المان های شهری و نقش آن در شکل گیری هویت ایرانی -اسالمی
(مورد مطالعه :ارگ کاله فرنگی بیرجند)

سهیال خاکساری.
دانشگاه آزاد بیرجند.دانشجوی کارشناسی ارشد معماری .
soheila@yahoo.com .

چکیده
امروزه با عدم رعايت شهرسازی بومی؛ شههراای مها دچهار بحهرا اويهت شهده و ارچه مهی گهررد ايه بحهرا گسهررده تهر و
عمیه ترمهی شهود .در مباحه شههری نماداهای شههری يها امها المها اهای شههری بنااهای مهه از لحها معمهاری و
طراحی اسرند ک در داخه شههر و در حیطه يه تجربه قهراردادی مها بهی شههروندا معناگهراری مهی شهوند به نحهوی
ک گاه حرهی از خهود شههر پهر اامیهت تهر جلهوه مهی نماينهد زيهرا بیهانگر اويهت شخصهیت و عصهاره شههر در يه سهاخرار
نمايا اسرند و در خوانش شهروندا از شههر و محهی زيسهری شها تهايیر مسهريی بهر جهای مهی گرارنهد .در ايه پهوواش
از روش تحيیه پیمايشهی بههره بهرده شهد و بهرای انجهام آ ابرهدا مطالعها اکرشهايی بصهور کرابخانه ای و بازديهداای
ميدماتی صور گريت و مطالعه میهدانی بها اسهرااده از پرسشهنام انجهام شهد .نرهاي مطالعه نیه نشها مهی داهد نماداهای
شهری از عناصهر اصهلی اويهت بخشهی به شههراا اسهرد لهین به جه ارگ کههه يرنگهی که نمهاد اصهلی و تهاريخی شههر
است .سمب جديدی بخصوص در میهادي شههر طراحهی نشهده وحرهی ته نمهاد منحصهر به يهرد شههربعنوا ميهر حنهومری
ب مردم ايرا و جها ب خوبی معريی نشده است.

واژههای کلیدی :اويت شهری نماداای شهری نماداای بومی .ارگ کهه يرنگی.بیرجند

-1مقدمه
اويهت عبهار اسهت از شخصهیت و حيیيهت اهر شه يها شهخ يها شههر که صهاا و مشخصها جهواری او را در برمهی
گیهرد .ويوگهی اهای اهر شههر تحهت تهايیر محهی جغرايیهايی شهام سهاخراراای يرانگهی – تهاريخی آ منطيه جغرايیهايی
شن مهی گیهرد .البره سهاخراراای يرانگهی ازجمله ايهدوولويی و سیاسهت اهای حهاک بهر ارمنطيه جغرايیهايی به شهد
در اويهت شههر تهايیر میگهرارد ازاي رو مهی تهوا گاهت اويهت اهر شههر تجلهی يرانه درمحهی است(شهماعی و
پوراحمد )93:1385
الزم ب ذکراست اويت شهر با شن شههر تاهاو اهايی دارد امهروزه شههراای زيهادی داريه که به ظهاار زيبامحسهو مهی
شوند ولی از عناصهر اهويری تههی مهی باشهند .اويهت و شخصهیت شههر زمهانی معنها پیهدامی کنهد که شهاخ اهای خهاص
شهر نمود يابند .شاخ اايی که ريشه در منها و زمها دارنهد و بها سهنت عيايهد و به طهور کلهی بها دانهش و يرانه آ
جامع پیوسر اند(اما منبع.(93
از جمل عناصر مهه اويهت بخشهی شههراا نماداها اسهرند .که به صهور شناسهنام ای گويها ازگرشهر و حها شههر نيش
اصهلی در معريهی آ به مخاطه دارنهد .نماداها و المها نههای شههری از جمله بنااهای مهه در طراحهی معمهاری وطراحهی
شهری محسهو مهی شهوند به نحهوی که گهاه حرهی از خهود شههر پراامهی ترهر جلهوه مهی نماينهد .چهرا که بیانگراويهت
شخصهیت و عصهاره شههر در يه سهاخرار نمايها اسهرند .بررسهی و مطالعه در خصهوص ايه نماداها نشها مهی داهد که
بنیا اي نوع بنااا بر پاي مااای سنت اا يران اويت و تاريخ شهر اسروار شد ااست)يرزان اديی .(1385
برج آزادی تهرا بهرج العربهی دبهی بهرج اياه پهاري ،بهرج پیه ای ايرالیها بهرج اهای دوقلهوی کواالالمپهور و . . .چنها بها
شنوه و پرمحروا سهاخر شهد اانهد که ازحهد شههراا يراتهر ريره و جهانیها کشهور خهاص را بها آ نمهاد و المها در ذاه
تداعی می کنند .حری در کشهور خودمها برخهی شههراا را بها سهمب اهای خاصهی مهی شناسهند مثه تبريه را بها ميبهره
الشعرا اصاها را با سی و س پ يا نيهش جهها مشههد را بها بارگهاه امهام رضها شهیراز بها حايظیه امهدا را بها ميبهره ی
باباطهاارو . . .که در ايه میها نماداهای تهاريخی و يرانگهی ارزش بهااليی در معريهی شههر دارنهد .شهايد بها ايجهاد نيطه
عطای درطرز تانرانسها اها بهار ديگهر انسها خصوصهیت نمهادگراوی خهود را بهاز يابهد و شههراا در ايه راه نيهش اساسهی
خهود رادوبهاره داشهر باشهند .بهرای تحيه چنهی اهديی بايهد نماداهای گرشهر را شهناخت و در حاه و اعهرهی آ نهها
کوشید وعهوه بهر آ از عهواملی چهو اعريهادا باوراها طبیعهت و انهر بههره گريهت تها نماداهای ارزشهمند و معنهی داری
را در شهراا پديد آورد (بحرينی ( 230:138

-2بیا مسئل
از نظهر اجرمهاعی شههراا منها اهای مناسهبی بهرای شهن گیهری نهاداهای اجرمهاعی و پاسهداری از ارزش اهای انسهانی
واويت اای ملی و محلهی اسهرند .طراحهانی که بها مجموعه ای از يرانه اهای مخرله موجهود در يه شههر برخهوردمی
کنند بايد خصوصهیا و ارزش اهای خهاص ارگهروه را در يضهاااوی که بوجهود مهی آورنهد مربلورسهازند .درغیهر ايه صهور

بهی اويهت جههانی غاله شهده وحه ،اعرمهاد به

سب اای بهی اسها و يضهاااو بنااهای مرنهی بهر تولیهد انبهوه ويرانه
نا ،واويت شهری را ب کلی از بی خواادبرد(بحرينی .(452:1386
شخصیت و اويت شهر تابعی از وضهعیت منطيه سهنت اهای يرانگهی يعالیهت اهای موجهود در شههر و اويهت رسهمی شههر
است ک حاصه تصهمیما گرشهر درمهورد شههر مهی باشهد .بايهد به چنهی تاهاو اهايی بهها و ارزش خاصهی داده شهود و
در حا وتيويت آ اا کوشید)اما منبع .(442
بدي ترتی شهرامچو مدرکی مسرند مهی نمايهد که از طريه ظهاارکلی خودتهاريخ رابه نمهايش مهی گهرارد .لهرا اريه
از ايه سهاخت اههای بشهری بهیش از آننه مصهال و شهگرداای سهاخرمانی را آشهنار کننهد به اظههارنحوه ای از تانرمهی
پردازنهد .آنهها يهادآور ماجرااها و رويهداداای مهه اسهرند و درواقهع شههراا را مهی تهوا يصهو کرها تهاريخ انسهت
(ياراحمدی 1378.(16 :
در شههراای ايرانهی شهیارگی به مظهاار غیهر بهومی و يراموشهی سههوی و عمهدی اويهت بهومی به ويهور مشهااده مهی
شهود.بیرجنهد شههری اسهت که دارای پیشهین ی تهاريخی ويرانگهی غنهی اسهت امها میهدا اهای ايجهاد شهده درآ چیه ی
ازاويت وتاريخچ شهر و مردم ايه منطيه به نمهايش نمهی گرارنهد .بهی شه ايرگهراری میهدانی بها تنهدي ،ينهی ازب رگها
اا عله و اد شههرامچو موالنها عبهدالعلی بیرجنهدی رياضهیدا و سهراره شهنا سهده  ۹اجهری قمهری  .ابه حسهام
خوسههای شههاعر سههده  ۹اجههری قمههری حنههی ن ه اری قهسههرانی شههاعر سههده  ۷اجههری قمههری امیههر شههوکتالمل ه امیههر
قاونا و شخصیت مه سیاسی در دورا قاجار و پهلوی

ب رگا اا عل و اد شهر بیرجند

-3ادبیا نظری
از شهرسازا اولی گرير تا معمارا و مجسم سازا معاصر بح اای زيادی درخصوص اويت شهری و ارتباط نماداا درشه
لگیری آ اراو کرد ااند .اما ب طور اخ درپايا دا ی  1960تاملی تازه در شهراای بی اويت که درآ اها مهردم اهی
دلیلی برای عدم تطبی خود با محی زيسری ن يیايرند موج تغییر در روش اهای معمهاری وشهرسهازی شهد .کهااش آيهار
تاريخی در شهراای ب رگ مياما شهرداری ومديرا شهری را ناگ ير کرد تا بهیش از بیشهرر مواظه ارزش اهای يرانگهی –
تاريخی باشند).شماعی-پوراحمد  1385ص (177.

يا بودريار در کرا ( آمرينا (دست ب ميايس جالبی میا شهراای اروپايی و نیويورك می زند .اومعريد است شهراای عمهده
اروپايی بار معنايی بسیاری دارند در حالی ک نیويورك و جلو اهای شهری آ از ارگون معنا تههی به نظهر میرسهد).يهروت
(1387
برخی از صاح نظرا مانند يوراسیر اواس قر بیسر را ک در پی توسع شبن ارتباطا جهانی و گسررش بازاراای سرماي
داری مرزاای سرزمینی درا شنست و اويت اای يرانگی مغشوش شده ب عنوا دورانی خاص مطرح کرده اند ک طهی آ
حرکت و جريانی يرانگی اجرماعی اقرصادی در جهت ي  .دست کرد شیوه اای ريراری جها بینی و الگواای ذانی آغاز
شدشايگا ) 1380ص(62
پیررآي نم معمارآمرينايی دا ی  80معريد بود معماری در ار زما ومنا بايد اکنونیت داشر باشد و برای رسید ب شراي
يوق حياي و نماداای گرشر بايد شناير شوند و مااای جديد مطاب با شراي امهروز از درو آ اها اسهرخراج شهود(پايگاه
اطهع رسانی معماری وشهرسازی ايرا )
اما مه تري شخ دراراو تعري از نماداا وشناسايی آ درشهر کوي لین بود .او سیمای شهر را بر اسا پن عام راه لب
محل گره و نشان تيسی بندی کرده است .لین درتعري نشان يااما سمب اها ونماداها آورده اسهت :معمهوال اشهیايی که
ظااری مشخ دارند مانندساخرما اا عهو و ...اسرند .خصوصیا نشان بايد چنا باشد ک برهوا آ را ازمیها عوامه
بسیار باز شناخت پار اای ازنشان اا را ک بر پاره ای عوام کوچ قد برايراشر اند می توا از دور ب زوايای مخرل تمی داد
و در جهت يابی آ اا را ازتمام جوان مورد اسرااده قرارداد(مانند ارگ کهه يرنگی ممن است نشان اا در داخ شههر باشهند
ياب اندازه ای دور ک مدام جهری خاص رامشخصدارند .ت برج اا گنبداای طهوی و تپ اای گرا پینر مثا اهايی اسهرند
ک معرف نشان درسیمای شهراند ).لین ترجم .م ينی  1383ص( 93
گنبد معروف يلوران ،مثالی بارز ازنشا اای در منظر ای عمومی و سیمای شهر است .اي گنبد از دور و ن دي
روز مروی است سیماوی چندا مشخ دارد ک ارگ نمی توا آ را با عاملی ديگر اشرباه کرد.
باحج و شن موير خود بر يضای اطراف غال است باسن شهر پیوندی ن دي دارد اه مرکه ی اسهت مهرابیوا درقله
خطوط ارتباطی شهرقرارگرير است)اما منبع ص.) 150
ويا در ش

و

از نظر پاتري گد ار واحدی ک ب واحد ديگر پیوند می خورد ي واحد و اويت جديد و ي ک جديد راايجاد می کند .ما
بايد اي گس اا را ب ا پیوند دای و برای درك ماایت شهراا يراتر از ابعاد زيبای يشناسی و ينی به روح شههراا و جهوار
ای تاريخی و حیا مسرمر آ اا توج کنی (گد  1992ص(77.

در تیر ماه سا  2003در کنگره بی المللی معمارا ک در اسرانبو برگ ار شد از دولت اا در سراسر جها خواسر يرانه
تاريخی احررام ب محی زيست و » شد تا موجبا شن پريری شهراا و مناط مسنونی را با تنی بريهراا آورنهد .واقعیهت
اينجاست ک اويت بخشی ب شهراا ج ء جدايی ناپرير از دانش « طبیعت و نیازاای اجرمهاعی معمهاری و شهرسهازی اسهت و

بدو حا کرامت و تبیی جايگاه معماری در کشور و حضور ايراد مجر و آگاه در عرص اای گوناگو تصمی سازی و تصمی
مگیری در ساخت و سازاا و طر حهای عمرانی حصو اي امر دست نیايرنی است.

-4مبانی نظری و روش تحقیق
دراي پوواش از روش تحيی پیمايشی بهره برده شد و برای انجام آ ابردا مطالعا اکرشايی به صهور کرابخانه ای صهور
گريت ومطالع میدانی با اسرااده از اب اراای تحيی ک پرسشنام ازنوع بسر پاسخ می باشهد انجامشهد .جامعه مهورد بررسهی
شهروندا شهر بیرجند در زمسرا  1394بوده است و برای تعیی حج نمون پ ،ازمطالع ميدماتی براسا روش تصهاديی
ساده  300نارانرخا شدند .اب ار اندازه گیری نی ي پرسشنام  20سوالی بوده است.
با توج ب اينن امروزه در اکثر تحيیيا برای محاسب پايايی اب ار از روش آلاای کرونباخ اسرااده م يشود دراي تحيی
نی از اي روش برای محاسب پايايی پرسشنام اسرااده شده است .برای محاسب ضري آلاای کرونباخ ازاسرااده شده است که
نراي آ برابر با 85 %ب دست آمد ک نشا م يداد پرسشنام از پايايی کايی  SPSSنرم اي اربرخوردار بوده است.

 - 5اهداف تحقیق
ااداف درنظرگرير شده برای اي پوواش ب شرح ذي است:
ادف کلی :بررسی ارتباط نماداای شهری قرار داشر درشهر با اويت ساکنا آ
اهداف جزئی:
بررسی نيش عوام يرانگی وقومی درشن دای ب نماداای شهریتعیی جايگاه نماداای شهری درمیا تود اهای مردمتج ي وتحلی نياط ضع وقو نماداای موجود درشهرمعريی نماداای مناس برای شهرسوالت تحقیق
-1ازنظرشهروندا چ عناصری ب عنوا نماداای اصلی شهرشا محسو می شود؟
-2آيادرطراحی نماداای شهری سعی شده از م يت اا وتوا اای بومی منطي اسرااده شود؟
-3آيا نماداای موجود نیاز ب مرمت تغییر منا يا طراحی از نو دارند؟

فرضیات تحقیق
-1ب نظرمی رسد مردم بیرجند نسبت ب نماداای شهر خود شناخت کايی را ندارند.
-2ب نظر می رسد در طراحی نماداای شهری بیرجند از عناصر بومی (يران سنت و جاذب اای طبیعی)
اسرااده نشده است.
-3ب نظر میرسد نماداای شهری بیرجند دچار يرسودگی بی نظمی وآشارگی بصری شد ه اند.

 -6شهر پژوهی و المان مورد مطالعه
شهرسرا بیرجَند در اسرا خراسها جنهوبی ايهرا واقهع شهدهاسهت .ايه شهرسهرا از شهما به شهرسهرا قاينها از شهرق
ب شهرسرا اای درمیا و سربیشه از جنهو به شهرسهرا نهبنهدا و اسهرا کرمها و از غهر به شهرسهرا اهای سهرايا
و طب ،محدود است.
مرکه ايه شهرسههرا شهههر بیرجنههد اسههت .شهههر بیرجنهد امچنههی مرکه اسههرا خراسهها جنههوبی بههوده و در سهها 1390
جمعیهت شهههری بهال بههر  2۲۲اه ار ناهر جمعیههت داشهر اسههت و بهها احرسها جمعیههت حاشهی نشههی شهههر بیرجنهد بههال بههر
 23۲ا ار نار مهی باشهد و شههری زيبها بها امنانهاتی مناسه مهی باشهد ؛ و جمعیهت روسهرايی بهال بهر ۷۲۹۷۷و جمعیهت که
شهرسرا بیرجند بال بر  2۸۲ا ار نار است[.
ينهی از جاذبه اهای اسههرا خراسها جنههوبی امهار کهههه يرنگهی اسههت؛ ايه بنهها که امههروزه بها نههام ارگ کههه يرنگههی
شناخر می شود ب نام اای ديگری ا مشهور بوده اشت از جمل ارگ حسام الدول .
ارگ حسام الدوله (مشههور به کههه يرنگهن) منسهو به امیهر حسه خها شهیبانن اسهت و برخهن آ را « ارگ کههه
يرنگهن» مهن نامنهد .ايه ارگ مرعله به امیهر عله خ يمه بهوده که ايشها آ را به يرمانهداری بیرجنهد ااهدا کههرد .
سازما میراث يرانگن اي بنا را ب عنوا ي ساخرما قديمن و ارزشمند ب يبت رسانده است.
ارگ کهه يرنگی به عنهوا دارالحنومه محه حنمرانهی امیرمعصهوم خها بهوده که در اواخهردوره زنديه احهداث شهده اسهت.
بنای م بور ب طورکلی از نظهر يهر م معمهاری بها سهاير بنااهای شههری مراهاو اسهت.ي حهو در وسه و گنبهد بها ت وینها
ميرن ،رسمی بندی و کاربندیاای زيبا ب شنوه آ اي وده است.

ايه ارگ به شههن شههش ضههلعن و در را به شههن مخههروط و به رنه سههاید اسههت و چشه عههابري را از لحهها زيبههاين و
طراحن خیره من کند و مصال اي ساخرما از گ آجر آا و ساروچ است.
عمار ارگ صرف نظر از يرم ويهوه "زيگهوارتی" و "شهش اشهنوب " از چنهد بخهش مهه تشهنی شهده اسهت .بخهش اه که
بنهها بهها داشههر کههاملرري نيشه و يضاسههازی جايگههاه ويههوهای در ايه بنهها دارد .يضههای ورودی ارگ جلههوتر از طبيه اه که
ساخر شده و با چند قو زيبا و چشمگیر طاق اايی را در آ بوجود آورده است.
مجمههوع يضههااای ب ه وجههود آمههده در طبي ه ا ه ک ه عهههوه بههر دارا بههود ت يینهها و ينههو ت يینههی گونههاگو ب ه گون ه ای
طراحی شده ک يضااای مخرل مانند اشری گنبدیاا و اتاقاا ب وسیل داال اای ارتباطی با ا مرتب اسرند.

حوضههخان بنهها نیهه مرک يرههی را در طبيهه اهه کهه بهه وجههود آورده بهه طورينهه ورودی اههای مخرلاههی از يضههای پیرامههو
حوضخان ب اي مح گشوده مهی شهوند .محوطه حوضهخان يه مرهر از که اصهلی بنها پهايی تهر اسهت و به صهور اشهت
ضلعی طراحی و سهاخر شهده اسهت .يضهای پیرامهو ايه منها دا رای طهاق نمااهای ت يینهی بها ميهرن ،اهای زيبها اسهت به
تعههداد طههاق نمااهها سههنواای کوتههاای در بخههش تحرههانی آ تعبی ه شههده اسههت.روشههنايی يضههای حوضههخان از طري ه گنبههد
کهه يرنگی و توس پنجرهاای نورگیر تهامی مهی شهود .آ نمهای زيبهايی نیه بها يهرم مخصهوص عههوه بهر تهويه حوضهخان
اوای مطبوعی را در اي منا ب وجود میآورد.

از جمل ت يینا ب کار رير در يضای حوضخان ميرن ،رسمیبندی کاربندی اای الن زنبوری و ت يینا گلهدانی اسهت .طبيه
او بنا ک ب صور اشت ضلعی بر روی طبي ا ک ساخر شده دارای يضای کمرری است و چند اطاق در آ ساخر شهده
است .امچنی س طبي ديگر بنا ب صور نمادی ساخر شده و صريا ب دلی يرم پريری بنا است.

 -۷پیشنی تحيی
درباره ارتباط عناصر شهری با اويت شهر تحيیياتی نی در کشور صور گرير ک ب نراي برخی ازآ نها اشارامی کنی :
محمد جهلی نس در پايا نام کارشناسی ارشد خود با عنوا نيش يضااای شهری در ارتيهای اويهت شههری سها  1383به
بررسی نيش میدا شااچراغ دراويت شهری شیراز می پردازد نریج اي تحيی نشا می داد:
ميول اويت ب طور عام و اويت شهری ب طور خاص از جمل ميوالتی است ک ب جهت نيشی ک در شناخت شناسی ايراد اشیا
اجرماعا و منا اا دارد حاو اامیت يراوا است .و اويت شهری ب سب دخالهت منهانی مههای روانشهناخری موجه ايه ايش
احسا تعل شهروندا ب شهر ارتيا سط مشارکت شهروندا و نهايرا پايداری شهری می گردد.
ياطم السادا خوشحا ) ( 1386درميال نمادگرايی درمعماری نشا داده است نماداای انری تا زمانی ماندگارباقی می مانند ک
آنچ بدا ارتباط داده می شود ,معنادار باقی بماند .وقری اي معانی ناپديد شود و يا اامیت خود را از دست داد آ شهن نیه يها
ناپديد می شود يا اينن معنای جديد کس می کند .او اشاره کرده است معماری ايرانی آ قدر الگو دارد ک در ار بنايی با توج ب
منطي و منا قرارگیری و زما ساخت اير و نیازاای کارکردی بنا از الگواای پايدار و ارزشمند خود بیا جديدی را ب وجود آورد
ک ن مث گرشر باشد و ن تيلیدی از مشخص اای وارداتی ديگر تمد اا.
يرزان اديی) ( 1385نی در تحيی خود با عنوا نماد و نشان ی شهری آورده است :برج آزادی در ايرا نمون ای از ساخراراای
اسروار بر بینش اا و مااای عمی است ک توس حسی امانت طراحی شده و معماری شاخ آ تلای طا قهای معماری قب و
بعد از اسهم بوده ونمادی زيبا در شهر تهرا است .از نظر اديی الما اای محل ای با الما نهای شهری ب لحها انريها ماهاای
محروا و ابعاد تااو اندکی دارند .الما اای محل ای از نظر ابعاد و اندازه کوچ تر بوده و توس خصوصیا و نيش کالبدی تعري
شده برای آ نها می توا بايت و کالبد قدي و جديد را ب ا دوخت و دوز کرد و انسجام و ينپارچگی شهر را ب نمايش گرارد.

.

 -۸ياير اای تحيی
ياير اهای تحيیه از که نمونه آمهاری) ( 300نشها مهی داهد که اکثريهت ايهراد پاسهخ دانهده کههه يرنگهی را به عنهوا
نماداصهلی و اهويری شههر مهی شناسهند .به طورينه شهاخ خیلهی زيهاد ) 67.69درصهد(و )زيهاد  33.28درصهد) 98
درصدپاسخ اا را شام شده است .امچنی بی پاسخ اها گ ينه اهای که وخیلهی که را انرخها نشهده که نشها مهی داهد
اي الما تاريخی تمام معیاراای ي سمب و نماد شهری را ک در ذا مخاط ماندگار باشدرا دارا می باشد.

جدول  1.میزان مقبولیت عمارت کاله فرنگی به عنوان نماد اصلی شهر بیرجند
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منبع:ياير اای تحيی

در مورد ديگر درباره سمب اای طراحهی شهده درمیهدا اها و ارتبهاط آ اها بها اويهت قهومی و يرانگهی شهرسهوا شهد .که
حدود  46.47درصد پاسهخ دانهدگا ايه ارتبهاط راکه و  33.32درصهد خیلهی که دانسهرند .به عبهارتی حهدود  80درصهد
انرخها اها بهی ايه دوشهاخ قهرار داشهرند . 66.17درصهد از پاسهخ دانهدگا نیه مروسه و  35.2درصهد اه شهاخ
زياد را انرخا کرده بودند
ب طور کلی نراي تحيی حاضر نشا می داهد که درمهورد يرضهی که به نظهر میرسهد مهردم بیرجنهد نسهبت به نمهاد اهای
شهر خود شناخت کايی ندارند.

 -9نتیجه گیری
آنچ ب شهر اويت م يبخشد وابسهر به برداشهت اهايی اسهت که سهاکنا شههر از محهی اطهراف خهود دارنهد؛ بهدي معنهی
ک ماههوم اويهت بها کیایهت زنهدگی در شههر ارتبهاط دارد .امچنهی اهر شههر بايهد شخصهیت و اويهت خهاص و بهارزخود را
داشر باشد .نماد سازی در شهراا ب ارتيهای شهاخ اهای کهه توسهع منجهر م يگهردد .نماداهای شههری مهی تواننهد باعه
اويهت يهابی شههراا شهوند به شهرط آننه در طراحهی ونصه آ از ايهراد مرخصه (معمار مجسهم ساز شهرسهاز) اسهرااده
شود.
اولی ننرهای ک در بنارگیری مجسم در شههر بايهد مهورد توجه قهرار گیهرد منها مناسه قرارگیهری آ اسهت.مجسهم در
منهانی مناسه میروانهد به عنهوا عنصهری در زيبهايی شههر يها خله معنهايی خهاص بهرای شههروندا مويه باشهد .بنهابراي
زمانی ک صحبت از ب کارگیری ي تندي ،بهرای اويهت داد به يه يضها به میها مهی آيهد بايهد به منها مناسه بهرای
آ توج کرد و در اي راه از نظرسنجی از شهروندا کم گريت تا رضايت خاطر آ اا يراا شود)سهیلی .(1385

 - 11پیشنهادات
در بیرجنهد چنهدي میدا (يلنه )طراحی شهده اسهت میهدا آيهت اغ غاهاری میهدا آيهت اغ سهید مههدی عبهادی و حرهی
میهدا يرودگهاه و میهدا ابهوذرو . . .در کنهار بحه سهم لهها نهام گهراری ايه منها نهها نيهداای زيهادی رادر بهی اقشهار
تحصیلنرده شهر داشر است .ب عنهوا مثها چهرا نهام میهدانی را در بیرجنهد آزادی مهی گهراري و اصهرار مسهئوال به حاه
اي اسامی چ مهی توانهد باشهد؟ جهدای از احرهرام ويهوه به ايه نها مهها ايه سهوا پهیش مهی آيهد که آيها در خهود بیرجنهد
دانشمند انديشمند و شاعر با اس و رس ک بود ااند ک از اسامی خاص اسرااده می شود .

 - 1۲قدردانی
با تشنر از شورا شهردار وپرسن محررم شهرداری بیرجند و میراث يرانگی امچنی شرکت آپادانا ک راانمای پوواش حاضر
بوده است.
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