 

کالبدی

روز  بازار  ابوقداره،  علیقلی خان  قلعۀ  فالحتی،  کاخ  والی،  قلعۀ 
ایالم.
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شکل شمارۀ )6(. مؤلفه های مصنوع هویت بخش؛ قلعۀ والی ایالم

     کاخ فالحتـی واقـع در خیابـان آیـت اهلل حیـدری در محلـۀ شـادآباد )از محالت 
قدیمـی شـهر ایـالم(، بـه دسـتور والـی غالمرضاخـان در دورۀ قاجـار در سـال 
1326ه .ق. احـداث گردیـده اسـت. مسـاحت ایـن کاخ 810 متـر مربـع و زیربنای 
آن در حـدود 337 متـر مربـع اسـت. نقشـۀ درون کاخ بـه صورت دو اتـاق تودرتو 
در اطـراف و یـک هـال بـزرگ در وسـط می باشـد. در جلـوی هـال نیز یـک ایوان 
قـرار گرفتـه کـه درِ اتاق هـا و هـال رو بـه آن بـاز می شـوند. دو طـرف اتاق هـا بـه 
صـورت چنـد ضلعـی منظـم بیـرون آمـده و بین آنهـا دو تـراس قـرار دارد. در هر 
دو طـرف، پنجره هـای بـه ابعـاد 1 در 2 متـر تعبیه شـده که بـا طاقـی نیم دایره ای و 
گچبری هایـی زیبـا بـا نقـوش انسـان و گل و گیاه مزین شـده اسـت. سـقف تراس 
بـر دو سـتون قـرار گرفتـه اسـت و سرسـتون ها بـه شـیوۀ کوفی سـاخته شـده اند؛ 
ولـی داخـل اتاق هـا بسـیار سـاده و بدون تزیین اسـت. سـقف کاخ نیز بـه صورت 
طـاق ضربـی بـا تیرهای چوبی و مالت اندود اسـت که سـطحی شـیب دار دارد و با 
ورق گالوانیزه پوشـانده شـده اسـت. در سـاخت این بنا از مصالحی نظیر آجرهای 
مربـع شـکل، سـنگ های تراش خـورده، چـوب، گـچ و ورق گالوانیزه برای پشـت 
بـام اسـتفاده شـده و کـف کاخ نیـز با آجـر، فـرش گردیده اسـت. کف پیـاده رو و 
صحـن آن چنانکـه مشـخص اسـت آجرفـرش بـوده و بـه علـت اسـتفادۀ بی رویه، 

سـطح آن خـراب شـده و در بازسـازی آن از موزاییـک اسـتفاده گردیده اسـت.
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شکل شمارۀ )7(. مؤلفه های مصنوع هویت بخش؛ کاخ فالحتی ایالم

     بـر دیـوارۀ صخـره ای در تنگـۀ قوچعلـی )محلـۀ سـبزی آباد( سنگ نوشـته ای به 
خط نسـتعلیق به اندازۀ 50 در 70 سـانتی متر وجود دارد. مضمون این سنگ نوشـته، 
تاریـخ بـه خاکسـپاری حسـینقلی خان و اشـاره بـه سـاخت قلعه های حسـین آباد و 
حسـینیه و نهر امیرآباد به فرمان حسـینقلی خان امیر تومان، والی لرسـتان، در سـال 

است.  1305ق. 

شکل شمارۀ )8(. مؤلفه های مصنوع هویت بخش؛ سنگ نوشتۀ قوچعلی
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     در پاسـخ بـه سـؤال اول می تـوان گفـت بـا توجـه بـه اینکه مؤلفه هـای مصنوع 
ماننـد چشـمه ها در زیـر بافت جدیـد معماری شـهر، مدفون گردیـده و رودخانه ها 
نیـز بـه منظـور بلوارسـازی و خیابان سـازی، سرپوشـیده شـده اند، معـدود آثـار 
طبیعـی ای ماننـد تپـه خرگوشـان نتوانسـته اسـت آنچنـان که بایـد و شـاید معرف 
هویـت ایالمـی باشـد. بـا اینکـه اثـری طبیعـی مانند کـوه قالقیـران به عنـوان نماد 
ایالم شـناخته می شـود، اما از آنجایی که در بافت شـهری اثری از آن وجود ندارد، 
نمی توانـد نمایانگـر هویـت شـهری ایـالم باشـد. مؤلفه هـای انسـانی هویت بخش 
نیـز نقـش بایسـته و شایسـته ای در نمایـش هویـت شـهری ایـالم نداشـته اند. از 
طرفـی مؤلفه هـای مذهبـی ماننـد هیئت ها و موکب هـای عزاداری  موقتـی و فصلی 
هسـتند و نمـای دائمـی ندارنـد، از طـرف دیگـر هـم مؤلفه هـای فرهنگـی ماننـد 
پوشـش و آداب و رسـوم در شـهر ایالم رنـگ باخته اند. در بیـن مؤلفه های مختلف 
هویت بخـش شـهر ایـالم، مؤلفه های مصنـوع برجسـتگی خاصی دارنـد و با توجه 
بـه زیبایـی و عظمت شـان، توانسـته اند حـس تعلـق را در شـهروند ایالمـی تقویت 
کننـد و نمایانگـر هویـت شـهری ایـالم باشـند. همانطـور کـه گفته شـد ایـن بناها 
توسـط والیـان محلـی بـه منظور تقویـت پایگاه سیاسـی و نظامی سـاخته شـده اند.

سـؤال 2. آیـا بافت فیزیکی، فرهنگی و طبیعی شـهر ایالم توانسـته اسـت به خوبـی بیانگر، 
معرف و نمایانگر شـاخصه های هویتی شـهر باشـد؟ 

سـؤال 3. چـه نقـاط ضعـف و قوتـی در بافت شـهری ایالم بـرای نمایاندن هویـت ایالمی 
دارد؟ وجود 

هـر شـهری در قالـب اجـزا و نظام های خـود )کالبد، جامعـه( از صفاتـی برخوردار 
اسـت کـه هویـت آن را تعییـن می کنـد. شـناخت مؤلفه هـای هویت بخـش شـهر 
ایـالم متکـی بر شـناخت مؤلفه های طبیعی، مصنوع و انسـانی اسـت؛ اما مسـئله ای 
کـه در بـاب هویـت شـهری ایـالم قابـل توجـه اسـت و در بررسـی های میدانی به 
وضـوح مشـاهده می شـود ایـن اسـت کـه در بیـن ابعـاد سـه گانۀ طبیعـی، مصنوع 
و انسـانی در بافـت و چهـره و نمـای شـهری در شـهر ایـالم ارتبـاط برقرار نشـده 
اسـت. این مسـئله در بحـث مؤلفه های انسـانی و بخصوص مؤلفه هـای فرهنگی و 
مذهبـی از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت. شـهر بـدون فرهنگ را می توان شـهر 
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بـدون هویـت نامیـد. در اجـرای پـروژه و برنامه هـای طراحی شـدۀ شـهر بایسـتی 
مطابقـت بـا هویـت فرهنگـی، تاریخـی و مذهبـی، فرهنـگ و تعامـالت انسـانی 
طی شـده در زمـان، سـاکنان و پیشـینۀ شـهر را مـّد نظـر قـرار دهند؛ اما در سـاخت 
بناهـا و فضاهـای شـهری در شـهر ایـالم، مؤلفه های هویتـی فرهنگـی و مذهبی به 
نـدرت لحـاظ می شـوند؛ تـا حـدی کـه در بناهـای مذهبـی ماننـد حسـینیه ها و تا 
حـدودی مسـاجد نیز این نقض هویت قابل مشـاهده اسـت. مسـاجد فاقـد مناره و 
حسـینیه های فاقـد نقـش و طرح های اسـلیمی و اسـالمی، فقدان بافـت و فضاهای 
شـهری ای کـه بیانگـر هویـت فرهنگـی و تاریخی مردم ایالم باشـد و عدم اسـتفاده 
از نمادهـای طبیعـی ایـالم در نمـای شـهری را می تـوان از برجسـته ترین مصادیـق 

لحـاظ نکـردن مؤلفه هـای هویت در شـهر ایالم دانسـت. 

شکل شمارۀ )9(. مدل مؤلفه های هویت بخش شهر ایالم

نتیجه گیری
یکـی از مسـائل جدیـد در شـهرها بحـث هویـت شـهری اسـت. کم توجهـی بـه 
ابعـاد و عوامـل هویت بخـش در شـهرها باعـث ایجـاد محیط هایی مصنـوع و تهی 
از هویـت انسـانی می شـود کـه از نتایـج آن می تـوان بـه پاییـن آمـدن احسـاس 
تعلـق مکانـی، کاهـش همبسـتگی و مشـارکت اجتماعـی، کاهـش انگیـزۀ سـاکنان 
بـرای ادامـه سـکونت و تأثیـر در عدم تحقـق اهداف جمعیتی اشـاره کـرد؛ بنابراین 
بررسـی و شـناخت مؤلفه هـای هویت بخـش شـهرها، بررسـی هـر شـهر جدید به 
لحـاظ برخـورداری از ایـن عوامـل، تحلیـل رابطۀ بیـن فاکتورهای هویت شـهری، 
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شـناخت نقـاط ضعف و قـوت شـهرها در این زمینـه می تواند بسـیار حائز اهمیت 
باشد.

     شـهرها بـه عنـوان زیسـتگاه انسـان ها همانند انسـان واجد هویت و شـخصیت 
می باشـند. مؤلفه هایـی حائـز اهمیـت بـرای شـناخت هویـت شـهر به سـه دسـته: 
مؤلفه هـای طبیعـی، انسـانی و مصنـوع تقسـیم می شـوند. مطابق بررسـی های انجام 
شـده، عوامـل طبیعـی چون موقعیـت جغرافیایی، اقلیـم و آب و هـوا نقش چندانی 
ایـالم نداشـته و عوامـل مصنـوع در شـکل گیری  در شـکل گیری هویـت شـهر 
هویـت ایـن شـهر تأثیرگـذار بوده انـد کـه اهمیت آنهـا نیز متأثـر از عامل سیاسـت 
و حکومـت در سـال های گذشـته اسـت و آنچـه امـروزه از مؤلفه هـای مصنـوع 
بـرای شـهر ایالم هویـت و ارزش دارد ناشـی از اسـتقرار حکومت والیان پشـتکوه 
می باشـد. مؤلفه هـای انسـانی کـه دارای عواملـی چـون فرهنـگ، زبـان، مذهـب 
و... اسـت تأثیرگـذاری بیشـتری نسـبت بـه مؤلفه هـای طبیعـی و عوامـل آن دارد. 
همانطـور کـه اصلی تریـن عامـل در شـکل گیری هویـت شـهر شـیراز، فرهنگ؛ در 
شـهر اصفهـان، سیاسـت؛ در شـهر بوشـهر، اقتصـاد و در شـهر یـزد، اقلیـم اسـت، 
اصلی تریـن عامـل در شـکل گیری هویـت شـهر ایالم، عامل سیاسـت می باشـد که 

مؤلفه هـای مصنـوع ناشـی از آن اسـت. 
     در تشـریح بیشـتر ایـن ادعـا می تـوان گفـت کـه شـهر ایـالم از نظـر مؤلفه های 
مصنـوع هویـت قابـل شناسـایی اسـت؛ اما ایـن برجسـتگی در هویت مصنـوع نیز 
بـه خاطـر وجـود بناهای مربـوط دورۀ والیـان پشـتکوه می باشـد و در دوران فعلی 
سـاخت و سـازها نتوانسـته اسـت به هویت مصنوع شـهر برجسـتگی ببخشـد و از 
لحـاظ نـوع مصالـح مـورد اسـتفاده، نوع سـاخت و طـرح و ظاهر سـازه ها مؤلفه ها 

و جنبه هـای هویتـی ایالمـی بـودن را بنمایاند.
     البتـه نبایـد از نظـر دور داشـت با اینکه حفظ هویـت در طراحی محیط و تجلی 
آن در بناهای امروزی برای بسـیاری از طراحان مهم اسـت؛ اما فرایند جهانی شـدن 
امـکان هویت یابـی بومـی را کاهش داده، موجـب بحران هویت و معنـا در معماری 
معاصـر شـده و پیامدهایـی چون عـدم تعلق بـه مکان و کاسـتی های روانشـناختی 
را در پـی داشـته اسـت. بـا توجه بـه در حال وقوع بـودن تغییرات عمـدۀ اجتماعی 
و فضایـی، مفاهیمـی ماننـد سـنت، تمایـز و هویـت بـه عنـوان عوامـل اساسـی اما 
ظریـف در محیـط زندگـی اجتماعـی دسـتخوش تغییر و تحـول شـده و به چالش 
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کشـیده شـده اند؛ در نتیجـه، تحـت تأثیـر تغییـرات و دگرگونی های شـتابان جهانی 
شـدن و پسـت مدرن در سـاخت مکان ها و فضاهای جدید، شـهر از ابعاد مختلف 
تاریخـی، فرهنگـی، مذهبـی و ...، بخش عمـدۀ هویت خود را به نفع جهانی شـدن 

و هویـت پسـت مدرن از دسـت می دهد. 
     در نهایـت می تـوان گفـت در شـهر ایـالم بـه عنـوان مـورد مطالعـۀ پژوهـش 
حاضـر، همچنان کـه کمیـت سـاخت بـر کیفیـت سـاخت ارجح دانسـته می شـود، 
بایـد وجـود مـکان و فضـا بـر کیفیـت و هویـت آن اولویـت داشـته باشـد. فقدان 
نمادهـای طبیعـی هویت بخـش، وجـود فضاهای مذهبی بـا هویت ناقـص و بدون 
نمـای مذهبـی و عـدم وجـود فضـا و نمـای شـهری کـه معـرف فرهنـگ و تاریخ 
ایـالم باشـد و آن را شـهری تاریخـی- مذهبـی و دارای فرهنـگ سـنتی قـوی یـا 
شـهری در دل طبیعیت نشـان دهد، معرف شـهری پسـت مدرن با هویتی چندپاره 

و مشـوش اسـت کـه بـا واقعیت شـهر چنـدان همخوانی نـدارد.

پیشنهادات
نتایـج پژوهـش نشـان داد که مؤلفه هـای مصنوع بیشـترین تأثیر را در تشـکیل - 

هویـت شـهر ایـالم دارد؛ امـا ایـن مسـئله نیـز ناشـی از عوامل سیاسـی اسـت 
و در گذشـتۀ شـهر ریشـه دارد؛ بنابرایـن پیشـنهاد می شـود در ایجـاد سـازه ها 
بخصـوص سـازه هایی که بـه عنوان مراکز فرهنگـی یا اجتماعـی در نظر گرفته 
می شـوند سـابقۀ تاریخـی و معمـاری تاریخـی منطقـه نیـز در نظر گرفته شـود.

بـا توجـه به عـدم انطبـاق معماری شـهری با مؤلفه های انسـانی تشـکیل دهندۀ - 
هویـت شـهری ایـالم، پیشـنهاد می شـود از طریـق معمـاری به برجسته سـازی 
و ویژه سـازی اقـدام شـود؛ مثـاًل در میدان های اصلـی و مهم شـهر از نمادهای 

انسـانی و فرهنگـی ایالم اسـتفاده گردد.
در اختصـاص میادیـن و خیابان هـا بـه شـخصیت های برجسـتۀ تاریـخ ایـالم، - 

بـه نامگـذاری صرف بسـنده نشـود و بـه نصـب تندیس هایی از این اشـخاص 
اقـدام شـود تـا به خوبـی نمایانگـر هویت شـهر باشـد و بتواند با شـهروندان، 

مسـافران و گردشـگران ارتباط برقـرار نماید.
در معمـاری و سـاخت بناهـای شـهری از برداشـت های تاریخـی سـازهای - 

و نمادهـای طبیعـی معـَرف ایـالم اسـتفاده شـود؛ مثـاًل می تـوان بـا نامگذاری 

سعید صالحی زالنی - علی هاشمی - عباس میرزاد



دورۀ  بیستم، شمارۀ  62 و 63  ؛  بهار و تابستان  1398

140

فصلنامۀ  علمي

بررسی هویت شهری ایالم و مؤلفه های...

میدان هـا بـه نام هایـی چـون: خـان والـی، قالقیـرن، بلـوط، عـروس زاگرس و 
... و احـداث بنـا و مجسـمه از ایـن مؤلفه هـا و تشـویق شـهروندان و کاسـبان 
بـرای نامگذاری و نماسـازی ظاهـری مکان های کسـب در خیابان های مربوط، 

هویـت شـهر را بـه عناصـر تاریخـی و طبیعی معـرف آن ارجـاع داد.
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