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چكيده:

شهرها متشكل از عناصر و اجزاء و فضاها و عملكردها به عنوان
بزرگترين مجموعه آثار انساني بر كره زمين هستند .امروزه با افزايش جمعيت
شهرهاي بزرگ و بروز مشكالت ومعضالت ناشي از كمبود فضا در اين
شهرها ،كارشناسان و متخصصين شهرسازي به فكر ايجاد شهرهاي جديد براي
اسكان سرريز جمعيت شهرها وكاهش مشكالت آن افتادهاند .اما متأسفانه اين
شهرسازان به يك مسأله اساسي يعني ساكنين شهرها وايجاد هويت كه باعث
ماندگاري وحس تعلق در آن ميشود توجه نكرده و با ايجاد محيط مصنوع و
تقليد از «قواعد زيبا شناسي» ديگران زمينهساز از خودبيگانگي و بحران هويت
شدهاند .اين امر اسكان در شهرهاي جديد را با مشكالتي مواجه كرده خصوص ًا
در ايران برنامه اسكان جمعيت در شهرهاي جديد طبق پيشبينيهای به عمل
آمده ،انجام نشده است و مردم تمايلي براي اسكان در آن جز از روي ناچاري
ندارند .امروزه اين شهرها به محيطهای خوابگاهي و فارغ از هرگونه تعامالت
اجتماعي وعملكردي تبديل شدهاند .شهرهاي جديد نه تنها نتوانستند سرريز
جمعيتي شهرهاي بزرگ يا مادر شهرها را به خود جذب كنند ،بلكه به علت
نداشتن هويت و عملكرد تعريف شدهای از جذب مهاجرين نيز بازماندند .هدف
از اين مقاله ارائه راهكارهایي براي پويا كردن فضاهاي شهري جديد وجذب
بيشتر جمعيت در آن ،و ايجاد محيطي كه مردم درآن احساس تعلق ،آرامش
وامنيت نمايند ،میباشد .در اين مقاله ازروش تحليلي  -توصيفي استفاده شده
و جمع آوري اطالعات به صورت مطالعه اسنادي وكتابخانهای انجام شده
است .از يافتههای اين پژوهش ميتوان به پويا كردن فضاهاي عمومي در جهت
تقويت روابط اجتماعي -حفظ ويژگيهای طبيعي شهر وتقويت تأثيرات آنها در
ساختار كالبدي شهر وايجاد هويت در شهر جديد -تغيير طرحهای شهري براي
نزديك كردن مردم و افزايش تعامالت وبرخورد آنها در شهراست.

واژههایکلیدی:

شهر ،فضای شهری ،شهرهای جدید ،هویت ،طرحهای شهری

مقدمه

شهرهاي جديد در نظامهاي اجتماعي – اقتصادي جهان بسيار دگرگون
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دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد

شدهاند وهنوز تعريف جامعي از آن به عمل نيامده است .شهر جديد،
اجتماعهاي برنامهريزي شدهای است كه در پاسخ به اهداف از پيش تعيين
شده ايجاد ميشود (زياري .)5 :1383 ،شهرهاي جديد در ايران ،هم پيش از
انقالب و هم پس از انقالب طراحي واحداث شدهاند .پس از انقالب بعضي
از آنها به مثابه راهبرد اصلي توسعه شهري در دستور كار وزارت مسكن
وشهرسازي قرار گرفتند .اينگونه شهرها به مثابه شهرهاي اقماري و براي
جذب سرريزهاي جمعيتي مادر شهرها و ساماندهي فضايي آنها و ناحيه شهر
مكانيابي شدند .همچنين اينگونه شهرها بيشتر براي ايجاد اشتغال و عملكرد
اقتصادي و اغلب در نواحي صنعتي طراحي شدهاند تا بيشتر ساكنان آنها
ناگزير به خروج از اين شهرها شوند .در حال حاضر اينگونه شهرها داراي
مطالعات راهبردي وطرح توسعه و عمران هستند وطرح آمادهسازي اراضي
وطرح تفصيلي آنها هم انجام شده و يا در حال انجام است(همان منبع.)178 :
در عصر معاصر ،معماري و شهرسازي تحت تأثير انقالب صنعتي دچار
تحوالت گستردهای شد .تكنولوژي جديد معماري وشهرسازي را آنچنان
دچار تغييرات بنيادي كرد كه در بسياري از موارد ديگر بدون توجه به
فرهنگ و شيوههای زندگي مردم اجرا گرديده بخصوص در شهرهاي جديد
ايران كه بيشتر نقش خوابگاهي به خود گرفته است خشك و بيروح جلوه
ميكند .ساكنين اين شهرها كه اغلب داراي فرهنگهاي متفاوت از يكديگر
هستند را دچار بيهويتي كرده است(ايرانمنش .) 46:1385 ،از آنجا كه شهرهای
جديد قدمت چنداني ندارند واغلب ساكنانش در جاي ديگر متولد شده اند،
لذا ريشه خود را در جاي ديگر جستجو ميكنند .بنابراين ايجاد فضاهاي
جديد در شهرها با توجه به ساليق وعاليق به طور كلي با توجه به فرهنگ
غالب مردمي كه در اين شهرها زندگي ميكنند در ايجاد هويت بخشي شهر
بسيار مؤثر ميباشد .اگرچه ساخت تركيبي از فرهنگهاي گوناگون سخت
ميباشد اما تحقق آن به ميزان كم نيز بهتر از ايجاد فضاهاي خشك وبيروح
است كه توجهي به انسان به عنوان يك عامل اصلي در آن نميشود.
امروزه همه از شهرنشيني به مثابه پديدهای ناخوشايند ياد ميكنند .اما
تحليلي دقيق از ويژگيها وساختار زندگي شهري ،روشن خواهد كرد كه
شهرنشيني به خودي خود ناخوشايند ونامطلوب نيست .بلكه آنچه بسياري
از شهرهاي امروزي را ناخوشايند كرده ،عدم توجه به ماهيت حقيقي شهر
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وشهرنشيني است .چرا شهرهاي قديمي با گذشت زمان جذابيت خود را از
دست ندادهاند بلكه با گسترش روز افزون زندگي مدرن ،بيش از پيش مورد
توجه قرارگرفته اند .اين امر در سايه اصول وانديشه هايي است كه در خلق
آن به كار گرفته شده است(تیبالذر .)20: 383 ،در اينجا اهميت وظيفه شهر
سازان مشخص ميگردد .تنها وظيفه شهرسازان اين نيست كه انسانها را در
فضاي اجتماعي وسه بعدي شهر كنار هم اسكان بدهند بديهي است كه شهر
به وسيله انسان و براي انسان ساخته ميشود .نيمرخ شهر -رنگهاي حاكم
بر شهر -مقياس وعظمت شهر ،سنگهاي محيط پيرامون شهر -نوع فعاليت
و زندگي گذشته وحال شهر ،عدد جمعيت وساير ويژگيهاي آن از عوامل
سازنده شخصيت جغرافيايي شهر هستند(فريد .)20 :1382 ،فضاهاي شهري در
شهرهاي جديد اثر مثبت و مستقيمي بر همبستگي اجتماعي وتوليد خاطرات
در محيط جمعي دارد .فضاهاي فرهنگي – تراكم فرهنگي وخالصه هرچه
جمعيت را به هم پيوند ميدهد ،دراين مقوله داراي اهميت است .در زمان
حاضر علت اصلي شكلگيري شهرهاي جديد اسكان سرريز رشد جمعيت
شهرهاي بزرگ است .هدف اسكان در شهرهاي جديد نبايد صرف ًا به
جنبههای فيزيكي زيستي انسان تنزل پيدا كند .بهترين شهر ،شهري است كه
به مردم وساكنان آن كه ميخواهند درآنجا زندگي كنند و تمام روز خود رادر
آنجا سپري كنند آرامش بخشد .نه خوابگاهي براي اهالي كه از روي اجبار
و فشار اقتصادي در آنجا سكني گزيدهاند و از اين رو اهميت پرداختن به
فضاهاي شهري به عنوان مكان ظهور حوادث ومحل برخورد نزديك وگرم
ساكنان براي انباشت خاطرات جمعي در طراحي شهري مشخص ميگردد.
ناديده گرفتن فضاهاي شهري در طراحي عرصههای عمومي شهر از جمله
خيابان كه بايد پيونددهنده عناصر پيوسته تعريف شده فضاهاي شهر باشد
حضور اجتماعات در شهرهاي جديد را از دست ميدهد .چرا كه اجتماع
عمومي هنگامي ايجاد ميشود كه اشخاص خصوصي در كنار هم جمع شوند
و به گفتمان و مكالمه با هم بپردازند(باقري بهشتي.)61:1385 ،

بحث
تعاريف و مفاهيم
شهرهاي جديد:

شهرهاي جديد در ايران را تقدم شهرسازي بر شهرنشيني
دانسته(حائري.)20:1371:،و در تعريف آن گفته شده است :شهرجديد شهري
است كه از نظر اشتغال و خدمات تا حد امكان خود كفا بوده و به شهر مادر
وابستگي نداشته باشد(اعتماد.)42:1380،

هويت:

هويت ،مقولهای هنجاري است كه بحث در مورد آن مستلزم ارزش
گذاري و موضعگيري هنجاري است .در بسياري از متون تخصصي
وپژوهشها مطالعه هويت در محيط مصنوع با توجه به نظريههای ادراك
محيط و علوم رفتاري انجام شده است .هويت ،به معناي احساس تعلق و
اينهماني با محيط در نظر گرفته شده است و در معيارهاي چون احساس
امنيت ،خاطرهانگيزي – حس تعلق و وابستگي به منظور ارزيابي تدوين

 / 52دوره بیست و دوم ،شماره هشتاد و پنجم

شده وبه كار رفتهاند(ميرمقتدائي ،طالبي .)10:1385 ،هويت( ،يعني اين كه ما
از نظر شخصي وجمعي كيستيم) موضوعاتي از پيش موجود نيست كه
فقط نيازمند كشف و پردهبرداري باشد بلكه برنامههای خودشناسانه ايجاد
خويشتن است(تاجبخش .)1386:29 ،در فلسفه ( هويت عبارت از حقيقت
جزئيه است) هرگاه ماهيت با تشخص لحاظ واعتبار شود ،هويت گويند وگاه
هويت به معناي وجود خارجي است ومراد تشخيص است(معين:1375 ،ج.)4
فرهنگ عميد هويت را به معناي حقيقت شیء يا شخص كه مشتمل بر
صفات جوهري او باشد ،شخصيت ،ذات وهستي و وجود ،منسوب به او
ميداند(عميد.)10:1373،

هويت كالبدي:

به معناي صفات وخصوصياتي است كه جسم شهر را از غيرشهر متمايز
كرده و شباهتش را با خود شهر آشكار ميكند اين صفات بايد به گونهای
باشند كه جسم شهر ،در عين تداوم زماني ،در حال تحول وتكامل نيز باشد
و نهايت ًا به پيدايش يك كل منجر شود(ميرمقتدائي ،طالبي .)1385:24 ،معيارهاي
ارزيابي هويت كالبدي شامل :تمايز از غير وتشابه آن با خودي ،حفظ تداوم
در عين تحول ،حفظ وحدت در عين كثرت .از ميان سه معيار مذكور تمايز از
غيرتشابه با خودي از همه مهمتر بوده واصل زير بنايي محسوب ميشود .دو
معيار بعدي ،اجزا وزير مجموعه آن محسوب شده وتابع هستند(همان منبع.)25 :

فضاي عمومي:

فضاي عمومي را ميتوان به مشابه فضايي تعريف كرد كه اجازه ميدهد
مردم به آن دسترسي داشته باشند وفعاليتها درآن صورت پذيرد .فضايي
است كه سازمان عمومي آن را كنترل ميكند و فضايي است كه در جهت
منافع عموم تأمين واداره ميشود .فضا به شدت واقعه وتأثير آن مملو از
صورت متفاوت جزئياتي ميگردد كه در زمان واقعه به صورت مادي فضا را
ميساختهاند(مدنيپور.)215:1379 ،

حس مكان:

حس مكان ،اين اصطالح ترجمه مدرن عبارت التين روح محافظ مكان
است .از نظر تاريخي اين اصطالح به مكان ملموس اشاره ندارد .روح مكان
يا منحصر بهفرد بودن منظر يا فضا با حضور يا محافظت يك موجود ماوراي
طبيعي تعريف ميشود .ساكنان و بازديدكنندگان آن مكان از حضور اين
موجودآگاه بودهاند .براي آن احترام قائل بودند و به طور منظم آن را تكريم
مي كرده اند.3
حس مكان نيز مانند هويت از دو طريق قابل مطالعه است .بررسي
حس مردم از مكان و يا برداشت خصوصيات كالبدي ويژه و خاص مكان،
حس مردم از مكان ،ناشي از تجربه حضور و ارتباط با ابعاد گوناگون حسي
وجنبههای تاريخي وگذشته آن است .شيوه دوم ،امروزه در طرحهای شهري
كه به منظور جلب توريست تهيه ميشود؛ در اين رويكرد ،جغرافيا ،شكل
زمين ،سبك معماري ،رنگها و ساير خصوصيات بصري مورد توجه قرار
ميگيرند(ميرمقتدائي؛ طالبي.)1385:13 ،

نكاتي پيرامون طرحهای نو شهرها:

امروزه شهرهاي اين مرزو بوم كهن با مسائل و مشكالت بسياري همچون
آشفتگيهاي بصري ،سيماي ناموزون ،عدم برخورداري از فضاهاي شهري
متناسب با فرهنگ وهويت ملي و در يك كالم با بحران هويت مواجهاند.
«هويت» يك پديده ،امري انتزاعي و منفك از شهر و با موضوعات
عديدهای از جمله :با اهل شهر ،با باورها واعتقاداتشان ،با شيوه زيست مردم،
با نوع ارتباطاتشان با ساير جوامع ،با آرمانها والگوي زندگيشان ،با رفتار
و فرهنگشان ،با نوع فكر و جهانبينيشان و با بسیاري موضوعات ديگر
مرتبط غيرقابل تفكيك است .به اين ترتيب مردم نميتوانند به شيوههايي
زندگي كنند و توقع داشته باشند شهر و متعلقاتشان هويتي متمايز با هويت
آن شيوه زيست يا هويتي متمايز با هويت فضايي كه براي آن شيوه زيست
مناسب است را داشته باشد .طراحان و برنامهريزان و مديران شهري نيز
نميتوانند بر پايه مباني نظري بيگانه ،طرح و برنامه تهيه كنند و مردم را
به آن شيوه فراخوانند و در عين حال توقع داشته باشند كه هويت زيباي
ايراني واسالمي داشته باشد(تقي زاده.)18 :1386 ،احداث شهرهاي جديد در
كشور را بايد تصميمي عجوالنه وبا پشتوانه كارشناسي ضعيف ارزيابي كرد؛
چرا كه بر خالف تمامي توصيههايي كه در زمينههای مختلف مكانيابي،
اجرايي ...صورت گرفته بود ،وزارت مسكن و شهرسازي متناسب با امكانات
خود آن را پيش ميبرد(رهنمايي؛ شاه حسيني .)116:1387 ،در طرحهايي كه
تاكنون براي نوشهرهاي ايران تهيه شده نظر طراحان ،بيشتر به شبكهبندي
راهها و تعيين كاربريها و تراكمها معطوف بوده است و عنايتي به معماري
و طراحي شهري نشده است(وزارت مسكن وشهرسازي .)350:1373 ،ظاهرا ً
شهرهاي جديد بدون توجه به شرايط جغرافيايي و محيطي مورد نياز ،عموم ًا
در مكانهايي ساخته شدهاند كه امكان تملك زمين ،بيشتر بوده و شهرهاي
جديد در ايران به منزله يك ظرف براي مظروف يا ساكناني ساخته شدهاند
كه از خصوصيات اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي آنها هيچگونه اطالعي در
دست نبوده است(رهنمايي؛ شاه حسيني .)117:1387،جنبشهاي اخير معماري
در جهت «تقليد نكردن» است و در جهت يافتن عناصر ،جزئيات ،مصالح،
رنگها و سمبلهايي است كه به معماري آن منطقه هويت خاصي بخشد و
ما يك فرهنگ غني معماري در پيش رو داريم كه جاي طفره رفتن برايمان
نميگذارد .بخصوص در آن جا كه به مسكن مربوط ميشود(وزارت مسكن
وشهرسازي .)349:1373 ،معماري و شهر به دليل اين كه ظرف فعاليتها و
حيات و زندگي جامعه هستند ،بيشترين ارتباط را با انسان برقرار نموده و
جسم و ذهن او را تحت تأثير قرار ميدهند .محيط وفضاي زندگي ،ضمن
احراز هويتي خاص ،ويژگيهاي هويتي خويش را نيز به انسان القاء و
تفويض ميكند .معماري وشهر ،تجلي هويت يك تمدن وفرهنگ هستند.
همانگونه كه زيبائيها و تناسبات و هماهنگيها و ريتم وآرامش و نظم
عدالت و وحدت آنها به تعادل روحي انسان كمك مينمايند و پاسخگويي
به نيازهاي معنوي ومادي انسان را تسهيل ميكنند زشتيها و آلودگيها
وبي نظميها وعدم تناسبات و خروج از تعادلها و ناهماهنگيها نيز سبب
خواهند شد كه انسان از تعادل و آرامش خارج شود(تقيزاده.)27:1386 ،
حال بايد ديد آيا در شهرهاي جديد ايجاد شده در ايران چنين آرامشي

موجب هويتمندي شده است؟ در زمان حاضر شهرهاي جديد عمدت ًا
نقش خوابگاهي دارند .اين نكته خود معضل عمدهای است كه در روحيه
شهر و عملكرد صحيح آن تأثير مستقيم دارد .شهرها بايد داراي امكاناتي
باشند كه در مواقع خاص به منظور تفريح ،خريد و ساير نيازهاي انساني
ايفاي نقش كنند و با وجود اين گرهها ،جمعيت ساكن در محيط زيست به
ايجاد ارتباطات متقابل با ديگر ساكنان ميپردازد و اين خود با گذر زمان
سبب وابستگي به محيط و ايجاد خاطرات ذهني در شهروندان خواهد شد.
اصوالً آنچه كه در روند شكلگيري شهرهاي جديد بيشتر مورد توجه قرار
گرفته ،يافتن الگوي مطلوب طراحي و الگوهاي بهينه ساخت و ساز و توجه
اقتصادي طرح بوده است .در ميان اهداف كالبدي طراحي شهري اكثرا ً به
حفظ هويت و تأمين سيماي مناسب شهري و ايجاد مسيرهاي پياده فرح
بخش اشاره شده است .نظريهپردازان متأخري كه ديدگاه اجتماعي _ فضايي
و فلسفي درباره شهر دارند ،ميگويند كه شيوههای متعارف مفهومپردازي
فضا ديگر مناسب نيست .مهمترين مسئله در اين مورد تضعيف فضاهاي
فيزيكي محدود محالت يا مناطق به منزله مقياس اصلي درك هويت فردي
و گروهي است كه نقطه حركت سنت پژوهشهای محلهای است .امروزه
محدوده محله ،فقط يكي از طيفهای گسترده فضاهايي است كه هويت
محله راتشكيل ميدهد .اين مفهوم كالبدي كه ميراث شرايط اجتماعي فضاي
گسترش صنعت و شهرنشيني در اروپا و امريكاي شمالي قرن نوزدهم است
كه در آن محالت صنعتگران و طبقه كارگر حد و مرز فضايي و اجتماعي
محدود داشتند ،ديگر براي توضيح فضاهاي هويت يا قدرت مناسب
نيست(تاجبخش .)33:1386 ،خانهها ،خيابانها ،محالت ،محلهای كار و
پالكهای كار و پاركهای عمومي شهر فضاهاي روزمرهای هستند كه مردم
در آنها دنيا را تجربه ميكنند .مردم به گونهای ملموس با بهرهبرداري از اين
فضاها ،مسائل انتزاعي ،مدرنيته سرمايهداري را تجربه ميكنند .يك فضاي
شهري به واسطه تمايز فضايي بايستي قابل درك باشد و همچنين داراي
عينيت عملكردي و دسترسي براي رهگذران باشد .نماياني فضاي شهري از
ميان مسيرهاي عبوري پياده مجاور ضروري است .يكي ازمرزهاي موفقيت
فضاي شهراين است كه ترجيح ًا دو طرف فضاي شهري دعوتگر بينندگان
به درون فضاي داخلي باشند(تفهمي .)35:1387 ،در شهرهاي جديد پديدههايي
چون ( )NGOو مشاركت شهروندان ابتدايي اين شهرها و ايدههايي كه يك
متخصص طراحي شهري در مورد ايجاد چنين شهرهايي ميدهد ،ميتواند
در اين زمينه نقش مؤثري ايفا كند .از نمونههايي كه ميتواند در اين شهرها
مشابه به ديگر شهرهاي قديمي وجود داشته باشد ،مراسم آئيني و مذهبي
بوده كه در ايجاد خاطرات جمعي و احساس تعلق مفيد است .در برگزاري
اين آئينها در شهر دو پيامد اقتصادي مهم وجود دارد:
1ـ كاهش هزينههاي خدماتي از طريق ايجاد حس تعلق خاطر به شهر و در
نتيجه افزايش مشاركت شهروندان در تأمين يا كاهش هزينههاي خدماتي.
2ـ افزايش درآمد از طريق جذب گردشگر و سرمايهگذار.
و نتيجة كلي اين كه اگر بخواهيم در شهرهاي جديد هويت و خاطرةجمعي
داشته باشيم و خاطرات جمعي را در شهرهاي قديمي از ياد رفته ندانيم
احتياج به وجود فضايي همچون فضاي جامع براي شهرهاي خود داريم تا
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بتوانند پتانسيل ايجاد اين خاطرهها و در نتيجه هويت را داشته باشند .جايگاه
اين فضاها در معماري روز دنيا از دو بابت تأمين ميشوند:
1ـ اينكه فضاي جامع قديمي بودهاند كه اين روزها دوباره با تغيير كاربري مورد
استفاده قرار گرفتهاند .ميتوان از نمونههاي آن از ميدان شيبدار «سيهنا »3نام
برد كه ميتوان تا نزديكي آن با ماشين حركت كرد و اطراف آن مراكز تفريحي
ـ تجاري شكل گرفتهاند و مردم از آنها استفاده ميكنند .در ضمن ساخت
و ساز اضافي و بدون منظوره از جانب شهرداري آن مناطق مردود است و
دسترسي مترو به اين فضا به راحتي امكانپذير است.

نگارههای1و :2میدان سیهنا
ـ شهر سیهنا ـ (مرجع سفر
دانشجویی ،عکس مهندس
مهربانی گلزار)
2ـ فضاهايي كه توسط معماران امروز به شهرها اضافه ميشود و علت
آن نيز احساس نياز معماران و شهرسازان نسبت به اين فضاها است .به
عنوان مثال «رنزو پاينو» نيمي از زمين موردنظر را در بنای ژرژپمبيدو
زيرساخت قرار نداده و به صورت الهام گرفته از همان ميدان «سيهنا» يك
شيب ماليم در اين ميدان با سنگ فرش قابل نشستن درنظر گرفته شده
است 4.بايد توجه داشت كه جمعيتي كه به نوشهرها ميآيند بي تاريخ و
بدون فرهنگ نيستند .همين موضوع اگربه صورت آگاهانه مورد بهرهبرداري
قرارگيرد فرايند هويت يابي را تسهيل مينمايد و اين امر مستلزم صرف
زمان ميباشد .خارج كردن شهرهاي جديد از نقش خوابگاهي آنها و دادن
نقشي مركزي (مانند تفريحي_ درماني_ورزشي) باعث توجه بيشتر به آن در
هويت بخشي تأثيرگذار آن است .در مجموع امروزه شهرهاي ما خصوص ًا
شهرهاي جديد با فقدان فضاهاي دل نشين و خودماني در محله مواجهاند و
در واقع بافت مسكونيای شكل گرفته كه در آنها حداقلهای زيست مهيا
است كه منجر به كمرنگ شدن حس تعلق شده اصل گسترش اين رفتارها_
روحيه انزواطلبي از خودبيگانگي و عدم تعلق افراد است .مركز شهر يا محيط
شهري در سايهي فعاليتها و كاربري ساختمان هايي كه فضاي خيابانها
را تعريف ميكنند ،حيات مييابد .براين اساس ،نماها و فعاليتهای واقع
در خيابان ،نزديك به سطح چشم ،از اهميت خاصي برخوردارند .يك طرح
بايد بتواند كاربري ساختمان مجاور و چگونگي راهيابي و ورود به آن را
نشان دهد .پر واضح است كه خريد عملكردي است كه در سطح پياده رو
انجام ميگيرد .در صورت تركيب اين عملكرد با طاقكانها ،راهروها و
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كوچهها ،ميتوان محيط پيادهای ،با مقياس انساني نسبت ًا جذاب به وجود
آورد و بلوكهای ساختماني بخشهای مركزي شهر بايد به نفع عموم به اين
امر اختصاص يابد(احمدي نژاد .)57:1372 ،عرصههای عمومي مهمترين بخش
شهرها و محيطهای شهري هستند .در چنين عرصه هايي ،بيشترين تماس،
ارتباط و تعامل بين انسانها رخ ميدهد اين عرصهها تمام بخشهای بافت
شهر را كه مردم به آن دسترسي فيزیكي وبصري دارند در برميگيرد.
«جين جاكوبز» 5براي ايجاد تنوع پويا و خوشايند در خيابانها يا
محلههای يك شهر چهار شرط را در نظر گرفته است:
هر محله و تا حد امكان بيشتر اجزاء داخلي آن بايد بتواند در خدمت بيش
از يك كاربري و ترجيح ًا دو كاربري باشد.
بيشتر بلوكهای ساختماني بايد كوچك باشد ،يعني تعداد خيابانها ودور
برگردان(تقاطع ها) زياد باشد.
هر محله بايد ساختمانهايي را كه از نظر قدمت و موقعيت متفاوتند ،با هم
تركيب كند ،به طوري كه بيشترين قسمت به ساختمانهای قديمي با بازده
اقتصادي متنوع اختصاص يابد .اين ادغام بايد درقالب بافتي متراكم انجام گيرد.
بايد تمركز به هر دليلي كه در انجا حضور دارند به حد كافي وجود داشته
باشد .اين موضوع شامل مردم ساكن در آنجا ميشود (همان منبع.)57:

عملكرد:

يكي از عوامل معرف هويت فضاهاي شهري عملكرد آنها است كه
نتيجه آن به عنوان هويت عملكردي فضا يا عناصر شهري ظاهر ميشود در
تعريف هويت عملكردي فضاهاي شهري ،شهرهاي ايراني عالوه بر عملكرد
اصلي(مذهب ،تجارت ،ورزش و امثالهم ) توجه به ويژگيهاي بارز هر يك از اين
عملكردها در فرهنگ ايراني وهمچنين ساير فرمها و ارزشهاي فرهنگي كه
به نحوي در زندگي جمعي ايراني ايفاي نقش مينمايند ،ضرورت دارد(تقي
زاده .)191:1386 ،در گذشته آناني كه در فضاهاي شهري به همراه يكديگر
به فعاليت ميپرداختند معموالً يكديگر را ميشناختند .در حالي كه امروزه
در بسياري موارد چنين نيست ،البته اين طبيعت دوران مدرن است كه با
گسترش شهرها آشنائيها تقليل يافته است.

مالكيت:

مالكيت ،از جمله مواردي است كه در ايجاد حس تعلق نقش مهمي دارد.
انسان موجودي داراي قلمرو است .به اين مفهوم كه از فضا براي برقراري
ارتباط شخصي و احقاق حق بر قلمرو و همچنين حفظ منابع استفاده ميكند.
مردم اين نظارتها را بر قطعات زمين و همين طور برداشتههایی كه همراه
شخص است اعمال ميكنند .مالكيت نوعي قرارداد انساني است كه بر طبق
آن نظارت فعلي را كه براي مقاصد انساني كافي به نظر ميرسد بين مردم
حاضر تخصيص ميدهند (لينچ.)20:1376 ،

مسافت:

مسأله بعدي كه در احراز هويت ميتواند داراي نقش باشد ،مسأله مسافت
ميباشد .انسان در تعامالت اجتماعي با ديگران تكامل مييابد .افزايش روابط
اجتماعي باعث پويايي و سر زندگي شهرها ميشود .كالبد شهر بايد اين

امكان را براي افزايش تعامالت به وجود آورد .يكي از مسائل قابل توجه
در اين زمينه دسترسيهای انسان به صورت پياده ميباشد اگر فضاي شهر
به گونهای طراحي شود كه براي تهيه احتياجات ساكنين ناچار به پيمودن
مسافت بسيار زياد شود ،اين امر خود مستلزم استفاده از اتومبيل شخصي يا
وسايل نقليه عمومي است .كه اين امر باعث افزايش آلودگي -كاهش ايمني
و سالمت شهرگرديده و برخوردهاي رودررو را در محالت كاهش داده
واين كاهش برخوردها وتعامالت عاملي برعدم دستيابي به هويت در شهر
خواهد شد .به طور يقين شهرهاي ايجاد شده قبل از انقالب صنعتي وظهور
وتسلط اتومبيل بيشتر مقياس انساني داشته و به عبارتي ديگر شهر انسانگرا
بودند .اما متأسفانه در بسياري از طرحهای شهرسازي وحمل ونقل مربوط
به سالهاي 1950تا 1980و با توجه به حاكميت اتومبيل بر شهرها يكي از
عناصر اصلي در حمل و نقل يعني عابر پياده به انساني فراموش شده است.
براي رفع اين نقيصه بايد توجهي بيشتر به فضاهاي عمومي و باز همانند
خدمات وتسهيالت در مركز محله و بخشهاي فشرده شود تا امكان دسترسي
از طريق پياده ،دو چرخه ويا سفرهاي كوتاه حمل ونقل عمومي فراهم گردد.
متأسفانه در طراحي شهرهاي جديد به اين نكات توجه نگرديده و فقدان
امكانات مورد نياز سبب تردد آونگي در جهت برآورد نيازهاي ساكنين شده
است .در طراحي شهرهاي جديد بيشتر مالحظات مديريتي مورد توجه قرار
گرفته تا مسائلي همچون ايمني ،آسايش  ،دسترسي (...معيني .)5:1379 ،در دهه
1950و 1960بسياري از شهرها و محيطهای شهري در سراسر جهان شاهد
تغييراتي در مقياس پيشبيني نشده بودند كه باعناويني چون توسعهي شهري
يا احداث بزرگراه انجام ميشد .بدون شك ،اين اقدامات نتايج اقتصادي
خوبي را در برداشت و ميزان دسترسي وسايل نقليه موتوري را افزايش داد.
ولي ارمغان ديگر آن ،خلق محيط هايي بود كه از نظر كالبدي فاقد مفاهيمي
بود كه مردم آرزوي داشتن آن را در سر ميپرورانند .بخش اعظم مشكالت
مذكور ،از فقدان مقياس يا بافت شهري سرچشمه ميگيرد .طرحي كه در
بيست سي سال گذشته با نام طرح جامع متداول شده بود ،در بيشتر موارد
منجر به تخريب فرم موفق و صميمي شهري شده نتايجي به بارآورده است
كه به هيچ وجه رضايت بخش نيست .اين طرحها مكانهايي پديد آوردند كه
به ندرت مي توانند در زمرهي مكانهای پر جاذبه قرار گيرند و به رسميت
شناخته شوند(.تیبالذر) 30:1382 ،

فرهنگ:

فرهنگ يك جامعه نيز از مهمترين منابع اصول و ارزشهايي است كه
مالك عمل پديدآورندگان آثار انساني(عالمان و هنرمندان) میباشد .اين
اصول و ارزشها به انحاء مختلف عوامل هويت بخش جامعهای هستند كه
به آنها معتقد است .يكي از مهمترين زمينه ها ،تظاهر و جلوه اين ارزشها
در معماري و شهر است .وجوه فرهنگي در معماري و شهرسازي ،موجد
كيفيتي در محيط است كه بيانگر وجهي از «هويت» جامعه واجد آن فرهنگ
ميباشد .بنابراين فرهنگ با معماري و شهرسازي تأثيرمتقابل بر يكديگر
دارند .اوالً ،فرهنگ جامعه بر شيوه زيست وفعاليتهاي انسان وبالنتيجه
بر روند خلق فضا تأثير مستقيمي دارد .ثاني ًا ،معماري و شهرسازي تأثيرات

وسيعي بر زندگي و شيوه زيست وارتباط انسانها با يكديگر و بالنتيجه بر
فرهنگ جامعه دارد(تقي زاده.)331:1386 ،
نمودار( :)1ارتباطات فرهنگ ،انسان
و محيط در هويتهای مختلف (مأخذ.:
تیبالذر )40:1382،

ويژگيها و ارزشهاي فرهنگي از اصليترين عوامل تأثيرگذار بر
شكلگيري و تعريف فضاهاي شهري ميباشند كه در هويت بخشي آن
تأثيرگذار ميباشد و هويت فرهنگي انسان و محيط را ايجاد ميكند (نمودار
شماره .)1اين هويت بخشي ميتواند در موارد زير تجلي يابد:
 اعياد و جشنهاي مردم به صورتي برگزار شود كه برخورد وتعامل بينآنها بيشتر گردد.
 برخي اعياد مذهبي شامل عيد فطر -قربان با برگزاري نماز در مصالها ومساجد تعامل اجتماعي را افزايش ميدهد.
برخي اعياد وجشنهاي ملي مثل نوروز ،با ديد و بازديد در منازل بر پا
ميگردد و بازيها و مراسم خاص مثل سيزدهبدر ،چهارشنبهسوري در فضاي
خصوصي – نيمهخصوصي ،نيمه عمومي بين عدهای كه به نحوي با يكديگر
آشنا شده و تعامالت بيشتري برقرار مينمایند صورت ميگيرد .اما متأسفانه
مشاهده ميشود به علت كمبود اين مراكز تفريحي و استقرار نامناسب اين
مراكز تمايل مردم براي استفاده از آن در روزها و اعياد تعطيل كمتر ميباشد
و مردم ترجيح مي دهند به جاي گذران اين موارد در شهر به خارج از شهر
و به سكونتگاههاي بومي اطراف سفر نمايند.
 استفادهی صحيح از محيط پاركها وبه عنوان محلي براي كسب آرامشميتواند در نزديك كردن مردم نوشهرها بسيار تأثيرگذار باشد زيرا بيهويتي
را ميتوان نشاني از عوامل زير دانست:
-1فقدان تنوع ،كاركردي اجتماعي-قومي و فرهنگي  -2فقدان يا كمبود
آثار انسان ساخت چشمانداز  -3محدوديت يا فقدان چشمانداز طبيعي
 -4محدوديت فضاهاي جمعي و لذا كاهش كنش و واكنشهای اجتماعي
و فرهنگي  -5خوابگاهي باقي ماندن مكان زندگي  -6پايين بودن ميزان
همبستگي اجتماعي فراتر از همبستگيهای خوني و قومي (پيران .)114:1385،
ساختمانهای موجود در شهرها و محيطهای شهري موفق داراي نوعي
ثبات در طراحي و مصالح هستند و تنوع تنها از طريق به كارگيري شمار
محدودي از روشهای ديگر به دست آمده است .شهرهاي موفق وجذاب،
عالوه بر دارا بودن كيفيتهای فيزيكي از تنوع خاصي نيز در ادغام كاربريها
وفعاليتها در تمام بخشها برخوردارند .پويايي چنين شهرهايي به خاطر
آزادي انتخاب ،آزادي براي زندگي ،كار -تفريح ،خريد وحتي خلوت در هر
گوشهای از شهر است(.تیبالذر )40:1382 ،اگر شهرهاي جديد در برنامهريزي
و مديريتهای شهري با توجه به اين موارد خلق و ايجاد گردند ميتوانند
به صورت فضاهايي مطلوب در هويت بخشي خود موفقتر عمل نمايند.

نتيجهگيري و راهكارها

 -تكه تكه بودن و پارگي با ذات هويت در تناقص است .هويت از يك
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كل منسجم بحث ميكند .اين كل به احتمال زياد از اجزاي متعددي تشكيل
شده ،اما اگر آنها قادر نباشند يك مكانيسم واحد به وجود آورند ،تناقص و
دوگانگي به وجود خواهد آمد .استفاده از يك الگوي كلگرا براي درك ارتباط
ميان اجزا در هر شهري بويژه نوشهرها و شهرهاي جديد ضروري است.
 اگربه دنبال كشف علت ماندگاري محيطهای قديمي هستيم بايد درشهرهاي جديد درراستاي ساخت بناها و فرم عرصههای شهري به گونهای
بكوشيم كه ضمن ايجاد بناهايي با كيفيت سنتي و ارزشمند اين ساختمانها
امروزي نيز باشد و مردم را در شهرهاي جديد با هويتهای سنتي وقبلي خود
پيوند دهد .در آنها حس مكاني و تعلق به مكان را ايجاد نمايدو با مشاركت
دادن بيشتر ساكنين و گرفتن ايده براي طراحي در ساخت وسازهاي شهري و
يا انجام مطالعاتي اجتماعي – فرهنگي از مردمي كه قرار است در اين شهرها
اسكان نمايند .طراحي فضاها و بناهاي شهري را با توجه با فرهنگ ساكنين
آن صورت بخشيم تا در هنگام اسكان ساكنين ،احساس غربت و بي هويتي
نكرده ،در جهت پويايي هر چه بيشتر شهر تالش نموده و آن را از محيطي
خوابگاهي به محيطي فعال و بومي و لذت بخش تبديل نمايند .تنها در سايه
چنين تفكري است كه شهرهاي جديد ميتواند هويت ماندگار و پايداري
را در شهروندان خويش ايجاد كند .با كاربرد راهكارهاي زير ميتوان در
شكلگيري هويت شهرهاي جديد گامهای ارزندهای را برداشت.
 اصالح و بازنگري قوانين شهرداري و تقويت ارتباط آنها با ساختاركالبديوالگوهاي سنتي شكلگيري ساختمان در محلهها.
 تفكيك شهر به محله هايي با تشخیص وهويت خاص خود. تأكيد بر نقش اماكن ارتباطي و مكانهای اجتماعي چون فضاهاي سبز و فرهنگيچون مسجد به عنوان يك عنصر شاخص و نشانه شهري در منظر كلي شهر.
 تدوين روش طراحي شهري مناسب براي حفظ وتداوم ارتباط ميان اركانسه گانه شهري ايراني ،مركزمذهبي ،مركزتجاري و مركزحكومتي_اداري.
 اجراي مراسم و آيينهایی كه موجب آشنايي افراد با يكديگر و ايجادروابط اجتماعي در شهرها ميشود .اگر اين مراسم در روزهاي تعطيل و
در مكانهای پر طراوت و شاد شهري با اطالع رساني قبلي صورت گيرد
ميتواند براي شهروندان مهيج بوده و جاذبه ماندگاري را در شهر افزايش
دهد.
 فراهم آوردن زمينههای مشاركت شهروندان در اداره امور شهر ،بويژهدر محالتی كه زندگي ميكنند ،تا احساس تعلق بيشتر را براي زندگي در
محلهای كه در آن زيست مينمايند فراهم نمايد.
شهرهاي جديد براي انسان ساخته ميشوند و كليه برنامهريزي در اين
شهرها بايد با توجه به ساليق و جغرافياي رفتاري انسانها شكل گيرد زيرا
احترام به موجود انساني مهمترين شاخص هويت بخشي به شهر جديد است.
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