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چکیده

يكي از موضوعات و مفاهيم مورد توجه بشر ،موضوع هويت است و فعالیتهای انسان در جهت احراز و يا معرفي هويت
و مكان و مقامي است كه آرمانهای منبعث از جهانبيني او برايش تعيين ميكند .لذا توجه به باطن و معناي اشياء و
اعمال ميتوانند به عنوان يكي از مهمترین عوامل هویتدهنده فرد و اجتماع و شهر ايفاي نقش نمايد .هويت ،حلقه اتصال
زنجير باورها و عقايد است .هويت هر فرد معناي گذشته و حال اوست .در سیمای شهری نیز هویت قابل تأمل است.
در شهرسازی امروز کشور ،شکل شهر با مسائل مهمی مواجه است که در این بین عدم توجه به جنبههای کیفی شهر،
عدم توجه به ویژگیهای شهرسازی سنتی و عدم وجود رویکرد مناسب به گسترشهای سریع شهری قابل توجه است.
هویت موضوعی است که تفاوت سیمای شهر قدیم ایرانی و سیمای شهر معاصر را موجب گشته است .آنچه مسلم است
در تمامي تغيير و تحوالت شهرسازی ایران در طول زمان وجه مشتركي بنام زيبايي و تناسب كلي شهري وجود دارد.
بنابراین میتوان گفت اگر فضای شهری ایرانی واجد هویت بوده است و این هویت در فرهنگ ،محیط ،کالبد و معنا خود
را مینمایاند ،در فضای شهری امروز چنین نیست .توجه به شهرسازي و معماري قديم نشاندهنده همدلي با آن است و
سيماي شهرهاي بيهويت كنوني حاصل التقاط فرهنگي امروز است .زبان معماری ایران در این دوره زبانی کثرتگراست
که در آن فردیت گرایی و خودمحوری وجه غالب است .میتوان با شناسایی اصول شکلدهنده فضاهای شهری ایرانی،
شناخت نیازهای جامعه انسانی و شناخت ارزشهای فرهنگی جامعه به نظام پایدار برنامهریزی برای شهر معاصر اندیشید.
در اين مقاله ،معانی واژه هویت ،مفهوم هويت شهري و در واقع مفهوم هویت در شهرسازی مورد بررسي قرار ميگيرد و
علل تفاوت سیمای شهر قدیم ایرانی و شهر معاصر از این دیدگاه بیان میشود.

واژگان کلیدی :هویت ،شهرسازی ،س ّنت ،معماری شهری ،هویت شهری.
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مقدمه

هویت هر دوره را ویژگیها و امتیازات آن دوره نسبت به دوره پیش مشخص میسازد .وقتی سخن از هویت شهر میرود،
تمایز شهرها از هم مطرح میشود .آنچه قابل تأمل است وجوه اشتراک و تمایز شهرها باهم است .صفات هویتی شهر بر
صفات هویتی طبیعی و مصنوعی و انسانی شهر مستقر است .لذا آنچه به عنوان تصویر ( )Imageدر ذهن مردم متصور
است ناشی از سازمان فضایی شهر است .عدم شناخت و درک ساختار و استخوانبندی شهرها ،سازمان فضایی شهرها و
عدم تالش برای حفظ و احیاء آنها موجب بروز لطمات فراوان به ارزشهای نهفته در شهرها و الگوهای شهرسازی سنتی
ایران شده است.
شناخت هویت و مؤلفههای تأثیرگذار آن در شکل شهر ،مقدمهای است برای شناخت مدیران ،برنامهریزان شهری ،تصمیم
گیران و هر آن کس که در ساخت شهر نقش دارد تا شهری ساخته شود که صفات هویتی آن مطلوب و پاسخگو باشد.
بنابراین ،مقاله حاضر نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی دارد .با این ضرورت که از نظر کاربردی و علمی به مقوله هویت
پرداخته شود.

 .1طرح مسأله

 -1بیتوجهی به هویت شهرها به ویژه شهرهای کهن چه عواقبی را در بر داشته است.
 -2مفهوم «هویت» در شهرسازی معاصر چیست؟
 -3دالیل عدم تحقق شکل مناسب برای شهرسازی معاصر چیست؟
 -4با توجه به شرایط کنونی چه روشی میتواند برای ساماندهی و توسعه شهرها دارای حداکثر کارایی باشد.
 -5چگونه میتوان مؤلفههای شکلدهنده هویت در شهرسازی را به کار گرفت؟
بنابراین اهداف مقاله عبارتاند از:
 -1تبیین نقش و جایگاه «هویت» و «معنا» در «شکل» شهر ایرانی
 -2شناخت مؤلفههای موثر در شکلگیری هویت شهر ایرانی
 -3ارزیابی معیارهای هویتبخش به شکل شهر ایرانی
 -4بررسی عوامل موثر بر عدم درک مفهوم هویت در شهر امروز (با تأکید بر نمای شهری)
روشی که در این پژوهش به کار گرفته خواهد شد با توجه به کنکاش در شکل شهر ایرانی به صورت توصیفی -تحلیلی و
روش جمعآوری اطالعات به صورت میدانی و اسنادی است.

 .2تعاریف پایه
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در هيچ يك از هنرهاي سنتي ،هيچ چيز از معنا (به مفهوم روحانيت و معنويت) تهي نيست .اين بدان دليل است كه اصوالً
تفكر سنتي براي هر شيء ظاهر و باطن قائل است و حتي انسان را نيز به صراحت مشتمل بر اين دو قلمرو ميداند .هر
اثر هنري عالوه بر عملكرد ظاهري خويش واجد ساحتي معنوي و روحاني نيز است.
هويت و كيستي چيست؟ اقبال الهوری میگوید :هويت گوهري است كه من با آن منم و زندهام.
تعاريف گوناگوني از مفهوم هويت ارائه شده است:
در فرهنگ علوم انساني :هويت ،چيستي ،كيستي؛ هماني ،همانستي؛ هويت فردي ،فرديت.
در فرهنگ عرفاني :هويت ،ذات مطلق را گويند .وجود هرگاه به طور مطلق اعتبار شود ،نه به شرط شيء و نه به شرط
الشيء ،هويت ساريه است .آنچه را شيئيت شيء به آن است به اعتبار تحقق ،حقيقت گويند و به اعتبار تشخيص ،هويت
گويند و با قطع نظر از هر یک ،ماهيت گويند .مالصدرا نیز در کتاب اسفار معتقد است مراد از هويت ساريه وجود منبسط
و فيض مقدس و نفس رحماني است.
در فرهنگ منطق :هويت ،ماهيت متشخص متعين جزيي كه در خارج موجود است.
در فرهنگ معين :هويت عبارت است از حقيقت جزئيه ،يعني هرگاه ماهيت با مشخص لحاظ و اعتبار شود و گاه به معناي
وجود خارجي است و مراد تشخيص است و هويت گاه با لذات و گاه بالعرض است.
بنابراین میتوان اذعان داشت ،هويت از ديدگاهي ،همراه با طبيعت و ماهيت آشكار ميشود .ماهيت ،آنچه شيء بودن شيء
به آن است ،هنگامي كه تشخص مييابد و خود را از شيء بودن ديگر گونه متمايز ميكند ،به سخن ديگر خود بودن خود را
تعيين ميكند ،جايي براي هويت آماده ميكند ( .)Rahimzadeh, 1999, p. 265نظر مالصدرا در مورد مفهوم هويت چنين
است :هویت هر موجودی عبارت از نحوه خاص وجود است .در انسان ،هویت واحده است که متشأن به شئون مختلف
میشود و مراد او نفس است که موجب حفظ وحدت است .از اين رو افراد انساني را مشخصاتي است كه به واسطه آنها،
هر یک از ديگري متمايزند و تا آخر عمر شخصيت در آنها باقي است و به آن هويت ميگويند.
در فرهنگ انگليسي آكسفورد :معادل كلمه هويت ( )Identityچنين آورده شده است:
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Identity: The face of being what a person or thing is.
هويت ،آن حقيقت وجودي است كه شخص يا شيء از آن برخوردار است.
Identity: the state of being very like or the same as some body or some thing.
در جدول  1مقایسهای تطبیقی در معنی واژه هویت انجام گرفته است .آنچه مسلم است اینکه هر شیء واجد هویتی است
و این هویت به صفاتی مترتب است که حاصل عمل آن شیء و معرف ویژگیهای معنوی آن هویت هستند که در ظاهر
و کالبد تجلی یافته است.
جدول  :1تعاریف «هویت» در فرهنگ علوم گوناگون
مفهوم هویت

نام فرهنگ

فرهنگ علوم انساني

فرهنگ اصطالحات و تعبیرات
عرفانی

فرهنگ علوم فلسفي و كالمي
فرهنگ معارف اسالمي

چیستی و کیستی
ذات مطلق

مشتق از «هو» ،حقیقت جزئیه

حقیقت مطلقه مشتمل بر حقایق

فرهنگ اصطالحات منطقی

ماهیت متشخص متعین جزئی که در
خارج موجود است

لغتنامه دهخدا

تشخیص

«او» بودن

فرهنگ المنجد عربي

()Nasr, 2013, p. 20

 .3هویت در جامعه مدنی

 .4ویژگیهای هويتي فضاهاي شهرهاي ايراني

هر فضایی با شدت و ضعف متفاوت واجد هویت است و هویت نهایی فضا ،برایند هویتهای عملکردی ،کالبدی ،محیطی،
فرهنگی و معنایی آن است .به این ترتیب امکان تمیز فضای شهری ایرانی از فضاهای شهری سایر تمدنها با مشخص
شدن ویژگیهای هویتی هر فضا مقدور میگردد.
فضا عالوه بر كالبد خويش و مضاف بر ویژگیهای هندسي و زیباییشناسی اين كالبد ،واجد معنا و يا معاني اي نيز است
كه در خاطره جمعي جامعه نقش میبندد .عالوه بر آن ،عملكردهايي را نيز در مقاطع زماني مختلف میتوان براي هر فضا
تعريف كرد كه با استناد به مجموعه اینها تعريف شقوق مختلف هويت فضاهاي شهري ايراني (هويت كالبدي ،هويت
معنايي و هويت عملكردي) امکانپذیر میگردد ( .)Naghizadeh, 2007, p. 190هر آينه نيك بنگريم ،انقالب مشروطيت
ايران را سرآغاز دوراني نو خواهيم يافت ،سرآغاز متكي شدن همگاني به قانون يا به يكسانسازي مرتبطهای قرار
دادهشده و به تعيين و تفكيك منزلتهايي كه ،همانند آنچه در تمامي جوامع سازمانیافته روي ميدهد ،داراي وظيفهها
و مسؤولیتهای خاص ميشود .شهرسازی و معماري معاصر ايران ،عليرغم کوششهایی كه برخي از معماران به شيوهاي
دلسوزانه و از طريق اهتمامهایی سادهاندیش در دوران معاصر براي اعتاليش كردند ،نه به درستي مديريت شده و نه از
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پرسش هويت در جامعه مدني ،پرسش چگونه «خود» ماندن است ،نه چگونه «همان» ماندن؛ بنابراين اثر هنري در پي
آشكار كردن ماهيت خود است نه در پي يافتن الگويي براي تكثير .بيگمان هر اثر هنري در وضعي يكسر نوين پديدار
ميشود ،بيان درست ماهيت اثر ،تشخيص الزم را در پي خواهد داشت.
از نگاهي جامعهشناسانه نيز هويت انسان در جوامع سنتي تعيين شدني و مبتني بر تاريخ گذشته است .اين گذشته است
كه بر امروز حكم ميراند و در تداوم منطقي و قابلفهم گذشته اكنون و آينده پديد ميآيند .در حقيقت مفهوم هويت
مستقل از تجربههاي فردي و جمعي شكل ميگيرد.
هويت و ماهيت اثر از آن يكديگرند .بنابراين سخن گفتن از هويت آنچه ماهيتي ندارد ،بيمعناست .آنچه ماهيتي ندارد
چيزي است كه شيئيت نيافته و نميتواند همزمان با آشكار كردن خود جهان خود را نيز آشكار كند .اثر هنري تا هنگامي
كه به سان اثر هنري ادراك نميشود و حقيقتي را از جهان خود نميگشايد نميتواند هويتي داشته باشد .هويت يك اثر
هنري از آن ّ
كل اثر است .نبايد فراموش كرد كه اين كل زمان را نيز دربر ميگيرد .اثر هنري همچون هر موجودي ،در زمان
زندگی میکند و دگرگون ميشود و هويتش در زماني كه بر آن ميگذرد آشكار ميشود (.)Rahimzadeh, 1999, p. 265

272
امكانات رشد و تطوري آزادانه برخوردار بوده است .چندان که تدوين گزارشي كه بتواند به كم و کیف معاني و مفاهيم
ملحوظ در آن بپردازد ،امري بسيار دشوار مينمايد و هر روزه نقدهای بسیاری بر این امر صورت میپذیرد (Falamaki,
 .)1994, p. 13هنگامي كه از هويت شهر سخن گفته میشود ،از چيزي صحبت میشود كه در ظاهر و شكل شهر نيست
بلكه در شاكله شهر است.
زمانی شهر به شکل مطلوب خود میرسد و در واقع واجد هویت میگردد که واجد سرزندگی ،معنی ،تناسب ،دسترسی
مناسب و عملکرد صحیح باشد .از این عناصر نیز عنصر معنا رابطهای نزدیک با مقوله هویت دارد.
قابلذکر است که توسعه شهرهای ایران در گذشته در محدوده قواعد نسبتاً ثابت و منسجم واقع میشده و همین امر
هویت شهری را موجب میشده است .این مورد نیز قابل اشاره است که شهرسازی سنتی ایرانی به چهار عامل زمان ،مکان،
فرهنگ و معنا بستگی داشته است .این عوامل ثابت نبودهاند و از منطقهای به منطقه دیگر تغییر میکردهاند .از این رو
میتوان هویت شهری را در وحدت شکلی ،هم آوایی شکل شهر با محیط طبیعی و بوم ،پیوند واحدهای مسکونی و عناصر
شهری ،رعایت اصول و مالحظات هنری و زیباشناسانه ،رعایت عرصهها و سلسلهمراتب ،نام برد.
در شهرهای امروز کشور شکل شناسی شهری با  3مسأله مهم مواجه است:
	*عدم توجه به جنبههای کیفی شکل شهر در حمایت از توقعات روانی انسان از فضا
	*بیتوجهی به ویژگیهای شکلی شهرسازی سنتی در ایران
	*نبود رویکرد جامع نسبت به شکل شهرهای جدید و ساختوسازهای جدید و گسترشهای سریع و روزافزون (Habib,
)2006, p. 5

به بیانی دیگر میتوان گفت اگر فضای شهری ایرانی واجد هویت بوده است و این هویت در فرهنگ ،محیط ،کالبد و معنا
خود را مینمایاند ،در فضای شهری امروز چنین نیست.
زیرا:
	-اگر در فضای شهر ایرانی مردم احساس این همانی با فضا میکردند در واقع فضا را جلوهای از هویت فرهنگی و تمدن
خود میدانستند .این در حالی است که در فضای شهر معاصر فرهنگ معماری ایرانی دیده نمیشود و گونههای
مختلفی از انواع سبکها را در فضای شهری نظاره گر هستیم که این خود گویای عدم وجود هویت فرهنگی در
سیمای شهر معاصر است.
	-اگر در فضای شهر قدیم ایرانی پیوند و هماهنگی با اقلیم و محیط طبیعی بوده است و این خود به استفاده از مصالح
بوم آورد منجر میشده است ،امروزه و در سیمای شهر معاصر همه چیز فدای تجددگرایی شده است .به گونهای که
در سیمای شهر مرطوب شمال کشور منازلی با سقف صاف و نمای فلزی آلومینیومی دیده میشود و در جنوب کشور
با اقلیم گرم و خشک سقف شیبدار سفالی و باز هم نمای فلز آلومینیومی به چشم میآید .پس در سیمای شهر
معاصر هویت محیطی نادیده انگاشته میشود.
	-هویت کالبدی نیز که وحدت فرمی و شکلی فضاها در شهر سنتی بوده است ،در شهر معاصر به شکلهایی ناهمگن
و بعضاً غیرمتعارف تبدیل شده است و به تبع آن معنا نیز هویت خود را از دست داده است.
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ارتباط بين عوامل هویتدهنده شهر ميتواند ارتباطي دو سويه باشد .شهر بدون عامل انساني مفهوم ندارد .بنابراين زمانی
که صحبت از شهر میشود صحبت از تعامالت انساني است .تعامالت انسان با انسان ،انسان با محيط و انسان با شهر .به
همين دليل ،عوامل تشكيلدهنده هويت شهر ،هويت انسان را نیز شكل ميدهد و يكي از عناصري كه انسان با آن تعريف
ميشود ،حافظه است .شهر نيز داراي حافظه است .شهر فاقد حافظه تاريخي شهری دارای هویت نیست (نمودار .)1
از عناصر قابلتوجهی که میتواند به شهر هویت بخشد ،هنر است .هنر ،بحث زيباييشناسي در شهر است .معماری شهری
نیز با آثار هنری که در آن به وجود میآید شکل میپذیرد .خلق آثاری که با فرهنگ ایرانی مطابقت داشته باشد در سیمای
شهر بسیار مهم است .رشد شهرنشيني و توسعه ساخت و سازهاي شهري تبعات مختلف و خاص خود را دارد كه يكي از
مهمترین آن تغيير چهره شهرها در طول ايام و دستخوش تغيير شدن هويت آنهاست.

نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی
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نمودار  :1عوامل تشکیلدهنده هویت شهری

معماریهای ديروز ايران ،چه آنگاه كه حاكمان و ثروتمندان خواستار ساختن آن بودهاند و چه قشرهاي شهرنشين مياني
و برخوردار از توان مالي محدود باني آن ميشدند ،در حقيقت امر ،در تكامل يكديگر بودهاند و ميتوانستهاند در تكرار
تجارب ،زمينههاي الزم براي گردش انديشهها و بناها را نيز فراهم كنند .وجود يگانگي و همگني كه در موجودیتهای
معماري فرهيخته و بومي -سنتي ديروز ما به شكلي چشمگير ،مشروط كننده شكل و محتواي معنوي ميشود ،نمايانگر
هويت ملي ما است .معماریهای ديروز ،از فضاي فرهنگي دروني شهرهاي ما نشأت ميگرفتند و رنگ و طعم سليقههاي
مردمي داشتند و بر اساس ضابطهها ،معيارها و تجارب مدني آن روزها ساخته ميشدند .امروزه اما عاملها و مؤلفههاي
ديگر در شهرسازی كشورمان مداخله دارند :عاملها و مؤلفههاي امروزي توليد فضاي ساختهشده ،بر مبناي ضابطه و
مقررات اجرايي خاصي وارد اين ميدان شدهاند كه ،در آنها چگونگيهاي برخاستن و پيوند داشتن با بهــرهوران از فضاي
ساختهشده ،يا ديده نشدهاند و يا به شكل مفــروضاتي بحثانگيز و نادرست درآمدهاند (.)Falamaki, 1994, p. 13
معماري شهري دهههاي  1340به بعد عموماً يا بافتهای كام ً
ال تازهاي را در اطراف شهر شكل داده ،يا بخشهای
قابلتوجهی از بافتهای قديمي را با الگوهاي خود نوسازي كرده است .محصول اين ساخت و سازها ،چه در بافتهای
جديد و چه در بخشهای قديمي شهر است كه آماج اعتراض واقع شده است .از طرف ديگر ،بيهويتي ،ناهماهنگي و
يكنواختي حاكم بر فضاي شهري متأخر ،كه سال به سال نيز توسعه مييابد ،اين نكته را آشكار ميگرداند كه سیمای
شهرهای قدیم هرچند از لحاظ فنی ساختمانهایی سادهتر و نا مجهزتر از امروز خلق ميكرده ،از حيث سيما و فضاي
شهري محيطي به مراتب هماهنگ تر و معنيدارتر از امروز توليد ميكرده است (.)Safamanesh, 1993
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باید توجه کرد که معماری زبانی است که شهر متن آن است .بنابراین باید توجه نمود که آنچه هویت شهری را رقم
میزند ،بنا یا ترکیب بناها نیست ،بلکه کل شهر است که هویت شهری را رقم میزند .شهرهای ما ارزشهای سنتی را کنار
گذاشته اما وارد دنیای مدرن نشدهاند .باید رابطه سالمی میان سنت و مدرنیته ایجاد نمود و نباید یکی را به نفع دیگری
از میان برد .سنت میتواند در تعامل با نوگرایی باشد .یکی از اهداف شهرسازی تعالی بخشیدن به زیستن است .نوگرایی
به معنای نفی مطلق تاریخی و هویت تاریخی و فرهنگ و سنن و آداب جامعه نیست ،بلکه نوگرایی عبارت از یافتن پاسخ
مناسب زمان و مکان به ارزشهای فرهنگی و بهرهگیری از آراء و تجارب پیشینیان و تکامل بخشیدن آنها خواهد بود
(.)Naghizadeh, 2000, p. 89
در مورد تأثير متقابل «فرهنگ» و «معماري و شهرسازي» دو موضوع قابلذکر است .از يك طرف ارزشهای فرهنگي،
اشكال و روابط ،سازمان فضايي و مرعي داشتن اصول خاصي را به طراح و برنامهریز القا میکنند و او را به سمت شكل
دادن محيطي خاص هدايت مینمایند .از سوي ديگر مختصات محيطي از جمله شكل ،رنگ ،تناسبات ،ارتباط فضا و
عناصر با يكديگر ،هويت درجه استقالل ،چگونگي تكرار و تقليد ،و ارزشها و اصول و رفتارها و عکسالعملها را به انسان
القا میکنند ،به نحوي كه انسان خود را متعلق به گروهي اجتماعي با فرهنگي خاص قلمداد نمايد .به همين دليل است
كه يكي از اساسیترین داليل تقليد و تكرار بیچون و چرا و كوركورانه از الگوهای بيگانه را میتوان بحران هويت جامعه
يا به عبارتي جستجوي هويتي جداي از هويت فرهنگ ملي دانست .هويتي كه اوج آن در فردگرایی و افتراق خويش از
جامعه تجلي مییابد و در معماري ابنيه و نیز در سیمای شهری در حد كام ً
ال بارز و روشني مشاهده میشو د (�Naghiza
.)deh, 1999, p. 23
مطالعات در عرصهها و پديدهها و عناصر شهري گذشته براي هويت بخشيدن به ساختار شهرهاي كنوني الزم است تا اين
شهرها بتوانند همچون فرزند شهرهاي گذشته خود به نظر برسند .توجه به شهرسازي و معماري قديم نشاندهنده همدلي
با آن است و سيماي شهرهاي بيهويت كنوني حاصل التقاط فرهنگي امروز است.

274
آنچه مسلم است در تمامي اين تغيير و تحوالت وجه مشتركي بنام زيبايي و تناسب كلي شهري وجود دارد.
شهرسازی معاصر ايران در تعامل بين باور سنتي و ديدگاه وارداتي واقع گرديده ،از طرفي اين بيهويتي در معماری و به
تبع آن در نمای معماری خود را بيشتر مشهود مينمايد (نمودار  .)2نما در معماري امروز تنها به عنوان پوشش نهايي
مطرح بوده و نمايشي از هويت نیست (:)Nasr, 2005, p. 71
نمودار  :2علل بیتوجهی به هویت در نمای شهر معاصر
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از طرفي به معماري و شهرسازي كهن افتخار ميكنيم و آنچه كه در جوار آن ميسازيم هیچگونه ارتباطي با آن نداشته و
شكلي بيهويت و ساختاري ناهمگون و چهرهاي غريبه و افسرده دارد .از عوامل نابساماني شهری ،سيماي شهر امروز و به
تبع آن عدم وجود هويت در معماري آن به دو عامل زير ميتوان اشاره نمود:
	*ناسازگاري ساختي الگوي معماري مدرن با ساير الگوهاي معماري در سیمای شهر
	*تأثير ضوابط طرحهای جامع و تفصيلي در سيماي شهر ايراني
مسأله وضوح بصري يا خوانايي در سيماي شهري امروز به گونهاي ناديده گرفته شده است .در واقع هويت ،حلقه گم شده
زنجير در ساخت و سازهاي امروزي است ،اين اصل ناديده گرفتهشده موجب شده كه چهره معماري و شهرسازي شهرهاي
اكثر نقاط كشور به گونهاي بيهويت گردد .تماشاي شهر ،هر چقدر كه مناظر آن معمولي باشد دلپذير تواند بود .شهر نيز
مانند يك بناي نفيس معماري ،ساختماني است كه در فضا قد برميافرازد؛ با اين تفاوت كه مقياسي بزرگتر دارد و تنها
با گذشت زمان ،شكل و سيماي نهايي خود را مييابد .از اين رو ميتوان گفت كه طرح شهر مانند هنري است كه به زمان
بستگي دارد .لحظهاي ميرسد كه به جستجوي هويت و معناي گذشتهمان برميخيزيم .چنانچه براي بررسي هويت آثار
معماري در كنار توقع در برداشتن ميراث محيطي فرهنگي ،موضوع و كاركرد آنها نیز قرار گیرد ،بهتر خواهيم توانست
به ارزيابي مسأله بپردازيم و آنگاه ميتوان حتي آثاري را با هويت یافت كه مستقل از ميراث محيطي فرهنگي مكان آن
آثار باشند.
در اين ضوابط از هيچ يك از اجزاء تشکیلدهنده نماها ،نحوه تركيببندي و ساختار نماي ساختماني يا حتي مصالح بكار
رفته در آن سخن نميرود و محتواي آنها با مقولههايي چون هويت ،زيبايي ،معنيدار بودن ،هماهنگي با محيط و غیره
كام ً
ال بيگانه است .دخالت ضوابط طرحهای جامع و تفصيلي در معماري خود خيابان و عناصر موجود در آن نيز از اين هم
كمتر است و تنها به تعيين عرض معبر محدود ميگردد .اين نوع ضوابط جز در ارقام و اعداد مربوط به ساختمان كه در
نهايت تعیینکننده تعداد طبقات است به نحوي يكسان و بدون تغيير و تطبيق با ویژگیهای هر گوشه از شهر در سراسر
شهر اعمال ميگردد ،بی آنکه به نوع و سبك معماري موجود در هر قسمت از شهر و نيز مورفولوژي هر قسمت از بافت
شهري كه در دوران خاصي و با سبكي ويژه شکلگرفته توجهي مبذول گردد و كوشش براي هماهنگ كردن ساخت و
سازهاي جديد با نماهاي قديمي صورت گيرد .به علت بحران اقتصادي و التقاط در معماري معاصر ايران ،امكان تدوين
الگوي مشخص در نماي معماري معاصر ايران نیست .بدون شك به جهت گستردگي موضوع هنر ،خصوصاً هنر معماري و
بازتاب آن در شهرسازی ،اين نوشتار تنها ارائهکننده بخش كوچكي از شناخت هنر امروز است .تحليل و بررسي معماري
در سیمای شهر را ميتوان در ابعاد مختلف به صورت زير بيان نمود (:)Nasr, 2005, p. 71
	*بررسي ماهيت فلسفي معماري يك دوره :هدف يافتن عوامل تحول در معماري هر دوره است.
	*بررسي عملكرد معماري يك دوره :شناخت پالنها و روابط داخلي و غیره :هدف مشخص كردن جايگاه معماري نسبت
به كاركرد انساني به عنوان يك زيستگاه است.
	*بررسي تظاهر خارجي معماري :معماري به عنوان عامل اصلي سازنده فضاي شهري و سلول اصلي پيدايش سيماي
شهري در اين موضوع مطرح گرديده و عامل اصلي مورد بررسي در اين بخش تنها نماي خارجي و يا تظاهر معماري
به عنوان سازنده فضاي شهري است.
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شماره صفحه مقاله275 269-277 :

 .7نما و جایگاه آن در سیمای شهری

نما و جايگاه آن در سيماي شهري از اجزايي تبعيت ميكند كه هر يك در جاي خود اهميت ويژهاي دارند .بازديدكنندگان،
نوسازيها و دوبارهسازيها ،شهروندان و سرمايهگذاران و سليقههاي مردمي تغيير و تحول عمدهاي در سطح شهر پديد
ميآورند .اين تغييرات در سطوح مختلفي ظهور ميكند:
	-در بعد هندسي :طول و عرض و ارتفاع و حجم نما
	-در بعد طراحي :بدنه و ريتم و فضاهاي باز و بسته
	-در بعد هنري :رنگ و تناسبات
آنچه مسلم است در تمامي اين تغيير و تحوالت وجه مشتركي بنام زيبايي و تناسب كلي شهري وجود دارد .معماري
معاصر ايران در تعامل بين باور سنتي و ديدگاه وارداتي واقع گرديده ،از طرفي اين بيهويتي در نما خود را بيشتر مشهود
مينمايد .نما در معماري امروز تنها به عنوان پوشش نهايي مطرح بوده و نمايشي از هويت نیست (.)Nasr, 2005, p. 69
در خصوص عدم هويت در نماي معماري شهری ،امكان گونهبندي واضح و مشخص ميسر نميباشد اما ميتوان عوامل
تأثيرگذار بر نمای شهری را به شرح زير بيان نمود:
	-عدم تطبيق پالن و نما
	-عدم تركيببندي منطقي بين مصالح
	-تبديل نما به بدنه گرافيكي
	-استفاده بيش از حد از مصالح مختلف
هويت شهرسازی در ايران معاصر در جايي و زماني بيرون از آن نيست كه بتوان آن را به سیمای شهر و فضای شهری
افزود و بدين سان به شهر هويت بخشيد .دشواري معماري معاصر ايران نه در شكل پایانیافته آن ،كه در نشناختن منشأ
و هويت اثر معماري در جايگاه معمار در آفرينش اثر است .پرسش هويت شهری كه تنها تا هنگامي كه خود هويت نهان
است پيش ميآيد ،همزمان پرسش از هويت شهرساز و معمار و سازندگان و مخاطبان شهر است و بدين ترتيب تنها با
آشكار شدن همه آنها ميتواند پاسخ گفته شود .نمودار  ،3نگاهی به جایگاه هویت در سیمای شهر امروز با تأکید بر
نماهای شهری دارد.
نمودار  :3هویت در سیمای شهر معاصر
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 .8نتیجهگیری

در تعریف شهر عناصری مهم وجود دارد که در این میان توجه به سیمای شهر ،سازمان فضایی ،نمادها و نشانههای شهری،
روابط انسانی و تعامالت اجتماعی بسیار قابل توجه است.
ناهمخوانی فضا با انسان موجبات عدم ارتباط یا ضعف ارتباط را فراهم میآورد و در صورت تداوم عدم ارتباط مابین فضا و
فرد ،پدیده بحران هویت عارض میشود .مکانی که هویتش با هویت آرمانی اهلش ناسازگار باشد به طوری که شاخصههای
کالبدی ،عملکردی و معنایی آن برای اهلش و حتی برای دیگران که از بیرون نظاره گر هستند حامل پیام و معنایی
متناسب با آنچه که از آن مکان و ساکنان آن انتظار میرود نباشد از بحران هویت رنج میبرد .به گفته لینچ هویت مفهومی
نسبی است که یک سر آن به انسان بر میگردد و سر دیگرش در محیط تعریف میشود .در سیمای شهر کهن ایرانی هر
یک از این عناصر مورد توجه بوده است؛ اما در شهرسازی معاصر متأسفانه چنین نبوده است.
شهرهای ما ،ارزشهای سنتی را كنار گذاشته اما وارد دنیای مدرن نشده است .در گذشته فضای انسانی ،حاصل توجه به
مقیاس انسانی بود و تداوم عرصهها و بافتها در انسانی تر كردن فضا نقش داشت .مقیاس مطلوب و متناسب محالت،
فضایی را به وجود میآورد كه فرد به راحتی قلمرو آن را در مدت زمانی كوتاه طی كرده و محیطی آشنا را هر روز تجربه
مینمود ،به آن تعلق خاطر مییافت و در حفظ آن و احراز هویت برای آن میکوشید .در دهههای اخیر ،با تحوالت جدید
شهرسازی ،محالت به لحاظ كالبدی تخریب و رفتهرفته اعتبار و ارزش گذشته خود را از دست دادهاند .در بافتهای جدید
شهری نیز به علت بحران اقتصادی و التقاط در معماری ،تدوین الگوی مشخص در سیمای شهری مشکل به نظر میرسد.
شهرسازی معاصر ایران پیش از آن که به عوامل محتوایی معطوف باشد در تظاهرات فیزیکی و کالبدی خالصه میشود.
اما میتوان به این مورد اندیشید که در صحبت از هویت شهر ،فقط ظاهر و شکل شهر تأثیرگذار نیست؛ بلکه وراتر از
آن شاکله شهر است ،و اولین گام در بررسی هویت شهری اندیشیدن در عواملی است که به هویت شهر معنا میبخشد.
بنابراین ذکر این نکته ضروری است که هویت فقط یک صفت نیست و مفهومی باالتر از آن دارد .میتوان عدم تغيير
تفكر و فرهنگ مردم را يكي از داليل اصلي بیهویتی شهرهاي ايراني دانست .به اين ترتيب علت اصلي بیهویتی شهرهاي
ايراني ،ناهماهنگي كالبد توسعههای معاصر است كه تقليدي ناقص از الگوهاي بيگانه غربي هستند.
در مواجهه با سیمای شهرهای امروزی ،بحرانی است که ناشی از عدم تناسب فضاها با عملکرد جاری در آنها ،ترکیب
کاربریهای ناسازگار ،یکنواختی و عدم پویایی فضاهای شهری است .بنابراین شهرها سیمایی دارند که در آنها یکسان
شدن بافت شهرها ،عدم تطبیق فرم ظاهری فضا و معنای آن ،عدم توجه به مفهوم کالبد و معنا در فرهنگ ما قابل مشاهده
است و در نتیجه کالبدهایی که مفهوم ندارند.
باید در طراحی شهرها به مردم توجه کرد .بنابراین فضاهایی طراحی شوند که مردم بتوانند در آنها توانایی درک واقعی
محیط اطراف ،قدرت ستایش ،فهم و استفاده از محیط شهری ،وجود و دسترسی واقعی به فضاهای شهری طی فعالیتهای
روزانه ،یادآوری تجارب خوب گذشته از فضاهای شهری و نیز تداعی جنبههای نمادی ،فرهنگی ،تاریخی و معنی را تجربه
نمایند.
میتوان با شناسایی اصول شکلدهنده فضاهای شهری ایرانی ،شناخت نیازهای جامعه انسانی و شناخت ارزشهای
فرهنگی جامعه به نظام پایدار برنامهریزی برای شهر امروز اندیشید.
نمودار  :4ارتباط مفهوم هویت با زمان
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