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هویت شهر

واژههای کلیدی

شماره بیست و نهم /سال یازدهم /بهار 1396

شــهر ،با الگوی فرهنگگرا نمیتواند در هرجایی از زمین پیاده شــود ،متمرکز است و هویت هر شهر که منظر آن شهر را شکل
میدهد ،با شهر دیگری متفاوت میباشد .همچنین فضاهای شهری میتوانند برای مردم ،تداعیکننده جنبههای نمادین ،فرهنگی و
تاریخی باشند .چرا کالبد شهرهای امروز مفهوم ندارند؟ چرا در شهرهای امروز ،یکسان شدن بافت شهرها ،عدم تطبیق فرم ظاهری
فضا و معنای آن ،عدم توجه به مفهوم فرهنگ در کالبد و معنا قابل مشاهده است؟ مقاله حاضر به تبیین مؤلفههای هویتی میپردازد
که از لحاظ فرهنگی میتوانند بر منظر و سیمای شهر تأثیرگذار باشند .روش تحقیق به صورت توصیفی -تحلیلی و روش جمعآوری
اطالعات به صورت میدانی -اسنادی میباشد و بهعنوان نمونه موردی شهر شیراز مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج حاصل ،حاکی
از ضرورت توجه به نشانهشناســی شهری برای بازنمایی مؤلفههای هویت فرهنگی در شهرها است که در ارتقاء کالبدی -فضایی
ارزشهای شهری بسیار قابلتوجه میباشد.
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هویت شهر

مقدمه

فضــا عالوه بــر كالبد خويش و مضــاف بر ويژگيهاي هندســي و
زيباييشناســي اين كالبد ،واجد معنا و يا معانياي نيز ميباشــد كه در
خاطــره جمعي جامعه نقــش ميبندد .عالوه بــر آن ،عملكردهايي را
نيــز در مقاطع زماني مختلف ميتــوان براي هر فضا تعريف كرد كه با
استناد به مجموعه اينها تعريف شقوق مختلف هويت فضاهاي شهري
ايراني (هويت كالبــدي ،هويت معنايي و هويت عملكردي) امكانپذير
ميگردد .هویــت هر دوره را ویژگیها و امتیازات آن دوره نســبت به
دوره پیش مشخص میسازد .هویت موضوعی است که تفاوت سیمای
شهر قدیم ایرانی و سیمای شهر معاصر را موجب گشته است .مطالعات
در عرصهها و پديدهها و عناصر شــهري گذشته براي هويت بخشيدن
به ساختار شــهرهاي كنوني الزم است .توجه به شهرسازي و معماري
قديم نشــاندهنده همدلي با آن است و ســيماي شهرهاي بيهويت
كنوني حاصل التقاط فرهنگي امروز اســت .میتوان با شناسایی اصول
شــکلدهنده فضاهای شهری ایرانی ،شناخت نیازهای جامعه انسانی و
شــناخت ارزشهای فرهنگی جامعه به نظام پایــدار برنامهریزی برای
شهر معاصر اندیشید .برای این منظور باید دید تغییر و تحوالت هر دوره
چگونه و تا چه حد بوده اســت .عناصر طبیعی ،ســاختارها و کالبدهای
مصنوعی ،ترکیب اقوام و نظامهای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعی و
حوادث تاریخی موضوعاتی هستند که بررسی تطبیقی آنها در دورههای
مختلف ســبب شناسایی تمایزات هر دوره تاریخی از دوره دیگر شده و
هویت شکلی آن شهر را سبب میگردد.

هویت شهر

هویت

با این مقدمه میتوان گفت آنچه در شــکلگیری کالبد شهر نقش ایفا
میکند ناشــی از شرایط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اقلیمی است .به
بیانی دیگر شکلگیری بسیاری از شهرهای ایرانی ناشی از این عوامل
بوده است .در این مقاله سعی میشود که به بررسی عواملی که هویت
فرهنگی کالبد شهر ایرانی را شکل میدهد پرداخته شود.
پرسشی که در اینجا مطرح است این است که چگونه مؤلفه «فرهنگ»
در هویت کالبدی شهر ایرانی میتواند تأثیرگذار باشد؟
به نظر میرسد توجه به عوامل محتوایی و مفهومی از جمله «فرهنگ»،
میتوانــد عالو ه بر مؤلفههای طبیعی و مصنوعی و انســانی به عنوان
نشــانههایی در هویت شــهرهای تاریخی ایرانی مطرح باشد .توجه به
مفهوم فرهنگ در کالبد و معنای شــهر امروز ایرانی میتواند در کنترل
بحران هویت سیمای شهر مؤثر باشد .همچنین با نشانهشناسی شهری
میتوان بازنمایی مؤلفههای هویت فرهنگی شهرها را مدنظر قرار داد.

روش پژوهش

این تحقیق بر اســاس نوع دادهها جهت گردآوری و تحلیل ،تحقیقی
کیفی است .روشی که در این پژوهش بهکار گرفته خواهد شد بهصورت
توصیفــی -تحلیلی و روش جمــعآوری اطالعات بهصــورت میدانی
و اســنادی میباشــد و بهعنوان نمونه موردی نیز شــهر شیراز مورد
بررســی قرار میگیرد .یعنی مؤلفههای هویتی شهر شیراز در مدلی که
برای بیان هویت کالبدی شــهر ایرانی طراحیشده به آزمون گذاشته
میشــود و از این طریق پارامترهــای «هویت» و «فرهنگ» بهعنوان

فرهنگ

شاخصههای معنایی

شماره بیست و نهم /سال یازدهم /بهار 1396

سیمای شهر ایرانی
شاخصههای کالبدی
شکل شهر

ادراک محیطی

نشانه

سیمای شهر

مؤلفههای هویتی شهر ایرانی

فرهنگ
نشانهشناسی شهری

بازنمایی مؤلفههای هویت فرهنگی در شهر
ارتقای کالبدی -فضایی ارزشهای شهری

شکل .1روند تحلیلی جایگاه نشانههای شهری در سیمای شهر ایرانی
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دو مؤلفه قابل اهمیت در ســیمای شهر مورد ارزیابی قرار میگیرند .در
شکل 1روند تحلیلی مقاله ارائه شده است.

مبانی نظری

هویت
اصول تفکر ســ ّنتی برای هر شیء ،ظاهر و باطن قائل است و در این
ّ
تفکر ،معنا حائز اهمیت است (نصر و ماجدی .)270 ،1392 ،بنابراین ذات

هویت شهر

مطلق را میتوان هویت دانســت« .به معنــای متداول امروزی ،هویت
نتیجه «اینهمانی» اســت .منظور فرایند مقایســه بین عینیتی موجود
«ابــژه» با اطالعات و دادههایی از آن ،در یک حافظه اســت» (پاکزاد،
 .)47 ،1376هر فضایی با شــدت و ضعف متفاوت واجد هویت اســت
و هویت نهایی فضا ،برآینــد هویتهای عملکردی ،کالبدی ،محیطی،
فرهنگی و معنایی آن میباشد .به این ترتیب امکان تمیز فضای شهری
ایرانی از فضاهای شــهری سایر تمدنها با مشخص شدن ویژگیهای
هویتی هر فضا مقدور میگردد.
در جدول 1مقایسهای تطبیقی در معنی واژه هویت انجام گرفته است.
آنچه مســلم است اینکه هر شــیء واجد هویتی است و این هویت به
صفاتی مترتب اســت که حاصل عمل آن شــیء و معرف ویژگیهای
معنوی آن هویت هستند که در ظاهر و کالبد تجلّی یافته است.
با توجه به آنچه از مفهــوم هویت در فرهنگهای علوم مختلف دیده
میشــود ،میتوان گفت «ایناویی» و توجه به «او» بیشــتر از مفهوم
«اینهمانی» مورد توجه است .در شهرسازی ایرانی نیز توجه به «او»،
از ویژگیهای معنوی اســت که بهعنــوان جزئی از مؤلفههای «هویت
فرهنگی» میتوان مطرح نمود .بهطــور مثال میتوان به جایگاه ویژه
عنصر «مذهب» در شهرســازی ایرانی و چگونگــی ظهور مؤلفههای
فرهنگی و معنوی در کالبد بنا ،اشاره نمود.
جدول .1تعاریف «هویت» در فرهنگ علوم گوناگون (مأخذ :نصر)11 ،1395 ،
نام فرهنگ

مفهوم هویت

فرهنگ علوم انساني

چیستی و کیستی

فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی

ذات مطلق

فرهنگ علوم فلسفي و كالمي

مشتق از «هو» ،حقیقت جزئیه

فرهنگ معارف اسالمي

حقیقت مطلقه مشتمل بر حقایق

فرهنگ اصطالحات منطقی

ماهیت متشخص متعین جزئی که در خارج
موجود است

فرهنگ المنجد عربي

«او» بودن

لغتنامه دهخدا

تشخیص
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فرهنگ
لغتنامــۀ دهخدا ،واژه «فرهنــگ» را از دو جزء «فر» و «هنگ» (فر
به معنی شــکوه ،شــأن و منزلت و هنگ به معنی کشــیدن و وقار) به
معنی بیرونکشیدن ذکر کرده است (دهخدا .)1325 ،فرهنگ عمید ،واژه
فرهنگ را به معنی دانش ،ادب ،علم ،آموزش و پرورش ،هنر و معرفت،
تعلیم و تربیت ،آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت و نیز به معنای کتاب
آورده است (عمید.)1350 ،
در نیمه ســده نوزدهم میالدی برخی از دانشــمندان واژه «فرهنگ»
را برای ارجاع به ظرفیت جهان شــمول بشری اطالق کردند« .ادوارد
تیلور »1مردمشــناس انگلیسی فرهنگ و تمدن را به یک مفهوم بهکار
بــرده ،فرهنگ یــا تمدن را مجموعــهای پیچیده از معرفــت ،عقاید،
اخالقیات ،قوانین ،آداب و رســوم و همه قابلیتها و عاداتی دانسته که
انسان بهعنوان عضوی از جامعه میپذیرد (جعفری.)55 ،1379 ،
یداند که بشر جهت ادامه
«ادوارد تی هال » 2فرهنگ را وســیلهای م 
حیات خویش با آن تکامل بخشــیده اســت و معتقد است که فرهنگ
سنگ بنای تمدن است (سموار و همکاران .)55 ،1379 ،از دیدگاه تاریخی،
«وودوارد 3و ساترلند » 4معتقد هستند که «فرهنگ شامل هر آن چیزی
اســت که بتواند از نسلی به نسل دیگر رسانده شود و کلیت جامعی که
شــامل دانش ،دین ،هنر ،اخالقیات ،قانون ،فنون ابزارســازی و کاربرد
آنها و روش فرارســاندن آنها میشود» (آشوری .)53 ،1380 ،بنابراین در
این دیدگاه فرهنگ ،میراث اجتماعی یک قوم اســت .به گفته «فورد»،
«فرهنــگ را میتوان جریانی از ای دهها دانســت که از فردی به فردی
از راه عمــل نمادین ،آموزش زبانی یا تقلید میرســد» (همان .)70 ،در
این تعریف تأکید بر ایده اســت .در تعریف «کروبر ،» 5تأکید بر عناصر
سازهای فرهنگ اســت .او فرهنگ را به ارزشهای اجتماعی و تمدن
را به واقعیتهــای اجتماعی مرتبط میدانــد (روحاالمینی.)49 ،1365 ،
از دیدگاه «مایرس« ،» 6فرهنگ آن چیزی اســت که از گذشــته آدمی
بهجای مانده و بر اکنون و آینده او تأثیر میگذارد» (آشوری.)51 ،1380 ،
لذا در جمعبندی کلــی میتوان گفت« :فرهنگ به همه نهادها ،فنون،
هنرها ،رســوم ،س ّنتها ،ادبیات ،اعتقادات و مجموعه روشهای زندگی
مشــترک گروهی از مردم که همانندی در رفتــار ،ایدئولوژی ،اقتصاد،
مذهب و فناوری دارند ،اطالق میشود» (زیاری.)96-97 ،1382 ،

«فرهنگ» مؤلفهای اســت معرفتی و شناختی ،که پشتوانه ارزشی هر
ملت میباشد و مشــتمل بر ُسنن ،اعتقادات ،آداب و رسوم است که در
شکل جامعه نمود مییابد.
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هویت شهر

هویت فضا و هویت مکان
«هر فضا و مكاني ،به عنوان يك منبع هويت اســت و گروههايي را كه
در آن قرار ميگيرند هويت ميبخشــد» (ربانی .)37 ،1381 ،آنچه مسلّم
است در طراحی شهری و شهرسازی ،مفاهیم «هویت» و «حسمکان»
همواره مورد توجه بوده است .شهرســازی همواره بستری برای ایجاد
«حسمکان» بوده و «فرهنگها» در این بستر خود را نشان میدهند و
ّ
کالبدهای بهوجود آمده در این بســتر ،تصویری را در اذهان مردم ایجاد
میکند« .يك فضا براي ســاكنان بايد از يك هويت و از يك ســاختار
برخوردار باشد» (فیالکوف .)62 ،1383 ،اینکه هر شیء واجد هویتی است
و این هویت به صفاتی مترتب است که حاصل عمل آن شیء و معرف
ویژگیهای معنوی آن هویت هســتند که در ظاهر و کالبد تجلّی یافته
است .در بســتر شهرســازی ،مکان و فضا ،فرهنگ و حافظه تاریخی
را میتوان به عنوان ابزارهایی هویتســاز دانســت« .يك شهر نيز به
عنــوان مجموعهاي از تركيب عوامل طبيعــي ،اجتماعي و محيطهاي
شناختهشده توسط انسان ،كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده دارای
هويتي خاصي است» (شیعه .)4 ،1376 ،هويتي كه شهر را از ساير شهرها
متمايز ميسازد و به جمعيت ساكن در آن معنا ميبخشد .اين شخصيت
و هويت خاص ،با مؤلفههاي متفاوتي تعريف و توصيف ميشــود .این
مؤلفهها که بر مبنای تفاوت شکل ،محتوا و عملکرد ساختار ماهوی شهر
را تشکیل میدهند در شــهرهای مختلف متفاوتند .بنابراین همانطور
که انسان از محیط بیرونی خود متأثر میگردد ،تنوع هویتی شهرها نیز
تأثیرات گوناگونی بر حیات جمعی شهروندان میگذارد.
«هویت مکانی بخشــی از زیرســاخت هویت فردی انســان و حاصل
شــناختهای عمومی وي درباره جهان کالبدی است كه در آن زندگي
ميكنــد» ( .)Proshansky, 1978, 147گــوردن کالــن در كتاب
«خالصه منظر شهری» تكنيكهاي منظر عيني را ارائه ميكند (کالن،
 .)1377برای کوین لینچ در کتاب «ســیمای شهر» تحلیل منظر ذهنی
مهم اســت ( .)Lynch, 1960كارل كروف در مقاله «بافتشناســی و
ویژگیهای شهر» ريختشناسي شهر را مطرح میکند .از نقطه نظر او
ريختشناسي ،عامل تشــخيص يك شهر از شهر ديگر است و همين
عامل تشخص و هويت شهر را نشــان ميدهد (کربالیی نوری،1385 ،
 .)373واگنر معتقد اســت كــه زمان و مكان ،انســان و عمل ،هويتي
تفكيكناشــدني را ميســازند؛ بنابراين معنا و عمــل عناصري درهم
تنيدهانــد كه در فهم هويت مكان بايد در نظر گرفته شــوند (قاســمی
اصفهانی .)325 ،1385 ،كريستوفر الكساندر براي تعريف هويت در بناها
و شــهرها معتقد است هويت هر فضا از تكرار مستمر الگوي خاصي از
رويدادهايي كه در آن مكان حاصل ميشود ،شكل ميگيرد .هويت هر
شــهر يا بنا بيش از هر چيز تحت تأثير رويدادي است كه در آن اتفاق
ميافتد (الکساندر.)52 ،1386 ،
تعریف شئون هویتی فضای شهری ایرانی
هویت فرهنگی :مــردم ضمن درک هویت فضا و احســاس «این
همانی بــا فضا» ،آن را با هویت خویش هماهنــگ و همراه مییابند.

بیگانــگان یا آن را درک نمیکنند یا اینکه آن را با معانی موردنظر خود
متمایز مییابند.
هویت کالبدی :در فضای شــهری ایرانی ،در وحــدت و تکرار آنها
در سطح هر شــهر و همینطور در ویژگیهای کالبدشان که با حداقل
بازشــوها ساخته میشدند ،به همراه نوع مصالح و فرمها و عناصر آشنا،
میتوان از هویت کالبدی فضاهای شهری سایر ملل تمیز داد.
هویــت عملکردی :با توجه بــه تمایزات عملکردهــای همنام در
فرهنگهای مختلــف کام ً
ال بارز و قابل تمیــز از فضاهای غیرایرانی
بود (نقیزاده 1385 ،الف .)17 ،لینچ نیز معتقد اســت ابزارهای هویتساز
عبارتنــد از :مکان و فضــا ،زمان ،فرهنگ ،تعامالت انســانی ،حافظه
تاریخی ،رفتارها و هنجارها ،هنر و سلیقه (لینچ.)94 ،1376 ،
این پژوهش اشاره میکند که «هویت» نه تنها یک صفت نیست بلکه
فراتــر از صفت ،مطرح اســت .لذا دارای «ماهیت» اســت و تنها یک
هنجار نیست.
شکل شهر
شــکل شهر واقعیتی مستقل از ناظر اســت که به صورت مداوم وجود
داشته و پیامهایی از آن ارسال میشود .در منظر شهری است که شکل
شــهر به کیفیتی مستقیم ًا محسوس تبدیل میشــود .قدرت و قابلیت
ایجاد تصور ذهنی از شــکل شهر در ذهن فرد ،قابلیتی موجود در شکل
شــهر است .خصوصیات شکل شــهر میتواند به ایجاد تصور ذهنی از
شکل شهر در ذهن شهروند و ایجاد حسمکان بیانجامد.
«معنای شکل شهر که با ایجاد تصور ذهنی از شهر مترادف است شامل
مدارجی از ادراک ،شناسایی (بازشناسی و تمایز) ،برقراری پیوند بین اجزا
و عناصر ،برقراری پیوند و ارتباط بین شــکل شهر و فعالیتهای شهر،
برقراری پیوند با رویدادها ،مکان و زمان ،ارتباط با مفاهیم غیرفضایی و
ارزشها میباشد .ایجاد یک تصویر ذهنی قوی از شهر است که مبانی
تعامل مردم را با محیط فراهم میآورد» (حبیب.)9 ،1385 ،
ادراک محیطی
ادراک انسان از محیط از محوریترین مقوالت در روانشناسی محیطی
اســت .فرایندی است که از طریق آن انسان ،دادههای الزم را براساس
نیازش از محیط پیرامون خود برمیگزیند .لذا فرایندی هدفمند اســت
و به فرهنگ نگرش و ارزش حاکم بر تفکر ادراککننده بســتگی دارد.
از این رو فرایند ادراک همواره با شــناخت انسان از محیط همراه است.
سیمای شهر
عناصری چون نشانه ،راه ،لبه ،گره و محله تشکیلدهنده سیمای شهر
میباشند .از آنجا که نشانه با مقوله فرهنگ ارتباطی تنگاتنگ دارد ،لذا
در این نوشتار به بحث نشانه پرداخته میشود.
نشانه« :ساختار شــهرها برآیند تفکرات و جهانبینی ملل و تمدنها

«فرهنگ»...
«هویت» و
مؤلفههای
شهر«نشانههای شهری»
جایگاه
تابستان 1390
پنجم /بهار و
واکاوی سال
شمارهدرهشتم/
هویت

هستند .سیماي کالبدي و مکانهاي شهر ،ما بهازاي ساختارهاي ذهنی
ســاکنان آن و یا مشخصکننده روش فکري آنها هستند» (Stringer,
« .)1975اعتقادات و باورهای دینی از دیرباز تأثیر خود را بر شکلگیري
شــهرها گذاشتهاند تا حدي که مامفورد یکی از علل اصلی شکلگیري
شهرها را مسائل معنوي میداند» ( .)Mamford, 1961همچنین توجه
به این نکته نیز ضروری اســت که «نمادها و نشانهها وسيلههاي بالقوه
براي رســاندن معناســت» (مدنیپور .)102 ،1379 ،اهمیت و ضرورت
حضور نمادها در شــهر به حدي اســت که کوین لینچ وجود شبکهاي
از نمادها را جهت ایجاد خوانایی در شــهر ضروري میداند (Lynch,
تدادن به سیمای شهر مؤثرند و جهتیابی
 .)1960نشــانهها در هوی 
در شــهر را آسان میکنند .تأثیر نشانه بر سیمای شهر عالوه بر هویت،
تنوع اســت که آن را از بیحالتی و یکنواختی که پســندیده طبع آدمی
نیست درمیآورد.
«بهکارگیری نشانهشناسی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت،
استعارهها و داللتهای تصریحی و تلویحی در ساختار شهر ،نمودی از
کاربرد نشانهشناســی شهری است» (ماجدی و زرآبادی1389 ،الف.)49 ،
درک نشــانهها به طور کام ً
ال ناخودآگاه از طریــق ارتباط دادن آنها با
نظامهای آشــنایی از هنجارها و قراردادهاي اجتماعی تحقّق مییابد.
این اســتفادة معنادار از نشانههاست که در کانون اهمیت نشانهشناسی
قــرار دارد (چندلــر« .)45 ،1386 ،برخی فضاها و عملکردهای شــهری
میتوانند موجد خوانایی شــهر و تمایز آن شده و بیانکننده هویت ملی
و برانگیزاننده احســاس غرور در مردم شهر باشند .برای تداوم ارزشی
این عناصر باید ابزارهای هویتدهنده و روشهای نوینی در نظر گرفت
ی مانده اســت به صورت دائمی و کارا حفظ شود» (بهزادفر،
تا آنچه باق 
.)50 ،1386

هویت شهر

فرهنگ و شــهر :اگر چه در عصر حاضر شاخصهای مادي و ك ّمي
به عنوان وجه تمايز شهر و انواع مجتمعهاي زيستي ديگر بهكار گرفته
ميشــود ،ولي از توجه به اين نكتۀ اساســي نيز نبايــد غفلت كرد كه
در طول تاريــخ ابعاد معنوي و فرهنگي و کیفی نيز در تعريف شــهر،
نقشي شايان توجه ايفا نموده ،ضمن آنکه ،تحوالت فكري جامعه بشري
بههمراه پيشرفت علوم و ارائۀ تئوريهاي جديد ،اهميت ملحوظ داشتن
و پرداختن به ابعاد کیفی و فرهنگی را بيش از پيش روشن كرده است.
یکی از اين مباحث ،نگرش به شــهر بهعنوان موجودي زنده است ،كه
در واقــع بيانگر تجلّي روح جمعي جامعه در كالبد و فضاهاي شــهري
و تنظيم روابط بين آنها ميباشــد (نقیزاده1385 ،ب .)56-58 ،شــهر در
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امروزه در شــهرهای ســ ّنتی ایران ،بر اثر توســعه مداوم اما پراکنده و
بیسازمان شــهرها ،الگوی سازمان فضایی شــهر و هویت اصلی آن
دگرگون شــده اســت .همچنین قطع تداوم فرهنگــی در ایجاد پیوند
عملکردهای شهری و بهویژه مجموعههای تاریخی بهمرور خدشه وارد
آورده است .همچنین شالودههای نمادین و نشانههای شهری نیز مورد
حس هویت مردم و
توجهی قرار گرفتهاند .اما باید ّ
بی ّ
توجه داشــت که ّ
ریشهدار بودن در محیط کالبدی شهرها رقم میخورد.

معناي تاريخي خود ،نقطهاي اســت كــه در آن حداكثر تمركز قدرت و
فرهنگ يك اجتماع متبلور ميشود.
شهر ،شكل و نشانۀ روابط منسجم اجتماعي و جايگاه مراکز و فعالیتهای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و موارد دیگر است .در شهر تجارب انساني
به عالئم ماندگار ،نمادها ،الگوهاي رفتاري و دســتگاههاي نظم ترجمه
ميشــود .در آنجا مســائل تم ّدن متمركز ميگردد .آئينها و تشريفات
هــراز گاهي به درام پر جنب و جــوش از جامعهاي كام ً
ال ناهمگون و
خودآگاه تبديل ميشــود .شهرها محصول زمان هستند .در شهر ،زمان
مرئي ميشود :بناها ،يادمانها و معابر عمومي ،در مقايسه با مصنوعات
پراكنده نواحي غيرشــهري ،بيش از گذشــته در برابر ديدگان انسانها
خودنمایی میکند .زمــان در تقابل و تعارض با مــکان قرار ميگيرد.
عادات و ارزشها به فراسوي گروههاي انساني معاصر انتقال ميیابد و
با اليههاي زمان كه مشخصۀ هر نسل مجزايي است چیدمان ميشود.
ادوار گذشــته الي ه به اليه تا زماني كه حيات تداوم دارد خود را در شهر
حفظ مينمايند (مامفورد .)21-30 ،1385 ،بنابراین ،شهر براساس نيازها،
فعاليتها و رفتارهاي ساكنين آن شكل میگیرد .هر رفتاري كه توسط
انسان صورت ميگيرد ،اساس ًا م ّتكي به فرهنگ است .فرهنگ بهعنوان
مجموعه دستاوردهاي معنوي و ما ّدي يك جامعه (که شامل ارزشها،
س ّنتها ،آداب و رسوم ،سطح دانش و ف ّناوری و سایر موارد ميباشد) ،بر
معماري و فضاهاي شهري تأثير ميگذارد .به واقع آنها ،تبلور عینی اين
ذهنيت هستند .تصویر ذهنی نقش مهمی در ثبت نشانهها ایفا میکند.
کتب اندیشــه ذهنی و مؤلفه آن و ادراک از ایــن منظر در روند ایجاد
تصویر ذهنی دخیل هستند.
آنگونه که آلدو روســی گفته اســت «شهر چیزي نیســت جز تاریخ
همزمان شــده» .در این گفته خردمندانه ،که شــباهت فوقالعادهاي با
گفته کوین لینچ مبنی بر اینکه «شــهر ماکتی از تاریخ است که با آجر،
بتن ،شیشــه ،سنگ و سایر موارد ساخته شده است»دارد ،این مضمون
نهفته اســت که منظر شــهری قادر اســت فصول پیدرپی تاریخ یک
جامعه شهري را به نمایش گذارد (گلکار .)99 ،1387 ،فضاهاي معماري و
فضاهاي شهري تجلّيگاه فرهنگ ،تم ّدن و پيشرفت علمي و فرهنگي
يك جامعه به شــمار ميآيند .سيماي شهري و نمادهاي موجود در آن
نمودار شخصيت ،منش ،كاركرد و فرهنگ ساكنان آن ميباشد و از اين
روست كه جلوههاي معنوي شهر و به ويژه نشانها ونمادهای اعتقادي
و مرتبط با جنبههاي ماوراء ماديات از اعتباري شايان توجه برخوردارند.
«زمینهگرایــان اجتماعی -فرهنگی معتقدند فرهنگ مجموعه قواعدی
را میآفریند که شــهر بازتابی از آن اســت .مردم ،توسط فرهنگ یعنی
مجموعــه ارزشها ،باورها و جهانبینی مشــترک به محیط خود معنی
میدهنــد و فضای خالی را به مکان ،تبدیــل میکنند» (Rapoport,
 .)1977, 6به تعبیر راپاپورت (که بر اهمیت زمینه فرهنگی در شــکل
شهر تأکید دارد) ،ســازماندهی محیط مصنوع ،شــامل سازماندهی
معنا نیز میشــود که در آن ویژگیهای کالبــدی نظیر مصالح ،رنگ،
ارتفاع ،اندازه و مقیاس ،خاصیت ارتباطی و نمادین دارد .عناصر کالبدی
در محیــط ،معانــی متفاوتی دارند و این معانی به طــور نظامیافته ای
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به فرهنــگ پیوند خوردهاند .مردم در مجموعههــای کالبدی متفاوت،
هنجارهای رفتاری متناســب با آن را که توســط فرهنگ تعریف شده
انجام میدهند (.)Ibid, 24-26
همچنین این نشــانهها را میتوان در محیط شــهری بهعنوان عناصر
هویتی مشاهده نمود که در شهرهای مختلف این عناصر دیده میشوند
و در هویت کالبدی شــهرها تأثیر دارند .شــاخصهای تعیینکننده در
هویت کالبدی شــهر را میتوان مؤلفههای طبیعی ،مصنوعی و انسانی
برشمرد (نصر.)1392 ،
در این راســتا قابل ذکر است که استخوانبندي شهر مجموعهاي است
مر ّکب از ســتون فقرات و شبکهاي بههمپیوسته از کاربريها و عناصر
مختلف شــهري که شــهر را در کلیت آن انســجام میبخشد و تا ر و
پودش در همه گســتره شهر تا انتهاییترین اجزاي آن یعنی محلههاي
مبین ویژگیها و خصوصیات کلی
مسکونی امتداد مییابد .این مجموعه ّ
شهر اســت و شامل عوامل مصنوع (مساجد ،کلیساها ،کاخها و دیوارها
و حصارهــا) و عناصــر طبیعی (کوهها ،تپهها ،رودخانه ،ســاحل دریا و
پوششهاي گیاهی انبوه و نظایر آن) است .عناصر استخوانبندي شهر
که همان شبکه نمادین شهر را تشکیل میدهند ،ابزارهاي هویتدهنده
و نقاط عطفی در شهر هستند که با سازمان فضایی خاص خود در ایجاد
خاطره ذهنی از شــهر و خوانایی آن بــه کار میآیند (حمیدی.)1376 ،
رودها ،درياچهها ،پوشش گياهي و گونههاي جانوري مختص نقاط ويژه
و ســاير عوامل طبيعي كه به عنوان نماد اصلي يك شــهر درميآيند و
خود را به عنوان عناصر اصلي هويتبخشــي در شهر معرفي ميكنند،
نقش مهمي را در شــناخته شــدن شهر و ســاكنين آن ايفا مينمايند.
عالوهبر عناصر طبيعي كه نمود ظاهري از يك شهر را نمايش ميدهد،
ســاختمانها ،شــبكه راهها ،فضاهاي عمومي ،عناصــر تكميلكننده
فضا همچون مبلمان شــهري و بهطور كلي محيط مصنوع در صورت
هويتدار بودن قادرند منظر و ســيماي متفاوتي را از كالبد هر شهر به
نمايش گذارند .بنابراین هويتبخشــي به اين ابعاد ،بايستي هماهنگ و
متناسب با فرهنگ و اعتقادات ساكنان شهر باشد.

بیان مؤلفههای طبیعی ،مصنوعی و انسانی هویت کالبدی
شهر
در قالب کلی مؤلفههای طبیعی ،مصنوعی و انســانی هستند که هویت
کالبدی شهر را شکل میدهند.
بوهوا،
 جایگاه کلی طبیعی و مؤلفههای ســاختاری طبیعی شــامل آ پوشش گیاهی ،تنوع خاک ،مسیر آب و سایر موارد شکلدهنده هویت
طبیعی شهر است.
 جایگاه کلی مؤلفههای مصنوعی شامل کلیت فرم شهر ،استخوانبندیوســاخت شهر ،شــاخصهای مهم شهری شــامل میادین ،دروازهها،
بازارها ،کاخها و بناهای مهم شــهری ،تودههای شاخص شهری شامل
محالت قدیمی شهر میباشد.
 جایگاه کلی مؤلفههای انسانی نیز شامل تبار و نیاکان ،اوضاع دین ومذهب ،آداب و رسوم و گویشها میباشد.

مؤلفههای هویت طبیعی :عناصر طبیعی نشاندهنده هویت طبیعی
هر مکان میباشــند و از آنجا که طبیعت از ابتدا جزئی از وجود انســان
بوده و فرد در کنار آن به آرامش میرســد ،شــهرها و عناصر آن باید
چنین محیط و بستری را فراهم سازند و محل آرامش انسان باشند .این
آرامش عموم ًا در کنار جنبه کالبدی ،جنبه احساسی و روانی نیز دارد .به
این ترتیب که عناصر طبیعی و برجســته محیطی نشانههایی آشنا برای
افراد شهر میباشند و این نشــانهها با افراد و ساکنان و شهروندان آن
ارتبــاط برقرار میکند و جزئی از وجود و خاطره آنها میشــود (خطیبی،

.)64-65 ،1392

مؤلفههای هویت مصنوع :ســاختههاى بشــرى و عناصر كالبدى
مصنوع ،با تمــام ويژگىهاى حاكم بر آن همچون فــرم ،ابعاد ،اندازه
و تناســبات به عنوان تبلور كالبدى ويژگىهــاى اجتماعى ،فرهنگى،
اقتصادى و طبيعى ،محيطى كه تحت عناوين هويت انســانى و هويت
طبيعى از آن ياد شــد ،يكى از عوامل اصلى شكلگيرى هويت شهرى
مطرح مىباشــند .هويت مصنوع ،ابعاد مختلف ساخت و استخوانبندى
اصلى شــهر مشــتمل بر مشخصات كالبدى ،مشــخصات عملكردى،
مشخصات فضايى و بصرى را دربر مىگيرد (بهزادفر .)1386 ،هويت هر
فضا از نظر الكساندر ،حاصل رويدادهايى است كه در آن اتفاق مىافتد.
همينطور كه كل شــكل مىگيرد ،هويتى جاودانه به خود مىگيرد كه
آن را شايســته نام هويت جاودانه مىكند .ايــن هويت ،هويتى ويژه و
كالبدى دقيق و ظريف اســت كه هرگاه بنا يا شــهرى زنده مىشــود
بايد بهوجود آيد .اين هويت تجســم كالبدى كيفيت بىنام در بناهاست
(الکساندر.)1386 ،

مؤلفههای هویت انسانی :مبحث هویت شهری عالوهبر جنبههای
کالبدی -جغرافیایی با مباحث اجتماعی -انســانی نیز درآمیخته است و
بــدون در نظر گرفتن این جنبهها مفهوم مشــخصی را دربر نمیگیرد.
بهطورکلی بافتهای شــهری و بــه ویژه بافت تاریخــی صرف ًا واجد
ارزشهای کالبدی نیســت و نمیتــوان آن را تنهــا از جنبه کالبدی
تحلیل کرد و مسائل و مشکالت آن را تنها از این دیدگاه بررسی نمود.
حضــور فرد در یک فضا و یا مکان شــهری تنها به برداشــت کالبدی
وی از فضای شــهری منجر نمیشــود ،بلکه عموم ًا بین فرد و فضا یا
کالبد فضایی ارتباطی برقرار میشــود که در ذهن فرد جای میگیرد و
زمینهساز برداشت ذهنی او از محیط اطراف میگردد (خطیبی.)65 ،1392 ،
در ایجاد هویت در فضاهای شــهری ،در فضاى جديد بايد مؤلفههای
حس
کالبــدی و فرهنگی را مدنظر قرار داده به گونهای که توان ايجاد ّ
تعلقخاطر در ساكنان جديد را داشته باشد.

جایگاه مؤلفه «فرهنگ» در هویت کالبدی شهر

در طول تاریخ ابعاد معنوی و فرهنگی و کیفی در تعریف شــهر نقشی
شایان توجه داشــتهاند .شهر بر اســاس نیازها ،فعالیتها و رفتارهای

«فرهنگ»...
«هویت» و
مؤلفههای
شهر«نشانههای شهری»
جایگاه
تابستان 1390
پنجم /بهار و
واکاوی سال
شمارهدرهشتم/
هویت

.)117

با توجه به موارد گفته شده ،میتوان مؤلفههای هویت کالبدی هر شهر
را اســتخراج نمود .علت انتخاب شیراز به عنوان نمونه موردی این بوده
اســت که استان فارس به مرکزیت شــیراز همواره مهد بزرگان تاریخ
ادبیات ،فلســفه و علم بوده و بیش از یکسوم از بزرگان ایران از فارس
به ایران و جهان معرفی شــدهاند .شیراز زادگاه بزرگترین شاعران ایران
و برترین فالسفه و علمای تاریخ ایران بوده است .استان فارس و شهر
شــیراز فقط در یک دوره مطرح نبو دهاند بلکه در تمامی ادوار تاریخی
از هخامنشــیان تا قرن معاصر از مهمترین نقــاط ایران و کل منطقه
بو دهاند .تمدن  7000ســاله فارس و آثار تاریخی استان فارس با 3000
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تبیین مؤلفههای هویت کالبدی شهر شیراز

هویت شهر

ســاکنان آن شــکل میگیرد ،زیرا چنانچه گفته شــد نگرش به شهر
بهعنــوان موجودی زنــده در واقع بیانگر تجلّــی روحجمعی جامعه در
کالبد و فضاهای شــهری و تنظیم روابط بین آنهاست .هر رفتاری که
توسط انسان صورت میگیرد اساس ًا م ّتکی به فرهنگ است و فرهنگ،
بهعنوان مجموعه دستاوردهای معنوی و مادی یک جامعه بر معماری و
فضاهای شهری تأثیر میگذارد .در واقع آنها تبلور عینی این ذهنیتها
هســتند .تصویر ذهنی نقش مهمی در ثبت نشانهها ایفا میکند .تصویر
ذهنی برآمده از عوامل متع ّددی است که مؤلفههای تأثیرگذار در تصاویر
ذهنی مشــترک از شهر را ایجاد میکند (ماجدی و زرآبادی1389 ،ب.)4 ،
شــهر در معنای تاریخی خود نقطهای اســت که در آن حداکثر تمرکز
قــدرت و فرهنگ یک جامعه متبلور میشــود .بنابراین مردم توســط
فرهنــگ (مجموعه ارزشها ،باورها و جهانبینی مشــترک) به محیط
حسمــکان را میتوان نتیجه همین
خــود معنی داده و ایجاد مکان و ّ
فرایند دانست.
میتوان در بازشناخت نشانههای شــهری ،از فرهنگ ،تاریخ ،باورها و
ارزشهای حاکم بر جامعه و ســایر موضوعات مرتبط الهام گرفته و با
تأکید بر آن زمینهگرایی نشانهها را در شهرهای تاریخی م ّدنظر قرار داد.
«بخشهای پایدار نظام نشانهای در راستای انسجام در شهر بهصورت
بُعد فرهنگی هم نمود مییابد .در بُعد فرهنگی ،خلق مجموعه قواعدی
که به حفظ ارزشهای نمادین و هویتجمعی میانجامد و پیوند معانی
عناصر کالبدی را با فرهنگ برجســته میســازد و بر کارکرد فرامتنی
نشانهها داللت دارد .ویژگی بســیاری از شهرهای تاریخی در تقابل با
توســعههای جدید آن است که در پاســخ به نیروهای توسعه بیرونی یا
تبدیل به بخشهای غیر قابلســکونت شــده و یا در درون شهرهای
جدید مدفون میشوند .لذا با نگاهی زمینهگرا به نظام نشانهای در شهر
میتوان به تبیین کارکرد نشــانهها برای دستیابی به بخشهای پایدار
در ساختار شهر پرداخت» (ماجدی و زرآبادی1389 ،ب .)18-19 ،پایبندی
طراحــان به وجوه فرهنگی از این جهت اهمیت پیدا میکند که «طراح
به منزله پرورشدهنده موجب تقویت پیوندهای مردمی میشــود .زیرا
تعهد به فرهنگ ،روح طراحی اســت و محیط موفق فقط با توجه کامل
به وجوه اجتماعی و فرهنگی قابلتحقّق اســت» (گروت و وانگ،1386 ،

ســال ســابقۀ تاریخی فقط به یکی دو دوره محدود نمیشود و از تمام
ادوار تاریخی آثار توریستی و فرهنگی و تاریخی بیشماری وجود دارد.
آثار تاریخی ،طبیعی ،مذهبی و فرهنگی فارس و شیراز متنوع و مختلف
اســت و فقط به یک ســبک خاص معماری در یکــی دو قرن محدود
نمیشود؛ هم دارای آثار تاریخی ایران باستان است و هم در ایران بعد از
اسالم یکی از مهمترین نقاط ایران بوده است .در مجموع یکسوم آثار
تاریخی و فرهنگی و گردشگری ایران در فارس است و شیراز جایگاهی
ویژه در استان فارس دارد .نام شیراز نیز در الواح گلی عیالمی ،کتابها
و اسناد تاریخی ،تحت نامهای مختلفی نظیر «تیرازیس»« ،شیرازیس»
و «شــیراز» به ثبت رسیدهاست .همچنین شــیراز در دوران صفاریان،
آلبویه و زندیه ،پایتخت ایران بودهاست.
لذا به عنوان نمونه شــهر شــیراز مورد بررسی واقع شده و ضمن بیان
این مؤلفهها ،عناصر شــهری که به عنوان شناســه شهری نیز مطرح
هستند در قالب مؤلفه طبیعی ،مصنوعی یا انسانی هویت شهر نیز تبیین
میگردد .این نکته قابل یادآوری اســت که مجموعهاى از نشانهها در
معمارى فضای شــهری ،نمايانگر هويت يك فضا است؛ پس مىتوان
هويت را مجموعهاى از ويژگىها و نشانههايى دانست كه وجه مشخصه
يك فضا (در زمينههاى فرهنگى ،كاركردى و ســرزمينى) بوده و آن را
از ســاير فضاها و فرهنگها متمايز مىكند .به اين ترتيب هويت يك
فضــاى معمارى و نیز یک فضای شــهری در مفهوم كلى و جامع آن،
نشاندهنده خصوصيات اصلى فرهنگى و سرزمينى آن است.
جدول 2به بررســی مؤلفههای هویت کالبدی شــهر شیراز میپردازد.
چنانچه گفته شد ،هر یک از عناصر هویتی میتواند به عنوان نشانهای
برای این شــهر مطــرح گردد .همچنین قابلذکر اســت که هریک از
مؤلفههای مصنوعی و انســانی بهعنوان یک مؤلفه فرهنگی در شــهر
ایرانی میتواند مطرح باشد.
در شهر شیراز بهعنوان یک شهر ایرانی مؤلفه فرهنگ و عناصر فرهنگی
در تصویر ذهنی که از شکل شهر در اذهان متصور است جایگاه ویژهای
دارد .لذا در نتیجه مدل فوق میتوان گفت مؤلفه فرهنگ بر هویت شهر
شیراز تأثیرگذار بوده است .این مورد میتواند برای شهرهای مختلف به
آزمون گذاشته شود و به این نتیجه رسید که مؤلفههای سیاست ،اقتصاد
یا اقلیم در هر شهر جایگاهی متفاوت دارد .در بررسی از دیدگاه فرهنگی
که در دســتهبندی فوق نیز در هویت کالبدی شهر میگنجد ،ذکر این
نکته نیز ضروری اســت که فرهنگ مجموعه قواعدی را میآفریند که
ّ
متشکله ســاختار شهر واجد معنا
شــهر بازتابی از آن است .لذا عناصر
هستند .بنابراین سازماندهی ســاختار شهر همزمان با سازماندهی معنا
صورت میگیرد که این معانی به طور نظاممندی با فرهنگ پیوند یافته
است .همچنین از دیدگاه معنوی نیز فرهنگ ساختوساز شهری س ّنتی
قابلتوجه میباشــد .با توجه به موارد ذکر شده این مورد را میتوان در
چرایی شکلگیری ارتفاع بناهای معماری س ّنتی ایرانی ،آنجا که ارتفاع
مســجد خط آسمان یکنواخت بناهای مســکونی را میشکند ،که خود
متذ ّکر ،هدایتکننده ،تقویتکننده خوانایی شــهری و  ...میباشد درک
نمود ،و یا در تأمل در رمز و راز قرارگیری بازار در کنار مســجد پی برد
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که فعالیت تجاری و کسبوکار در نزدیکی محل عبادت و ارتباط با خدا
باشد که یاد خدا آرامشدهنده دلهاست .از این نمونهها بسیار میتوان
در معماری ایرانی اشاره نمود که در مجال این مقاله نمیگنجد.

یافته پژوهش

«آشــکار کردن تاریخ یک مکان نقش مهمی را در هویتبخشــی آن
بــازی میکند .مکانهای عمومی که با تاریخ و فرهنگ شــهر عجین

شــدهاند در ذهن یک ارتباط میان کاربران و مکانها را ایجاد میکند.
کوشــش در جهت حرکت به ســوی معماری و شهرســازی باهویت
پاسخی به نیازهای معنوی انسانها در کنار نیازهای مادی ایشان است.
ضرورت حرکت بهســوی این مفهوم در برنامههای اول و دوم توســعه
کشــور بهصورت کلی و در برنامههای سوم و چهارم توسعه به تفصیل
توجــه قرار گرفته اســت» (مهدوینژاد و همــکاران.)114 ،1389 ،
مورد ّ
مؤلفههای کالبدی شــکل شــهر به عنوان عناصر اصلی تشکیلدهنده

جدول .2تأثیر مؤلفههای سیاست ،فرهنگ ،اقتصاد و اقلیم بر هویت شهر ایرانی (نمونه شهر شیراز)
مؤلفههای هویت شهر
مؤلفههای طبیعی

مؤلفههای ساختاری طبیعی

رودخانه خشک

مؤلفههای حوزه ای و ساختی طبیعی

باغات قصرالدشت در شمال و شمالغرب شیراز ،نارنجستانها

مؤلفههای نقطهای
مؤلفههای نقطهای خطی
منظر عمومی

عناصر خطی -ساختاری شاخص

مؤلفههای مصنوع

شاخصهای کانونی و نقطهای شهری
شاخصهای خطی -نقطهای تاریخی
و کالبدی
تکبناهای شاخص شهری
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شیراز

ارتفاعات بمو (در شمال شیراز) ،رشته کوه دراک (در غرب شیراز) ،کوههای قبله و سبزپوشان (در جنوب غربی و جنوب شیراز)،
کوه مهارلو (در شرق شیراز)
رودخانه خشک
خیابانهای شطرنجی (ارگانیک) ،مشاهده دشت شیراز از شکاف کوه که در میان آن گنبدهای پوشیده از کاشیهای رنگین
نمایان است و بعد از آن حصار و برج و باروی شهر و بعد باغهای اطراف شهر که درختان سرو زیبا در آنها خودنمایی میکند و
سپس تنگه اهللاکبر و دروازه قرآن
رودخانه خشک شیراز
ارتفاعات بمو ،دراک ،سبزپوشان و مهارلو
میدان توپخانه ،میدان مشق ،تکیه هفت تنان ،تکیه چهل تنان ،مدرسه خان ،مسجد جامععتیق ،مسجد نو اتابکان ،مسجد وکیل
و جلوخان آن
میدان توپخانه ،میدان مشق ،مجموعه ابنیه کریمخانی ،گنبدهای علی ابن حمزه(ع) ،شاهچراغ(ع) ،آستانه سیدعالءالدین
حسین(ع)
بناهای یادبود :آرامگاههای حافظ ،خواجو ،سعدی ،شیخکبیر ،شیخروزبهان ،شاهشجاع ،سیبویه ،دروازهقرآن.
بناهای مذهبی :کلیسای حضرتشمعون ،خانقاه احمدی ،آدریان (عبادتگاه زرتشتیان).
مرمت :بقعه شاهچراغ ،آستانه سیدعالءالدینحسین ،آرامگاه شاهداعیالیاهلل ،امامزاده شاهمیرعلیحمزه،
آرامگاهشیخمحمدالهیجی ،مسجد نو ،مسجد جامععتیق ،موزه پارس ،مدرسه خان ،نارنجستان قوام ،باغ ارم ،باغتخت ،با غدلگشا،
باغ گلشن و ...
الفّ :
محلت حیدریخانه :محلّۀ اسحاقبیگ ،محلّۀ بازار مرغ ،محلّۀ باالکفد ،محلّۀ دربشاهزاده ،محلّۀ میدانشاه
بّ :
محلت نعمتیخانه :محلّۀ سرباغ ،محلّۀ سردزک ،محلّۀ سنگسیاه ،محلّۀ لبآب ،محلّۀ درب مسجد نو ،محلّۀ کلیمیان

تبار و نیاکان

مردم فارس

اوضاع دینی و مذهبی

اکثراً مسلمان

آداب و رسوم

حیات فرهنگی اجتماعی مردم ،فعالیتهای هنری و تجاری مردم ،بوی بهارنارنج در سطح شهر

زبان

فارسی ،گویش شیرازی

تأثیرات سیاسی بر هویت شهر

ساخت میادین مشق و توپخانه در زمان کریمخانی ،و نیز بناهای کریمخانی در اطراف آن و تسلط ارگ بر آنها

تأثیرات فرهنگی بر هویت شهر

عظیمترین و جاودانترین اثرات تاریخ و تم ّدن ایران در فارس است .شیراز شهر مشاهیر ادبیات ،فلسفه و علم بوده است.
خواستگاه موسیقی س ّنتی و اصیل ایرانی فارس است .آثار فرهنگی و تاریخی فارس و شیراز فقط در یک دوره مطرح نبودهاند
بلکه در تمامی ادوار تاریخی از هخامنشیان تا قرن معاصر از مهمترین نقاط ایران و کل منطقه بوده است.

تأثیرات اقتصادی بر هویت شهر

بازار وکیل

تأثیرات اقلیمی بر هویت شهر

آجر و خشت و سنگ مصالح اصلی ساختوساز است که برآمده از اقلیم منطقه میباشد.

نتیجه نهایی

فرهنگ بر هویت تأثیر میگذارد.

«فرهنگ»...
«هویتو» و
سالههای
هشتم/مؤلف
شماره واکاوی
«نشانههای شهری» در
جایگاه
1390
تابستان
پنجم /بهار
شهر
هویت

شهر عموم ًا تحتتأثیر نیازهای مختلف به وجود آمده ،بنابراین بهعنوان
یکی از ویژگیهای شهری میتواند نمایانگر شخصیت واقعی شهر تلقی
گردند .در این میان انســان به عنوان مؤلفهای قابلتوجه در سرزندگی
محیط ،حائز اهمیت اســت .لذا تعامالت انسانی و اجتماعی نیز در ایجاد
روحیه برای شهر بسیار حائز اهمیت میباشد.
منظــر و تصویر ذهنی مردم از شــهر از تعامل میان آنان و مکان خلق
میگردنــد .بنابراین میتوان چنین تلقی کرد کــه وجود تصویر ذهنی
قوی از مکان خالق و پشــتیبان هویت شهر خواهد شد .همچنین نقش
مؤلفههای اجتماعی -فرهنگی و روانشناختی -ادراکی نیز قابلاهمیت
اســت .طراحان شهری باید با پاســخگویی به نیازهای اساسی انسان
در محیطهای شــهری و دمیــدن مؤلفههای انســانی هویت در روح
حاکم بر فضــا ،محیطی هویتمند ایجاد کنند تا در افراد حس تعلق به
مــکان ایجاد گردد و آنها به حضور بیشــتر در فضا و برقراری تعامالت
اجتماعی ترغیب شــوند .به گفته الکســاندر ( )1386مردم به فضاهای
هویتمند نیاز دارند تا به آنها تعلق داشــته باشــند .بررسی تعامل میان
مؤلفههای مذکــور منتج به ارائه راهکارهای موجد قرارگاههای رفتاری
مبین
و شکلگیری تعامالت اجتماعی میباشد که بر اساس آن اصولی ّ
هویت آینده شــهرها اســتنتاج گردد .این اصول عبارتند از :رویدادهای
انســانی «تالش در جهت نمود عینی بخشــیدن رویدادهای انسانی و
تاریخی محیط و فضاهای شهری» ،رویدادهای تاریخی محیط «توجه
نتیجهگیری
به سیر تحول تاریخی مجموعه (هویت گذشته) ،تحلیل وضعیت موجود
(هویت کنونی) برای دستیابی به اهداف مورد نظر» (خطیبی .)69 ،1392 ،در سیمای محیط شــهری «هویت» مؤلفهای است که دارای اهمیت
در تبییــن عنصر «هویت» ،توجــه به مقوله فرهنــگ دارای اهمیت بسزایی است .انســان ،فرهنگ و رفتارهای انسانی در هویتمند بودن
بسزایی است .زیرا فرهنگ و محيط ،هويتساز زندگي انسان ميباشند ،یک محیط مؤلفههایی قابل توجه هستند .بنابراین محیط شهری واجد
به نحوي كه هركدام نقش اساســي در تشكيل هويت برعهده دارند .از هویت میتواند به عنوان حلقهای برای ارتباط میان فرد و جامعه ،فرد و
ديگر سو ميتوان ديد كه فصل مشترك هويت انساني محيط و هويت تاریخ و گذشته ،حیات شهری ،زمان ،محیط و طبیعت پیرامون او باشد.
متأســفانه شهرسازی امروز ایران ،پیش از آنکه به عوامل محتوایی ذکر
فرهنگي انسان ،هويت محيط را تشكيل میدهد.
فرهنگهــای مختلف دارای نظامهای ارزشــی متفاوتــی در ارتباط با شده معطوف باشد در تظاهرات کالبدی خالصه میشود؛ لذا شهرهای
محیط و محیط طبیعی هســتند .بنابراین ،نقش فضاهای شــهری در امــروز کالبدهایی دارند که نمیتوان بــرای آنها مفهومی درنظر گرفت
بهبود کیفیت محلی ،هویت و شخصیت ممکن است در میان گروههای و در آنها یکسان شــدن بافت شهرها ،عدم تطبیق فرم ظاهری فضا و
مختلف فرهنگی در همان شهر و نیز در میان افراد متفاوت باشد .درک معنــای آن ،عدمتوجه به مفهوم فرهنگ در کالبد و معنا قابلمشــاهده
این که چگونه گروههای مختلف فرهنگی در شهرها از فضاهای شهری است.
فضا عــاوه بر كالبــد خويش و مضــاف بر ويژگيهاي هندســي و
استفاده میکنند در توسعه سیستمهای مدیریتی حائز اهمیت است.
میتوان برای ایجاد هویت و فرهنگ مشترک بر روی نمادها و آیینها زيباييشناســي اين كالبد ،واجد معنا و يا معانياي نيز ميباشــد كه در
و مراســمی که در فرهنگ هر شهر وجود داشــته تأکید کرد .چرا که خاطره جمعي جامعه نقش ميبندد .عالوه بر آن ،عملكردهايي را نيز در
مقاطع زماني مختلف ميتوان براي هر فضا تعريف كرد كه با استناد به
نمادها و نشانهها وسیلههای بالقوه برای رساندن معناست.
هویت مربوط به شخصیتهای مکانی که به افراد چیزی درباره محیط مجموعه اينها تعريف شــقوق مختلف هويت فضاهاي شهري ايراني
کالبدی و اجتماعی میگویند میباشــد .آن چیزی است که یک مکان (هويت كالبدي ،هويت معنايي و هويت عملكردي) امكانپذير ميگردد.
دارا میباشــد زمانی که تــا حدی به موقعیتش تعلــق دارد و نه جای پیوســتگی با گذشته و آینده یکی از آرمانهای معقولی است که اگر در
دیگری .هویت توسط محیط طبیعی و واکنشهای افراد در مکانهایی جهان عینی تجســم یابد ،زیبایی به وجــود میآورد .به جرأت میتوان
که آنها ســاکن هستند شــکل گرفته اســت و تغییرات آنها را به هم اذعان داشــت «هویت» حلقه گمشده شهرســازی امروز است .از نظر
وابسته میکند ( .)Dougherty, 2006از ابتدای شکلگیری هر شهر ،جهانبینی نیز شهرهای امروز مســلمین نیز ،بایستی بتوانند تجلّیگاه
طبیعت آن جزئی از تصویر ذهنی شهروندان و هویت آن شهر محسوب ارزشهای معنوی باشــند ،و بتوانند تجلّی ارزشها را بهگونهای نمایش
حسمکان امکانناپذیر است و
میشــود .لذا تأثیر طبیعت نیز در ایجاد ّ
انسان همواره به فضاهای آمیخته با طبیعت احساس تعلق میکند و این
عالقهمندی به انس با طبیعت منجر میشود .ارتباط نزدیک شهروندان
با مؤلفههای طبیعی اهمیت ویژهای در ارتقای ســطح زندگی آنان دارد.
محیط مصنوع نیز چنین است.
با قبول شهر به عنوان موجودی زنده باید پذیرفت که عناصر متعددی در
هویت آن مؤثر هستند .بنابراین عالوه بر مشخصههای کارکردی شهر،
ابعاد انسانی ،جغرافیای انسانی (عناصر سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی) و
عناصر اقتصادی نیز به عنوان مؤلفههای هویتی قابلاهمیت هســتند.
در ایــن مؤلفهها نقش عنصــر فرهنگ و مؤلفههای فرهنگی بســیار
حائزاهمیت اســت .زیرا از آنجا که انســان و حضور عوامل انسانی به
عنوان محوریت اصلی سرزندهسازی میباشد لذا نژاد ،زبان ،هنر ،آداب
و رســوم و تمام آنچه به عنوان عوامل فرهنگی مطرح است نیز اهمیت
مییابد .بنابراین با توجه به مباحث گفتهشــده میتوان برای بازآفرینی
فضاهای واجد ارزش تاریخی شــهر ایرانی (همانطور که از فضاهای
طبیعی و مصنوعی شــهر شــیراز که به عنوان نشانههای شهری واجد
هویت قابل اهمیت هســتند نام برده شــد) ،عامل فرهنگ و توجه به
مؤلفههای فرهنگی را مدنظر قرار داد و در ایجاد مراکز شهری سرزنده،
مراکز پویای شهری و فضاهای هویتمند شهری کوشید.
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هویت شهر

دهند که پاســخگوی نیازهای انســان معاصر بوده و الگوی مناســب
محیطزیست انســان را ارائه نمایند .فضاهای شــهری س ّنتی ایرانی و
فضاهای شــهری اسالمی ،به واســطه حضور پایدار شهروندان دارای
روحیه ســرزندگی و شــادابی بودهانــد .در چنیــن فضاهایی تعامالت
ســازنده اجتماعی و مراودات شــهروندی ،امکان برخورداری از نوعی
نظارت شهروندان بر محیطها و عرصههای عمومی را فراهم میآورده
اســت .همین تعامالت اجتماعی و تعلق مکانی ،هویت شهر را موجب
میگردیده اســت .بناهای تاریخی و هستههای تاریخی شهرها فضاها
و مکانهای عمومی هســتند که سامانبخشــی کیفیت محیطی آنها
میتواند نماد سامانبخشی و سرزندگی تمامیت یک شهر باشد.
ایجــاد یک تصویر ذهنی واضــح میتواند فضاهای تاریخی شــهر را
بــه عنوان مکانهایی بــا معنای فردی و اجتماعــی هویتمند نماید.
چنانچه این عناصر هویتمند دارای جذابیت و مطلوبیت باشــند خود به
داراییهایی برای بازاریابــی و مطلوبیت کلیه کاربریها و کارکردهای
شهری تبدیل میگردد .ساختارهای تاریخی به عنوان نشانههای شاخص
حس تداوم تاریخی میگردد .لذا پیوند بین دوران
شهری موجب افزودن ّ
گذشته با معاصر ایجاد شده که این مورد خود در تداوم فرهنگی جامعه
بســیار مؤثر خواهد بود .در ایجاد تصویر ذهنی از سیمای شهر توجه به
مؤلفههای طبیعی ،مصنوعی هویت کالبدی محیط ضروری اســت .به
طور مثال تقویت معماری محلّی و بومی ،به جای اســتفاده از معماری
بیگانه در ایجاد تصویر ذهنی قوی از شــهر تاریخی بســیار قابلتوجه
میباشــد .توپوگرافی ،منظرهای طبیعی و آنچــه بهعنوان خصوصیات
طبیعی شهر وجود دارد میتواند به عنوان مؤلفههای هویت طبیعی شهر
مطرح باشــد .لذا میتوان با ایجاد جذابیت در بازســازی مناظر طبیعی
تصویر ذهنی مردم را در مؤلفههای طبیعی هویت شــهر تقویت نموده
و ساختارهای نوین نیز در هویتبخشی به عناصر طبیعی عمل نمایند.
همچنین در احیاء ســاختارهای تاریخی شــهرها میزان رضایتمندی،
استفاده و مراجعه ســاکنان به بناها و ساختارها حائز اهمیت است .باید
توجه داشــت که زمانی ساکنان و بازدیدکنندگان به چنین ساختارهایی
مراجعه مینمایند که امکانات سرگرمی ،تن ّوع و تسهیالت و زمینههای
پویایی و جذابیت مکان در آنها وجود داشته باشد .بهطورخالصه میتوان
گفت چنین باززنده سازی فضایی میتواند بهعنوان احیای فرهنگی نیز
مطرح باشد که این مورد خود میتواند به سرزندگی محیط منجر شود.
ارتقاء کیفیت محیطی شــهرهای تاریخی در ارتقای کالبدی -فضایی
ارزشهای شــهری بســیار قابل توجه میباشــد که این دو مورد اخیر
میتوانــد در تداوم تاریخی -فرهنگی و ارتقای فرهنگی جامعه تاریخی
نیز مؤثر باشد.
نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان به اختصار چنین برشمرد:
 در تعریف شــهر عناصری مهم وجــود دارد که در این میان توجه بهسیمای شهر ،سازمان فضایی ،نمادها و نشانههای شهری ،روابط انسانی
و تعامالت اجتماعی بسیار قابلتوجه است.
 در سیمای شــهر کهن ایرانی هر یک از این عناصر مورد توجه بودهاست .اما در شهرسازی معاصر متأسفانه چنین نبوده است.
 -میتوان با شناســایی اصول شــکلدهنده فضاهای شهری ایرانی،

شناخت نیازهای جامعه انسانی و شناخت ارزشهای فرهنگی جامعه به
نظام پایدار برنامهریزی برای شهر معاصر اندیشید.
 آنچه در شــکلگیری کالبد شــهر نقش ایفا میکند ناشی از شرایطسیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی و اقلیمی است .به بیانی دیگر شکلگیری
بسیاری از شهرهای ایرانی ناشی از این عوامل بوده است .در این میان
عامل فرهنگ نقشی اساسی دارد.
 همچنیــن قابلتوجه اســت که عدم شــناخت و درک ســاختار واســتخوانبندی شهرها و نیز عدم توجه به نشانههای فرهنگی هر شهر
و عــدم تالش برای حفظ و احیاء و توســعه در جهت تداوم ارزشهای
گذشــته آن ،موجب بروز لطمات فراوان به ارزشهای نهفته در شهرها
و الگوهای شهرســازی س ّنتی ایران شده اســت .در شهرسازی امروز،
فرایندهای تأویلی نظامهای نشــانهای در شــهر ،که هدف آنها نشان
دادن معنی اجتماعی -فرهنگی محیط کالبدی اســت ،کمتر مورد توجه
بــوده و واکاوی پیرامون آن حائز اهمیت اســت .ایــن رویکرد درصدد
اســت تا شكل شهر را بر اساس نظام نشانهها تبیین کند .بر این اساس
میتوان چنین نتیجه گرفت ،که نشانهشناســی شهری ابزاری ارزشمند
برای بازنمایی مؤلفههای هویت فرهنگی در شهرها محسوب میگردد.
لذا میتوان در حوزه فرهنگی طراحی شــهرها ،موارد زیر را مورد توجه
قرار داد:
 بازآفرینــی و احیــاء مناطق تاریخی شــهرهای ایرانی بــا توجه بهمؤلفههای طبیعی ،مصنوعی و انسانی هویت کالبدی شهر؛
 ایجــاد فضای فرهنگی با حضور کارکردهای مناســب برای پویاییفرهنگی محالت و شهر؛
 تقویت تعاملپذیــری بافتها و مناطق تاریخی شــهرها با رویکردباززنده سازی مؤلفههای فرهنگی هویت شهر؛
 توجه به برگزاری مراســم آیینی و مراســم مذهبــی بهگونهای کهموضوعی هویتبخش برای محالت و شهر باشد.
 ایجاد ســاختاری در بدنه برنامهریزی و اجرایی بافت تاریخی در بیانسابقه حیات تاریخی شهر به منظور جذب بیشتر گردشگر؛
 برجســته نمودن فرم المان و نشانههای شهری با استفاده مناسب ازمصالح و رنگ متناسب با هویت اقلیمی و فرهنگی هر شهر؛
 ايجاد المانها و نشــانههاي مرتبط با فرهنگ شهر به گونهای که بهعنوان تداعیکننده و همچنین شاخص عناصر مهم هویتی شهر باشد.
 جانمايي نشانههاي شــهري و المانهاي ميادين شهر در قالب يكنقشه ادراكي بههمپيوسته برای تقویت مؤلفههای فرهنگی
 اســتفاده از كاربري و عملكرد مناسب براي نشانه شهري متناسب باشرايط و طرحهاي شهري؛
 بهرهگرفتن از خاطرات مردم و معاني و مفاهيم مناســب در طراحينشانهها و المانها؛
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Abstract
A City with culture-oriented pattern can’t be implemented anywhere in the field. Identity is an important factor that
shapes the townscape. A townscape is a collection of natural and man-made factors that have been formed under
the influence of special natural, cultural, social and economic characteristics of that given town and it's the place of
materialization of the special characteristics of that town. On the other hand, urban spaces can reminde people of the
symbolic aspects of culture and history.
In facing with the appearance of modern towns, one sees a crisis caused by the disproportion of spaces to their
current functions, composition of inconsistent uses, uniformity and lack of dynamism in urban spaces. This paper
describes the concept of identity and culture. In terms of that cultural identity can affect the townscape and the face
of the city. Objective of reasearch is to know these following questions, What factors play a role in physical identity
of Iranian historical cities? How can the component culture influence on the physical identity of Iranian cities? And
Can the cultural identity components of cities be proposed as the landmarks and signs in the historical cities?
This research has two hypothesis, firstly Cities’ cultural identity components can be presented as symbols in historical
cities. And secondly Attention to the culture concept in the form and sense of today Iranian cities can be controlled
cities’ image identity crisis effectively.
The method explored in components of the physical identity of Shiraz city is a descriptive – analytical and field
method to gather information and documents are available.
Results of this study shows that the towns have an appearance in which uniformity of the urban fabrics, inconsistency
between the apparent form of the space and its meaning, inattention to the notion of form and meaning in our
culture is observable and consequently, there are forms that have no meaning. In addition, research suggests that the
consequences of belonging to a place in the Iranian city of proving spatial identity. So, the components of cultural
identity of the city can be considered as signs or landmarks of the historical cities.
Urban semiotics are considered as a valuable tool for the representation of the cultural identity components in urban
areas. According to the results, the following suggestions can be considered in the cultural sphere of urban design.
Recreating and revival Iranian historical cities with respect to the cities’ natural, synthetic and human identity
components; Strengthening of historical cities’ textures interoperability with the approach of regeneration of cultural
identity components of cities; Locating of urban landmarks and elements of town squares as a contiguous cognitive
and perceptual map for strengthening the cities’ cultural components; Taking advantage of peoples’ memories and
appropriate concepts to design of signs, landmarks and elements; Creating the cultural spaces with the appropriate
functioning of the cultural dynamics of neighborhoods and cities and Highlight the urban elements and landmarks
form with the proper use of materials and colors appropriate to the climate and the cultural identity of each city.
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