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يكى از بحث برانگيزترين موضوعات عصر حاضر، موضوع هويت است. به طورى كه در دوره ي معاصر به دغدغه ي ملت هايي كه 
ازسامانه هاي فرهنگي    تاريخي برخوردار مي باشند، بدل شده است. آغاز قرن بيستم، آغازى بود بر مهاجرت افسارگسيخته ى جمعيت روستايى 
به سوى جوامع شهرى به گونه اى كه هر چه به انتهاى اين قرن و شروع قرن بعدى نزديك شديم اين رشد نه تنها متوقف نشد بلكه عواملى 
همچون خشكسالى، قحطى، رفاه شهرى و... باعث شد شيب تندى پيدا نمايد. شهرهايى كه هنوز به درستى ساختار خود را پيدا نكرده بودند و 
به تازگى با مفاهيم جديد اين قرن روبرو بودند به ناگاه با سيل روزافزون مهاجرت (چه داخلى و چه خارجى) مواجه شدند. همين امر نيز سبب 

شد تا در بسيارى از كشورها دو مسئله ى مهم كم رنگ گشته و بلكه ناديده انگاشته شود: محيط زيست و هويت تاريخى.
بافت هاى تاريخى و سنتى شهرها تا زمانى كه پاسخگوى نيازهاى مكانى و معيشتى مردم بودند به شكل خود باقى ماندند اما همين 
كه قدرت برآورده نمودن اين نيازها را از دست دادن، تخريب و تبديل به بناهاى تودرتو و رفيع امروزى شدند. بناهايى كه هرچند روح اصيل 
بافت سنتى آن شهر را دارا نبود اما در عوض آسمان را مى شكافت و فضاى بيشترى را جهت اسكان مهاجران فراهم مى نمود. باال رفتن نرخ 
زمين و در نتيجه مسكن نيز عامل مكملى شد بر اين كه بناهاى سنتى كه بخشى از هويت شهرى تاريخى را يدك مى كشيدند تخريب و 

تبديل به سود بادآورده اى براى وارثان اين بناها گردد.
تكثر اقوام مهاجر كه نشان دهنده ى گوناگونى فرهنگ و آداب و رسوم آنان بود نيز در شهرهاى بزرگ تر باعث شد تا مفاهيم سنتى شهر 
مزبور رنگ ببازد. به همين سبب و همين طور به علت نداشتن خاطرات قديمى از محل اسكان جديد باعث شد بافت هاى تاريخى به سادگى 

تغيير كاربرى داده و به شكل و شمايل امروزين خود درآيند.
شايد بتوان اين تغييرات را تا زمانى كه مشكل حادى در جامعه ايجاد نمى كرد، ناديده گرفت اما از دست دادن هويت شهرى معضالتى 
را پديد آورد كه يكى از آن ها افزايش ميزان جرم در مناطق جديد بود. بخش عمده اى از هويت يك شهر را «هويت محالت» آن شهر شكل 
مى دهد. محالت به عنوان اجزاي اصلي تشكيلدهنده ي سازمان فضايى شهرها از گذشته هاى دور وجود داشتهاند. كم رنگ شدن وجدان و 
روح جمعى خانوادگى، خاندانى، محله اى و... در اين مناطق به سبب نداشتن تعلق خاطر به اين نقاط، عامل چنين اتفاق نامباركى شد. برخى 
از كشورها پيش از پيدايش اين مشكالت، زودتر به فكر چاره افتادند و در پى درمان آن برآمدند. حفظ و مرمت بافت هاى تاريخى، وضع 
قوانين جديد در جهت جلوگيرى از تعرض به اين بافت ها، ايجاد نماد (سمبل) و همچنين تابلوهاى معرفى اين بخش ها به مردم و گردشگران 
از شيوه هايى بود كه دولت ها و شهردارى هاى اين شهرها به كار بستند تا آيندگان صاحب گوشه اى از تاريخ خود باشند، به آن ببالند يا از 
آن عبرت بگيرند و در نهايت نيز روحيه ى جمعى آنان تقويت گردد. اين فعاليت ها بدان جهت صورت گرفت چون باالترين سطح داشتن 
وابستگى با محيط زندگى آن است كه فرد عميق ترين تعهد را نسبت به مكان زندگى خود دارد و فداكارى زيادى براى گرايش ها، ارزش ها، 
آزادى ها و رفاه در موقعيت هاى مختلف از خود نشان مى دهد. در اين سطح آمادگى براى رها كردن عاليق فردى و جمعى به داليل عاليق 
بزرگتر نسبت به مكان و محله ى زندگى وجود دارد و همين مورد است كه سبب تسهيل در حفظ و ارتقاى سطح زندگى در شهرها و محالت 

آن مى گردد و در بعد كالن نيز يكى از عوامل حفظ استقالل هر كشور است.
اين امر در كشور ما نيز ديرى است كه آغاز شده است و شايد بتوان گفت نبرد بين بافت هاى تاريخى و سنتى با بافت هاى نوين و مدرن 
امروزى به نقطه ى اوج خود رسيده است. در اين ميان ميزان توجه شهردارى ها و شهرداران كشور مى تواند در جهت حفظ ميراث تاريخى و 

معنوى مردم و تقويت هويت شهرى آنان نقش بسزايى داشته باشد.

حميدرضا ارشادمنش   حميدرضا ارشادمنش   حميدرضا ارشادمنش
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مينا فراهانى

قصه هاى شهر، 
غصه هاى شهردارى

گزارش اصلى

انسان شهرى هر روز كه مى گذرد بيش از پيش به دنبال رشد و 
ارتقاى وضعيت خود و خانواده ى خويش است. اين تالش و كوشش 
در كشورهايى كه توسعهيافته ناميده مى شوند و يا در كشورهاى در 
حال توسعه به وضوح قابل رؤيت است به گونه اى كه اگر چند سال 
كوتاه از اين شهرها فاصله بگيرى، پس از مراجعه با مناظر جديدى 
روبرو خواهى شد كه پيش از عزيمت از آن ها خبرى نبود. ابزار توسعه 
در خدمت تمدن بشرى قرار گرفته است تا براى بشر امروزى زندگى 

برتر و بهترى را به ارمغان بياورد. 
ساكنان  سكه  ديگر  روى  بود؛  سكه  روى  يك  باال  داستان 
شهرهايى با قدمت چندصدساله يا بعضاً چندهزار ساله هستند كه 
خاطرات خود و ميراث آبا و اجدادى شان را يك شبه در جهت بهبود 
وضعيت معيشت از دست مى دهند و فراموش مى كنند چيزهايى را 
كه از دست مى دهند مجدداً قابل توليد نيست و با بهاى گزاف نيز 

نخواهند توانست در آينده دوباره آن ها را به دست بياورند. 
حال ما در اين ميانه ايم: يك سويمان توسعه اى كه ناگزير از 
حركت به سوى آن هستيم و سوى ديگر حفظ سنت ها و خاطره هايى 
كه در جاى جاى شهرهايمان نهفته است و روزبه روز مثل برف در برابر 

آفتاب سوزان پيشرفت آب مى شود و به زير زمين فرو مى رود...

براى بررسى بهتر اين مسئله در اين شماره ميزبان عزيزانى 
بوديم كه در اين حوزه فعاليت نموده اند:

 دكتر سيد احمد محيط طباطبايى
دبير آيكوم (كميته ى بين المللى موزه هاى ملى ايران)، تهران شناس

 دكتر حميده توسلى
دكتر جامعه شناس، مدير دفتر توسعه ى محلى عودالجان

دكتر حميده توسلى
دكتر جامعه شناس، مدير دفتر توسعه ى محلى عودالجان

دكتر حميده توسلى
 مهندس شادمهر راستين

معمار، فيلمنامه نويس

براى اين كه ميزگرد اين شماره در فضاى همين موضوع باشد در يكى از 
«عودالجان»خانه هاى قديمى محله ى تاريخى «عودالجان»خانه هاى قديمى محله ى تاريخى «عودالجان» شهر تهران برگزار شده است.
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 : امروز اين جا در يكى از خانه هاى قديمى محله ي عودالجان دور 
هم جمع شده ايم تا مباحث ارزشمند شما عزيزان را پيرامون كليد-واژه هاى 
شهر، سنت و خاطره ي تاريخى بشنويم. در ابتداى گفتگو براى نظم دادن به 
افكار خودم در اين باب، از پدربزرگم شروع مى كنم. پدر بزرگ من خاطره ى 
احداث اولين خيابان هاى شهر زادگاهش را كه مصادف با انفجار نوگرايى 
ناقص در ابتداى دوره ي پهلوى بود، هميشه بازگو مى كند. از تاريخى كه 
ايشان نقل مى كند تا امروز، نزديك به يك قرن مى گذرد. ولى جالب است 
كه خاطره ى بازار قديم و بافت منسجم شهر تا قبل از هجوم خيابان را هنوز 
مى تواند قدم به قدم بپيمايد و خاطره ى دوران ابتداى نوجوانيش را مرور كند. 
شهر قديمى كه پدر بزرگ من در خاطرش دارد براى او و معدود هم نسل هايش 
معنى دارد. عجيب است كه من با وجود آن كه ساخت و سازهاى دوره ى خودم 
را ديده ام هيچ باِر احساسى در آن ندارم. كامًال به ياد دارم كه حدود 20سال 
پيش زمين هاى خالى و بيابانى غرب تهران با سرعت زياد تغيير شكل يافته 
و محله ي پونك فعلى شكل گرفت. اما هيچ گاه احساس نمى كنم كه براى 
نمى توانم  نمى دانم چرا  بگويم.  پدربزرگم قصه  بتوانم مثل  تغييرات  اين 
خاطرات دوران نوجوانيم را در آن دوره و در آن فضاها بازيابى كنم. چرا نسل 
من هم چون نسل پيش از خود نتوانست همان خط گذشته را بدون نابودى 
آن تغيير دهد؟ نمى دانم نتوانستيم يا نخواستيم يا حواسمان  نبود و يا اين 
كه شهر عاملش بود يا ما؟ اما آن چه كه اتفاق افتاده احساس نياز به بازيابى 
خاطراتم است كه هرچه فكر مى كنم بسيار كمتر از آن خاطراتى است كه 

پدربزرگم هميشه و هميشه از هر گوشه و كنارى دارد.

حقيقت آن است كه مشكل از شهر نيست. آدم هاى  شادمهر راستين:
امروز جامعه ي ما قصه گويى نمى دانند. پدران ما عجله نداشتند كه به كار 
ديگرى برسند. قصه سرايى و قصه گويى مى كردند. حتى اگر واقعى نبود. 
امروز ما فكر مى كنيم كه تهران چقدر داستان داشته كه حاال ندارد؛ در 
حالى كه اتفاق ها مى افتد، اما قصه گويى نيست كه آن ها را روايت كند. تا 
دلتان بخواهد تاريخ دان داريم. اما كجاست شهرزاد قصه گوى امروز تهران؟ 
زمانى افرادى هم چون پدر آقاى محيط طباطبايى راوى شهر تهران بودند. 
در آن  زمان تهران حدود يك ميليون جمعيت داشت و امروز جمعيت آن ده 

برابر افزايش پيدا كرده است و راوى تهران خود ايشان هستند.

حميده  توسلى: در كشورهاى ديگر راوى هاى شهر عالوه بر صحبت هاى 
شفاهى، خاطراتشان را مى نويسند و يا مستنداتى بر پايه ي قصه هاى آنان 
ساخته مى شود. مثال يك قصه ي قشنگ از اين محله ي تاريخىـ  عودالجان 
ـ كه آن را هم جناب آقاى محيط طباطبايى برايمان تعريف كرده است و 
كامًال قابليت مستند شدن دارد؛ در زمان شهردارى آقاى شهرستانى اتفاق 
مى افتد كه تصميم به خراب كردن محله ي عودالجان گرفته بود. در آن زمان 
هنرمندان بسيارى در اين محله شروع به اجرا و يا نمايش آثار هنرى خود 

مى كنند تا با اين كار از خراب شدن محله ي تاريخى جلوگيرى نمايند.

من در آن زمان نوجوان بودم و اين اتفاقات را كه به  شادمهر راستين:
صورت زنده در تلويزيون پخش مى شد دنبال مى كردم. در واقع آن زمان، 

رسانه براى من ايجاد خاطره كرد. در حال حاضر گوينده ها و مجرى هاى 
شبكه ى پنج تلويزيون در سطح رسانه و مسئولين خانه ي فرهنگ و خانه ي 
محله در سطح محله، راوى شهر تهران هستند. مثل راهنماهاى ابنيه ي 
تاريخى. اين ها خاطره ايجاد نمى كنند. به نظر من ضد خاطره اند. چون 
شكل آن را رسمى مى كنند. پالك فلزى كه جلوى يك ساختمان تاريخى 
نصب مى شود، به اندازه ي همان پالك فلزى ارزش دارد. همين قدر كه يك 
توريست بخواند و برود. در تهران داستان هاى زيادى وجود دارد. اكباتان، 
بيمارستان 1000 تختخوابى و همين طور محله ي سرچشمه به خصوص كه 
در سال 57 داستان هاى زيادى از شهدا دارد. اما ما روايت را از دست داده ايم 
يكى از داليل از دست دادن روايت، رسانه اي شدن گذشته است كه ثبت 
مى شود و خاطراتى نيست. سنديت روزنامه و تلويزيون از پدربزرگ هايمان 
بيشتر است. پدربزرگ سند بودنش را از دست داده و روايت جاى خودش 
را به تاريخ داده است. نگاه مديريت شهرى به دنبال دسته بندى و فهرست 
شدن همه چيز است. اما اين جواب گوى زندگى شهرى نيست. شهر مثل 
يك موجود زنده است كه نمى توان حكم به خوب يا بد بودنش داد. موجودى  
است كه گاهى حالش خوب است و گاهى بد و در اين دوره نيز دچار بحران 

راوى شده است.

: برگشتيم به كليد واژه ي شهر. ديرزمانى بود كه شهرهاى ايرانى 
بر اساس اسلوبى نانوشته اما محكم و جدى بنا مى شد. ساكنين شهرها، 
خانه هايشان را به دست معمارانى مى سپردند كه مثل ايشان فكر كرده و 
ايده هاى ساده و نيازهاى ساكنين را راهنماى طراحى هاى خود مىكردند. 
در مقياس شهرى نيز پيرو ذات فرهنگ ايرانى همبستگى با ايده آل هاى 
مردم كمرنگ و بى اهميت نمى شد. اما براى خود من، با وجود آن كه در 
شناخت عوامل و رويدادهاى تأثيرگذار در تغيير ساختار شهر امروزيمان 
تالش مى كنم، بسيار سخت است كه مسير درستى از اين تغييرات را پيدا 
كنم. درواقع ردپاى حضور و تأثير ذهنيت ساكنين شهر را به عنوان اصل 

هسته ي جامعه در شكل گيرى شهر نمى توان به درستى يافت.

احمد محيط طباطبايى: در اين دوره براى معمار مهم نيست كه مسير 
بادهاى تهران كجاست و يا چند روز در تهران آفتاب است و يا مصالح شهر 
چيست. زمانى معمار ايرانى خاك را از زمين باال مى آورد به رنگ خاك و 
آسمان را از باال به پايين روى آن مى كشيد به رنگ فيروزه اى. انگار اكنون در 
دنيايى جدا از دنيايى كه تابحال در آن زندگى مى كرديم هستيم. در آن دنيا 
پدرانمان جواب همه ي سوال ها را داشتند. اما امروز براى سوال ها جواب از 
نوع ديگرى است. وقتى سوال مى شود چرا از اين كوچه هاى قديمى ماشين 
گذر نمى كند؛ كسى به دنبال ماشين هايى با اندازه ي مناسب كوچه نيست؛ 
بلكه جواب در خراب كردن كوچه و افزايش عرض كوچه است. شهر تهران، 
اصفهان و شيراز در دوره ي صفويه روش معمارى بومى زمان خودشان را 
داشته اند. اين معمارى در دوره ي زنديه تغيير شكل مى يابد؛ اما در چارچوب 
معمارى ايران بروز مى كند و پس از آن معمارى قاجاريه كه خود به سه دوره 
تقسيم مى شود. همه ي نمونه هاى موجود نشان مى دهد كه معمارى ملى 
(مترادف كلمه ى ناسيونال) شرايط زمانى خود را در چارچوب زمان گذشته 
بررسى كرده و به نوآورى مى رسيده است. در ديگر هنرها نيز به همين گونه. 



5 6سال دوازدهم / شماره 6سال دوازدهم / شماره سال دوازدهم / شماره 106

مثال صنيع خاتم در همان دوره در خاتم سازى خود شيوه ي دوره ي زنديه 
را كنار گذاشته و روش جديدى به كار مى برد و يا حسين بهزاد كه در 
مينياتور خودش تحولى ايجاد كرد كه تنها سبك اوست. فرهنگ ملى 
هميشه نو بود؛ اما در چارچوب ساختاراصلى. در دوره ي پهلوى، باألخص 
از سال هاى 1330، اصرار به نشان دادن قالب جديدى در مقابل فرهنگ 
ملى بود. آن چه را كه در طى تاريخ، فرهنگ ملى تلقى مى شد سنت 
ناميدند و پديده و قالب جديد را مدرن. ناگهان خطى كشيده شد به نام 

فرهنگ مدرن امروزى ايران كه مخالف فرهنگ سنتى بود.

: سنت چيست و از نگاه علمى چه ويژگى هايى دارد؟

احمد محيط طباطبايى: همان طور كه گفتم در آن دوره، خطى 
كشيده شد به نام فرهنگ مدرن امروزى ايران، كه مخالف فرهنگ 
سنتى بود. سوءتفاهمى بزرگ كه تاكنون نيز ادامه دارد. اگرچه دوره 
مدرنيته ي واقعى با دوره ي قاجار مقارن بود و آثار معقولى از اين نگرش 
از آن دوره به جا مانده است؛ اما در آن زمان جبهه گيرى از آن كلمه 
اتفاق نيفتاد. از اصالحات غازان خان تا زمان جنگ چالدران، جامعه ي 
ايران رويكردى تقريبًا ثابت در مسائل امالك و مسائل مالى و ديگر 
مسائل مردم داشت. اين تداوم از گذشته تا آن دوره چنان درست به 
نظر مى رسيد كه براى هر سوالى جواب وجود داشت. سوال تاريخى در 
نامه ي عباس ميرزا وجود دارد كه در هنگام شكست جنگ چالدران از  
شاه مى پرسد كه چرا ما در جنگ شكست خورديم؟ از آن  زمان راه حل ها 
ارائه شد. سخت ترين جواب و راه حل، اصالح روش است. از نظم و 
ترتيبى كه ميرزا تقى خان خواهان آن بود كه به تغيير لباس ارتش ايران 
به لباس يك شكل اروپايى انجاميد تا قانون خواهى ميرزا ملكم خان 
كه راه حل همه ي مسائل را در وضع قانون مى دانست. براساس همان 
فرهنگ ملى و بومى اين تغيير و تحوالت به جايى مى رسد كه كسى 
هم چون سيد جمال الدين نيز سهيم شدن مردم را، راه حل مناسب مى داند 
و در اين زمان مشروطيت پاسخى به چرايى شكست چالدران مى شود. 
در اين دوره با مشروطيت همه چيز متحول مى گردد. شغل ها دستخوش 
تغيير شده و عكاسى و سينما وارد تهران مى شود. مشروطيت چنان 
تغييرات بنيادينى در شهر بوجود آورد كه هيچ انقالب ديگرى، هرگز 
نتوانست با اين قدرت، تحوالت ساختارى در جامعه به دنبال داشته 
باشد. تحول عظيم نشأت گرفته از مشروطيت، نوگرايى در سيستم آن 
بود. همه چيز در فضاى كلى خودش رو به نو شدن داشت؛ اما رضاخان 
با كودتايى كه بر عليه مشروطيت برپا مى كند، جريانى ميان بر را برعليه 
سير تحول منطقى مملكت در جامعه بوجود مى آورد كه جريانى رفرم 
كار است. در اين دوره است كه عده اى، بيسوادى در مملكت را ناشى 
از خط فارسى مى دانند و تقاضاى تغيير خط را دارند و يا بدى زندگى را 
به ساختمان ربط مى دهند. اولين تخريب ها در تهران از همان زمان ها 
آغاز مى شود. بوذرجمهرى شهردار مورد عالقه ي رضاخان شروع به 
نقدش مى نشينيم.  به  امروز  ما  نوسازى هايى مى كند كه  و  تخريب 
در واقع جامعه ي ما با انقالب مشروطيت آرام آرام پاسخ مسائل را در 
چارچوب فرهنگ ملى به دست مى آورد تا اين كه اين جريان ميان بر 

همه چيز را زير و رو كرد.

: پس در واقع مى توانيم بگوييم كه گسست شهر و سنت ما 
در همان دوره اتفاق مى افتد؟

شادمهر راستين: در لغت نامه ي دهخدا سنت همان است كه از 
حضرت رسول به امت مى رسد و قبل از آن نيز سنت حضرت موسى بوده 
است. علت آن كه نوگرايان دوره ي رضاشاهى به تداوم فرهنگ ايرانى تا 
پايان قاجاريه، كلمه ى سنت را اطالق كردند، خصوصيت تغييرناپذيرى 

بود كه در ظاهر آن مى ديدند و به همين دليل، با كلمه ى سنت از آن 
ياد مى كردند و در مقابل آن، مدرنيته را گذاشتند. اين در حالى بود كه 
در اروپا، كالسيك در مقابل مدرنيته بود. كالسيك اصول فرهنگى بود 
بر مبناى انسان ـ خدا كه مدرن با مبناى انسان ـ انسان در مقابل آن 
قرار مى گرفت. در حكومت احمد شاه بود كه به نظر نوگرايان براى 
خواسته هاى انسان مدرن جوابى وجود نداشت. به همين دليل نتيجه ي 
سعى در تغيير مفاهيم كه به نظر عقب افتادگى ايجاد مى كرد، كنار گذاشتن 
فرهنگ و طبيعت ايرانى بود. اين تغيير به مهندسان تعليم داده شد. ديگر 
بررسى و تحليل شرايط اقليمى، مبحث جذابى نبود. آن چيزى مهم بود 
كه مصالح اروپايى قابليتش را داشت. حتى تا اين سال ها نيز مهندسان 
مى خواهند با معمارى شان اقليم معمارى را عوض كنند. در حالى كه 
از  نياوران كانسپت و مفهومى  معمارى كوشك احمدشاهى در كاخ 
معنى مدرنيته بود كه در مسير درستى، نوگرايى را دنبال مى كرد. در 
اين بنا هرگز جهت ساختمان يا مفهوم معمارى ملى عوض نشد. اما 
مهندسان امروز ما صرف نظر از اقليم، ساختمان را در هر جهتى كه 
مايلند طراحى مى كنند. نگران جنوب و شمال نيستند. مى گويند شوفاژ 
و كولر مى گذاريم. درواقع از تكنولوژى و امكاناتش جهت تسلط بر 
طبيعت استفاده مى كنند. اشتباهى كه 200 سال در اروپا رواج داشت. از 
طبيعت نه بعنوان مادر و جان پناه، بلكه بعنوان تأمين كننده ي مواد اوليه 
ياد مى شد. اصلى ترين نتيجه اى كه دوران مدرنيته از قرن هجدهم به 
آن دست يافت و تا عهد نامه ي ريو و بررسى توسعه ي سبز ادامه داشت. 
بنابراين از آن دوره سنت براى ايرانى ها در معمارى و شهرسازى شان 
قيدى در مقابل سرعت توسعه محسوب مى شد. چه كسانى مى خواستند 
سريع همان طور كه مى خواهند توسعه پيدا كنند؟ كسانى كه از مسير 
كوچ منظم توسعه يا همان مسير سنتى پيشرفت، ميان بر زده بودند. يعنى 
از روستا به شهرستان و از شهرستان به شهر و از شهر به تهران نيامده 
بودند. از روستا به تهران آمده بودند. اين گروه، سنت را مانع خودشان 
مى ديدند و هر چيزى كه آن ها را آزاد مى كرد، مدرن محسوب مى شد. 
بنابراين تعريف علمى از سنت نداشتند. اين دسته از آدم ها فكر مى كنند 
اگر روح را عوض كنند، كالبد مى تواند با شكل ديگرى هم به حيات خود 
ادامه دهد. بعنوان مثال تصوير يك انسان هنگامى كه بچه ي چند ساله 
است و هنگامى كه انسان 50 ساله است؛ اگرچه در ظاهر متفاوت است، 
ولى نقاط مشترك دارد. چشم و استخوان بندى صورت هيچ گاه عوض 
نمى شود. اگر اجازه دهيم كه همه چيز عوض شود آن وقت نمى شود 

روايتى از 15سالگى مان داشته باشيم.

: بله. پدربزرگ هاى مان وارث شهرى بودند برآمده از سنتى 
طوالنى. خطى ممتد در طول سال ها و سال ها كه اگر از جايى در 
مسير بريده مى شد، مردم آن را دوباره برقرار مى كردند. اما امروز من و 
هم نسل هايم كارى كرده ايم كه عالوه بر سيرحركت اين خط، خودمان 
هم عوض شده  ايم. تغييرى با سرعت و شتابان در خود ما و در هر 

پديده ي انسان ساخت ديگر.

سرعت  اين  آمدن  به وجود  باعث  شناخت  عدم  توسلى:  حميده 
مى شود. راه حل همه ي مسائل، به نوعى با سرعت ارتباط دارد. حل 
همه ي مسائل شهرى در ساخت اتوبان، تونل و پل خالصه مى شود. 
در حالى كه هر كدام از اين پديده ها بجاى آن كه مشكالت آن را كم 
كند، مشكل ديگرى را به شهر اضافه مى كند. متأسفانه در اين جا حل 
مسئله نيست كه مورد توجه است، صرف بودجه ي عمرانى است كه 

اهميت دارد.
احمد محيط طباطبايى: هر شهرى در دنيا بايد مشكالتش را بر 
اساس شرايط خودش حل كند. اما با هر انديشه اى در هرجاى دنيا، در 
طى اين قرن ها، توسعه را بر اساس اقتصاد پى مى گيرند و اين توسعه 

شادمهر راستين
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و پاسخ گويى به مسائل اقتصادى است كه سرعتى عظيم را به وجود 
مى آورد و اين سرعت منجر به انهدام كره ي زيستى ما مى شود.

شادمهر راستين: مى خواهيم توسعه با سرعت ارتباط داشته باشد. 
زاييده ي تفكر مدرن " زاييده ي تفكر مدرن " زاييده ي تفكر مدرن  جمله ي معروف "ما فقط يك بار زندگى مى كنيم
است. در حالى كه در تفكرات ديگر، نتايج در همين دوره قرار نيست ديده 
شود. مى خواهيم در كمال سرعت به تمام آن چه كه مدرنيته مى خواهد 
برسيم. سرعت حوصله را در جامعه كم مى كند. در حالى كه فرهنگ ملى 
ايرانى، روش تدريجى است. سرعت با سنت ما  مغايرت دارد. با اين نگاه 
هرجا پديده اى مانعى بر تغيير سريع باشد، مى گوييم آن پديده سنتى است. 
همان قيد كه گفتيم. مثال اگر بگوييم مشكل ميدان توپخانه با تخريب 
از تفكرى  اين بحث حاكى  سريع ساختمان شهردارى حل مى شود؛ 
مدرن است. در حالى كه اصالح تدريجى، بهتر و درست كردن، براساس 
نگاه سنتى است. به هرحال براساس آن كه سنت قطعاً بد است يا خير، 

نمى توان فعاليتى كرد.
يونيفرم  و   (reform) رفرم  كلمه ي  دو  در  رضاشاهى  تفكر  اساس 
فرهنگ  فرنگ رفته،  متفكر  عده اى  دوره  آن  در  بود.   (uniform)
ايرانى را فرم يا شكل مى ديدند نه يك محتوا يا مفهوم. براى آن كه اين 
فرهنگ با فرهنگ كالسيك اروپا، قابل قياس و تطبيق باشد و بتوان آن را 
شناخت، بايد رفرم مى شد و براى شناخت با درون خودش (مثل فرهنگ 
كردى، عرب، زابلى و...) بايد يونيفرم مى شد. كل كشور به يك پادگان 
يك شكل تبديل شد. بزرگان كشور در اين شرايط و تقسيم بندى راحت تر 
مى توانستند كار كنند. رفرم و يونيفرم هزينه و زمان شناخت را حذف 
مى كرد چراكه ديگر به شناسايى تك به تك نياز نبود و سرعت هم باال 
مى رفت. در اين مرحله بايد بخش نامه ها صادر و اجرا مى شد چراكه با يك 
بخش نامه مشكالت شهر حل مى شد. در آن نگاه با رفرم و يونيفرم هم به 
توسعه مى رسيديم و هم مدرن مى شديم.  اما مشكل آن جا بوجود آمد كه 
ديديم اين يكسان سازى ها جوابگو نيست. در گذشته ها، مثًال در محله ي 
عودالجان عرفاً هر پالكى با پالك ديگر تفاوت داشت. مسير آبى كه بايد 
از هر محل مى گذشت، به تعداد درخت هاى هر پالك و نوع آن ها و ديگر 
عوامل بستگى داشت. وقت مى گذاشتند تا نياز به آب براى هر پالك را 
بررسى كرده و قاعده اى براى آبيارى قرار دهند. اما براى رسيدن به توسعه، 
فرصت كافى وجود ندارد. پس عرف را قانون مى كنيم. در اين مرحله است 
كه جامعه، خوب و بد را گم مى كند. زمانى كه عرف قانون مى شود. بالعكس 

بهترين شكل جامعه اين است كه قانون عرف شود.

حميده توسلى: اين در حالى است كه  آن كه در فرنگ درس خوانده، 
مى خواهد با خالقيتش پويا باشد. نياز به نو شدن را احساس مى كند 
و عرف مورد قبول جامعه را نيز بايد در نظر بگيرد. اين نو شدن چه 

زمانى اتفاق مى افتد؟

 شادمهر راستين: نياز شهرى خاستگاه نوشدن است. نياز شهرى 
بر اساس دو تغيير كمى بوجود مى آيد. افزايش جمعيت، افزايش سرانه. 
اين نيازها و تغييرات كمى، جواب مى خواهند و فرهنگ ايرانى تغيير 
كمى را كمى جواب نمى دهد؛ كيفى جوابگوست. اين كليد واژه ي اصلى 
است. وقتى ترافيك اتوبان صدر سنگين است، راه حل آن در اين دوره، 

راه حل كمى است. آن را دوطبقه مى كنند و پل مى سازند.   

: برگرديم به موضوع خاطره. خاطرات تاريخى كه در شهر 
نمود دارند را چگونه مى توان بازشناسى كرد؟

احمد محيط طباطبايى: به نظر من خاطره فقط خاطره ي تاريخى به نظر من خاطره فقط خاطره ي تاريخى 
نيست. خاطره بحثى شفاهى است كه مستقيمًا با تاريخ ارتباط ندارد. در 
فرهنگ ما اسطوره ها يا ادبيات شفاهى يا اشعار دوتار زن اهل تربت جام 

و عاشق آذربايجانى، خاطره مى گويند. خاطراتى كه سينه به سينه نقل 
شده است. بيان قصه ي يك عروسى، يك شكار، يك جنگ و يا يك 
فرار. به عبارتى در كشورهايى با تاريخ كهن، بخشى به نام فرهنگ 
روايى وجود دارد. اين فرهنگ از روايت هاى مادر به بچه اش در خانه 
شروع مى شود و در بيرون از خانه در فرهنگ و هنر نيز روايت مى شود، 
مثًال در موسيقى. اما زمانى كه بايد همه چيز را مشخص و معين كرد، 
بحث روايت تحت تأثير قرار مى گيرد. در تاريخ و فرهنگ معاصر، همه 
چيز تاريخ مى شود نه روايت. همه چيز به رسانه و مطبوعات وابسته 
مى شود نه انسان. مثًال بيان كشته شدن حسن على منصور روى پلكان 
مجلس شورا يك خاطره ي تاريخى است. يك افسر بازنشسته ي پليس 
كه مغازه ي سماورسازى در جلوى مجلس داشت اين جريان را تعريف 
مى كرد. به طورى كه همه دوست داشتند پاى صحبتش بنشينند و اين 
خاطرات را كه بخشى از آن، واقعى نبود بشنوند. اين روايت است. 
مدت هاست كه در تهران اداى تاريخ در مى آورند. مثًال تازگى ها در 
جلوى بازار و خيابان خيام، مغازه ها را سقف مى زنند. در حالى كه اين 
كار اصال در خيابان هاى تهران مبنايى ندارد و با معمارى بوشهر و 
اهواز متفاوت است. در واقع به جاى باز زنده سازى خاطره، ضد خاطره 

به وجود مى آورند.

شادمهر راستين: مشكل اينجاست كه اين گونه توسعه، مشخصًا 
نياز  مى كنيم،  يكپارچه سازى  وقتى  است.  طرف  بى شناسنامگى  با 
است.  يكپارچه سازى ضدخاطره  چرا كه  مى شود.  احساس  خاطره  به 
هسته ي فرهنگى ما ايرانى ها از گذشته تا انقالب مشروطه، دست به 
دست مى گشت و تنها پوسته ي ظاهريش در هر دوره عوض مى شد. در 
حالى كه مدام نسبت به تغييرات كمى نو مى شد. امروزه با تفكر توسعه ي 
پايدار، پايداربودن خواست ما شده است. اما مِن سنتى هنوز فكر مى كنم 
كه تفكر سنتى خودمان پيشروتر از اين تفكر كنونى است؛ چرا كه حتى 

براى رسيدن به توسعه ي پايدار هم، بخش نامه و قانون وضع مى شود.
به عنوان مثال، مهم ترين پيشنهاد ما براى كسى كه در محله ي قديمى 
تهران مى خواهد خانه اش را باز سازى كند، چيست؟ اين كه به او يادآورى 
كنيم كه "بعد از خودت چه مى خواهى به ميراث بگذارى؟ 70متر مربع 
آپارتمانى كه مترى فالن قيمت مى ارزد يا خاطره اى كه مى توانى داشته 
شايد بگويد در تهران خاطره اى ندارد و خاطراتش در روستايى " شايد بگويد در تهران خاطره اى ندارد و خاطراتش در روستايى " شايد بگويد در تهران خاطره اى ندارد و خاطراتش در روستايى  باشى؟
بوده كه به دنيا آمده است. صادقانه بايد بپذيريم كه هفتاد درصد از 
ساكنين فعلى تهران، از مهاجرين زير 30 سالى هستند كه نسبت به 
آن بى خاطره اند و خاطرات خودشان را نيز بلد نيستند روايت كنند. ديگر 
خاطره اى نيست كه به درد امروز بخورد. آن چه مى توانيم به كسى كه 
مى خواهد خانه اش را بازسازى كند توصيه كنيم، خاطره اى است كه به 
تاريخ تبديل شده است. برايش ارزش افزوده ندارد. مى خواهد زود تغيير 
كند. پولش بيشتر شود. ماشينش هم به داخل منزل بيايد تا خانه اش 
را بهتر بخرند و ما فقط برايش حرف خوش مى زنيم. فقط مى شود 
از اين احساس را غبطه برانگيز كرد؛ وگرنه نمى شود به  خوش بودن 
زور به آدم ها گفت "بيا و بهتر زندگى كن. چرا شما خاطره نداريد؟ چرا 
درستش آن است كه به جاى آن كه پل بسازيم در " درستش آن است كه به جاى آن كه پل بسازيم در " درستش آن است كه به جاى آن كه پل بسازيم در  خانه تان ايوان ندارد؟
مدرسه آموزش دهيم كه ماشين نشان دهنده ي تشخص نيست. اگرچه 
با اين روش تغييرات بسيار كند اتفاق مى افتد و زماِن بسيار مى برد. كدام 
مديريت شهرى و در چه دوره اى براى اين مباحث، سرمايه گذارى كرده و 
يا وقت صرف كرده است؟ نمى شود با روش شهردارى بر عليه شهردارى 
كارى كرد. روش مديريت شهرى بنگاه زود بازده است ولى ما مى گوييم 

روش ما چيز ديگرى است.
اين جا باغ تفرج است و بس

ميوه نمى دهد به كس 

احمد محيط طباطبايى
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حميده توسلى: دقيقاً اين مبحثى است كه مردم آن را كامال درك 
مى كنند. زمانى كه ما وارد اين محله تاريخى ـ عودالجان ـ شديم؛ با 
گروههاي مختلف مردم ارتباط برقرار كرديم و از افراد مختلف به عنوان 
نمايندگان گروه هاى مختلف مردم دعوت كرديم كه به دفتر ما بيايند. 
ىمىمىخواستيم بدانيم در 20سال آينده آن ها مى خواهند چه نوع زندگى را 
در عودالجان داشته باشند. چه نوع زندگى براى آن ها قابل قبول است 
و رفاه به همراه دارد. در ابتدا همه از شرايط بد و بى توجهى شهردارى و 
اعتياد و... گله مى كردند اما در مقابل، تاريخى بودن محل را از نقاط مهم 
و ارزشمند محل مى دانستند. از وجود اماكنى هم چون امام زاده يحيى يا 
ساختمان هاى ارزشمند فالن الممالك و فالن السلطنه، به عنوان نقاط 
قوت محله ياد مى شد. اين گروه ها چشم اندازهاى مورد خواست خود 
را بيان كردند. تلفيق اين چشم اندازها، در نهايت متنى است كه مورد 
توافق همه ي گروه هاست و در آن، با انجام شبكه اى از اقدامات هم پيوند 
مى توان به تجديد حيات اين محله ي تاريخى رسيد. اما مديريت شهرى 
به دليل عمر مديريتى كوتاه خود كه نيازمند آمار و ارقام فورى است، 
اقدامات بلند مدت ديده شده در چشم انداز را تحمل نمى كند. مى خواهد با 
فروش تراكم صرفه ي اقتصادى زودبازده داشته باشد. درحالى كه ساخت 
ساختمان هاى بلند مرتبه بدون درنظرگرفتن ديگر اقدامات هم پيوند، تنها 

به توليد انبارها و توليدى هاى نامناسب ديگرى در محله مى انجامد.
دفترى كه ما در اين محله براى انجام فعاليت هاى خودمان انتخاب 
كرده ايم، ساختمانى قديمى است. البته هيچ عنصر و المان ارزشمندى 
ندارد. اما همه ي كسانى كه به اين جا رفت و آمد مى كنند از چنين 
فضايى خاطره دارند. احساس آشنايى با خانه ي مادر بزرگ هايشان. البته 
قطعاً كسى نمى خواهد اين معمارى يا معمارى دوره ي قاجار را هنگام 
ساخت و ساز امروزى كپى كند، اما هارمونى و زيبايى شناسى در طراحى 
بناها، بايد بر اساس تاريخ و خاطرات گذشته به وجود بيايد. در نيويورك 
"چند انجمن مساله ي مهمى را در مورد بررسى قرار داده اند. اين كه "چند انجمن مساله ي مهمى را در مورد بررسى قرار داده اند. اين كه "چرا 
نتيجه ي جالب اين پرسش " نتيجه ي جالب اين پرسش " نتيجه ي جالب اين پرسش  مكان ها مهم اند و ميراث فرهنگى چيست؟
مشخص مى كند كه چه مكان هايى حس خوبى به مردم مى دهد و اين 
احساس با خاطرات و اتفاقات پيش آمده در اين بنا ارتباط مستقيم دارد.     

در  تاريخى  خاطرات  باز زنده سازى  تأثير  دكتر  خانم   :
باززنده سازى فضاى شهرى و كالبد تاريخى چيست؟

حميده توسلى: قطعًا تأثير دارد اما چنان چه گفته شد اين مسائل، 
دولتى حل نمى شود. ارگان هاى مرتبط بايد توسط مردم بوجود بيايند و 
آستين اقدام را باال بزنند. شهردارى در اين محله ساختمان هاى زيبايى 
را به خانه ي محله و خانه ي فرهنگ تبديل كرده است؛ اما هيچ اتفاقى 
در آن ها نمى افتد. اما يكى از خانه ها را در اختيار يكى از انجمن هاى 
كودكان كار و خيابان ها گذاشته اند. اين انجمن بسيار تأثيرگذارتر از 
خانه ي فرهنگ و محله است. در هيچ كجاى دنيا اين گونه خدمات و 
فعاليت هاى فرهنگى را نه شهردارى انجام مى دهد و نه به پيمان كاران 
واگذار مى كند؛ بلكه انجمن ها و نهادهاى مردمى وارد اقدام مى شوند. 

احمد محيط طباطبايى: در اين دوره بعضى از اشخاص ساكن در 
تهران خانه ي قديمى خودشان را مرمت كرده و در آن با فرهنگ قديمى 
پدران خودشان زندگى مى كنند و سعى دارند آن را به فرزندان خود 
منتقل نمايند. اين اشخاص، خانه ي فرهنگ محله هستند، نه خانه ي 
فرهنگى كه توسط سازمان ها ساخته مى شود. خانه ي فرهنگ واقعى، 
افراد خود محله اند. آدم هايى كه باقى مانده اند تا فرهنگ محله را در 
خانه هايشان تداوم دهند. اين همان چيزى است كه دلبرى مى كند. اين 
همان است كه اگر كسى بيايد و ببيند، شيفته اش مى شود و اين روش را 
الگو قرار مى دهد. گاهى هم اتفاق مى افتد مثًال خانه 2000 متر مربعى 

مربوط به دختر حاج حسين آقاى ملك كه داماد سردار اسعد بختيارى 
بود، آهن فروشى (شايد بدون سوابق تاريخى يا روايى) اين خانه را در 
ازاى فروش آپارتمان مجللش در كامرانيه به قيمت دو ميليارد تومان 
خريدارى و مرمت كرد. اين همان نگرش است. كسى كه مى خواهد 
ايرانى زندگى كند و از زندگيش لذت ببرد. درحالى كه بسيارى با همين 
شرايط مالى ترجيح مى دهند با پولشان آپارتمان سازى كنند و پولشان 
را زياد كنند. روايت آدم هايى كه در اين خانه زندگى مى كنند پشتوانه ي 
اين شخص آهن فروش شده است. مثل اين كه من در خانه ي شيخ 
بهايى زندگى كنم. درست است كه من اوالد شيخ بهايى نيستم، اما 
دنباله ي او در آن خانه خواهم بود. براى خودم پشتوانه و عقبه درست 

مى كنم. پس شدنى است.

: با توجه به اين گفتمان، آيا مى توان گفت كه در حال حاضر 
شهر ما امروز نشانى از هويت ندارد؟

تاريخى  برگزارى مسابقه ي عكاسى در محله ي  حميده توسلى: 
تهران با موضوع محله ي عودالجان، نشان داد كه شركت كنندگان 
جوان متعدد و آماتور در اين محله به دنبال هويت خودشان بودند و 
اين خواست، آنان را از اقصى نقاط شهر (و حتى كشور) به اين محله 
كشانده بود. نتيجه اى كه خواست عمومى نسل جوان را براى بازيابى 

هويت خود نشان مى دهد. 
احمد محيط طباطبايى: به نظر من در حال حاضر جامعه ي شهرى 
در دوران خوبى به سر مى برد. اما فاصله ي بين مديريت شهرى و 

جامعه ي شهرى به بيشترين حد خودش رسيده است. 

كارشناسان  شما  صحبت هاى  به  توجه  با  نهايت  در   :
اين  همه ي  كه  مى رسيم  نتيجه  اين  به  وقتى  صاحب نظران،  و 
بايد  شهر،  كالبدى  فضاى  تا  گرفته  خاطرات  از  باززنده سازى ها، 
خودجوش باشد؛ آيا مديريت شهرى بيش از پيش در انجام  وظايف 
خود كوتاهى نمى كند و يا مسيرهاى اشتباهى را كه طى مى كند، ادامه 

نخواهد داد؟

شادمهر راستين: ما فقط بايد خودمان كارمان را درست انجام دهيم 
و نگران هيچ چيز ديگرى نباشيم. نبايد بعنوان پدرشهر به شهردار 
نگاه كرد. مديريت شهرى بهترين مدير خدمات و عمران شهر است؛ 
اما فرهنگ شهر را آموزش نمى دهد. با خاطراتى كه پدرانمان دارند 
فرهنگ شهرى را مى شناسيم. اگر دوست داشتيم آن را به فرزندانمان 
آموزش مى دهيم. آدم شهرى با احتياط صحبت مى كند. "اگر دوست 

گفتگو در جمالتش نهفته است." گفتگو در جمالتش نهفته است." گفتگو در جمالتش نهفته است. داشتيم.
اما نگران نباشيم. همه ي فعاليت ها نتيجه مى دهد؛ اما نه زود. در طى 
روزها و سال ها. فراموش نكنيم كه در هر ثانيه اى در حال نتيجه گرفتن 
هستيم. مدرنيته به دنبال نتيجه هاى برنامه ريزى شده، زمان بندى شده 
و قسمت بندى شده است. در تفكر فرهنگ شهرى ايرانى، اين شيوه 

جواب نمى دهد.

شهرى  مسائل  همه ي  به  ما  جواب  طباطبايى:  محيط  احمد 
جواب هاى دوساله نيست. جواب هاى هشت هزار ساله براى آن وجود 
دارد. حل اين مشكل تنها با تغيير عينك مديران امكان پذير است و 

باور كنيم كه امكان پذير است.
پس صبور باش! راهى نمانده است.

حميده توسلى
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مقدمه
در دنياي امروز كه آهنگ تغييرات زندگي پر شتاب است و بر تمام جنبه هاي 
زندگي ما نفوذ  كرده و باعث تغيير سريع نيازهاي ما و ضعيف شدن ساختار 
اجتماعي ما شده است، رابطه ي انسان با محيط فيزيكي هم ناپايدار گشته 
و احساس تعلق خاطر افراد به مكان، شهر و به خانه شان از بين رفته است. 
انسان ها ديگر به راحتي از تعلقات مكاني خود دل كنده و براي هماهنگ شدن 
با سرعت زندگي، خاطرات خود را فراموش مي كنند. از طرفي انسان هم به 
عنوان يك موجود زنده ظرفيت محدودي براي پذيرش اين تغييرات دارد و به 
نام " نام " نام  "ناچار اين ظرفيت شكسته مي شود و پديده اي رخ مي دهد كه "ناچار اين ظرفيت شكسته مي شود و پديده اي رخ مي دهد كه "آلوين تافلر
گذاشته است .اين شوك در شرايطي پيش مي آيد كه بشر "  گذاشته است .اين شوك در شرايطي پيش مي آيد كه بشر "  گذاشته است .اين شوك در شرايطي پيش مي آيد كه بشر  "آن را "آن را "شوك آينده
شده باشد. بسياري از اين تغييرات گريزنا پذيرند "  شده باشد. بسياري از اين تغييرات گريزنا پذيرند "  شده باشد. بسياري از اين تغييرات گريزنا پذيرند  دچار"عارضه يا بيماري تغيير
و انسان نمي تواند گذشته ي خود را حفظ كند، ولي پاره اي ديگر افسار گريخته 
و هدايت نشده اند. تند شدن آهنگ جابه جايي، سفر، مهاجرت و تحرك زياد، 
ديگر فرصتي براي برقراري رابطه  ي پايدار با افراد و اشياء و مكان ها باقي 
نمي گذارد و آن احساس تعهد به پايداري و وفاداري و آن توان ريشه دواندن 
و دلبسته شدن رو به ضعف مي گذارد (تافلر، هشت:1374). در رابطه ي انسان 
و محيط هم فرآيندهاى متنوعى در جريان هستند. شهر به عنوان بستر وقوع 
اتفاقات، شكل گيرى خاطرات و هويت هر فرد دائم در حال تغيير است. در كنار 
تغييرات محيط، انسان و رابطه ي او با شهر به عنوان محل سكونت هم دچار 
تغيير و تحول مى شود. تغيير مكان سكونت يكى از مهم ترين اين تغييرات 
است كه مى تواند براى فرد اتفاق بيفتد. حال چنان چه اين مكان جديد هويتي 
غني را در خود داشته باشد، تأثيرات اين تغيير محدودتر و كوتاه مدت تر خواهد 
بود. ولي چنان چه خود اين محيط از مشكلي چون بي پيشينگي و فقدان هويت 
رنج ببرد، بر انسان تأثيراتش چند برابر است. يكى از اين مكان ها، شهرهاى 

جديد هستند. اهميت موضوع ارتباط برقرار كردن انسان با شهرهاى جديد در 
مشكل فقدان هويت و گذشته در اين شهرهاست. در اين جا انسان هايى كه 
همه داراى گذشته هاى متعدد و متفاوتى هستند با فضايي روبرو شده اند كه 
بدون گذشته است و تنها رو به آينده دارد. انسان هم در رويارويي با چنين 
محيطي دچار سردرگمي و آشفتگي مي شود. چون بعد از دل كندن از محل 
سكونت و تمام خاطرات و روابط اجتماعي خود پا به محيطي مي گذارند كه 
هنوز غبار زمان بر آن ننشسته و زندگي اي در آن جريان نيافته است. بنابراين 
استقبال مردم هم از اين شهرها چه با رضايت يا از روي اجبار انكار ناپذير 
است. تأمين يك بستر مناسب براي تسريع و تسهيل اين رابطه از وظايف 
طراحان اين شهرهاست. در اين جا به يك مطالعه  ي مختصر در خصوص زمان 
و انسان، رابطه ي انسان و محيط و روند شكل گيرى احساس تعلق به شهرهاى 
جديد مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهايت با ارائه ى اصول و راهكارهاى 
اوليه اى كه مى توانند منجر به اين  همانى مهاجران با شهرهاى جديد مى شود، 

به جمع بندى مطالب مى پردازيم.

زمان و انسان
لينچ  (لينچ،1972:66) بين زمان ذهني و زمان واقعي براي انسان تفاوت قائل 
مي شود. زمان واقعي همان زماني است كه با ساعت سنجيده مي شود و زمان 
ذهني زماني است كه در ذهن انسان به نظر مي آيد گذشته باشد. اين زمان 
الزامًا منطبق با زمان واقعي نيست و مي تواند تندتر و يا كندتر بگذرد. به عنوان 
مثال حضور در يك محيطي كه اتفاقات زيادي در آن جاري است آن قدر فرد 
را به خود جذب مي كند كه احتماًال انسان متوجه گذر زمان نمي شود. بالعكس 
در محيطي كه به خصوص جاذبه هاي تفريحي، گردشگري وجود نداشته باشد، 

انديشه و پژوهش

زمان
      و 

انسان

سحر قاسميان
كارشناس ارشد طراحى شهرى 

دانشگاه شهيد بهشتى
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فرد تنها به واسطه ي در اختيار داشتن يك قلمرو يا امكانات محدود، اوقات 
روز و سال خود را به سختي و به كندي مي گذراند.

ادراك انسان از گذر زمان در محيط هاى مختلف متفاوت است. ميزان آشنايى 
فرد با محيط، تأثير زيادى در اين خصوص دارد. درك يك ساكن يا توريست 
(بازديد كننده) از يك مكان متفاوت است. اگر فرد با مكان آشنايي قبلي نداشته 
باشد يا نتواند آن چه را كه در آن مكان با آن مواجه خواهد شد، پيش بيني كند 
و يا آن مكان ارتباطي با عادت هاي روزمره ي او در استفاده از زمان نداشته 
باشد، نمي تواند زمان ذهني خود را با زمان واقعي منطبق سازد و يا حداقل 
بدين منظور نياز به زمان دارد. در نتيجه ممكن است زمان واقعي را از دست 

بدهد و گذشته و حال و آينده ي خود را مخدوش بيابد. 
نكته ي ديگري كه بايستي در اين جا به آن اشاره شود، ماهيت خطي بودن زمان 
است. منظور از خطي بودن پشت سرهم قرار گرفتن گذشته، حال و آينده است. 
ولي اين سه زمان به يكديگر وابسته اند و درك حال بي گذشته و بدون در نظر 
گرفتن آينده غير ممكن است. زمان حال، زمان محدودي است، در حالي كه 
گذشته بسيار تفضيلي تر و پربارتر است و تا هركجا كه خاطرات خود و ديگران 

و روايت ها به ما اجازه بدهند مي توان در آن به كنكاش پرداخت.
آينده هم كه هنوز دست نيافته است، در نتيجه تا هر كجا كه قوه ي تخيل و 
دانش فرد اجازه بدهد مي توان به خيال پردازي و پيش بيني در آن پرداخت. در 
نتيجه بايستي اين زمان حال را هم از اين دو جدا نكرد تا هم از ثمره و تجربيات 
و خاطرات گذشته به آن افزوده شود و هم پيش بيني ها و خيال پردازي هاي 
آينده ممكن گردد. ادراك انسان از زمان حال و گذشته وابسته به وقايعي 
است كه در آن ها به وقوع مي پيوندد، يعني در واقع انسان زمان را به خاطر 
نمي آورد بلكه مجموعه رويدادها هستند كه جاي لحظات مختلف نشسته اند. 

در نتيجه لحظه به تنها معنايي ندارد.
در نتيجه مى توان گفت در ادراك انسان از گذر زمان، محيط به عنوان يك 
واسطه عمل مي كند. بنابراين مي توانيم بگوييم كه طراحي محيط مي تواند به 

گونه اي باشد كه بر ادراك انسان از گذر زمان تأثير بگذرد. 
از آن جايى كه در شهرهاى جديد زنجيره ي زمانى گذشته، حال و آينده براى 
مهاجرين گسسته شده است و در واقع گذشته اى وجود ندارد، بررسى موضوع 
خاطرات جمعى و تأثير آن در طراحى شهرى از اهميت ويژه اى برخوردار است. 
انسان هايى كه با اين محيط ها برخورد مى كنند داراى دو ويژگى عمده هستند، انسان هايى كه با اين محيط ها برخورد مى كنند داراى دو ويژگى عمده هستند، 
اول اين كه داراى گذشته هستند و متناسب با سن خود، خاطرات و ذهنيات و 
شخصيت شان شكل گرفته است. ديگر اين كه اين انسان ها مهاجر محسوب 
مي شوند و مهاجر داراي خصوصيات ويژه اي است كه وي را از ديگران متمايز 
مي كند. مهاجر از مكان قبلي زندگي خود به هر دليلي، دل كنده است و خود 
را به يك محيط جديد رسانده جايي كه هيچ تعلق خاطري به آن ندارد. مهاجر 
به دليل اين كه تمام دلبستگي هاي خود را رها مي كند و گذشته ي خود را در 

يك مكان ديگر به جا مي گذارد، روحيه ي بسيار حساسي دارد.
تنها رسيدن به يك كيفيت مطلوب است كه مي تواند بار اين تغيير بزرگ را 
سبك تر سازد. وي در هر نقطه از اين محيط جديد به دنبال نقطه ي اتصالي با 
گذشته است. حال اگر اين گسست با گسست پيوندهاي خانوادگي هم همراه 
براي جامعه ي  به خصوص  بود  آن سخت تر خواهد  ديگر تحمل  باشد كه 
ايراني هم كه اين ارتباطات از ارزش بيشتري برخوردارند، كاستنشان فرد را 

با مشكالت بيشتري روبرو مي كند.

رابطه ي انسان و محيط
در مطالعات روان شناسى اجتماعى دو مدل مختلف از انسان ارائه شده است، مدل 
ارگانيزميك و ارتباطي. در مدل ارگانيزميك انسان ها به عنوان موجوديت هاي 
زيست شناختي تلقي مي شوند، در حالي كه مدل ارتباطي انسان را به عنوان يك 
موجود كامًال اجتماعي مي بينند (گلكار، 1387:27). در اين جا با مدل ارتباطى 
انسان روبرو هستيم كه بررسى تغييرات وى در طول زمان را با در نظر گرفتن 
اين ويژگى هاى وى دنبال مى كنيم. شكل گيرى عادت ها، شكل گيرى ذهنيت، 

شكل گيرى شخصيت، شكل گيرى خاطرات از اين تغييرات است. 
براي  زمان،  طول  در  روابط  سري  يك  استمرار  عادت ها:  شكل گيرى 

انسان به مرور تبديل به عادت مي شود. از آن جائي كه همه ي روابط انسان هم 
در محيط شكل مي گيرد، مي توانيم از اين عادت ها تحت عنوان عادت هاي 
محيطي نام ببريم. اين روابط ممكن است به انسان و گروه هاي اجتماعي 
اطراف انسان برگردد و يا به روابطي كه انسان با محيط انسان ساختش برقرار 
مي كند. در نتيجه مي توان عادت هاي انسان را به دو دسته ي عادت هاي محيط 
اجتماعي و عادت هاي محيط مصنوع تقسيم كرد. عادت هاى محيط مصنوع 
به آن دسته از عادت ها كه در واقع بر اساس رابطه ي مستمر انسان با يك 
محيط شكل مي گيرد، گفته مى شود. مي توان اين عادت  ها را بر اساس مدل 

مكان ديويد كانتر، در سه مؤلفه ي مكان دسته بندي كرد:
1) عادت هاي فرمال انسان در واقع شامل آن عادت هاي بصري و زيبا شناختي 
اين عادت ها  هر فرد مي شوند. تجارب محيطي هر روزه ي فرد است كه 
عادت هاي  نهايت  در  كه  محيط هاست  اين  با  مستمر  ارتباط  مي سازد.  را 

زيبايي شناختي و تعريف ما از زشت و زيبا را شكل مي دهد. 
2) نحوه ي رفتار انسان در محيط هاي مختلف (چه در عرصه ي عمومي و 
چه در عرصه ي خصوصي و چه در ساختمان و چه در فضاي باز) عادت هاي 

عملكردي يا رفتاري انسان را تشكيل مي دهند.
نتيجه ي  از مكان هاى مختلف كه در  انسان  توقعات ذهنى  انتظارات و   (3
تجارب و آموخته هاى بيشتر شكل مى گيرد را زير عنوان عادت هاى معنايى 
آورده ايم. اين نوع عادت ها باعث مى شوند كه در هنگام مقابل شدن با يك 

مكان جديد انتظاراتى در انسان وجود داشته باشد.
در طراحي و توسعه ي شهرهاي جديد هم بايستي بستري متناسب با عادت هاي 
مشترك گروه مخاطب در نظر گرفت. هم چنين تغييرات بايد به سرعتي مطرح 
شوند كه فرصت شكل گيري عادت هاي جديد را براي ساكنين مهيا سازند. 
هنگامي كه فرد با يك محيط آشنائي كامل پيدا كند، عادت هايش هم شكل 
گرفته اند و بالعكس شكل گرفتن عادت ها باعث مي شوند كه ديگر آن محيط 

براي انسان غريب نباشد .
انسان به گذشته  انسان كه باعث اتصال  از وجوه سازنده ي خاطرات  يكي 
از طرف  انسان است.  و...) مي شود، همين عادت هاي  (فعاليت ها، مكان ها 
ديگر، چيزهايي كه بر خالف عادت براي انسان پيش مي آيند (مانند محيط هاي 
جديد، رويدادهاي جديد و...) هم در ذهن انسان به سرعت نقش و وجه ديگري 

از خاطرات وي را تشكيل مي دهند.از خاطرات وي را تشكيل مي دهند.
شكل گيرى ذهنيت و تصوير ذهنى: بر اساس ميزان برخورد با پديده و 
اطالعات كسب شده از آن و تكميل اطالعات توسط آن چه در ذهن ما موجود 
است، طرح واره اي تشكيل مي شود. اين طرحواره ها بر مبناي ميزان جزئياتي 
كه دارا هستند و يا نكته اي كه بر آن متمركز مي شوند، اليه هاي مختلفي دارند. 
(قاسمي ،1383:56) براي مثال، طرحواره ي بازديد كننده ي يك شهر جديد با 
طرحواره ي يكي از ساكنين آن جا متفاوت است. در طرحواره ي بازديد كننده، تنها 
اطالعات كلي از محيط و حداكثر برخي از تداعي ها، در حالي كه در طرحواره ي 

دوم جزئيات بيشتري از محيط و خاطرات فرد از آن نيز نهفته است.
مردم به كمك طرحواره ها و تصاوير ذهني خود، خاطرات شان را با موقعيت هاي 
فعلي پيوند داده و مشكالت و مسائل خود را حل مي كنند. در اين شرايط 
سازمان دهي و انتخاب هاي موجود در محيط هم به مردم كمك مي كند تا 
اين    (Rapoport, 1977:42,43).را توسعه دهند تصاوير ذهني خاصي 
تصاوير هم حاصل احساس آن شخص است و هم مبتني بر خاطره ي تجارب 
گذشته ي او و ايده آل هايش و به كمك آن ها هم به تعبير اطالعات تازه موفق 
مي شود و هم راهنماي او در اقدام به عمل هستند. شكل گيرى تصوير ذهنى 
قائل بر سلسله مراتبى است. نقاطى كه فرد اولين و بيشترين تماس ها را با 
آن ها دارد، تأثير به سزايى در شكل گيرى تصوير ذهنى او دارند و سريع تر 
معنا مى يابند. در شهرهاى جديد اين نقاط محالت مسكونى افراد هستند. در 
مجموع مى توان گفت كه تصوير ذهني فرد از محيط، حاصل دو عمل اصلي 
است. از يك سو، خاطرات، تجربه ها، آرزوها و توقعات كه همه به صورت يك 
مجموعه ي ادراكي، پيوند ميان فرد و محيط را زمينه سازي مي كنند و از ديگر 
سو، اطالعات ارسال شده ي سه بعدي از منظر كه تصوير را ترسيم مي سازند. 

(پاكزاد، 1378)
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شكل گيرى شخصيت:
محيط  ارتباطات  اجتماعي،  محيط  (ارتباطات  مختلف  فرآيند هاي  طي  در 
ويژگي ها  اين  مي دهند.  تشكيل  را  وي  مي كند، شخصيت  مصنوع) كسب 
و  محل سكونت  رسوم،  و  فرهنگ  عادت ها،  تحصيالت،  توانائي ها،  شامل 

اشتغال، موقعيت اجتماعي و... مي شوند.
اجتماعي مطرح مي كند كه  نام هويت  به  تئوري اي  رابطه،  اين  در  تاجفل 
به مفهوم آگاهي فرد از تعلق داشتن به يك گروه اجتماعي خاص است، به 
همراه داشتن ارزش ها و احساساتي كه به واسطه ي عضو بودن در آن گروه 
براي وي شكل مي گيرد. به عقيده ي وي مردم ادراك از خودشان و ديگران 
را به وسيله ي گروه بندي اجتماعي انتزاعي شكل مي دهند و اين ويژگي ها 
تبديل به بخشي از خود آن ها مي شود. اين موضوع باعث شكل گيري رفتار 
گروهي مى شود. معموًال خصوصيات مثبت يك گروه به عنوان ويژگي هاي آن 
گروه شناخته مي شود، براي اين كه مردم به دنبال بدست آوردن و نگه داشتن 
رضايت از خود هستند. در نتيجه ي همين ويژگي هاي فردي و گروهي، مردم 
به مكان هايي نقل مكان مي كنند كه بتوانند اين رضايت را در خود حفظ كرده و 

ارتقاء دهند و از مكان هايى كه تأثير منفي بر روي آن ها مي گذارد گريزانند.
ابزار  تاريخ  بر خالف  خاطره  بنيامين  گفته ي  به  شكل گيرى خاطرات: 
تفحص گذشته نيست، بلكه صحنه اي است براي آن. خاطره ميانجي تجربه  ي 
گذشته است. در نظرات بنيامين، همواره در رجوع خاطرات، نقش مكان ها از 
نقش مردم قوي تر است (تاج بخش، مجله ي هنرهاي زيبا، شماره 20). پس 
متوجه مي شويم كه خاطره پيوسته با مكان در ارتباط است و هم بستر وقوع 
يك امر خاطره انگيز در يك مكان خاص مي باشد و هم نمود خاطره در يك 
چارچوب  فضائي صورت مي پذيرد. بنابراين در چيدمان شهر ها و مكان هاست 

كه يادآورى و به ياد آمدن رخ مى دهد.
در روان شناسي، خاطره به معناي توانائي ذخيره ي تجارب و اطالعات آموخته 
شده به همراه ارتباط آن ها با گذشته، در ذهن است كه يك فرآيند خودآگاه 
تلقي مي شود. زيرا انسان آگاهانه، از ميان وقايعي كه در اطرافش رخ مي دهد، 
متناسب با ترجيحات خود و متناسب با هدفي كه با محيط روبرو شده است، 
دست به انتخاب مي زند و آن شناخت هاي ادراكي يا محيط هاي اجتماعي 
خاص را در حافظه ي خود ثبت مي كند .(Postalci et al, 7) خاطره يك 
ويژگي فردي باشد كه به مرور زمان بر بار آن افزوده مي شود. ولي همان طور 
كه مي دانيم، پرداختن به خاطرات تك تك افراد جامعه، مسأله ى طراحي 
شهري نيست. بنابراين چيزي كه ما بايد از آن سخن بگوئيم خاطره ي جمعي 
يا خاطره ي اجتماعي است. خاطره ي اجتماعي ارزش هايي است كه به تجارب 
گذشته ى يك جامعه تعلق دارد و خاطره ي جمعي به يك خانواده، گروه يا كل 
جهان تعلق دارد بنابراين مي توانيم از اصطالح ديگري تحت عنوان خاطره ي 
  (Postalci et al, 1). شهري به عنوان يك نوع خاطره ي جمعي نام برد
خاطره ي شهري مانند اين است كه با شهر مانند يك انساني برخورد شود 
كه داراي خاطره است. اين مفهوم بيشتر به اين موضوع اشاره دارد كه شهر 
به عنوان يك منظره ي كالبدي و متشكل از اشياء و فعاليت هاي مختلف، 
تجديد خاطره ي گذشته را ممكن مي كند. اين مفهوم شهر ها را به عنوان 
مكان هايى در نظر مي گيرد كه در آن ها زندگي جريان داشته و نشان مي دهد 
كه در وراي بحث هاي معماران، سازندگان، برنامه ريزان و... چه چيزهايي 
مي شود  باعث  كه  است  خاطره  جمعي  ماهيت  بنابراين  مي مانند.  خاطر  به 
خاطره به يك موقعيت فضائي مشترك كه همان شهر است متصل گردد 

. (crimson,2005:xii-xiii)
خاطره تقسيم بندي منطقي زمان را از بين برده است. يعني در سيستم به خاطر 
آمدن چيزها، ترتيب زماني وقوع آن ها اهميت نداشته و خط زمان تغيير مي كند 
و جلو و عقب مي شود. چنين فرآيند پيچيده اي است كه زندگي و تجارب ما را 
شكل مي دهد. گذشته توسط خاطره در زمان حال حضور مي يابد، پس مي توان 

گفت كه خاطره، گذشته ي حاضر است. 

رابطه ي انسان با محيط
به طور كلّي مي توان گفت كه ارتباط عبارتست از فرآيند انتقال پيام از سوي 

معناي موردنظر فرستنده ي پيام ايجاد شود .ارتباط يك فرآيند است، يعني 
رويدادها و روابط ميان عناصرآن، به صورتي پويا و بطور مداوم در حال تغيير 
است و آغاز و پاياني ندارد (پاكزاد، 1385:2). آن چه در اين مطالعه هم مد نظر 
مى باشد، بررسى فرآيند شكل گيرى ارتباط بلند مدت بين انسان و محيط كه 
در اين جا شهرهاى جديد مى باشد است. هنگامي كه نوعي ارتباط خاص بين 
انسان و محيط وجود داشته باشد كه به طور مداوم به صورت تكرار خود را 
به نمايش گذارد. فرد مي تواند با آن رابطه ي درازمدت يا همان "اين هماني" 
برقرار كند. به اين معنا كه آن فضاي خاص به صورت مكّرر و به صور مختلف 
درزندگي ما ظاهر شود. دراين حالت آن فضا جزئي از زندگي اش شده است. 
الزمه ي حفظ اين ويژگي، استمرار و تداوم رفتار است (پاكزاد،22- 1385:21). 
چنان چه فردي قادر شود كه با يك محيط اين هماني را برقرار كند، آن محيط 
برقرار  رابطه ي ذهني هم  آن محيط  با  فرد  و  نقش مي بندد  در ذهن وي 

خواهد كرد.
اولين قدم در شكل گيرى رابطه با محيط تجربه كردن آن است. شهر جديد به 
علت خالي بودن از معاني و تصورات مي تواند مكاني تازه براي تجارب شهري 
جديد باشد. حضور صرف انسان در محيط به معني تجربه كردن آن نيست، 
انسان با تجربه كردن خود مي تواند بگويد كه آن جا بوده است و آن محيط را 
حس كرده است. در سطح سطحي، فرد يك سري اطالعاتي را كه با ساختار 
منظره ي شهري و فهم كلي آن در ارتباط است به دست مي آورد، ولي باز به 
مرور زمان و به تدريج با حضور در محيط و فرورفتن در آن، منظره ي شهري 
خودش را براي ما آشكار مي كند و ما را با اطالعاتي كه از قبل به ما وعده 
داده بود رودررو مي كند. اين همان كيفيتي است كه آن ها نام رازآلودگي را بر 
آن گذاشته اند و در واقع همان نقطه اي است كه تفاوت ساكن شهر را با يك 

بازديدكننده مشخص مي كند.
انسان پس از دريافت اطالعات از محيط شروع به كدشكني و دسته بندي 
آن ها مي كند كه اين فرآيند در فرهنگ هاي مختلف و در نزد افراد مختلف 
هم متفاوت است. اين فرآيند را ما در اين جا تحت عنوان بازشناسي مي خوانيم. 
محصول اين فرآيند شناسائي محيط است. البته اين شناسائي هم اليه به اليه 
صورت مي گيرد و سلسله مراتب آن ها هم تحت تأثير همان عواملي است كه 
بر نحوه ي بازشناسي محيط هم مؤثرند. در اين راستا اهداف انسان در برخورد 
با يك محيط جديد هدايت گر نحوه ي تفسير وى از فضا مى باشند. اهداف 
انسان چيزهايي از پيش تعيين شده هستند، در نتيجه انسان توقعاتي را متناسب 
با اهداف خود در ذهنش شكل داده است. ورود به هر مكان، بر پيش فرضي 
استوار است و به انتظاري جامه ي عمل مي پوشاند كه از پيش تعيين شده است. 
هر مكان هم توقعي خاص بر مي انگيزد و اين توقع به ويژگي هاي خاص از آن 
مكان در ذهن فرد بر مي گردد كه هم متمايز كننده ي آن از مكاني ديگر است 
و هم به اين واسطه مي تواند آن را در رده ي ديگري كه با آن مكان هم ارزشند 
قرار دهد. بنابراين گذشته و تجارب قبلي فرد در توقعات وي مؤثرند. بنابراين به 
طور كلي با دو دسته ي كلي از توقعات انساني روبرو هستيم. يك سري از اين 
توقعات از قبل و از گذشته متناسب با تجارب گذشته، دانش و خاطرات شكل 
گرفته، كه همان توقعات فضايي (عام) انسان را در برمي گيرد. دسته ي ديگر 
توقعاتي هستند كه از زمان حال گذر كرده و انسان را به آينده متصل مي كنند. 
(توقعات خاص). در اين شرايط است كه فرد به پيش بيني و يا خيال پردازي 
در زمينه ي آينده مي پردازد. انسان پيش از روبروشدن با يك محيط جديد و 
يا انسان هاي جديد، شروع به تصويركردن خصوصيات آن در ذهن مي كند. 
در نتيجه انسان در رويارويي با يك محيط جديد هر دو دسته ي اين توقعات 

را با خود به همراه دارد و بايستي به آن ها توجه شود.
پس از شناسائي اجزاي محيط توسط انسان، تصويري از آن در ذهن انسان 
نقش مي بندد. در اين مرحله انسان بر اساس معيارها و ترجيحاتي كه از قبل 
به واسطه ي تجارب محيطي گذشته، فرهنگ، دانش و هدفش به دست آورده، 
بر روي آن محيط ارزش گذاري كرده و جايگاه آن را در ذهنش تثبيت مي كند. بر روي آن محيط ارزش گذاري كرده و جايگاه آن را در ذهنش تثبيت مي كند. 
نظريه هاي روان كاوي معتقدند كه ترجيحات انسان در زمينه ي ارزش گذاري 
از تداعي بين فرم ها و خاطرات در ضمير ناخودآگاه فردي يا ضمير ناخودآگاه 

شكل گيرى شخصيت: مجموعه ويژگي هايي كه انسان در طول زمان 
محيط  ارتباطات  اجتماعي،  محيط  (ارتباطات  مختلف  فرآيند هاي  طي  در 

فرستنده براي گيرنده، مشروط بر آن كه در گيرنده ى پيام مشابهت معني با 
معناي موردنظر فرستنده ي پيام ايجاد شود .ارتباط يك فرآيند است، يعني 
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جمعي شكل مي گيرد. در اين زمان است كه فرد نسبت به آن محيط يك 
احساس شخصي پيدا مي كند. اين احساسات شامل تنوعي از اين دوتايي ها 
مانند: دوست داشتن يا نداشتن، زشتي و زيبايي، هيجان انگيز و كسل كننده، 
ترسناك يا امن، آرام و شلوغ و... مي شود.  بر اساس اين احساس هم فرد در 

محيط رفتار مي كند.
در نتيجه در فرآيند ارزش گذاري بر روي نقاط مختلف يك محيط برخي از 
مكان ها براي فرد شاخص تر و مطلوب تر مي شوند و نوع فعاليت و رفتار انسان 
در مكان هاي مختلف متفاوت مي گردد. جك نسر در اين رابطه مفهومي را 
تحت عنوان مهرانگيزي پيشنهاد مي كند و آن را قابليت دوست داشتن محيط 
ترجمه مي كند. وي در اين راستا براي اين كه محيط براي فرد خوشايند باشد ترجمه مي كند. وي در اين راستا براي اين كه محيط براي فرد خوشايند باشد 
دو مؤلفه را مطرح مي كند: اولين مولفه به اين برمي گردد كه ما نسبت به آن 
محيط احساس مثبتي بدست آوريم و دومين مؤلفه به اين برمي گردد كه آن 
محيط چه مقدار مي تواند در ياد ما بماند. وي سپس براي هر كدام از اين 
مؤلفه ها فاكتورهايي را معرفي مي كند. براي ترجيحات انسان 5 عامل را عنوان 

كرده كه بر ايجاد احساس مثبت نسبت به محيط مؤثرند:

1) مردم بتوانند خود از فضا و محيط اطراف و متعلق به خود نگهداري كنند. 
2)  محيط داراي فضاي باز مناسبي باشد.

3) محيط داراي نظم كالبدي باشد. 
4) از عناصر طبيعي در محيط استفاده شده باشد.

5) داراي اهميت تاريخي باشد.

يكى از ويژگى هايى از محيط كه مى تواند باعث تحكيم پيوند انسان و محيط 
گردد، تداعى و يا شكل گيرى خاطرات است. انسان به خاطراتش زنده است. 
هرچند كه فرد در زمان حال زندگي مي كند و مشغول به مسائل روزمره است 
باز هم همواره گذشته ي خود را با خود يدك مي كشد. گذشته ي انسان هم 
به صورت خاطرات تلخ و شيريني است كه در قالب مجموعه اي از تصاوير 
ذهن انسان را انباشته كرده اند. از آن جائي كه خاطره با تجربه ي مستقيم شكل 
مي گيرد، با مكان وقوعش بسيار درگير است و ممكن است با اليه هاي مختلف 
يك مكان (از فرم خارجي آن گرفته تا فعاليت هايي كه در آن به وقوع پيوسته 

و تا معاني نهفته در آن) در ارتباط باشد. 
از آن جايي كه در سطح محالت برخوردهاي اجتماعي بيشتر باشد و مقياس 
مكان ها انساني تر باشد، آشنايي افراد و شكل گيري گروه هاي اجتماعي و در 
احتمال شكل گيري خاطرات  بود و  بيشتر خواهد  اجتماعي  تعامالت  نتيجه 
با تناوب بيشتر، بيشتر است. از طرف ديگر تأثير شكل گيري هر خاطره چه 
در قالب رويداد باشد چه در قالب هر چيز خاص ديگري، به سادگي به آن 
مكان مرتبط نمي شود، بلكه ارزش و احساسي كه فرد نسبت به آن خاطره 
پيدا مي كند به آن مكان متصل مي شود. فضاهايي كه به واسطه ي داشتن 
بار خاطرات نسل هاي مختلف و گروه هاي مختلف، غني محسوب مي شوند 
براي فرد بوي آشنايي مي دهند، چون يا خود در آن جا خاطراتي داشته اند و يا 
محل وقوع خاطرات وابستگانشان بوده است. حال چنان چه فرد با يك فضاي 

جديدي برخورد كند كه چنين احساس آشنايي را در وي ايجاد كند، حتي در 
حالي كه هيچ خاطره اي از آن در ذهنش شكل نگرفته باشد. پديده ي  تداعي 
اتفاق افتاده است. برخي از رويدادها يا پديده ها با روابطي مخصوص چنان به 
هم پيوستگي پيدا مي كنند كه هرگاه يكي از آن ها به دليلي در تماس عيني 
يا ذهني با فرد قرار گيرد، ديگري را تداعي مي كند. موضوع تداعي در واقع به 

مطرح شدن جلوه هايي از گذشته در حال بر مي گردد.
گذشته  از  نشانه هايي  وجود  كه  است  دليل  اين  به  هم  موضوع  اين  لزوم 
سرعت تند زندگي عادي را مي شكند و اشارات گذشته به طور موقت جهت و 
ذهنيت مسافر شهر را تغيير مي دهد و در نهايت باعث مي شود كه مشاهده گر 
خاطرات فراموش شده ى خود را بيدار كند و تغييري در توجه خود نسبت به خاطرات فراموش شده ى خود را بيدار كند و تغييري در توجه خود نسبت به 
محيط اطراف ايجاد كرده و حضور خود در شهر را تحسين كند. با وجود اين 
كه عناصر خاص و برجسته يا وقايع خاص بيشتر در ذهن مانده و تبديل به 
خاطره مي شوند، اشياء و جزئيات معمولي يك رابطه ي پنهاني با به ياد آوردن 
دارند. اين عناصر يا باعث تحريك ذهن مي شوند و يا در فرآيند به ياد آوردن 

يك نقش لنگرگاهي دارند.
چنان چه انسان جذب يك محيط شود و در آن شروع به فعاليت و تجربه كند، 
به مرور زمان خاطراتي در ذهنش شكل مي گيرند و مكان هاي مختلف به 
واسطه ي آن خاطرات در ذهن فرد نقش مي بندند. اين در واقع همان تأثيري 
است كه مردم بر محيط مي گذارند. در واقع با اين فعاليت ها، به فضا نقش داده و 
آن را زنده مي كنند، در نتيجه باعث مي شوند كه ديگران هم با توجه به آن نقش 
در آن جا فعاليت كنند و تغييراتي را بر محيط اعمال كنند تا به شرايط مطلوب تر 
برسند. نتيجه ي اين فعاليت ها خاطره سازي در اذهان مردم است كه فضا را 
تبديل به مكان مي كند و در نتيجه باعث برقراري پيوند بين انسان و مكان 
و ايجاد حسن تعلق است. احساس تعلق هم مي تواند به گروه هاي اجتماعي 
مختلف و يا به مكان هاي مختلف شكل بگيرد. اولي را تعلق اجتماعي و دومي 
را تعلق مكاني مي گوييم. شكل گيري احساس تعلق به گروه ها و نهادهاي 
مختلف بر اساس ويژگي ها و خصوصيات مشترك صورت مي گيرد و عضويت 
انسان در هر گروه به مشتركات وي به آن گروه بر مي گردد. در طول زمان 
هم فرد مي تواند عضو يك گروه جديد شده و يا از يك گروهي خارج شود. در 
نتيجه ي شكل گيري اين روابط در مكان هاي مختلف است كه تعلق مكاني 
انسان هم شكل مي گيرد. انسان به عنوان عضوي از يك گروه به واسطه ي 
اين ارتباطات و تجاربي كه از اين طريق بدست مي آورد،  مكان هاي مطلوب 
خود را انتخاب مي كند. توآن در اين رابطه از واژه ي توپوفيليا استفاده مي كند 

كه به مفهوم عشق انسان به مكان و پيوند عاطفي بين مردم و مكان است.
آشنا شدن با محيط به تنهايي نمي تواند احساس تعلق در فرد ايجاد كند، 
بلكه تكرار دفعات استفاده از محيطي كه انسان با آن آشنا شده است باعث 
ايجاد احساس تعلق مي تواند بشود. تكرار دفعات استفاده از يك مكان هم 
باشد. به واسطه ي كاربري اي كه در يك  مي تواند به منظورهاي مختلفي 
افزايش مي يابد.  با آن مكان  ارتباط و تماس فرد  مكان مستقر شده است 
در نتيجه وابستگي عملكردي به يك مكان مي تواند باعث وابستگي مكاني 
به آن شود. كيفيت ديگري از محيط كه مي تواند در شكل گيري تعلق خاطر 
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امكان حركت،  خوانا  محيط  يك  است.  محيط  خوانايي  باشد،  داشته  نقش 
تجربه ي مثبت، شناسايي محيط و شكل گيري خاطرات مثبت را تسهيل كند. تجربه ي مثبت، شناسايي محيط و شكل گيري خاطرات مثبت را تسهيل كند. 
خوانايي و تصوير روشن از محيط به شخص نوعي احساس امنيت مي دهد. 
به عبارت ديگر احساس شيريني كه شخص از خانه و شهر خود دارد نه تنها 
به سبب آشنا بودن با آن بلكه به دليل داشتن تصويري دقيق از آن در ذهن 
است (اسدالهي، 1384:39. ) خوانايي باعث نقش انگيزي محيط در ذهن شده 
و روند برقراري ارتباط انسان با محيط را تسريع كرده و يك درگيري ذهني 
مثبت و فعال ايجاد مي كند. در نتيجه فرد و محيط به يكديگر نزديك شده و 
آشنايي و الفت شكل گيرد. بنابراين خوانايي مي تواند حس تعلق را در شخص 
بينگيزد. يكي از عوامل مؤثر در ايجاد حس تعلق، مالكيت است. مالكيت به 
فرد احساس موقتي بودن نمي دهد؛ در نتيجه فرد انتظار يك رابطه ى بلند مدت 
را دارد. مالكيت يك فضا، امكان دخل و تصرف در آن را هم فراهم مي كند 
از طرف ديگر، مالكيت  تعلق مي شود.  افزايش احساس  باعث  كه آن خود 
باعث مي شود كه فرد بتواند بين خود و ديگران حريمي قائل شود و يا يك 
گروه خود را به واسطه ي اين محدوده از گروه ديگر جدا و متمايز كند و با 
شخصي سازي و دخل و تصرف در آن مكان را سمبل محدوده ي خود سازد. 
به اين محدوده قلمرو مي گويند. اين قلمرو مي تواند مكاني و يا ذهني باشد و 
در نتيجه فرد هم مي تواند مكان جغرافيايي اي را كه بدان تعلق دارد دقيقًا با 
مرزهايش مشخص كند و يا از اين قلمرو با استفاده از يك سري مشخصات و 
سمبل هايي كه در ذهنش نقش بسته صحبت كند. هر گروهي هم براي خود 
سمبل ها و الگوهاي رفتاري خاصي دارد كه نياز دارد تا يك مكان جغرافيايي 

براي نمود آن ها پيدا كند. 
انسان ها زماني روي فضا و محيط شهري خود حساسيت نشان مي دهند كه 
آن را به نوعي به خود نزديك مي بيند. زماني كه بر آن تأثيرگذارده و برايش 
زحمت كشيده باشند، ارزش بيشتري نيز براي آن قائل مي شوند. انسان ها 
به فضاهايي كه به نوعي توسط خودشان متأثر شده اند كشش بيشتري پيدا 
مي كنند. بنابراين مي بينيم كه مشاركت مردم در محيط مي تواند متضمن پديد 

آمدن حس تعلق و پيوند انسان و محيط شود(اسدالهي، 1384:39).
يكي ديگر از عواملي كه در شكل گيري تعلق خاطر تأثير دارد كه البته قبًال بدان 
اشاره شده بود، شكل گيري روابط اجتماعي است. در اين رابطه هم نيازهاي 

اجتماعي بايستي در تعادل با احساس استقالل فردي حاصل از خلوت قرار 
گيرد.گيرد.

در رابطه با حس تعلق دو مفهوم ديگر هم مطرح مي شوند كه يكي وابستگي 
مكاني و ديگري هويت مكاني است. وقتى فرد به يك محيط احساس تعلق 
پيدا مى كند، اين محيط برايش معنا يافته و رنگ و بوى آشنايى مى دهد. 
هويت يعني حدي كه شخص مي تواند يك مكان را به عنوان يك مكان 
متمايز از ساير مكان ها بازشناسي كند. مكان هاي معني دار و قابل درك تكيه 
گاه مناسبي هستند كه خاطرات شخصي، احساس و ارزش ها بر آن تكيه 
باعث  مكان ها  در  و خاص  مختلف  رويدادهاي  پيوستن  وقوع  به  مي كنند. 
متمايز كردن آن ها و معني دار شدن آن ها مي شود. چنانچه مردم بتوانند با 
فعاليت ها و مداخالت خود در محيط و يا به طور كلي به واسطه ي رابطه برقرار 
كردن با محيط، به محيط معني ببخشند، ديگر به راحتي خواهند توانست به 
آن احساس تعلق پيدا كنند. اين فرآيند باعث مي شود كه خود را به وسيله ي 
آن محيط شناسايي كند. در واقع در رابطه ي دوطرفه ي انسان و محيط است 
كه به واسطه ي كنش و خواست انساني معنايي به فضا مرتبط مي گردد و 
فضاي خالي را به مكاني تجربه شده تبديل مي كند. به همين ترتيب مكان 
هم بر انسان تأثير متقابل مي گذارد، چرا كه حال محيط به واسطه ي معنايش 

به ارزش ها و كنش هاي انسان سمت و سو مي دهد. 
در اين مرحله است كه مى توان گفت كه فرد با محيط احساس آشنايى دارد. 
اين حس آشنايي در واقع مجموعه اي از حواس را در بر مي گيرد، احساس 
محيط، حس  يك  به  داشتن  تعلق  جهت يابي، حس  آرامش، حس  امنيت، 
هويت يابي توسط محيط و... در مجموع بوي يك محيط آشنا مي تواند انسان 
را در گذشته و حال و آينده جوالن دهد. اين بوي آشنا همان روح حاضر در 

آن مكان است كه به مرور زمان شكل گرفته است.

جمع بندى
با توجه به مطالب ارائه شده در باال، مى توان يكى از راهكارهاى رسيدن به 
هدف غايى يعنى ايجاد اين همانى با شهرهاى جديد و احراز هويت در آن ها 

را در جداول مقابل خالصه كرد:
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برنامه ريزى و طراحى شهرى در قرن ها و دهه هاى مختلف بر توسعه ي شهرى 
با هدف فراهم آوردن جايگاهى براى زيست و تأمين حداقل نيازهاى آدمى و يا 
باز طراحى و ساخت فضاهاى درون و برون شهرى متمركز بوده است. شهرها 
فضاى خلق شده توسط انسان است كه اليه هايى از محيط هاى خلق شده و اشكال 
اجتماعى هستند، كه فضا هاى طبيعى را دگرگون مى سازند و روى آن جاى مى گيرند 
و با گذشت زمان انباشته مى شوند، همگى در كنار هم فضاى شهرى را مى سازند. 
مى دانيم كه خانه ها و ساختمان هاى خصوصى در  بسيارى از بافت هاى قديمى 
شهرهاى ايران به طور كلى ظاهرى معمولى و نا آراسته دارند. در تبيين علت اين 
درون گرايى در معمارى خانه هاى ايران مسئله ي چشمگير نبودن، امنيت و ايمنى 
در مقابل تجاوز نقش تعيين كننده اى داشته است. نماى بيرونى ساختمان ها كه 
يكى از عناصر اصلى سازنده ي منظر شهرى به شمار مى رود، در شهر هاى قديمى 
به داليل سياسى، امنيتى و مالحظه كارى در مقابل تعديات و تجاوزات عوامل 
حكومت امكان شكوفايى و بالندگى نيافته و بدين ترتيب يكى ديگر از سازنده هاى 
منظر شهرى در غبارى از سادگى و بى پيرايگى پنهان مانده است. توجه به نماى 
بيرونى ساختمان ها در شهرهاى ايران پس از انقالب مشروطيت قوت گرفت، يعنى 
زمانى كه حقوق مدنى در قالب علوم اجتماعى تعريف و تثبيت شد و از آن پس 
به تدريج بيم تاريخى و نگرانى ناشى از امنيت فروكش كرد. مردم جسته وگريخته 
جرأت كردند كه عالوه بر آراستگى درونى خانه ها به آراستگى بيرونى ساختمان ها 

نيز توجهى نشان دهند. برون رفت از اين محافظه كارى هر چند كه ابتدا با احتياط 
بسيار انجام مى گرفت، در دوره ي رشد شتابان شهرنشينى، سرعت و شتاب فزاينده  
به خود گرفت. اما مديريت شهرى براى اين مقوله كه به سرعت چهره ي شهر هاى 
ايران را شكل مى داد، كوچك ترين تدبير و ضابطه اى نتوانست تدوين و ارائه كند. 
به طورى كه امروز آشفتگى وسيعى در طراحى منظر شهرى، حداقل تا آن جا كه 
به نماى ساختمان ها مربوط مى شود، در شهرهاى ايران ديده مى شودكه مهار و به نماى ساختمان ها مربوط مى شود، در شهرهاى ايران ديده مى شودكه مهار و 

سازماندهى آن را بيش از پيش ضرورى مى سازد.

مفهوم منظر شهرى: 
منظر شهرى عبارت از تركيبى از آميزهاى فيزيكى، هندسى، طبيعى فضاى شهرى 
است كه براساس اصول زيباشناسى، تناسب رنگ ها، با رعايت ضوابط كاربرى 
فضا و با استفاده از ذوق و هنر معمارى به وجود مى آيد. در فضاهاى شهرى هنر 
معمارى مى تواند با استفاده از سه عنصر فيزيك با استفاده از مصالح ساختمانى 
هندسه يا تجسم فضايى اشكال و طبيعت، يعنى بسترى كه شهر روى آن ساخته 
شده، منظرى را ايجاد كند كه بر بيننده و استفاده كننده، از فضاى شهرى تأثير 
زيبايى شناسانه بگذارد. به عبارت ديگر در طراحى منظر شهرى سه عنصر اصلى، 
يعنى نوع مصالح ساختمانى، شكل هندسى بناها و ساخت و سازها و نهاده هاى 
طبيعى نقش تعيين كننده اى دارند. مراد از منظر شهرى در طول تاريخ هميشه 
يكسان نبوده است؛ جغرافى دانان قديمى منظر شهرى را در مفهوم ديگرى نيز به 
كار مى برند، حمداهللا مستوفى، اصطخرى، ابن حوقل، ياقوت حموى، در معرض 
برخى شهرها از منظر يا چشم انداز شهرى به عنوان سواد شهر ياد كرده اند كه 
منظور همان دورنماى شهر است كه به هنگام نزديك شدن به آن ها نخستين 
تصوير را به بيينده القا مى كرد. در عين حال وجود حصار، برج و بارو، دروازه ها باغ ها 
و ارگ از ديگر عناصر تشكيل دهنده ي منظر شهرى بودند كه به توصيف آن ها 
پرداختند. منظر شهرى به عنوان يك مقوله ي جدا از معمارى و شهرسازى نيست، 
اما در عين حال نه معمارى است نه شهر سازى بلكه آميزه اى از هنر در كنار هم 
قرار دادن اجزاى شهر است كه مى توان به وسيله ي فردى بدون مهارت معمارى 

و شهر سازى نيز انجام گيرد. 

چكيده:
يك منظر شهرى پايدار، منظرى نيست كه ثابت نگه داشته شده باشد و 
بدون تغيير به گذشته اى كه ممكن است بوده باشد خيره شود، بلكه منظره اى 
است در حالى كه به آينده و نيازهاى آتى مى نگرد، به امروز پاسخ مى دهد. 
اين منظر بايد برخى عناصر ثابت را در بر گيرد اما بايد قادر به انطباق نيز 
باشد. در گذشته، تغييراتى كه بر فضاى باز اعمال مى شدند، از طريق اتفاقى 
بودن و به طور حاشيه اى اعمال مى شدند. از جمله مباحث بسيارى كه در 
ساخت وسازهاى شهرى ايران كمتر به آن توجه شده، موضوع منظر شهرى 
است به عبارتى مى توان گفت كه مديريت شهرى اين مقوله ي بسيار مهم و 
در عين حال بسيار اثر گذار و تأثيرپذير شهرى را به مالكان و بساز بفروش هاى 
شهرى واگذار كرده تا بر اساس سليقه ي خود، به هر شكل و با هر نوع مصالح 
و هندسه اى كه مى خواهند آن را شكل دهند. همچنين فضا را پديده اى 
فيزيكى زاييده ي فكر يا محصولى از فرايند اجتماعى ديدن است. هدف 
اين پژوهش  بيان شكل گيرى و به وجود آمدن نما در گذشته و در زمان 
حال و بيان عوامل تأثير گذار در به وجود آمدن منظرى شهرى در شهرهاى 
ايران مى باشد. اطالعاتى كه در اين پژوهش استفاده شده است به صورت 
توصيفى و كتابخانه اى است. نتايج تحقيق بيانگر اين است كه در گذشته 
عواملى ناامنى و حفاظت در مقابل يورش اقوام ديگر و... بوده است. در زمان 
حال واگذارى شكل نما و منظر شهرى به دست بساز بفروش ها و اعمال 
سليقه هاى شخصى  است كه موجب به وجود آمدن نماهاى غير سازگار و غير 
هم نسخ با محيط سبب به وجود آمدن منظر شهر نازيبايى شده است كه اين 

عوامل از اصلى ترين موارد ناهنجارى در منظر شهرهاى ايران مى باشد.
واژگان كليدى: منظر شهرى، فضا شهرى، چشم انداز شهرى، دور نماى 

شهر، فرآيند توسعه ، مبلمان شهرى. 

 وفضا
منظر شهرى

حسين قنبرى
دكترى جغرافياى طبيعى، استاديار دانشگاه پيام نور رشت 

فردين اسدى
دانشجوى جغرافيا و برنامه ريزى شهرى، دانشگاه پيام نور رشت
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فضاى شهرى:
فضا را پديده ي فيزيكى زاييده ي فكر يا محصولى از فرايند اجتماعى ديدن است 
و در فرهنگ انگليسى آكسفورد دست كم 19 معنى براى اين واژه آورده كه از 

جمله مى توان به اين ها اشاره كرد:
1. گستره اى پيوسته كه در آن اشياء وجود دارند و حركت مى كنند.

2. مقدارى از يك منطقه كه چيز خاصى آن را اشغال مى كند يا براى هدف 
خاصى در نظر گرفته شده و فاصله ي ميان نقاط و اشياء واضح است كه كاركرد 
هر ساختمان خلق دو نوع فضاست، فضاى داخلى و فضاى بيرونى. به هر  حال در 
خلق فضاى شهرى اشياء ديگرى نيز دخيلند نظير: پل ها، تك ستون ها، فواره ها، 

مجموعه ي درختان و نماى ساختمان ها.
به گفته ي چومى مفهوم فضا در فضا نهفته است. فضا در فرايند تاريخى پديد 
مى آيد كه مولد و حالت دهنده به جنبه هاى آرمانى و نيز واقعى آن است. براى 
درك فضاى شهر بايد سه وجه فيزيكى، اجتماعى و نمادينش را به شيوه اي 

منسجم و در فرآيند توليد فضا در يابيم.

هندسه ي اجتماعى و مكانى فضاى شهر:
شكل شهرها معادل با سيمايى گرفته شده است كه اسمايلز آن را مترادف با 
چشم انداز شهرى مطرح كرد و شامل اشكال مرئى مناطق ساخته شده است: 

سه مؤلفه ي عمده اش عبارتند از:
1. نقشه هاى خيابان يا جانمايى 

2. سبك معمارى ساختمان ها وطراحى شان
3. كاربرى زمين

تاكنون در همين راستا هندسه ي همين عناصر سازنده يا برخى از جنبه هاى 
فيزيكى  عناصر  است.  شده  تعريف  شهر  شكل  عنوان  به  جزئيات دارترشان 
شكل شهر را با اين ها مى شناسد:كاربرى زمين، توده گذارى و شكل ساختمان، 

پاركينگ، فضاى باز، راه هاى پياده رو و حمايت از فعاليت ها و نشانه گذارى ها.
به واقع تنوع تعاريف شكل شهر عمدتًا ناشى از اين واقعيت است كه بافت 
شهرى اثرى است هم فيزيكى و هم اجتماعى. بافت شهرى را مى توان به لحاظ 
فيزيكى، تجمع واحد هاى فضاساختى ديد. بعد اجتماعى شكل شهر به آرايش 
فضا ساختى و ارتباطات متقابل ويژگى هاى انسان هايى كه آن را مى-سازند، 
استفاده ي بافت شهرى را داراى ارزش مى كنند سروكار دارد. محيط فيزيكى 
طبيعت، عنصر عمده ي سازنده ي فضاى شهريست و نخستين بسترى كه در آن 
محيط مصنوع شكل مى گيرد. اين تنوع در فرم فيزيكى و كيفيت هاى طبيعى به 

نوبه ي خود، بر كيفيت فضاى شهر تأثير گذارده اند.

نماى شهر: 
اكنون به بررسى اثرات بصرى كه يك شهر مى تواند بر روى مردمى كه در 
آن زندگى مى كنند داشته باشد مى پردازيم. اگر ساختمان ها را به دور هم جمع 
كنيم در مجموع از يك لذت بصرى كه از تك تك ساختمان ها ايجاد نخواهد 
شد برخوردار خواهيم شد. ساختمان ها، درختان، طبيعت، آب، ترافيك، عالئم 
تبليغاتى و مانند آن ها را بايد به گونه اى به هم مرتبط كنيم تا اين كه نمايش 
هنرى به حقيقت بپيوندد زيرا يك شهر يك رويداد هيجان انگيز در يك شهر 
مى باشد. در حقيقت، منظر به اين خاطر مفيد است كه خاطرات و تجربيات ما را 
به ياد آورد، يعنى همان عكس العمل هاى احساسى درونى كه وقتى ظهور كردند 
قادرند روند افكار ما را بر هم بزنند. مه سنجى موفقيت آميز رنگ ها با يكديگر 
موضوع عينى است. نه تنها ما از هارمونى به دست آمده، تجربه مى آموزيم، بلكه 

رنگ ها نيز به طور مساوى در يك تركيب مناسب واقعى تر جلوه  مى كند.

تأثير تحول در فرآيند توسعه بر فضاى شهرى
مى توانيم اشكال متعددى از تحول در فرايند توسعه شناسايى كنيم كه هر كدام 
تأثيرى متفاوت بر فضاى شهرى مى نهد. قابل ذكرترين آن ها، به صورت كاال 
در آوردن فضاى شهرى، اندازه و حوزه ي رو به افزايش كارگزارى هاى توسعه 
فضاى  خصوصى سازى  و  طراحى  استاندارد سازى هاى  موجب  اين ها  است. 
شهرى شده اند.   منظر شهرى سندى متراكم و در عين حال ناقص از توالى اوج، 

ركودها و گزينش نوآورى ها در مكانى خاص است. توجه به روابط اجتماعى به 
معناى پرداختن به پويايى و تحول در فضاى شهريست؛ به حساب آوردن عامل 
زمان مى تواند درك ما از فضا و كارهاى طراحى شهرى كشورمان را به نحوه 
قابل توجهى بهبود ببخشد. براى كامل تر فهميدن فضا بايد از سير تكاملى و 
تحولى اش در طى زمان تابعيت كنيم. توليدفضا، در نقطه نظر تاريخى و هم در 
كوتاه مدت كليد درك فضاست. ديدن انسجام فضا با زمان رويكردى پويا به ما 
عرضه مى دارد كه پديدها را به همين صورت كه پيوسته در حال تغييرند، تحليل 
مى كند و به طرحى همگام با تحول و براى تحول مى انجامد. اما تحول بيش از 
حد و شتاب بيش از حد تغيير به انفكاك هويت ها و از دست رفتن كنترل بر اشياء 

و رويداد ها خواهد انجاميد. 

امكانات فضا
مفهوم فضاى شهرى مستلزم وجود مكان هاى مناسب با ويژگى هاى زيباشناختى 
براى استراحت، قدم زدن و تجمع است، هر شهر به فضاى مناسبى براى گسترش 
توانايى هاى فكرى و روحى مردم نياز دارد. گاهى مفهوم فضا در شهر، فقط به نوع 
خاصى در فضاهاى شهر مانند ميدان و پالزاها گفته مى شود و برخى گمان مى كنند 

كه در حيطه ي طراحى شهرى است و كارى به برنامه ريزى شهرى ندارد.

منظر مطلوب
مشخص ترين جنبه ي زيبا شناسى يك شهر منظر است. در شهر و پيرامون شهر 

هر چيزى كه به نظر خوشايند و مطلوب برسد منظر ناميده مى شود. 

                         

منظر از عوامل متعددى تشكيل مى شود: از تركيب بناها، سيماى ساختمان ها و 
شكل فضاها تا چگونگى تركيب عناصر طبيعى در كالبد شهرها در حيطه ي منظر 
شهرى و منظر طبيعى است. نتيجه ي نهايى منظر خوب، خوشايندى و منظر بد، 
تنفر از محيط زندگى است. اصل زيبايى در شهر سازى با ايجاد مناظر مطلوب و 

خوشايند تجلى مى كند.

ايجاد فضاى شهرى: 
خلق مطلوبيت فضاى شهرى، با آگاهى از عوامل تشكيل دهنده ي آن، چندان 
هم دشوار نيست، اما هيچ فرد يا نهادى به تنهايى مسئول ايجاد شهر نيست؛ 
طراحى شهر يك اقدام عمومى مشخص است كه شهردارى آن را به عموم مردم 
اهدا مى كند. آن چه به عنوان فضاى شهر پديدار مى شود تقريبًا اتفاقى به وجود 
مى آيد. الگوى صبورانه در ايجاد فضاى شهرى، تداخل خيابان و ميدان با فضاى 
باز، حياط هتل ها، بيمارستان ها و دانشگاه هاست كه نمونه هايى از آن را مى توان 

در جهان به عنوان شاهد مثال ذكر كرد.
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سازندهاى اصلى در منظر شهرى
هنگامى كه از منظر شهرى به به عنوان يكى از تأثيرگذارترين عوامل اثر گذار 
بر ذهن بيننده اى صحبت مى شود، بايد كدام سازنده يا سازنده ها در شكل گيرى 
اين تصوير ذهنى نقشى اثر گذار و تعيين كننده دارند البته نيز بايد توجه داشت كه 
ذهنيت افراد نسبت به يك مجموعه ي شهرى تنها از درك مضامين فيزيكى و 
كالبدى آن به وجود نمى آيند، بلكه در كنار آن رفتار ساكنان شهر نيز به سهم 
خود مى تواند در شكل گيرى مثبت و منفى از شهر نيز نقش مؤثرى داشته 
باشد. چه بسا رفتار شهروندان غريبه اى كه به شهر آن ها وارد مى شود، بتواند از 
عناصر كم زيبا نيز ذهنيتى زيبا به وجود بياورد. در هر حال درك زيباشناسى از 
منظر شهرى تنها به خصوصيات فيزيكى و كالبدى محدود نمى شود، بلكه رفتار 
اجتماعى و فردى ساكنان شهر نيز به اندازه ي ويژگى هاى فيزيكى و كالبدى 
سازنده هاى آن مى تواند بر ذهن تأثير گذارند. چرا كه از ذهنيت و حاالت روحى 
ايجاد شده از برخورد مردم، زمينه اى براى داورى درباره ي منظر شهرى به 

شمار مى رود.
اين كه ساخت و  ساز هاى شهر بازتابى از روحيه ي زيستى ساكنان آن است 
يا نه و عوامل روحى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و ابزارى تا چه حد در 
شكل دادن در منظر شهرى دخيلند، مقوله هايى است كه نيازمند پژوهش هاى 
علمى گسترده اى است و به همين سادگى نمى توان در مورد آن داورى كرد. 
براى نمونه حداقل در تبيين شكل كوچه هاى كم عرض و بن بست شهرهاى 
ايران مى دانيم كه عامل دفاعى و حفاظت ساخت و سازهاى شهرى به عنوان 
نمادهاى معيشت يكجا نشينى در ايران و بسيارى از كشورهاى مشرق زمين، 
ضمن كوشش براى ساخت و توسعه، تداومى براى ايمنى و نگهدارى آن ها در 
مقابل اقوام بيابان گرد و غارت گر مى انديشيده است، به همين دليل تجربه اى مقابل اقوام بيابان گرد و غارت گر مى انديشيده است، به همين دليل تجربه اى 
بس طوالنى به اين نتيجه رسيد كه در صورت سقوط دروازهاى شهر دشمن به 
محله هاى شهر و سپس به خانه هاى ساكنان روى خواهد آورد. بر اين اساس 
مسير عبور، يعنى كوچه ها و خيابان ها را در ابعادى مى ساخت كه عبور سواره به 
صورت گروهى در آن ها ممكن نباشد و پياده ناگزير باشد به صورت تك تك گذر 
كنند. بدين ترتيب مى توان در كنج ها و پيچ و خم هاى كوچه ها به كمين نشست 
و به مقابله با دشمن مهاجم پرداخت. شكل گيرى اين گونه كوچه ها و خيابان ها 
در بافت هاى قديمى شهرهاى سنتى ايران بر جاى مانده اند، نه به ضعف دانش 
منظر شهرى نه به امكانات و محدوديت هاى مادى ساخت شهر مربوط است. 
اگر به گوچه هاى تنگ و بايك و پر پيچ و خم بافت هاى قديمى شهرهاى ايران 
از زاويه ي علمى بنگريم از مفهوم زيبا شناسى منظر شهرى آن درك جديدى به 
دست مى آوريم كه براى توصيف آن بايد سنجه هاى زيباشناسى متناسب با زمان 
و مكان خاص را به كار گرفت. به همين ترتيب علت عدم توجه يا توجه اندك به 

نماى بيرونى ساختمان ها در بافت قديمى شهرهاى ايران را تبيين كرد. 

سازنده هاى اصلى در منظر شهرى را مى توان در موارد ذيل برشمرد:
گذرگاهى  شبكه ي  و  3.خيابان ها  ساختمان ها  2.هندسه ي  1.توپوگرافى 
4.تابلوهاى اطالع رسانى 5.نماى ساختمان ها 6.مبلمان شهرى 7.فضاى سبز 

8.مصالح ساختمانى 9.نورپردازى

منظر عنصر ساختار دهنده ي غالب
الگوى ديگر براى ايجاد ساختار شهرى كه طبقه بندى آن آسان نيست بر اين 
مبنا قرار دارد كه منظر بايد به عنوان عامل اصلى در نظر گرفته شود مى-توان 
گفت كه از يك جنبه در نظر گرفتن منظر بايد بر همه ي نوع ساخت و ساز 
تأثير گذارد. شكل ستاره اى براى ساختن شهر همان قدر براى منظر اهميت 
قائل مى شود كه براى حمل و نقل ارزش قائل است. مثلث هاى سبزى كه به 
طور يك در ميان بين كريدورها يا شاخه هاى طرح قرار مى گيرند، از اولويت 
براى شكل دادن به شهر برخوردارند. با اين وجود اين مبحث از اين نكته غافل 
مى ماند كه منظرسازى را مى توان به عنوان عاملى كه كل شكل شهرى را متحد 
مى كند مورد استفاده قرار گيرد. در اين صورت منظر به صورت عنصر غالب در 
فضاى شهرى تبديل مى شود. اين فكر را مى توان بدين صورت فراتر برد كه 
منظر در آن به سطح عامل غالب در ايجاد فرم شهرى ارتقاء يابد. احترام براى 
منظر داراى ريشه اى عميق در ذهنيت بريتانيايى است. در ميان دستاوردهاى 
بزرگ اين كشور، باغ هاى منظر سازى شده قرن هيجدهم قرار دارد كه نقطه ي 
اوج آن كارهاى «كاپابيليتى براوون» مى باشد. تحول افكارهاى وارد در مورد 
باغ شهر در «لچ ورث» و «ولوين» فكر منظر سازى به عنوان وجه ي مشخصه ي 
منسجم كننده ي نواحى بزرگ يك شهر را مطرح كرد. در كشورهاى ديگر، 
منظر سازى حومه ها بسيار موفق بوده است. اين امر به ويژه در اياالت متحده 
صادق بوده است، كه در آن نشاط و جسارت موجود در حومه هايى مانند: «ريور 
سايد» درنزديكى شيكاگو كه از كارهاى «اولمستود» است و همچنين «رولند 
پارك» در بالتيمور، معيارهاى جديدى براى نواحى مسكونى منظر سازى شده 
تثبيت كردند. «هارلو» كه «فردريك گيبرد» آن را طراحى كرده است، شهرى 
جديد در بريتانيا است كه بيشترين شباهت را به نوعى از ساختار شهرى دارد 
كه در آن منظر سازى نقش غالب در تعيين شكل شهر ايفا مى كند. اين شهر كه در آن منظر سازى نقش غالب در تعيين شكل شهر ايفا مى كند. اين شهر 
در منظرى روستايى واقع است. به اجرا در آوردن سياست هايى براى توسعه ي 
پايدار صرفا به قراردادن ساخت و سازهاى شهرى در ارتباط با مشخصه هاى 
منظر، مانند: تپه ها، دره ها، رودخانه ها و جنگل ها خالصه نمى شود. چيزى كه 
از اهميتى مشابه برخوردار است احترام براى عملكرد اكولوژيك منظر مى باشد 
اندازه و تداوم زيستگاه ها عوامل مهمى در حفظ ارزش اكولوژيك امكانات منظر 

يك شهر مى باشند.

منظردرون و فضاى برون
اين تقسيم بندى بين دو نوع فضاست. محيط به عنوان يك قلمرو كه براى 
برآوردن نيازهاى معقول اجتماعى و دادوستد مردم اشغال شده و به وسيله ي 
شبكه ي ترافيك تغذيه مى شود. حاال يك روند طبيعى به وجود مى آيد و آن 
اين كه اگر فضاى برون مورد استفاده قرار گيرد. سپس مردمى كه اين كار را 
انجام داده اند تالش مى كند تا منظر را در درون نيز براى نيازهاى انسانى به 
كار گيرند يعنى همان چيزى كه امروزه در فضاهاى درون انجام مى شود. در 
اين جا اختالف كمى ما بين آن دو، يعنى چشم انداز درون و فضاى خارجى 
معنى پيدا مى كند. اگر قرار است فضاى درون مورد بهره بردارى قرار گيرد، 
صرف كاربرد معمارى براى تحقق اين هدف كافى نيست. فضاهاى خارج محل 
نمايش كارهاى منفرد معمارى شيبه تصاوير در يك گالرى نيستند. فضاى برون 
محيطى است براى انسان كه در هر حالت مى تواند مدعى تصاحب آن باشد. 
انسان چيزى بيش از تصوير در يك گالرى تقاضا مى كند آن منظرى كه در 
اطراف انسان از كف، آسمان، ساختمان ها، درخت ها و سطوح با استفاده از هنر 

نظم مى تواند تجسم پيدا كنند. 
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نقش درختان در منظر شهرى
فضاى سبز موجود در شهرها نقش بسزايى در خلق منظر شهرى دارند و در ميان 
درختان به خاطر ساختار و حالت ويژه ي خود اهميت زيادى دارند. درختان مانند 
ساختمان ها، ساختارهايى دارند كه سبب ايجاد سبك معمارى گياهى مى گردد، 
شهرها با نسبت بااليى از فضاى باز روبرو هستند كه هر كدام از آن ها وضعيت 
فيزيكى خاصى دارند، از جمله اين فضاها مى توان به خيابان ها، ميادين و 
فضاهاى اطراف پاركينگ اشاره كرد كه مالك انتخاب درخت و پوشش گياهى 
براى هر كدام متفاوت است و انتخاب گياهان مناسب و سازگار با محيط در اين 
زمينه اهميت ويژه اى دارد، درختان از روى اندازه، شكل، تركيب رنگ، حالت و 
اسانسى كه توليد مى كنند برگزيده مى شوند. زمان تشكيل يا افتادن برگ ها، نوع 
سايه يا افتادن درخت براى انتخاب آن تأثير زيادى دارد. اوضاع زيست محيطى 
در محيط هاى شهرى متغيرتر از ديگر محيط هاى انسان ساخت است. سايه ى 
ساختمان ها، نور، باد، دما و خاك از محيطى به محيط ديگر متفاوت است. نور 
خورشيد نيز به دليل تأثير مستقيم بر رشد درختان نقش مهمى در انتخاب محل 
كاشت درختان دارد. كاشت درختان يكى از مؤثرترين و اقتصادى ترين راه هاى 
تلطيف محيط شهرى است. جاى گزينى درختان جديد به جاى قديمى، كشت 
گياهان روى پشت بام ها يا كنار پياده روها بحث ارتقاى كيفيت منظر شهرى 
مى شود. درختان براى ايجاد تغيير در هويت بصرى شهرى بايد به اندازه ي كافى 
بزرگ يا تعدادشان زياد باشد تا قادر به ايجاد جلوه ي خاصى در سيماى شهر 
شود. درختان و گياهان در شهرهاى امروزى در ايجاد منظر مناسب شهرى 
نقش بسزايى دارند، حتى اگر فاقد ارزش كاربرى باشند. يكى از اركان اصلى 
در طراحى فضاى سبز آشنايى با گياهان و خصوصيات آن ها مى باشد، مواردى 
مانند نوع آب وهوا، ميزان رطوبت، تابش خورشيد و جهت و ميزان وزش باد 
بايستى در انتخاب گونه ها مورد توجه قرار گيرد. در اين خصوص به مواردى 
مانند سازگارى گونه معرفى شده با خصوصيات آب و هواى منطقه، زيبايى و 
ظاهر آراسته، خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك گياه توجه ويژه شود چرا 
كه شايد پس از كاشت و مواظبت آن گياه نتواند هم خوانى الزم با محيط داشته 
باشد و بايد دانست كه گاهى صمغ و ساير اسانس هاى موجود در بخش هاى 
مختلف انواع گياهان مى تواند باعث مسموميت نيز شود كه البته سال هاست 
كه فضاى سبز شهرى پوشيده از درختان سبز جنگلى چون چنار، نارون و زبان 
گنجشك است و مهم ترين نوع پوشش در سطح زمين در پارك ها و ميادين 
چمن است، در صورتى كه بيشترين آلرژى از طرف همين گياهان ايجاد مى شود 
و چمن نيز با توجه به وضعيت خشكسالى ها و كمبود آب و هزينه ي باالى 
نگهدارى بايد در پاره اى از مناطق كه امكانات و بودجه ي وسيع در دسترس 
نيست از چرخه ي كشت و فضاى سبز خارج شود. بنابراين ايجاد تنوع گياهى 
و شناسايى آن امرى ضرورى و رويكردى الزامى براى بهبود فضاى زندگى 
در شهرها مى باشد تا بتوانيم با استفاده از گياهان و درختان فرصتى براى خلق 
يك منظر زيباى شهرى ايجاد نماييم كه البته تركيب مجسمه سازى و معمارى 
در توازن و وحدت بصرى شهرى دوچندان خواهد شد و اين خود مى تواند باعث 
شود تا درختان و گياهان نقش يك حائل ميان انسان و محيط دست ساز انسانى 

در جهت پيوند ساختمان ها كه از سنگ و آجر هستند خواهد شد. 

مبلمان شهرى
موفقيت فضاى شهرى و ميزان كارايى آن ها بستگى مستقيم به كيفيت فضاها 

دارد و اين امر نيز تابع امكانات و تجهيزاتى است كه در آن فضاها تعبيه شده 
است. اين تجهيزات بايد در نقش و عملكرد فضا بوده و استفاده ي از آن را 
تسهيل، راحت و بى خطر گرداند. همين امر است كه بحث مربوط به مبلمان 
شهرى را اهميت مى بخشد. هر گونه فعاليتى كه در فضاهاى شهرى مورد نظر 
باشد، راحتى آن بايد مد نظر قرار گيرد. گاهى رهايى از نور زياد خورشيد و زمانى 
ديگر دسترسى به آن ممكن است جزء اهداف دسترسى به فضا باشد. عامل ديگر 
فضاهاى نشستن براى استراحت موقت باشد كه در راحتى استفاده كنندگان از 
فضا مؤثر است. استفاده از عناصر طبيعى خصوصًا آب در ايجاد محيطى متفاوت 
با فضاهاى معمول شهرى نقش مؤثرى دارد. همچنين به كار گرفتن عناصر 
ديگرى همچون درخت و فضاى سبز خدمات عمده اى را در فضاى شهرى به 
عهده دارند؛ از آن جمله اند: اطاقك تلفن، دكه ي روزنامه فروشى، بليط فروشى، 
ايستگاه اتوبوس، صندوق پست، سطل زباله و نوع كف سازى بايد كيفيت فضا 

را ارتقاء بخشيده و جذابيت آن را افزايش دهد.

نتيجه گيرى                                                             
در بسيارى از شهر هاى قديمى ايران كه معمولى و ظاهرى نا آراسته دارند كه 
در تبيين علت اين درون گرايى در معمارى خانه هاى ايران مسئله ى چشمگير 
نبودن و امنيت و ايمنى در مقابل تجاوز نقش تعيين كننده اى داشته است. در 
مقابل  در  امنيتى، مالحظه كارى  به داليل سياسى،  ايران  قديمى  شهرهاى 
تعديات و تجاوزات عوامل حكومت امكان شكوفايى و بالندگى نيافته است 
و منظر شهرى در ايران در گذشته در غبارى از سادگى و بى پيرايگى پنهان 
مانده است. اكنون در شهرهاى ايران به داليل در اختيار گذاشتن نما و منظر 
شهرى در اختيار بساز بفروش ها و اعمال سليقه هاى شخصى سبب به وجود 
آمدن منظر شهرى نازيبا  شده است. همه ي اين ها هر چند جزئى و ناچيز به 
نظر مى رسد ولى نقش بسيار موثرى در منظر شهرى ايفا مى كنند و با افزايش 
نقش شهردارى ها در نماى ساختمان ها مى تواند اين ناهنجارى كه در شهرهاى 
ايران وجود دارد تا حدودى سر و سامان ببخشد. اين مقوله ي مهم شهرى را در 

اختيار بسازبفروش هاى شخصى قرار نداد.
خيابان ها و شبكه ى گذرگاهى بستگى به اين كه تا چه حد براى عابران 
ايمنى، راحتى و آسايش فراهم مى كند و از نظر ساخت و ساز و ابعاد چه 
تناسبى ميان ظرف و مظروف به وجود مى آورند در ارائه ى منظر شهرى 

نقش مؤثرى دارند.
نماى ساختمان ها به دليل اين كه نقش تعيين كننده اى درارائه ى منظر شهرى 
دارند، مقوله ي خصوصى نيست، بلكه در محدوده ي شهرى به عنوان حق عمومى 
تلقى مى شود، از اين رو ساماندهى و تعريف الگوى نماى ساختمان ها، صرفًا بايد 
در اختيار مديريت شهرى قرار گيرد اعمال سليقه هاى شخصى در طراحى نماى 
ساختمان ها موجب مى شود كه عناصر ناسازگار و گاه غير هم نسخ با محيط، 
منظر شهر نازيبايى به وجود آورند. اعمال سليقه هاى شخصى در ارائه ى نماى 
ساختمان ها را مى توان از اصلى ترين عوامل ناهنجارى در منظر شهرى ايران به 
شمار آورد. هچنين مبلمان شهرى اعم از اين كه در مفهوم گسترده يا محدود آن 
به كار گرفته مى شود، نقش بسيار مهمى در شكل گيرى منظر شهرى دارد مثل 
جانمايى و محل قرارگيرى كيوسك هاى تلفن، سطل زباله، صندق هاى پست، 
عالئم راهنمايى و رانندگى، نصب نيمكت ها در كنار پياده روها، تعيين حريم 
ايستگاه هاى اتوبوس و ورودى هاى مترو، عالئم هشدار دهنده ي تقاطع هاى راه 

آهن شهرى و صندوق هاى صدقه نصب مى شوند.

منابع و مآخذ:
كتاب  احمد،  سعيد نيا،   .1
جلد  ــا،  شــهــردارى ه سبز 
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ســازمــان شــهــردارى هــا و 
دهيارى ها، چاپ سوم، 1383.  
محمدتقى  رهنمايى،   .2
ــاحــث و  ــب مــجــمــوعــه م
شهرسازى،  ـــاى  روش ه
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مقدمه
زماني كه از خيابانهاي تاريخي سخن ميگوييم، همواره مواجه با مكاني هستيم كه زمان در آن متراكم شده، درجايجاي آن نشانهايي از پايداري و سرمايهگذاري 
نسلهاي متفاوت وجود دارد. اين چنين پايداري خيابانهاي كهن قبل از پايداري بناها، پايداري بنيانها و ارزشهاي اجتماعي، فرهنگي و تاريخي است. بديهي است 
تخريب اين مسيرها در واقع تخريب و تضعيف اين بنيانها و ارزش هاى هويتبخش ميباشد. به قول هيوسان: "انگيزه ى حفاظت از گذشته، جزئي از انگيزه ى حفظ 
خويش است". بدون آگاهي از اين كه كجا بوديم مشكل بتوان گفت كجا ميرويم. گذشته اساس و پايه ى هويت فردي و جمعي است. عناصر گذشته به عنوان نهادهاي 
فرهنگي، منبع اهميت ميباشد. تداوم بين گذشته و حال به جاي هرج و مرج و بينظمي حس تناوب را ايجاد ميكند. انگيزه ى دلبستگي به گذشته عامل مهمي در انطباق 

با شرايط موجود است و به عنوان يك حامي اجتماعي در شرايط ضعف و يا تهديد اعتماد، هويت ملي را تقويت ميكند (طاهري،16:1381). 
بخشهاي تاريخي شهر در زمينه ى كل شهر امروز همان نقشي را دارند كه عناصر و يادمانهاي اصلي در شهر گذشته داشتند. يعني هويتبخشي، هدايت، نقاط عطف، 
مركز فعاليت و تحرك و جايگاه خاطرات جمعي. شهري كه فاقد اين عناصر باشد شهري است با هويت مخدوش، بدون جاذبه و بدون معني، البته به هر حال شهرها در 
صورت فقدان پيشينه، براي اين عناصر جايگزينهايي براي آنان توليد خواهند كرد. اما نخست اين كه اين توليد در زماني طوالني صورت ميگيرد و دوم اينكه توليد آنها 
لزومًا به معني بهترين پاسخ نيست. بر اينها بايد عدم پاسخگويي به ريشههاي هويتي جامعه و خاطرات جمعي آن را افزود. آنچه مسلم است اين است كه پيوند گذشته 
شهر با آينده ى آن نتيجهاي غنيتر، پايدار تر و مقرون به صرفهتر ايجاد ميكند كه نه تنها به حفظ گذشته ميانجامد، بلكه عامل مهمي در ارتقاي كيفيت شهر در آينده 

است. حال اگر خواستار حفظ هويت شهري هستيم نميتوان بخشهاي تاريخي را به فراموشي سپرد و بخشهاي جديد را جايگزين آن ها نمود.

فعاليت
به تمامي افعال انساني كه در راستاي برآوردن يكي از نيازهاي او انجام ميگيرند، فعاليت گفته ميشود. عليرغم تنوع زياد رفتارهاي انساني، ميتوان آن ها را از طريق 

تشابه در جنبه ى فيزيكي آن ها يا اشتراك برآوردن نياز، در بستههاي بزرگتري دستهبندي كرد و به آن نام يك فعاليتخاص را داد (پاكزاد 32:1385). 
هر فعاليتي كه توسط انسان صورت مي گيرد، متكي به فرهنگ است و فرهنگ نتيجه مقررات نامدون(عرف)، عادات، آداب و رسوم، سنت ها، سبك و شيوههاي متداول 
زندگي است. از سوي ديگر، دانش شهرسازي با فضاهايي سرو كار دارد كه فعاليت هاي مختلفي در آن ها جريان داشته و به آن ها معني ميدهند. فعاليتهاي جاري در 

اين محيطها تابع خصوصيات فرهنگي جامعهاي است كه صاحبان اين فعاليتها به آن ها تعلق دارند. (بحرينى235:1388)
فعاليت هايي را ميتوان مرتبط با فضاي شهري خواند كه بهگونهاي حضور فرد و ساير افراد در يك فضاي مشترك و عمومي با ديگران در آن ها دخيل است. فعاليت هايي 
كه در حضور ديگران امكانپذير نيستند از اين مقوله حذف ميگردند. البته ممكن است يك فضاي شهري به عدهاي از رفتارها اجازه ى بروز ندهد. ولي همين كه 
بسترمناسب براي تعدادي از رفتارهاي ناشي از يك فعاليت را فراهم آورد ميگوييم اين فعاليت در ارتباط با فضاي شهري موجوديت دارد، مانند: راه رفتن، نشستن، ديدن، 

شنيدن، صحبت كردن، خريد و فروش و... (پاكزاد32:1385)

دكتر مصطفي عباس زادگان
استاديار دانشكده معماري وشهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران

رامين نوروزيان
 دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه علم و صنعت ايران

بازشناسي مفهوم قرارگاه هاي رفتاري در 
كيفيتبخشي به فضاهاي شهري

نمونه ى موردي، خيابان تاريخيـ  گردشگري سپه قزوين

چكيده
در توسعههاي جديد شهري، جايي كه عمده ى تمركز پروژههاي شهري 
روي كالبد و بدنهى ساختمانهاي پيرامون فضاهاي شهري بوده است، 
در  و  شعارگونه  پروژهها صرفاً  گونه  اين  به  رفتاري  ـ  فعاليتي  رويكرد 
مقياس مطالعات كتابخانهاي بوده است. نوع نگاه به ساماندهي پروژههاي 
موضعي و موضوعي شهري فقط تكبعدي بوده و حضور انسان و رفتارهاي 
به  كه  ناديده گرفته شده است. در صورتى  در محيطهاي شهري  وي 
انسان به عنوان مهم ترين گروه ذينفع در فضاهاي شهري توجه كافي 
صورت نگيرد و شهرسازان به نيازهاي او در فضاهاي شهري پاسخ ندهند. 
محيطهاي شهري عليرغم برخورداري از محوطهسازي ها و طراحي منظر 
هدفمند، فاقد روحيات فضايي كيفيات محيطي مناسب ميباشد. اين مقاله 
درصدد است تا با تدقيق مفهوم قرارگاههاي رفتاري در بستر محيطهاي 
شهري كيفيت فراموش شده در فضاهاي شهري رابازگردانده به عبارت 
ديگر اين مقاله رويكرد رفتاريـ  فعاليتي به خيابان شهري به عنوان يك 
فرهنگ  سراي رو باز داشته و در ارتباط با يكمحور گردشگري ـ تاريخي 

به آزمون گزارده ميشود.
كلمات كليدي: فعاليت، قرارگاه رفتاري، كيفيت، خيابان، فضاي شهري
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وجود مردم و فعاليتهاي آنها در فضاي شهري عاملي جذاب براي حضور 
ديگران در فضا در شكل گيري رفتارهاي متنوع مي باشد.

رفتار
 نحوه ى انجام يك فعاليت را رفتار گويند. رفتار انساني برايندي از انگيزهها 
و نيازهاي فرد، زمان و مكان، تصوير ذهني فرد از دنياي خارج، فرهنگ و 

ارزشهاي اجتماع و... ميباشد(لنگ 97:1381).
بنابراين هر فعاليت تحت تأثير عوامل مختلف فوق ميتواند اشكال متفاوتي به 
خود بگيرد و رفتارهاي متنوعي را باعث شود. پس آنچه ما ميبينيم رفتارهاي 
انساني هستند نه فعاليتها، مثًال روي نيمكت نشستن، چمباتمه زدن، لم دادن 
و... رفتارهاي مرتبط با فعاليت نشستن هستند. رفتار تنها تابع فعاليت نيست بلكه 

تركيبي از فعاليت و زمان و مكان ميباشد. ( پاكزاد، 37:1385)تركيبي از فعاليت و زمان و مكان ميباشد. ( پاكزاد، 37:1385)

محيط
محيط به آنچه در پيرامون وجود دارد و بصورت بالقوه با فرد در ارتباط قرار 
اطالعات  تمامي  دريافت  امكان  فرد  كه  اطالق ميشود. هر چند  ميگيرد، 
موجود را نداشته باشد. محيط تمامي اطالعاتي است كه از پيرامون ما ارسال 
ميگردند. هر چند كه تنها برخي از آنان در گزينش ادراك، جذب ميگردند. 
محيط مجموعهاي از زيرمحيطهاي گوناگون است كه هر يك بنا به شرايط 
ادراك فرد، بعنوان محيطي مستقل دريافت ميگردند. همچون يك محله و 
خياباني از آن محيط ميتواند از عناصر طبيعي مانند(كوه و جنگل)، مصنوعى 

(مانند ميدان و خيابان) و يا تركيب آنان (مانند پارك) تشكيل شود.
فضاي شهري نيز به عنوان ساختهاي مصنوع در پاسخگويي به مسائل شهري 
و...) يك محيط محسوب ميگردد.  اجتماعي،كالبدي  (ترافيكي،  شهروندان 

(پاكزاد، 59:1385)

ارتباط رفتار و محيط
از الگوهاي گوناگوني براي بررسي محيط و رفتار انسانها استفاده شده است. 
الگوي رفتاري ميگويد انسان موجودي رفتارمحور است. اين رويكرد كنشگرانه 
بر وابستگيهاي محيطي به مثابه ى عوامل تعيينكننده رفتار تأكيد دارد و تالش 
ميكند آنها را شناسايي و در طراحي لحاظ كند. در الگوي بومشناختي، رفتار و 
محيط چنان در هم تنيده شده است كه تفكيكشان دشوار است. رفتار در بستر 

محيط تعريفپذير است. (آلتمن،13:1382)
طراحي شهري به هيچ وجه نبايد قصد رويارويي و برخورد مستقيم با الگوهاي 
رفتاري جامعه و تغيير و يا اصالح آنها را داشته باشد. بلكه بايد سعي كند با 
استفاده از ابزار و وسايل موجود طراحي شهري و بكارگيري تكنيكهاي مفيد و 
موثر، فضاها و عناصر مربوط به آنها را به گونهاي طرح نمايد كه با تسهيل انجام 
رفتارهاي مطلوب آنها را تشويق و با ايجاد مانع براي انجام رفتارهاي نامطلوب، 

اينگونه رفتارها را محدود و يا كًال متوقف نمايد. (بحريني،4:1375)
در اين بخش به بررسي مقوله «ارتباط رفتار و محيط» و همچنين «عكسالعمل ها 
در انطباق با محيط» مى پردازيم. راپاپورت ارتباط رفتار و محيط را در سه سطح 

طبقهبندي كرده است: (عباس زادگان،1384)

(Enviromental determinism) 1ـ جبرگرايي
در اين نظريه محيط كالبدي هيچ ارتباطي با نوع رفتار ندارد. گويي محيط نوعي 
اجبار مبني بر بهكار بردن نوعي رفتار خاص ايجاد ميكند و مسئله ى رفتار و 

فرهنگ در اين نظريه جايي ندارد.

(Enviromental posibilism) 2ـ امكان دهندگي
در اين نظريه محيط امكان و يا محدوديت فراهم ميسازد و رفتار بر اساس 
مسائل فرهنگي شكل مى گيرد. در اينجا بحث انعطافپذيري مطرح مى شود. 
از ديگر مثال هايى كه مى تواند امكان دهندگي محيطي را توجيه نمايد، در يك 
پارك محلهاي به عنوان مثال استقرار نيمكت (يكي در كنج و ديگري در گذر 
عبوري) امكان نشستن در هر دو نيمكت وجود دارد و اينجاست كه مفهوم تاثير عبوري) امكان نشستن در هر دو نيمكت وجود دارد و اينجاست كه مفهوم تاثير 

مسائل فرهنگي هويت پيدا ميكند.

(Enviromental probablism) 3ـ احتمال دهندگي
در اين نظريه محيط به داليل شرايط كالبدي خاص احتمال بروز برخي رفتارها 
را افزايش ميدهد. به عبارت ديگر محيط شرايطي ايجاد ميكند كه احتمال بروز 
برخي رفتارها را نسبت به برخي ديگر افزايش ميدهد. در اينجا بحث گوناگوني 
و حق انتخاب پيش ميآيد، اما قدرت انتخاب خود به ميزان تحرك بستگي پيدا 

ميكند. (عباس زادگان، 1384)
محيط، بستري جهت شكلگيري قرارگاه رفتاري يا گرههاي فعاليتيـ  رفتاري 
نياز به بستري جهت بروز الگوهاي خاص رفتاري و تعامالت اجتماعي مردم 
داشته و محيطهاي شهري قابليت تبديل به يك نشانه ى فعاليتي در دو مقياس 
خرد و كالن دارد. بدين منظور كه در برخي موارد كل محيط به عنوان يك 
قرارگاه رفتاري بزرگمقياس بوده و در برخي موارد بخشي از محيط اين نقش 
را ايفا مينمايد. پس منظور از محيط در اين پژوهش زمينه، جهت شكلگيري 

قرارگيري قرارگاه رفتاري است.

كيفيت هاي فضاي شهري
كيفيت

كيفيت واژه اي است كه در تمامي رشتههاي هنري، علمي و صنعتي به شكل 
شهودي (درون ذهني) درك و به صورت مستمر در چارچوب گفتمان حوزههاي 
مزبور به كار برده ميشود. با اين وجود، تالش براي درك كامل معناي اين واژه 
تالشي ساده و آسان نيست. دشواري اين امر نه به واسطه ى معناي شهودي 
واژه (كه به سادگي قابل وصف است) بلكه از سرشت متكثر و چندگانه ى آن 
يعني مفهومي است  مفهومي دووجهي است،  "كيفيت"  سرچشمه ميگيرد. 
روشن و واضح، ولي در عين حال چند پهلو؛ مفهومي است قابل فهم ولي 
در عين حال فرار كه به راحتي تن به تعريف شدن نميدهد. به عبارت ديگر 
هنگامي كه اين واژه در مورد كيفيتهايي ملموس همچون سختي، نرمي و 
غيره به كار گرفته ميشود مفهومي روشن و قابل فهم دارد؛ ليكن زماني كه در 
مورد كيفيت هاي غير ملموسي نظير زيبايي، شكوه، تأثيرگذار و غيره استفاده 
ميشود، به مفهومي فرار و چند پهلو مبدل ميگردد. گستردگي ابعاد و جوانب 
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هر دو حالت مورد اشاره باعث گرديده است كه مفهوم كيفيت به مفهومي نسبي 
كه واجد معنايي فراتر و متفاوت با معناي بديهي و معمول آن است، تبديل شود. 

(گلكار، 40: 1380)
معناي لغوي واژه ى كيفيت در فرهنگ زبان فارسي عميد، چگونگي، چوني، 

صفت و حالت چيزي عنوان گرديده است.
واژه ى «كيفيت» در زبان انگليسي به معناي چيزي است كه يك شخص، 
يك شيء و يا يك فكر داشته و موجب خاص و جالب شدن آنها ميگردد. 
فرهنگ انگليسي آكسفورد نيز در ذيل واژه ى كيفيت چهار معنا به ترتيب زير 

ارايه مينمايد:
1. درجه ى خوبي و ارزش چيزها
2. خوبي و كمال به مفهوم عام

3. صفات و خصوصيات
4. جنبه ى ويژه و عاليم مميزه

 (quantity) «واژه ى «كيفيت» بعضي اوقات به عنوان متضاد واژه ى «كميت
به كار گرفته ميشود، كه در اين حالت بر خالف مفهوم كميت كه به خصوصيتي 
غير ملموس اشاره مينمايد. مراد از واژه ى كيفيت، هنگامي كه به عنوان درجه 
و ميزان خوبي يك شيء به كار ميرود، اين است كه درجهى خوبي آن شيء 
زياد است. به عبارت ديگر واژه ى كيفيت در زبان انگليسي، چنانچه بدون قيد 
و اضافات به كار رود، به مفهوم كيفيت خوب است. لذا كيفيت يك شيء از اين 

نظر به درجه و ميزاني كه يك شيء از شيء ديگر بهتر است اشاره دارد.

كيفيت در فضاي شهري
واجد  پديدهها  ديگر  همچون  شد  گفته  كه  همانطور  نيز  شهري  فضاهاي 
مولفههاي معنايي، عملكردي و فرمي ميباشند هر چقدر اين مولفهها همسوتر 

و هماهنگتر باشد كيفيت فضا بهتر ميشود.
تجربه ى اجراي طرحهاي شهري در ايران، چه در بافتهاي موجود كه در قالب 
برنامه ى طرحهاي جامع صورت پذيرفته و چه در بافتها و توسعه هاى جديد كه 
درقالب برنامههايي نظير شهرهاي جديد و پروژههاي آمادهسازي صورت گرفته، 
نشان داده است كه برنامههاي مزبور درخلقمحيطهاي شهري واجد كيفيت 

مطلوب با توفيق چنداني روبرو نبوده اند. (گلكار، 39:1380 )
برخي، مفهوم كيفيت محيط شهري را وابسته به عناصر و فعاليتهايي كه به 
شهر، شهريت ميبخشند و ارزشهايي كه عناصر شهريت را كيفيتميدهند، 

ميدانند.
تيبالدز در كتاب «شهرسازي انسان محور» مفهوم «كيفيت زندگى» را مفهومي 
جامع ميداند (Quality of life) كه كيفيت محيطي رادر دل خويش دارد. 
وي مينويسد: «كيفيت زندگي» واژهاي پيچيده در رابطه با شرايط و وضعيت 
جمعيت، در يك ناحيه است. دربرگيرنده ابعاد رواني است كه شاخصهايي 
همچون رضايت، شادماني و امنيت را دربرميگيرد. در برخي موارد رضايتهاي 

اجتماعي (Social Satisfaction) نيز ناميده ميشود. (تيبالدز 39:1380 )

تأثير رفتار بر كيفيت فضا
از طريق رواج دادن برخي رفتارها يا كاستن از بعضي رفتارهاي ديگر در فضا، 
ميتوان احساس خاصي را در افراد ايجاد نمود، به طورى كه كيفيت ويژه اي ميتوان احساس خاصي را در افراد ايجاد نمود، به طورى كه كيفيت ويژه اي 
را از فضا استنباط نمايند. براي مثال فرد فضايي كه انواع رفتارها با تراكم 
زياد در آن اتفاق ميافتد، زنده احساس ميكند و به آن كيفيت سرزندگي را 
مترتب ميسازد. اما به فضايي كه تنها مردم بصورت پراكنده بر روي نيمكتها 
نشستهاند، چنين كيفيتي نسبت داده نميشود، يا آن كه مردم در فضاهايي كه 
رفتارهاي خالف در آنها كمتر اتفاق ميافتد، احساس امنيت ميكنند و فضا را 

امن ميخوانند. (پاكزاد، 56:1385)

جدول (1ـ2):  مقايسه تطبيقي مولفههاي كيفيت محيطي

نمونه موردي: خيابان سپه قزوين
محدوده ى  در  و  يك  منطقه ى  در  سپه"  "خيابان  مطالعه  مورد  محدوده ى 
فرهنگي ـ تاريخي شهر قرار دارد و از ضلع شمالي به مجموعه عاليقاپو و از 

ضلع جنوبي به خيابان راه آهن منتهي ميشود.
خيابان سپه اولين خيابان طراحي شده در ايران است كه در دوره ي صفوي در 
زمان شاه طهماسب اول ساخته شده و در سال 1387 رسمًا به عنوان اولين 
خيابان ايران در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. ساخت اين خيابان 
همزمان با ارگ صفوي بوده است. خيابان سپه در دوره ي صفوي عرض بيشتري 
داشته و مدل اوليه ساخت ميدان نقش جهان بوده و در دوطرف آن دو رديف 
جوي آب وجود داشته است. به گفتهي يكي از محققين اين خيابان جزء اولين 

چهار باغهايي بوده كه در دوره ي صفوي در ايران ساخته شده است.
با توجه به اين كه سايت در يك بافت تاريخي قرار گرفته است، حضور افراد 
اصيل در بافت كمتر به چشم ميخورد چرا كه با توجه به كمبود امكانات در 
محدوده ى سايت اكثر ساكنان ترجيح داده اند به نقاط باالي شهر مهاجرت 
نمايند. به همين دليل قشر جوان در محدوده ى بافت كمتر به چشم ميخورد. 
ساكن در بافت به لحاظ مالي جزء طبقه ى متوسط و فقير ميباشند و مشاغل 
آن ها عمومًا شامل: كارگري در صنايع، كار در مزارع و كشتزارها و باغات 
اطراف شهر است. در بررسيهاي به عمل آمده از مطالعات ميداني مشخص 
شد رفتارهاي گوناگوني در خيابان سپه وجود دارد. اين الگوهاي رفتاري به شرح 

زير در سايت جريان دارند:
با توجه به اين كه مقاله ، رويكرد رفتاري به طرح ساماندهي خيابان سپه قزوين 
دارد بر اساس جدول مولفههاي كيفيتبخش محيطي مواردي كه مرتبط با بعد 

فعاليتي و رفتاري اين فضاي شهري دارند به قرار زير است:
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بر اساس يافتهها و استنتاجات فوق ميتوان نقشه ى زير را ارائه داد:

جمع بندي:
محيط شهري خوب به عنوان يك قرارگاه رفتاري پويا مكاني 
است كه تا حدي با فرهنگ، فعاليت و رفتارهاي وي تناسب 
داشته باشد و ابزاري براي برقراري پيوند بين فرد و جامعهاش، 
گذشته و تاريخش، حيات شهري، زمان، محيط و طبيعت 

مولفههاي كيفي محيط كه به آن ها اشاره گرديد از بعد فعاليتي 
و رفتاري در شكلگيري محيطهاي شهري، كيفياتي هستند 
كه ميبايست در شهرها مورد نظر قرار گيرند و به صورت 
يكي از اركان اصلي برنامهريزي و طراحي شهري براي ارتقاء 

كيفي محيط با رويكرد فعاليتي رفتاري مطرح ميگردند.
مسئله ى ديگر همانا چگونگي رسيدن به اين مفهوم و كيفيت 
فضايي و بخشيدن مفهوم فعاليتي رفتاري به اين موضوع و 
ارائه ى دستورالعملها و راهكارهاي مربوط، در شهرها است. 
دميدن  نيازمند  مهمترين فضاي شهري  عنوان  به  خيابان 
روحيه ى فضايي مطلوب بوده و اين مهم با اعمال مؤلفههاي 
كيفيتبخش فضا و تعريف فعاليتهاي رسمي و غيررسمي 

منابع و ماخذ:
آلتمن، ايروين، محيط و رفتار اجتماعي (خلوت، فضاي شخصي، قلمرو و ازدحام)، 

ترجمه ى علي نمازيان (1382)، انتشارات دانشگاه شهيدبهشتي، تهران.
بحريني، سيد حسين، 1388، تحليل مباني نظري طراحي شهري معاصر، بهناز بكري، 

Lang, 1987:97 .سوده تقابن، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
پاكزاد، جهانشاه، 1385، مباني نظري و فرآيند طراحي، انتشارات سازمان مسكن 

و شهرسازي.
تيبالدز، فرانسيس، شهرسازي شهروندگرا) ارتقاي عرصههاي همگاني در شهرها و 

محيطهاي شهري(، ترجمه ى محمد احمدينژاد، 1831، نشر خاك.
شهر  مركزي  بافت  نوسازي  در  شهري  هويت  حفظ  رضا،  حميد  طاهري، 
مشهد(1381)،  پاياننامه ى كارشناسي ارشد شهرسازي، به راهنمايي مصطفي 

عباس زادگان، دانشگاه علم و صنعت ايران.
عباس زادگان، مصطفي، ابعاد اجتماعيـ روان  شناختي فضاهاي شهري(1384)، 

مجله ى بينالمللي علوم مهندسي، جلد 61، شماره 1.مجله ى بينالمللي علوم مهندسي، جلد 61، شماره 1.
"گلكار، كورش، 1380، "گلكار، كورش، 1380، "مولفههاي سازنده ى كيفيت طراحي شهري"، فصلنامه ى 

صفه، تهران، سال يازدهم، شماره ى 23.
محيط،  طراحي  در  رفتاري  علوم  نقش  معماري،  نظري  آفرينش  جان،  لنگ، 

ترجمه ى عليرضا عينيفر(1381)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

جمع بندي:
محيط شهري خوب به عنوان يك قرارگاه رفتاري پويا مكاني 
است كه تا حدي با فرهنگ، فعاليت و رفتارهاي وي تناسب 
داشته باشد و ابزاري براي برقراري پيوند بين فرد و جامعهاش، 
گذشته و تاريخش، حيات شهري، زمان، محيط و طبيعت 

پيرامونش گردد.
مولفههاي كيفي محيط كه به آن ها اشاره گرديد از بعد فعاليتي 
و رفتاري در شكلگيري محيطهاي شهري، كيفياتي هستند 
كه ميبايست در شهرها مورد نظر قرار گيرند و به صورت 
يكي از اركان اصلي برنامهريزي و طراحي شهري براي ارتقاء 

كيفي محيط با رويكرد فعاليتي رفتاري مطرح ميگردند.
مسئله ى ديگر همانا چگونگي رسيدن به اين مفهوم و كيفيت 
فضايي و بخشيدن مفهوم فعاليتي رفتاري به اين موضوع و 
ارائه ى دستورالعملها و راهكارهاي مربوط، در شهرها است. 
دميدن  نيازمند  مهمترين فضاي شهري  عنوان  به  خيابان 
روحيه ى فضايي مطلوب بوده و اين مهم با اعمال مؤلفههاي 
كيفيتبخش فضا و تعريف فعاليتهاي رسمي و غيررسمي 

سازگار قابل حصول ميباشد.

منابع و ماخذ:
آلتمن، ايروين، محيط و رفتار اجتماعي (خلوت، فضاي شخصي، قلمرو و ازدحام)، 

ترجمه ى علي نمازيان (1382)، انتشارات دانشگاه شهيدبهشتي، تهران.
بحريني، سيد حسين، 1388، تحليل مباني نظري طراحي شهري معاصر، بهناز بكري، 

سوده تقابن، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1987:97 ,
پاكزاد، جهانشاه، 1385، مباني نظري و فرآيند طراحي، انتشارات سازمان مسكن 

و شهرسازي.
تيبالدز، فرانسيس، شهرسازي شهروندگرا) ارتقاي عرصههاي همگاني در شهرها و 

محيطهاي شهري(، ترجمه ى محمد احمدينژاد، 1831، نشر خاك.
شهر  مركزي  بافت  نوسازي  در  شهري  هويت  حفظ  رضا،  حميد  طاهري، 
مشهد(1381)،  پاياننامه ى كارشناسي ارشد شهرسازي، به راهنمايي مصطفي 

عباس زادگان، دانشگاه علم و صنعت ايران.
عباس زادگان، مصطفي، ابعاد اجتماعيـ روان  شناختي فضاهاي شهري(1384)، 

مجله ى بينالمللي علوم مهندسي، جلد 61، شماره 1.مجله ى بينالمللي علوم مهندسي، جلد 61، شماره 1.
گلكار، كورش، 1380، 

صفه، تهران، سال يازدهم، شماره ى 23.
محيط،  طراحي  در  رفتاري  علوم  نقش  معماري،  نظري  آفرينش  جان،  لنگ، 

ترجمه ى عليرضا عينيفر(1381)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
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1ـ مقدمه
بافت هاى كهن با ساخت وسازهاى بى رويه و نادرست و عدم توجه و رسيدگى 
به آن ها، در بيشتر شهرهاى ايران رو به ويرانى و تخريب است. اين مسأله 
پيامدهاى منفى بسيارى را در شهرها و گاه حتى در روستاها در بر داشته است. 
ناديده گرفته شدن انسان (به عنوان فرد پياده)، فقدان حيات شهرى، تخريب 
عرصه هاى عمومى، از بين رفتن خاطرات جمعى و بسيارى آثار سوِء ديگر 
مى توانند در شمار اين پيامدها قرار گيرند. ولى آن چه كه در اين پژوهش تأكيد 
بيشترى روى آن شده، ارزش اين بافت ها و آثار و بناهاى ارزشمند موجود در 
آن در گردشگرى و جذب گردشگران است. حضور گردشگران مى تواند اثرات 
مثبت بسيارى را برجاى گذارد. درك و شناخت محيط، آشنايى با فرهنگ و 
رسوم مردمان و نحوه ى تفكر آن ها در هر منطقه، افزايش عرصه هاى عمومى، 
ارتقاى حيات شهرى، رشد و سود اقتصادى، حفظ ساكنين بافت و بسيارى ديگر 

از جمله ى اين اثرات مثبت هستند.
درحال حاضر با سرعت زياد، بافت تاريخى شهر مشهد (بافت پيرامون حرم امام 
رضاع) و بافت هاى با ارزش متصل به آن در حال نابودى و تخريب است و نقش 
انسان، فرد پياده و گردشگر به كلى ناديده گرفته شده. هتل ها و مهمان پذيرها 
به دليل سود اقتصادى زياد، به سرعت درحال افزايش است كه جايگزين بافت 

تاريخى و عناصر ارزشمند شهر مى شوند.
مسيرهاى پياده ى گردشگرى تاريخى مى تواند هم باعث حفظ بافت و آثار 
ارزشمند گدشته شود و هم با طراحى براى انسان، ارزش هاى گذشته را احيا 
كند و در كنار اين ها بسيارى مشكالت ديگر و كمبودهاى امروز را برطرف نمايد 

و محيطى جذاب براى گردشگران به وجود آورد.
مسيرى كه براى اين راه ها در نظر گرفته مى شود بايد داراى جذابيت ها و 
ارزش هاى منحصر به فرد خود باشد و طورى مسيريابى شود كه فرد پياده را 

خسته نكند و به عبارتي نه زياد طوالنى باشد و نه كوتاه. 
براى اين منظور نخست بايستي نقاط ارزشمند تاريخي و آثار مهم معماري 
براى  كه  عوامل  شناسايي شوند، سپس يك سرى  ديگر  ارزشمند  عناصر  و 

راضيه رضازاده
دكتراى طراحى شهرى، استاديار دانشكده ى معمارى و شهرسازى، دانشگاه علم وصنعت

فرزاد زرين قلم
 دانشجوى كارشناسى ارشد طراحى شهرى، دانشگاه بين المللى امام خمينى

يافتن مسير اهميت دارند، بايد فهرست شده و پس از اولويت بندى، باتوجه 
به آن ها و پس از برداشت ميدانى، بهترين مسير مشخص شود. براى راحتى 
بيشتر گردشگران، پس از مسيريابى نقشه اى تهيه مى شود كه مسيرها روى آن 
مشخص شده است و تعداد بناها و آثارى كه مى توانند در آن راه از آن ها ديدن 

نمايد و هم چنين زمان الزم براى پياده روى مشخص مى شود.

2ـ گردشگرى
2ـ 1ـ تعريف گردشگرى و گردشگر

تا چندى پيش شايد به گردشگرى فقط از نگاه يك گرايش در يك رشته ى 
خاص (مثًال جغرافيا) توجه مى شد. ولى امروزه گردشگرى مفاهيم گسترده اى 
پيدا كرده و توجه بيشترى به آن صورت گرفته است، در حدى كه امروزه از آن 
به عنوان فعاليت چهارم (در كنار كشاورزى، صنعت و خدمات) نام برده مى شود 

(موحد، 1386، 2).
(پاپلى،  بين رشته اى آن  به دليل گستردگى موضوع گردشگرى و خاصيت 
1385، 13) و هم چنين پيچيدگى گردشگرى به مثابه امرى تجربى، ذهنى و 
احساسى (Morgan, 2010, 3)، تعاريف گوناگون و توضيحات بسيارى راجع 
به مفهوم آن در منابع مختلف داده شده است. در اين پژوهش تا حدى به تعاريف 
پرداخته مى شود كه مفهوم آن براى دريافِت بهتر مطلب اصلى (مسير پياده ى 
گردشگرى) روشن شود. در هر تعريف روى يك بعد خاص از ابعاد گردشگرى 
(مانند فاصله، زمان، اجتماع، آگاهِى انتخاب و غيره) تأكيد بيشترى شده است.

لغت گردشگرى (Tourism) از كلمه ى Tour گرفته شده كه به معنى 
Wikipediaگشتن است (پاپلى، 1385، 18 و Wikipediaگشتن است (پاپلى، 1385، 18 و Wikipedia: واژه ى گردشگرى). كولتمن 
گردشگرى را مسافرتى كوتاه مدت كه از نقطه اى شروع و در نهايت به همان 
نقطه باز مى گردد و در طول مسافرت بر اساس يك برنامه ى خاص از مكان ها 
و جاهاى متعدد ديدار مى شود و مبالغ زيادى ارز كه گردشگران خرج مى كنند، 
تعريف نموده است (Michel, 1989, 3 به نقل از: پاپلى، 1385، 14). در 
تعريفى كه در كنفرانس بين المللى سفر و گردشگرى توسط سازمان جهانى 

مسيريابى راه هاى پياده ى گردشگرِى تاريخى
نمونه ى موردى  : شهر مشهد

چكيده:
بافت تاريخى شهرها امروزه بنا به داليل متعددى در حال فراموشى و نابودى است. توجه به اين بافت ها و ميراث گران بهاى نهفته در 
دل آن ها شايد يكى از بااهميت ترين و ضرورى ترين مسائل امروزه باشد. اين موضوع از جنبه هاى گوناگون قابل بررسى است و راه حل ها و 
پيشنهادات متفاوتى براى احياى اين بافت ها مى توان داد. مسيرهاى پياده ى گردشگرى راه حلى است كه اين پژوهش به آن پرداخته است. 
راه حلى دوجانبه كه هم بافت هاى كهن را احيا مى كند و هم باعث جذب گردشگران و پيامدهاى مثبت آن مى شود. اين راه حل، آثار و پيامدهاى 
جنبى بسيارى هم چون رفع كمبودها، احياى ارزش ها و سنت ها، خدمات رسانى و حفظ ساكنين بافت را باعث مى شود. براى اين منظور پس 
از بيان نمودن مبانى نظرى مربوط به گردشگرى و مسيرهاى گردشگرى، بافت تاريخى شهر مشهد به عنوان نمونه ى موردى انتخاب، آثار 
و نقاط تاريخى مربوط به دوره هاى مختلف تاريخى مشخص و سپس سه مسير گردشگرِى پياده و يك مسير مخصوص اتوبوس پيشنهاد 
شده است. دوره ى تاريخى هريك از بناها، سرعت فرد پياده، آداب بازديد از بناهاى مذهبى، طول مسير و زمان مورد نياز براى بازديد از 
آثار تاريخى از جمله عواملى بودند كه در انتخاب مسيرها نقش عمده داشتند. روش تحقيق اين پژوهش بر پايه ى مطالعات كتاب خانه اى 
وميدانى استوار است. مبانى نظرى بر اساس مطالعات كتاب خانه اى تهيه شده و اطالعات نمونه ى موردى بر اساس برداشت هاى ميدانى 

به دست آمده است.
واژگان كليدى: راه پياده، گردشگرى، مسيرهاى گردشگرى، بافت تاريخى، مسير ويژه ى اتوبوس
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شامل  گردشگرى  مى شود،  مطرح   (UNWTO) متحد  ملل  گردشگرى 
فعاليت هاى جابجايى و اقامت فرد به محيطى غير از محيط هميشگى اش است 
كه كمتر از يك سال باشد و اهدافى چون تفريح، كار و غيره را در بر مى گيرد 

.(Goeldner, 2009)

2ـ2ـ انواع گردشگرى
چون  عواملى  دارند.  نقش  گردشگرى  در  متفاوتى  بسيار  و  مختلف  عوامل 
ارزش هاى فرهنگى، توان مالى افراد، زمان سفر، امكانات بهداشتى، امكانات 
رفاهى، توان هاى طبيعى موجود و غيره. به دليل وجود اين عوامل بسيار زياد، 
دسته بندى هاى متعددى براى گردشگرى انجام شده است و گونه هاى زيادى 

را براى آن برشمرده اند.
1.گردشگرى  است:  قائل  را  ديگرى  دسته بندى  گردشگرى  براى  رضوانى 
تفريحى، 2.گردشگرى درمانى، 3.گردشگرى فرهنگى، 4.گردشگرى اجتماعى، 
5.گردشگرى ورزشى، 6.گردشگرى مذهبى و زيارتى، 7.گردشگرى بازرگانى 
و تجارى و 8.گردشگرى سياسى (رضوانى، 1374، 18 تا 20 به نقل از: پاپلى، 

.(47 ،1385
امروزه انواع ديگر گردشگرى نيز مطرح شده اند كه در گذشته وجود نداشته اند. 
گردشگرى الكترونيك (e-Tourism) و هم چنين گردشگرى فضايى (اعزام 
 :Wikipedia) .از اين دسته  هستند افراد به ايستگاه بين المللى فضايى) 

عبارت گردشگرى فضايى)
پاپلى گونه هاى گردشگرى را در دو نوع كلى، تحت عنوان گردشگرى از نظر 
مكان مقصد و گردشگرى از نظر موضوع تقسيم بندى مى كند. هركدام از اين 
دسته ها خود تا چند سطح جزئى تر و دسته بندى نسبتًا جامعى ارائه شده است 

(پاپلى، 1385، 48 تا 53).(پاپلى، 1385، 48 تا 53).
مسيرهاى گردشگرِى پياده، قبل از هرچيز ديگر به گردشگرى بودن اشاره دارد 
و در مراحل بعدى بر پياده  مدارى و امتداد و مسير بودن آن تأكيد مى كند. در 
اين جا براى دقيق تر شدن مسئله، ياد مى شود كه مسيرهاى مورد نظر تاريخى 
هستند. پس بايد ابتدا در نظر داشت كه اين مسيرها معموًال در بستر شهرها 
اتفاق مى افتند. به همين جهت از نظر مقصد جزِء گونه ى گردشگرِى شهرى 
محسوب مى شوند و اصول و معيارهاى گردشگرى شهرى بر آن حاكم است. 
از سوى ديگر به دليل ماهيت اين نوع گردشگرى و مسيرهاى آن كه به آثار 
تاريخى و فرهنگى به طور عام مى پردازد، مى توان آن را در گونه اى ديگر از 
نظر موضوع قرار داد و آن گردشگرِى فرهنگى هنرى و گاه گونه ى گردشگرِى 
اجتماعى است. از اين پس هرجا از واژه ى گردشگرى به طور مطلق استفاده 
شد منظور گردشگرِى موردنظر اين پژوهش است يعنى گردشگرِى شهرى و 

فرهنگى و هنرى.

2ـ3ـ گردشگرى شهرى و گردشگرى فرهنگى
2ـ3ـ1ـ ساختار گردشگرى شهرى

شهرها همواره در طول قرن ها با توجه به اين كه كانون قدرت و تصميم گيرى 
بوده اند، درون خود حوادث و جاذبه هاى تاريخى و فرهنگى بسيارى را جاى 
داده اند كه امروزه مورد توجه گردشگران است (نورى كرمانى و ديگران، 1388، 
139). گردشگرى شهرى را مى توان مسافرت به شهر با انگيزه هاى مختلف 
بر پايه ى جاذبه هاى گوناگون، امكانات و تسهيالت شهرى دانست كه باعث 
ايجاد انگيزه و عالقه در شخص مى شود (موحد، 1386، 34). باتوجه به اين 
تعريف مى توان گفت كه فضاى گردشگرى شهرى، فضايى است كه منابع 

گردشگرى در آن وجود دارد.
براى شناخت دقيق تر گردشگرى شهرى، عناصر بنيادى آن را بايد شناخت. 

اين عناصر عبارتند از:
1. عناصر اوليه ى گردشگرى

- فعاليت هايى مانند تئاتر، سينما، نمايشگاه ها و...  
- مكان هاى قابل بازديد مانند مكان هاى تاريخى، بوستان ها، موزه ها و...  

2. عناصر ثانويه شامل مهمانسراها، بازارها، فروشگاه ها و...

3. عواملى چون اطالعات، خدمات موجود، نقشه هاى راهنما و اداره ى اطالعات 
براى راهنمايى گردشگران (موحد، 1386، 34)

در ارائه ى نقشه ى مسيرهاى پياده ى گردشگرى نيز به اين فعاليت ها توجه شده 
است و وجود يا نبود آن ها در مسير در انتخاب مسير نقش داشته است.

2ـ3ـ2 گردشگرى فرهنگى و هنرى
آثار فرهنگى بسيارى شكل مى گيرد. توسعه ى  در پيرامون امر گردشگرى، 
گردشگرى به عنوان يك پديده ى فرهنگى باعث مى شود كه فرصتى براى 
بتوانند  آنان  و  آيد  به وجود  بين گردشگر و جامعه ى ميزبان  تبادل فرهنگى 
يكديگر را بهتر درك كرده و به فرهنگ هم بيشتر احترام بگذارند (پاپلى، 

.(89 ،1385
يك نوع از آن گردشگرى فرهنگى و هنرى مى باشد كه خود زيرمجموعه هايى 
چون آثار باستانى، آثار تاريخى، آثار فرهنگى (موزه ها، گالرى ها، كنسرت ها، تئاتر 
و...)، آثار فرهنگى، سنتى، مردم شناسى، لباس شناسى، غذاى محلى و مراسم 
محلى، گردشگرى غذايى و گردشگرى دينى را شامل مى شود. البته منظور، اين 
ديدگاه نيست كه جاذبه ها (در اينجا جاذبه هاى تاريخى و فرهنگى) به تنهايى 
عامل جذب كننده است و ديگر نيازى به افزودن امكانات و خدمات دهى وجود 
ندارد. بلكه اولويت اين پژوهش چنين امكاناتى نمى باشد. متأسفانه ديدگاه اخير 
ـ كه جاذبه ها خود به تنهايى كافى هستندـ  باعث شده كه جاذبه هاى بسيارى 
را كه در كشور وجود دارد و ظرفيت الزم براى تبديل شدن به يك جاذبه ى مهم 
را دارا مى باشند، در حال فرسوده شدن باشند و تنها به عنوان يك اثر تاريخى 

نگهدارى شوند (موحد، 1386، 75).

2ـ4ـ گردشگرى و اطالعات شهرى
هما ن طور كه در بخش گردشگرى شهرى نيز بيان شد، دادن اطالعات و 
خدمات و نقشه ها و غيره نيز از عناصر بنيادى گردشگرى محسوب مى شوند. 
صنعت  ضروريات  از  يكى  شهر  در  گردشگران  به  شهرى  اطالعات  دادن 

گردشگرى محسوب مى شود. اين اطالعات مى توانند شامِل:
1. اطالعات مربوط به مراكز تاريخى، فرهنگى، هنرى و تفريحى، موقعيت، 

ويژگى ها و تاريخچه و ارزش اجتماعى و...
2. اطالعاتى راجع به تأسيسات شهرى مانند سامانه ى حمل ونقل عمومى، مراكز 

خريد، پليس، بيمارستان و...
3. اطالعات مربوط به خدمات شهرى مربوط به گردشگرى مانند خدمات بانكى، 

رستوران ها و... باشد (موحد، 1386، 97).
هدِف اصلى اين پژوهش نيز تهيه ى همين اطالعات و هم پوشانى آن هاست 
كه در نهايت بتواند مسيرهايى را براى گردشگرى پياده پيشنهاد دهد و آن ها 

را اولويت بندى نمايد.

2ـ5ـ مسيرهاى پياده ى گردشگرى
ابتدا در قرون وسطى به اصطالح پياده روها ايجاد گرديدند. در قرن نوزدهم نيز با 
ايجاد بلوارهاى شهرى، الگوى جديد ظاهر شد و مسيرهاى عابر پياده به فضايى 
سبز و پر درخت تبديل شدند. سپس چندين دوره تحوالت ديگِر مثبت و منفى در 

حركت عابر پياده تا دوره ى حاضر صورت گرفت (كنف الخر، 1381، 23).
آن چه  كه بايد به طور كلى در نظر داشت اين است كه اتومبيل امروزه بخشى از 
زندگى ما و ايجاد كننده ى فعاليت هاى شهرى است. مسئله در اينجاست كه نبايد 

نيازهاى عابر پياده فداى حضور اتومبيل شوند (ميرغالمى، 1386، 135).
لزوم توجه به خيابان ها به عنوان عرصه ى عمومى، مطرح شدن مجدد مفاهيمى 
چون حيات شهرى و درك و دريافت اهميت بافت هاى كهن و لزوم حفاظت 
از آن ها و راه حل هاى گردشگرى و نقش گردشگرى در حفاظت بافت، باعث 
شد تا مفهوم مسيرهاى پياده ى گردشگرى مطرح شود. مسيرهايى كه مى تواند 
تمام آثار مثبتى كه در بخش اثرات گردشگرى ياد شد را در بر داشته باشد و به 
دليل اين كه به حرايم خصوصِى مالكين نيز داخل نمى شود، از سوى ساكنين و 

مالكين مورد قبول واقع شود (حبيبى، 1380، 45 تا 47).
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اين مسيرها به دليل آن كه از دل بافت انتخاب مى شوند و مسيرهايى هستند كه 
هماهنگ با بافت هستند، تخريبى به بافت وارد نمى كنند و مانند خيابان كشى هايى 
نيستند كه امروزه در بافت هاى كهن ايجاد مى شود. رويكرد پياده محور، نه تنها 
حيات گذشته را به بافت تاريخى خود باز مى گرداند بلكه جاذبه هايى را براى 

گردشگران فراهم مى آورد (ميرغالمى، 1386، 126).

2ـ6ـ اصول انتخاب مسيرهاى پياده ى گردشگرى
عوامل مختلفى در انتخاب مسير پياده ى گردشگرى نقش دارند، از آن ميان 
برخى كه در انتخاب مسيرهاى اين پژوهش نقش اصلى داشتند به صورت 

زير است:
ـ مسير انتخاب شده از مسيرهاى موجود بافت باشد و با در نظر داشتن شرايط 

هر بافت ساماندهى شود.
ـ مسيرى باشد كه به طور تاريخى مكان حوادث و وقايع شهرى باشد و يا در 

زندگى امروز شهر نقشى هويت بخش و تأثيرگذار داشته باشد.
ـ مسيرى باشد كه بتواند تلفيقى از حركت سواره و پياده را ميسر سازد و امكان 

حضور وسايل نقليه ى عمومى سازگار با بافت را فراهم كند.
ـ مسيرى باشد كه بتوان حداكثر فضاى آن را به پياده و حداقل فضاى مطلوب 

سواره را در آن تدارك ديد.
ـ مسيرى باشد كه پيوستگى آن در دل بافت پيرامونى انعطاف پذير بوده و مانع 

سلب حق انتخاب گردشگر در مسير نگردد.
ـ مسيرى باشد كه بتوان اجراى آن را در مراحل مختلف و با توجه به شرايط 
بافت، محدوديت ها و مشكالت اجرايى و نيز پذيرش تغييرات از سوى ساكنان بافت، محدوديت ها و مشكالت اجرايى و نيز پذيرش تغييرات از سوى ساكنان 

تدارك ديد. (حبيبى، 1380، 49)

3ـ معرفى نمونه ى موردى
3ـ1ـ سابقه ى تاريخى شهر مشهد و محدوده ى مورد نظر

مشهد در اوايل قرن نهم ميالدي روستايي به نام سناباد بوده است. در همين 
قرن امام رضا(ع)، هشتمين امام شيعيان مسموم و شهيد و در اين روستا مدفون 
شدند. حرم امام رضا(ع) باعث جذب زائران از نقاط مختلف ايران و جهان شيعه 
شد و روستاي كوچك سناباد به تدريج به يك شهر عمده تبديل گشت. نام سناباد 
به مشهد (به معناي جاي شهادت) تغيير يافت و مشهد تقريبًا جايگزين توس 

شد (خيرآبادي، 1376، 96).
حرم امام رضا(ع) به عنوان نقطه ي كانوني رشد شهر عمل مي كرد. خيابان هاي 
اصلي و كوچه هاي قديم مشهد به صورت شعاعي از حرم شروع مي شدند و سپس 
تا حصار شهر ادامه پيدا مي كردند. شاه عباس صفوي توجه بسياري به حرم و 
پيرامون آن داشت. وي دو خيابان عريض و مستقيِم باالخيابان و پايين خيابان را 
از حرم به دروازه هاي شهر كشيد كه تا امروز مورد استفاده و با اهميت هستند. 

نقشه ى شماره ى 1: دوخيابان احداث شده توسط شاه عباس و ارگ حكومتي، 
نقشه ي قديم مشهد، برگرفته از اسناد آستان قدس

در كنار اين عامل (حرم امام رضاع) عامل ديگري به وجود آمد كه مقداري از
نيروي كشش حرم را كم مي كرد. عامل جديد، ارگ حكومتي و ميدان چسبيده نيروي كشش حرم را كم مي كرد. عامل جديد، ارگ حكومتي و ميدان چسبيده 

به آن بود. اين ارگ در كنار حصار شهر و در قسمت جنوب غربي احداث شد. 
بافت نزديك به اين ارگ ارزش جديدي پيدا كرد و توانمندان مالي و افراد وابسته 
به حكومت، زمين ها و بناهاى اطراف آن را خريدند و وجود باغ هاي بسيار و 
خانه هاي وسيع نيز از مشخصه هاي اين بافت شد. در گذشته اين بافت قسمت 
جنوبي باالخيابان را شامل مي شد. در دوره ي رضاشاه كه خيابان كشي هاي 
متعددي در شهر صورت گرفت، بافت پيرامون حرم به وسيله ي خيابان ها به 

چهار قسمت تقسيم شد.
در دوره هاي بعدي كه حصار و ارگ شهر تخريب شد، ارگ حكومتي و ميدان 
آن جاي خود را به خيابان ارگ داد ولي همچنان مكاني براي افراد ثروتمند بود. 
كم كم با خيابان هاي جديد و گسترش شهر از همه ي جهات، محالت قبلي رونق 
خود را از دست دادند، افراد با توان مالي باالتر از مركز شهر به دليل شلوغي و 
آلودگي رانده شدند و بافت پيراموني حرم به بافتي براي زائران و عده اي از افراد 
قديمي تبديل شد. امروزه در اين بافت شاهد تعداد زيادي هتل و هتل آپارتمان 
و مسافرخانه هستيم. از مشخصه هاي امروزه ي اين بافت مي توان كوچه هاي 
پيچ درپيچ، آلودگي، تراكم جمعيتي باال، شلوغي، سروصدا و خانه هاي قديمي 

و فرسوده را ذكر كرد.

3ـ2ـ آثار تاريخى شهر مشهد
قرار  پژوهش  اين  پيشنهادى  مسيرهاى  در  (كه  مشهد  شهر  تاريخى  آثار 
از  (برگرفته  شده اند.  دسته بندى  تاريخى  دوره هاى  تفكيك  به  مى گرفتند) 
پژوهش هاى ميدانى؛ و سيدى، 1382؛ رهنما، 1388؛ بختيارى، 1381؛ پاسبان 
حضرت، 1383؛ نوروزى، 1386) آثارى كه تخريب شده يا قابليت بازديد را حضرت، 1383؛ نوروزى، 1386) آثارى كه تخريب شده يا قابليت بازديد را 
ندارند در اين دسته بندى حذف شده اند. هم چنين از دوره ى قاجار جز قسمتى از 
صحن هاى حرم و تزئينات داخل حرم، بناى شاخص ديگرى به جا نمانده است. 

محل اين آثار در نقشه ى شماره ى 2 مشخص است.

نقشه ى شماره ى 2: آثار تاريخى شهر مشهد به تفكيك دوره ها

4ـ انتخاب مسيرهاى گردشگرى
براى انتخاب مسيرهاى گردشگرِى پياده بايد قبل از هرچيز به توليد چند نقشه 
پرداخت كه بدون آن ها انتخاب مسير ممكن نيست. در اين پژوهش براى اين 
منظور دو نقشه توليد شد. يكى نقشه ى آثار ارزشمند و تاريخى و ديگرى نقشه ى 
مسيرهاى تاريخى يا جذاب و تجارى. (نقشه ى شماره ى 3) اين دو نقشه به 
انتخاب مسير پياده ى گردشگرى كمك مى كنند. يعنى مسيرى انتخاب شود 
كه عالوه بر دارا بودن آثار تاريخى از جذابيت هاى ديگر نيز برخوردار باشد. 
در حقيقت بازارها و راسته هاى تجارى هدف نيستند و تنها به يافتن مسيرى 

دلپذيرتر كمك مى كنند.
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تهران  بازارها، مسيرها: 1.خيابان  و  تجارى  نقشه ى شماره ى 3: مسيرهاى 
2.خسروى نو 3.سرشور 4.ارگ 5.خسروى 6.جنت 7.جم 8.سعدى 9.دانشگاه 

10.باالخيابان 11.پايين خيابان 12.بازاررضا، 
 .5 4.بازارمركزى  آب  3.فلكه ى  2.عباس قلى خان  شهريور  1.هفده  متمركز: 

بازارحكيم 6.ميدان شهدا
حال براى يافتن مسير پياده ى گردشگرى از اين نقشه هاى توليد شده استفاده 
مى كنيم. مسيرها را مى توان بر اساس عوامل مختلفى تعيين كرد. مثًال مسيرى 
كه تنها بتوان در آن به ديدن مساجد و يا مسيرى كه به ديدن آرامگاه ها پرداخت. 
در نوِع ديگر مى توان مسيرهايى را پيشنهاد داد كه اطراف حرم را دربر مى گيرد و 
مسيرى كه خارج از محدوده ى بالفصل حرم قرار دارد. تعداد زيادى از اين گونه 

تقسيمات را براى يافتن مسيرها مى توان انجام داد.
تقسيم بندى كه در اين پژوهش، براى يافتن مسيرهاى پياده ى گردشگرى در 
بافت تاريخى مشهد، در نظر گرفته شده است، بر اساس دوره هاى تاريخى است. 
بدين منظور آثار تاريخى به دو دسته ى كلِى دوره ى پيش از پهلوى و دوره ى 
پهلوى تقسيم شده است. آثاِر دوره ى پيش از پهلوى تقريبًا در بافت پيرامونى 
بدين منظور آثار تاريخى به دو دسته ى كلِى دوره ى پيش از پهلوى و دوره ى 
پهلوى تقسيم شده است. آثاِر دوره ى پيش از پهلوى تقريبًا در بافت پيرامونى 
بدين منظور آثار تاريخى به دو دسته ى كلِى دوره ى پيش از پهلوى و دوره ى 

حرم و در قسمت مركزى و شرقى قرار دارند و آثار دوره ى پهلوى به طور عمده 
در قسمت غربى قرار گرفته اند.

با توجه به موارد ياد شده در انتخاب مسيرهاى گردشگرى، سه مسيِر پياده در 
نظر گرفته شد (نقشه ى شماره ى 4). مسيرها به گونه اى انتخاب شدند كه قابل 
پياده روى باشند و براى فرد پياده خسته كننده نشوند. طول اين مسيرها حدود دو 
كيلومتر است. اگر سرعت پياده روى يك فرد عادى را 5 كيلومتر درساعت فرض 
كنيم، پياده روى از ابتدا تا انتهاى هر مسير بدون توقف تقريبًا 25 دقيقه است.

نقشه ى شماره ى 4: مسيرهاى پياده ى پيشنهادى( با رنگ زرد) و مسيرهاى 
ارتباطى (با رنگ سفيد)

مسير شماره ى 1 به آثار تاريخى دوره ى تيمورى و صفوى اختصاص دارد. مسير 
شماره ى 2 عالوه بر آثار اين دوره ها، بناهايى از دوره ى پهلوى را دربر مى گيرد. 
و مسير شماره ى 3 به بناهاى دوره ى پهلوى اختصاص دارد (به استثناى يك 
بنا). تفكيك مسيرها بدين گونه باعث مى شود كه حال وهواى هر دوره نيز براى 
گردشگر تداعى شود. مثال در مسير شماره ى يك با ديدن بناهاى دوره ى صفوى 
و عبور از كنار كاروانسراها و بناهاى قديمى حسى به فرد پياده دست مى دهد كه 
از تجربه ى مسير شماره ى سه متمايز است. مسير شماره ى سه كه در دوره ى 
پهلوى به وجود آمده و معمارى بناها، نحوه ى استقرار آن ها در فضا و كاربرى ها 

و فعاليت هاى آن همگى حكايت از روح آن دوره دارد.

4ـ1ـ معرفى و توضيحاتى درباره ى مسيرها
مسير شماره ى 1: ابتداى مسير مصال انتخاب شده است. اين مبدأ از فرصت 
مناسبى برخوردار است، چراكه روبروى آن بوستان نسبتاً وسيعى قرار دارد كه 
مى تواند به جذب گردشگران كمك كند و محلى براى استراحت باشد. ادامه ى 
مسير از پايين خيابان مى گذرد، محورى تاريخى كه به دستور شاه عباس صفوى 
احداث شده است. در اين مسير آثار فراوانى چون كاروانسراها و مساجد براى بازديد 
وجود دارند و هم چنين كاربرى هاى حاشيه ى خيابان نيز تجارى است. سپس اين 
مسير از كنار حرم عبور كرده و به ميدان طبرسى مى رسد و از آن جا وارد محله ى 
نوغان مى شود كه انتهاى مسير همين منطقه است. محله ى نوغان يكى از 

قديمى ترين محله هاى شهر مشهد و داراى بناهاى تاريخى متعددى است.
اگر زمان مورد نياز براى بازديد هر بناى شاخص را به طور ميانگين 8 دقيقه در 
نظر بگيريم، زمان مورد نياز براى طى اين مسير و بازديد از آثارتاريخى حدود 
100 دقيقه است. (زمان مورد نياز براى بازديد هر بنا بر اساس مطالعات ميدانى 

به دست آمده است.)

3.مسجد  2.كاروانسرا  1.مصال  يك،  شماره ى  مسير   :5 شماره ى  نقشه ى 
7.آرامگاه  پيرپاالن دوز  6.مقبره ى  فيل  5.مسجد  4.كاروانسرا  صاحب الزمان 

8.گنبد خشتى 9.مسجد
مسير شماره ى 2: ابتداى اين مسير چهارراه شهدا يعنى مقبره ى نادرشاه افشار

است. مسير، منطبق بر يكى ديگر از خيابان هاى تاريخى ـ كه شاه عباس آن 
را احداث نمود ـ يعنى باالخيابان است. سپس با انحراف مسير به داخل بافت 
و عبور از كوچه هاى تاريخى همچون پنجه ـ كه منتسب به پنجه ي حضرت 
رضا(ع) استـ  از كنار حرم و از طريق بازار فرش فعلى كه قسمتى به جاى مانده 
از بازار قديمى شهر است به كوچه ى بازار سرشور مى رسيم و مسير در امتداد 

اين كوچه ى تاريخى و پر از واحدهاى كوچك تجارى ادامه مى يابد.
با فرض اين كه زمان مورد نياز براى بازديد از هر بناى اين مسير به طور ميانگين 
10 دقيقه باشد (با توجه به وجود موزه ى نادرى و موزه ى مردم شناسى در مسجد 
شاه و زمان مورد نياز براى مشاهده ى آن ها، ميانگين زمان الزم براى بازديد 
از هر بنا بيشتر از مسير شماره ى يك درنظر گرفته شده) كل زمان الزم براى 

پيمودن و بازديد از عناصر تاريخى آن حدود 100 دقيقه است.
ارتباط مسير شماره ى يك و شماره ى دو: عالوه بر ارتباطى كه توسط وسيله ى 
نقليه عمومى بين اين مسيرها فراهم مى شود يك راه ارتباطى براى افرادى 
كه مايل به پياده روى هستند نيز در نظر گرفته شده است. اين راه كه از ميان 
بافت قديمى شهر مى گذرد و داراى جذابيت هاى بسيارى است (و هم چنين 
گردشگران را با فرهنگ ساكنان و نحوه ى زندگى آن ها بيشتر آشنا مى سازد)، 
به نقطه ى آغازين مسير شماره ى دو مى رسد. اين مسير در نقشه ى شماره ى 

4 مشخص است.
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2.آرامگاه  نادرشاه  1.آرامگاه  دو،  شماره ى  مسير   :6 شماره ى  نقشه ى 
محمدتقى خان پسيان 3.موزه ى نادرى 4.مسجد نايب (مالهاشم) 5.مدرسه ى 

نواب 6.مسجد شاه 7.بازار فرش كنونى
مسير شماره ى 3: ابتداى آن ميدان شهدا (ميدان اصلى شهر در دوره ى پهلوى 
و يكى از مهم ترين ميدان هاى فعلى) و انتهاى آن ميدان ده دى است (ميدانى 
سرزنده و داراى فعاليت هاى ُخرد و جاذب گردشگر). محور اصلى خيابان ارگ 
و يكى از مهم ترين ميدان هاى فعلى) و انتهاى آن ميدان ده دى است (ميدانى 
سرزنده و داراى فعاليت هاى ُخرد و جاذب گردشگر). محور اصلى خيابان ارگ 
و يكى از مهم ترين ميدان هاى فعلى) و انتهاى آن ميدان ده دى است (ميدانى 

است كه در دوره ى پهلوى اول احداث شده است. اين مسير داراى دو انشعابـ  
مسيرهاى فرعىـ  است كه يكى از آن ها خيابان پياده ى جنت و ديگرى كوچه ى 
ثبت است. اين دو محور فرعى به دليل دارا بودن آثار تاريخى و جذابيت هاى 
كالبدى و اجتماعى درنظر گرفته شده اند. كاربرى هاى حاشيه ى خيابان ارگ 

تجارى، تفريحى و ادارى است.
طول اين مسير بدون در نظر گرفتن خيابان هاى فرعى حدود 1.6 كيلومتر و 
زمان مورد نياز براى بازديد از بناها به طور ميانگين 4 دقيقه است. (به دليل 
عدم امكان بازديد از داخل برخى بناهاى اين مسير كه داراى كاربرى ادارى 
و مسكونى هستند، ميانگين زمان الزم براى بازديد از هر بنا كمتر از مسير 
شماره ى يك و دو در نظر گرفته شده است.) زمان تقريبى الزم براى اين مسير 

حدود 55 دقيقه مى باشد.
ارتباط مسير شماره ى دو و شماره ى سه: اين ارتباط (كه در نقشه ى شماره ى 4 ارتباط مسير شماره ى دو و شماره ى سه: اين ارتباط (كه در نقشه ى شماره ى 4 

مشخص است) انتهاى مسير دو را به انتهاى مسير سه متصل مى سازد.

نقشه ى شماره ى 7: مسير شماره ى سه، 1.ساختمان شهردارى 2.دبيرستان 
فردوسى 3.مسجد مقبل (حمزه) 4.فرهنگسراى بهشت 5.كليسا 6.باغ ملى 

7.بانك ملى 8.اداره ى ثبت 9.گنبد سبز 10.اداره ى دارايى 11.خانه ى ملك 
12.ساختمان هالل احمر

در اين جا بحث درباره ى چند موضوع ضرورى است. يكى آن كه مجموعه ى 
حرم امام رضا(ع) و آثار و بناهاى داخل مجموعه در طول هيچ يك از اين سه 
مسير پياده درنظر گرفته نشده است. اين مجموعه به دليل شرايط خاص حاكم 
بر آن و همچنين زمان نسبتًا طوالنى براى بازديد (صحن هاى مختلف، موزه 

و...)، به صورت جداگانه قابليت گردشگرى دارد.

نقشه ى شماره ى 8: آثار و بناهاى شاخص در مجموعه ى حرم امام رضا(ع)، 
1.موزه ى آستان قدس 2.مقبره ى شيخ بهايى 3.مسجد گوهرشاد 4.ايوان و گنبد 

طال و مدارس قديمى 5.مقبره ى شيخ حرعاملى 6.مقبره ى شيخ طبرسى

موضوع ديگر، مشمول نشدن تعداِد اندكى از آثار تاريخى در اين مسيرها است. 
اين امر به دليل دور بودن و جدا افتادن آن بناها از مسيرها بود كه امكان داشت 
گردشگران را خسته كند و از ادامه ى مسير بازدارد. مى توان اين بناها را جزء آثار 

ديدنى به صورت جداگانه مطرح نمود.
جدول شماره ى 1: مشخصات مسيرهاى پياده ى گردشگرى

مسير گردشگرى مخصوص اتوبوس: عالوه بر مسيرهاى پياده يك مسير به 
صورت حلقه، براى اتوبوس نيز پيشنهاد شده است. يعنى مسيرى كه اتوبوس صورت حلقه، براى اتوبوس نيز پيشنهاد شده است. يعنى مسيرى كه اتوبوس 
از محورهاى تاريخى و از جلوى بناهاى با ارزش و تاريخى عبور مى كند. اين 
مسير داراى چندين ايستگاه است. اين روش گردشگرى معموًال مورد استفاده ى 
گروه هاى خاصى قرار مى گيرد. افرادى كه زمان كافى براى پياده روى و بازديد 
از آثار را ندارند. افراد سالخورده و معلوالن كه توانايى حركت آن ها كم است. 
و هم چنين افرادى كه تمايل ندارند وقت زيادى را به بازديد از آثار تاريخى 
اختصاص دهند. البته ممكن است عده اى براى تجربه ى اين مسير به صورت 

سواره به استفاده از اتوبوس تمايل داشته باشند.
اين اتوبوس ها در زمان هاى مشخصى بايد حركت كنند و برنامه داشته باشند 
و طبق آن به ايستگاه ها برسند. ايستگاه هاى اين مسير بايد در نقاط ابتدايى 
و انتهايى مسيرهاى پياده، در قسمت ابتدايى و انتهايى بازارها و همچنين در 
قسمت هايى كه آثار در داخل بافت قرار گرفته اند و امكان رفتن با اتوبوس به 
آن محل ها نيست، جانمايى شوند. ايستگاه ديگرى كه در اين نمونه بايد وجود 
داشته باشد در قسمت ورودى و خروجى حرم امام رضا(ع) است. گردشگران 
مى توانند در اين ايستگاه ها پياده شده و به بازديد مجموعه ى حرم امام رضا(ع) 

بپردازند.
براى مسير در نظر گرفته شده چهار اتوبوس پيشنهاد مى شود كه به فاصله ى 
هر 15دقيقه حركت كند. گردشگران با خريد يك بليت مى توانند كل مسير را 
طى كنند و يا در يك ايستگاه پياده شده و در ايستگاه بعدى با همان بليت سوار 

شوند و مسير را ادامه دهند.
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نقشه ى شماره ى 9: مسير مخصوص اتوبوس براى گردشگرى و ايستگاه هاى 
درنظر گرفته شده

داليل جانمايى ايستگاه ها در زير آمده است:
ايستگاه شماره ى 1: ابتداى مسير پياده ى شماره ى يك

ايستگاه شماره ى 2: ورودى و خروجى مجموعه ى حرم امام رضا(ع) و بازديد از 
آثارى كه در داخل بافت قرار گرفته اند.

ايستگاه شماره ى 3: انتهاى مسير پياده ى شماره ى يك
ايستگاه شماره ى 4: ورودى و خروجى مجموعه ى حرم امام رضا(ع)

ايستگاه شماره ى 5: ابتداى مسير پياده ى شماره ى دو
ايستگاه شماره ى 6: ابتداى مسير پياده ى شماره ى سه و مراكز تجارى ميدان 

شهدا
ايستگاه شماره ى 7: ابتداى خيابان پياده ى جنت، بازديد از آثار داخل بافت
ايستگاه شماره ى 8: انتهاى خيابان پياده ى جنت، بازديد از آثار داخل بافت

ايستگاه شماره ى 9: انتهاى مسير پياده ى شماره ى سه
ايستگاه شماره ى 10: انتهاى مسير پياده ى شماره ى دو، بازديد از آثارى كه ايستگاه شماره ى 10: انتهاى مسير پياده ى شماره ى دو، بازديد از آثارى كه 
در داخل بافت قرار گرفته اند، ورودى و خروجى مجموعه ى حرم و ابتداى بازار 

سرشور
ايستگاه شماره ى 11: ورودى و خروجى مجموعه ى حرم، ابتداى بازار رضا

ايستگاه شماره ى 12: انتهاى بازار رضا
جدول شماره ى 2: مشخصات مسير گردشگرى مخصوص اتوبوس

تصوير شماره ى 1: بازتجربه ى دوره ى پهلوى از طريق مشاهده ى آثار شاخص 
اين دوره با حركت در مسير شماره ى 3

 5ـ جمع بندى و نتيجه گيرى
ردشگرى بدون كنش و واكنش بين ميهمان و ميزبان نمى تواند وجود داشته باشد و با گردشگرى بدون كنش و واكنش بين ميهمان و ميزبان نمى تواند وجود داشته باشد و با گردشگرى بدون كنش و واكنش بين ميهمان و ميزبان نمى تواند وجود داشته باشد و با 
توجه به اين كه در اين كنش و واكنش پول مبادله مى شود، گردشگرى را نمى توان تنها 
يك امر فرهنگى محسوب نمود (پاپلى، 1385، 64). اين منافع اقتصادى از راه هاى مختلفى 
حاصل مى شود و خود نيز بر جنبه هاى مختلفى تأثيرگذار است. اشتغال زايى، درآمدزايى، منافع 
حاصل از ماليات هاى اخذ شده از فعاليت هاى گردشگرى، حفظ آثار تاريخى، توسعه ى صنايع 
دستى و فعال شدن صنايع قديمى و فراموش شده، ايجاد و افزايش انگيزه ى سرمايه گذارى 
داخلى و خارجى و بسيارى موارد ديگر از جمله اثرات فعال شدن حوزه ى گردشگرى شهرى 
و تاريخى و فرهنگى است (موحد، 1386، 119 و غفارى، 13، 29).به يقين، اثرات مختلف 
گردشگرى جداى از هم نيستند و با يكديگر در تعامل و بر روى هم تأثير مى گذارند. يعنى 
نمى توان اثرات اقتصادى را جداى از اثرات ايجاد شغل دانست و يا ايجاد مشاغل را جداى از 
حفظ بافت و آثار تاريخى. در اين ميان آثاِر مثبت فراوان ديگرى وجود دارند كه گاه به صورت 
جنبى مطرح مى شوند. آثارى مانند حفظ ساكنين بافت هاى كهن و كنترل منطقى توسعه ى 
شهرى (حبيبى، 1380، 46). گرچه امكان دارد اين اثرات از ابتدا به عنوان هدف طراحان و 

تصميم گيران نبوده باشد ولى اثراتى هستند كه با توجه به گردشگرى اتفاق مى افتند.
گردشگرى با تمام اثراِت مثبت خود، در برخى موارد مى تواند داراى اثرات منفى و زيان بار 
باشد. اثرات منفى هم مى تواند بر محيط فيزيكى باشد و هم بر محيط فرهنگى. جمعيت 
بيش از حد، ترافيك و مسئله پاركينگ، فرسايش و خسارات اتفاقى، آلودگى صوتى از 
جمله ى اين اثرات منفى است(ميرغالمى، 1386، 125). ولى با اندكى توجه در طراحى، 
برنامه ريزى و مديريت در گردشگرى و بافت هاى تاريخى و مسيرهاى گردشگرى، مى توان 
آثار منفى را رفع كرد و يا تا مقدار زيادى كاهش داد.مسيرهاى پياده و سواره ى گردشگرى 
پيشنهاد شده در اين پژوهش سعى دارد آثار مثبت گردشگرى را تا حد امكان در شهر باعث 
شود و همچنين راهنمايى باشد براى گردشگران و مديران شهرى. مسيرها و آثار ياد شده 

مى تواند به صورت نقشه اى با اطالعات مورد نياز ديگر در اختيار گردشگران قرار گيرد.
پس از يافتن مسيرها، در مراحل بعد مى توان براى آن ها طرح هاى جديد و يا ضوابط 
طراحى در نظر گرفت. طرح هايى كه نياز گردشگران و ساكنين بافت را پاسخ گو باشد و 

به خلق فضاهاى جذاب و جديد بيانجامد.
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در نگاهى گذرا به مباحث جارى در حوزه ي مطالعات و مديريت شهرى در 
تهران، دو نگاه عمومى را مى توان بازشناخت. در نگاه نخست كسانى در پى 
سازماندهى تهران بر اساس و با محوريت محله هستند و در نگاه دوم، ديگرانى 
بر اين باورند كه محالت در تهران مرده يا دست كم محتضرند و در شرايط 
جمعيتى و اقتصادىـ   فرهنگى كنونى، احياِء آن ها اقدامى ابتر و بى فايده است. 
چرا كه در اين شرايط مفروض، مرگ و اضمحالل، سرنوشت محتوم محالت چرا كه در اين شرايط مفروض، مرگ و اضمحالل، سرنوشت محتوم محالت 
است. در نتيجه بايد توجه و سرمايه را به اشكال مركزى تر سازماندهى جمعيتى 

ـ فضايى معطوف ساخت.
بدبختانه در اثر نبودـ  يا كمبودـ  مطالعات جدى تجربى و نظرى، چندان عجيب 
نيست كه عمومًا اين مباحث از پايه ي استداللى سست و مفاهيم غيرتجربى 
برخوردار باشند. در اين جا تنها بنا داريم  با اندكى دقت در مفهوم بنيادى هر 
يك از  دو منظر باال 1) چشم اندازى براى يك برنامه ي تحقيق بگشاييم كه 
با تدقيق و نقادى دو ديدگاه باال، تصور نگاه سومى را ممكن سازد  و 2) نشان 
دهيم  كه در اين صورت بندى مجدد،  مسئله سايت هاى خاطره ي محلى از 

اهميت بسيارى برخوردار مى گردند.
در ابتدا براى آسانى كار، نگاه نخست را محله محور و نگاه دوم را محله زدا 
مى ناميم. پرسش محورى در هر يك از اين دو نگاه  تصورى است كه هر يك، 
از مفهوم محله دارند. و بنا بر اين تصور بهبود شرايط را منوط به محوريت يا 
زدايش محله مى دانند. فارغ از اين كه از ميان انبوه تعاريف موجود، كداميك 
مبناى كار اين دو نگاه قرار مى گيرد، مى توان خصلت مشتركى براى اين 
تعاريف برشمرد. و آن اين كه تعاريف مذكور عمومًا پاسخ سئوال مشخصى 

هستند: «محله چيست؟»
در پاسخ به اين پرسش محورى، هر يك از منظرهاى محله محور و محله زدا تعريف 
معينى را در پس پشت تحليل خود مفروض مى گيرند. هر يك از اين تعريف ها 
عواملى را بر مى شمرد و  فضايى را محله مى خوانند كه عوامل و معرف هاى آن 
تعريف، در آن وجود داشته باشد.  اما از آن جا كه اين تعاريف در پى پاسخ به چيستى 

يك محله هستند، به ناگزير منظرى ذات مدارانه  به محله اتخاذ مى كنند.

اين درحالى است كه علم تجربى در روند استداللى خويش مجاز به كاربست 
تعاريف ذات مدار ـ خاصه در مقام نقطه ي عزيمت تحليلى ـ  نيستند. يافتن 
پاسخ تجربى اقتضاء مى كند كه پرسش آغازين، پرسشى نقش محور باشد. چرا 
كه محله يا هر واحد ديگرى فى نفسه هيچ چيز نيستند جز نقشى كه در نسبت 

با ديگر محالت و سازماندهى فضايى كلى شهر ايفا مى كنند.
از ديگر سوى، تعريف ذات مدار همواره مستقل از مصداق تجربى، حياتى مستقل 
دارد؛ يعنى وقتى مى گوييم محله چيست، منظور مان اين است كه محله به 
طور كلى ـ  فارغ از هرگونه تعين تجربى خاص ـ  چيست و در گام بعدى 
محالت خاص را بر اساس اين تعريف آغازين مى سنجيم؛ به بيان ديگر اين 
تعريف آغازين است كه بايد به ما بگويد كجا محله است و كجا نيست و كدام 

محله خوب است و كدام كم تر خوب.
اما در تعريف نقش محور، آن چه در مقام آغاز گاه و نقطه ي عزيمت تحليل 
اهميت حياتى دارد، تعيين نقش خاص هر يك از بسته ها و قطعات فضايى شهر،  اهميت حياتى دارد، تعيين نقش خاص هر يك از بسته ها و قطعات فضايى شهر،  
در نسبت با يكديگر و كل شهر است. و شهر نيز در اساس چيزى جز اين شبكه ي 
ارتباطات و پيوند ها و گسل هاى فضايى نيست. سپس بايد ديد كه هر يك از اين  
فضاهاى مستقل چگونه حيات شهرى را سازمان مى دهند و چگونه مى توانند 
بهتر سازمان دهند. در واقع، تعريف، چيزى جز تعيين نقش يك فضا نيست. در 
اين جا مى بينيم كه بر خالف تعريف ذات مدار، بدون بررسى هاى تجربى خاص 

در مورد هر يك از اين فضاها نمى توانيم رأى و نظرى صادر كنيم.
بررسى كوتاه باال ناظر بر شكل استدالل هر يك از رويكرد هاى محله محور 
و محله زدا بود، كه بنا بر آن چه آمد نشان داده شد اين دو رويكرد هر دو در 
شكل استدالل از الگوى مشابهى پيروى مى كنند. اما آن چه اين دو رويكرد 
را از يكديگر متمايز مى سازد تصوير ارزشى و آرمانى آن ها از محتواى شهر 
و حيات شهرى است.به طور كلى رويكرد محله محور تصويرى از محله را در 
ذهن دارد كه تا حدى نوستالژيك است؛ فضايى امن كه اعتماد اجتماعى و 
سرمايه  ي اجتماعى به وفور در آن وجود دارد و مدام بازتوليد مى شود، افراد 
واجد هويت محلى مشابهى هستند، اتحاد و همدلى و همزبانى و... مشخصه ي 
شهرى است كه  محالت زنده دارد. در مقابل رويكرد محله زدا با اين استدالل 
كه محالت محتضر و مضمحلند و اجتماعات فضايى محلى، پايدارى خود را به 
داليل گوناگون از دست داده اند، بر اين باورند كه بايد با هدايت سرمايه و توجه 
مديران شهرى به سوى سازماندهى هاى فضايى مركزى تر و بزرگ تر، عمر در 
بستر بيمار العالج تلف نكرد و با مجتمع سازى و شهرك سازى و اقداماتى مشابه 

امكانى براى سكونت مردمان رانده شده از محالت جست.
اين دو تصوير و نگاه، پيامد منطقى و ضرورى رويكرد ذات مدار به محالت 

طرح يك ايده :
نقش مكان ها در خلق خاطر ه ي جمعى

نمونه ي موردى محله ي شارق

چكيده:
و  محله محور  رويكرد  دو  كوتاه  بررسى  با  حاضر  جستار 
محله زدا، در پى آن است تا نشان دهد چگونه با تعريف يك 
مكان، بر اساس نقش و توانايى هايش مى توان امكاناتى را 
باز شناخت كه در تعاريف ذات مدار ناممكن است. در بخش 
دوم با بررسى بسيار اجمالى تحوالت محله اى در تهران ـ 
شارق ـ اشاره مى كنيم چگونه مكان هاى قديمى مى توانند 
با ايجاد يك نظام تداعى، حامل خاطراتى باشند كه شكاف 
موجود بين تازه واردان و ساكنان قديمى محله را با برقرارى 

رابطه ي تاريخى معينى پر كنند.

امين خراسانى/ كارشناس معمارى 
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است. حال آن كه اگر از منظر پرسش نقش و توانايى به 
محالت بنگريم، امورى آشكار مى شوند كه تا پيش از محالت بنگريم، امورى آشكار مى شوند كه تا پيش از 
اين در ذيل سايه ي سنگين تعاريف پيشينى ناديده مانده 

بودند. پرسش اصلى بدين قرار است:
«محله چه مى تواند باشد؟»

با طرح اين پرسش كه شكلى از همان نگاه نقش محور به 
محالت است، در مقابل نگاه محله محور بايد گفت، چنان 
تصويرى از محالت، يا چنان محالتى، براى هميشه، 
و هرگونه  رفته اند  ميان  از  بازگشت ناپذيرى  به شكل 
عملى كه احياِء آن را انتظار كشد نيز حكايت آب و هاون 
است. در مقابل در پاسخ به محله زدايان نيز بايد گفت، 
محالت در تهران نه تنها محتضر نيستند بلكه بسيار 
جان سختانه، مدام در حالت تغيير شكل و تحول اند. آن 
چه مرگ يا اضمحالل محله خوانده مى شود، شبيه آن 
است كه از درختى تناور انتظار نهال شدن داشته باشيم. 
پرسش نقش محور در وهله ي نخست پرسش از راز بقا، 
تحول و انعطاف محالت تهران است كه بايد بر اساس 

آن پژوهش هايى سامان داد.
باال  داعيه ي  از  منظورمان  شدن  روشن  براى  اكنون 
از  كاستن  و  اختصار  نهايت  با  را  تجربى  نمونه اى 

پيچيدگى هاى واقعى، طرح مى كنيم.

محله ي شارق
محله شارق الف سابقه اى حدوداً 100 ساله دارد اما 
تاريخچه اين محله با تاريخچه محالت مجاور تقريبًا 
يكسان است زيرا اين محالت در گذشته اى نه چندان 
بزرگتر  از محله ى  يكديگر بخش هايى  به همراه  دور 
نظام آباد را تشكيل مى دادند. از حدود 100 سال پيش 
تعدادى منزل در اين محله ساخته شده بود اما محله ، 
صورت مسكونى به خود نگرفته بود و منازل بيش از 
2 يا 3 خانه در هر كوچه نبوده اند. كوچه ها نيز هنوز 
منازل ساخته شده  اصوًال  و  بودند  نشده  خيابان كشى 
درميان بيابان هاى وسيع كه از يكسو تا ميدان رسالت 
و از سوى ديگر تا ميدان امام حسين (ع) ادامه داشتند 

پراكنده بودند.
شد  افــزوده  محله  جمعيت  بر   1320 سال  حدود  از 
اما محله  آمدند  اين محل  به  بيشترى  خانواده هاى  و 
هنوز شكل اصلى خود را پيدا نكرده بود. اين وضعيت تا 
سال هاى دهه ى 1330 ادامه داشت و تنها تعداد معدودى 
منزل به محله اضافه شده بود اما از اين سال خيابان كشى 
آسفالت  اصلى  و خيابان هاى  در محله صورت گرفت 
شدند. همچنين تا پيش از اين تاريخ آب لوله كشى در 
از  را  نياز خود  مورد  آب  اهالى  و  نداشت  محله وجود 
آب قنات كه در آب انبارهاى محل جمع مى شد تهيه 
مى كردند. عالوه بر اين آب شاهى هم از طرف دولت 
به مردم فروخته مى شد و در سطح محل ايستگاه هايى 
وجود داشت به نام فشاركى كه بخشى از آب آشاميدنى 

مردم نيز از اين محل تأمين مى شد.
و  كارگر  اقشار  از  محل  اين  اوليه ى  ساكنان  بيشتر 
كاسبان خرده پا بودند كه با استطاعت مالى كم، منازل 
نسبتًا كوچكى را در اين محل ساختند و ساكن شدند. 
را مسلمانان  اين محل  اوليه  بيشتر ساكنان  را مسلمانان همچنين  اين محل  اوليه  بيشتر ساكنان  همچنين 
تشكيل مى دادند اما تعداد اندكى خانواده هاى يهودى 

نيز در اين محله زندگى مى كردند كه امروزه تعدادشان بسيار كم شده است. از جمله افراد قديمى ساكن در 
محله كه از معتمدين محل و فردى شناخته شده بودند فردى به نام شارق بود كه نام محله نيز به احترام ايشان 

شارق گذاشته شده است.
در طول ساليان متمادى از دهه ى 1330 تا به امروز اين محله تغيير چندانى نداشته است و بافت قديمى اين 
محل تقريبًا دست نخورده باقى مانده است. با اين حال در سطح محله برخى ساختمان هاى عمومى دچار تغييراتى 
شده اند از جمله مى توان به ساختمان سينما نپتون اشاره كرد كه در كوچه ى كهن واقع شده بود و هم اكنون 

تخريب شده و به جاى آن تئاتر و كتابخانه ساخته شده است.
با بررسى محله ي شارق از اين منظر باال، با تسامح فراوان، داستان تحول بسيار پيچيده ي اين محله را تنها در 
عباراتى چند بازمى گوييم، تا منظورمان از افزايش پيچيدگى، تحول و تغيير شكل تا اندازه اى روشن گردد و بر 
اساس موضوع جستار حاضر تنها به يكى از راهكارهايى اشاره مى كنيم  كه دربر-گيرنده ي مسئله ي خاطره ي 
محلى است. در سه يا چهار دهه ي پيش، شارق نيز محله اى بود شبيه به آن چه محله ي محوران، تصوير 
مى كنند. نسبت متناسبى ميان ساكنان و فضا برقرار بود. به رغم وجود تفاوت، ميان ساكنان، محله، داراى 
يك يا دو مركزى بود كه اين تفاوت ها را مشروع و يا هم تراز مى ساخت. به طور كلى محله از پايدارى بااليى 
برخوردار بود بدين معنا كه ساختارهاى محلى، دوام مناسبى داشتند. در دهه ي شصت، در اثر تحول جمعيتى و 
تغييرات سياسى دو اتفاق، تقريبا به شكل هم زمان، رخ داد. 1) سرريز شدن شمار بااليى از مهاجران كوچ كرده 
از محالت و گاه شهرهاى ديگر به محله. 2) هجرت تعدادى از افراد تأثيرگذار محلى كه در دوام ساختار هاى 

پيش گفته نقش حياتى داشتند.
در نتيجه ي دو اتفاق باال، ابتدا تناسب فضايى پيشين محله، بسيار دستخوش تغيير شد. به نحوى كه منجر به 
متراكم تر شدن و مرتفع تر شدن محله گرديد. اين امر در سال هاى بعد رقابتى سرسختانه را براى تصاحب فضا 
سبب شد. دوم، از آن جا كه تعداد بسيارى از تازه واردان به محله، مستأجر و ساكنان  موقت محله بودند، دو 
مركزيت پيشين كه معطوف به كل محله بودند، با تكثير خويش به مركزيت هاى خردتر، به بهاى از دست دادن 

نظارت بر كل محل، امكان بقا و ساخت يابى منعطف فضاهاى متراكم را فراهم ساختند.
كوته سخن آن كه پيچيده تر شدن محله، پاسخى به تحوالت پيش گفته بود. به همين مناسبت، صفحه ي 
محله در دو اليه ي مهاجران موقت و ساكنان قديمى محل شكل گرفت. اين دو اليه ي جمعيتى در نسبت با 
فضاهاى محلى دو مواجهه ي كامال متفاوت داشتند. گروه اول يعنى مهاجران موقت محلى، به جهت عدم تعلق 
به فضاهاى محلى و عدم حضور در تجربه هاى تاريخى محله، امكان سهيم شدن در خاطره ي جمعى محل را 
نداشته و اساسا فضاهاى محلى را به شكلى مقطعى و گذرا مصرف مى كنند. اما در خصوص گروه دوم، جمعيت 

قديمى محل در كنار فضاهاى شهرى و مكان هاى محلى، حامالن اصلى خاطره ي محلى هستند.
در اين ميان به نظر مى رسد، به منظور ايجاد يك منظومه ي تداعى در محله، ما به ازاى مكانى بسيارى از وقايع 
تاريخى محله به نمايندگى از حافظه ي جمعى، امكان سهيم شدن تازه واردان در مناسبات و خاطره ي محلى 
را فراهم مى آورد. به واقع، تازه واردان در رويارويى با مناسبات محل، به جهت حضور كوتاه مدت و مقطعى در 
محله، كليت آن را در شكافى عميق با گذشته، تجربه مى كنند كه در صورت بازسازى اين مكان ـ فضاها، 
امكان درك كليت محله در خاطره ي محلى فراهم خواهد آمد. ضمن خوانش حافظه ي شفاهى محل و نيز 
دسترسى به نقش محله در وقايع مهم و تاريخى دهه هاى گذشته، در اين محلهـ  شارقـ  زورخانه ي شجاعت، 
مسجد خاتم االوصياء، سقاخانه و بسيارى نام ها، زيرفضاها و گذرهاى مركزى از منظر اهالى محل، به عنوان 
نمونه هايى از مكان هاى حامل خاطرات جمعى به چشم مى خورند كه احيا اين قبيل مكان ها، گامى است در نمونه هايى از مكان هاى حامل خاطرات جمعى به چشم مى خورند كه احيا اين قبيل مكان ها، گامى است در 

جهت بازسازى خاطره ي جمعى محله و سهيم كردن آن با ديگر ساكنان محلى.
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 : لطفاً براي ورود به بحث، واژه  هاي سنت و خاطره  ي تاريخي را تعريف نماييد.
سنت روشي است كه فرد يا جامعه در طي تاريخ آموخته و ريشه  هاي سياسي، فرهنگي، تاريخي و ديني داشته و پسزمينه اي در فرهنگ و زندگي 
انسان دارد كه به وسيله نهادهاي خانواده و آموزش و پرورش از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود. هر كسي بر مبناي فطرت خود زاييده 
"مي  شود ولي پدر و مادر و جامعه است كه بر مبناي فرهنگ و سنن موجود در جامعه او را تربيت مي كنند. ما در ايران سنتي به نام "مي  شود ولي پدر و مادر و جامعه است كه بر مبناي فرهنگ و سنن موجود در جامعه او را تربيت مي كنند. ما در ايران سنتي به نام "سنت ايراني" 
داريم كه مانند همه  ي سنت  ها در حال تحول است. سنت حال حاضر قطعاً مانند سنت دوران هخامنشيان نيست. هر سنتي را كه تجزيه كنيم 
و به بطن آن برويم، مي  بينيم كه رگه  هايي از سنت  هاي گذشته  ي را ولو كمرنگ به همراه خود دارد. سنت  هاي نو، سنت  هاي كهن را از بين 
مي  برد. ميان سنت و مدرنيته هميشه تقابل است اما همواره بخشي از سنت باقي مي  ماند. البته شايد مدرنيته بناي از بين بردن كامل سنت را 
هم نداشته باشد. روش  هاي نويي كه در تاريخ پديد مي  آيد، جامعه تمام روش  هاي سابق را از بين نمي  برد بلكه آنها را ترميم مي  كند. اين سنت  ها 
مي  تواند در شهرها، روستاها، ايالت و عشاير، شمال، جنوب و مناطق مختلف با يكديگر متفاوت باشد. بنابراين در ايران، هم مي  توانيم بگوئيم 
داريم. اين سنن گاه به ما هويت مي  دهد و گاهي اوقات به علت غلظت و ريشه هاي " داريم. اين سنن گاه به ما هويت مي  دهد و گاهي اوقات به علت غلظت و ريشه هاي " داريم. اين سنن گاه به ما هويت مي  دهد و گاهي اوقات به علت غلظت و ريشه هاي  "سنت ايراني داريم و هم مي توانيم بگوئيم "سنت ايراني داريم و هم مي توانيم بگوئيم "سنن ايراني

محكم تاريخي، جلوي نوآوري جامعه را مي  گيرد. 

گفت و گو

مصاحبه با ناصر تكميل همايون

به نام خدايي كه به ما جان داد و   كمي هم به ما فكرت آموخت. من ليسانس فلسفه و علوم تربيتي را در سال 1338 از دانشگاه 
تهران اخذ       كردم و در سال 1341 فوق  ليسانس علوم  اجتماعي را گرفتم. مدتي در دانشسراي عالي كه وابسته به دانشگاه 
تهران بود، به عنوان مربي و معلم جامعه شناسي درس مي گفتم. از سال 1345 به بعد در فرانسه مشغول به تحصيل در دوره  ي 
بود. بعد از مدتي احساس " بود. بعد از مدتي احساس " بود. بعد از مدتي احساس  "دكتراي دولتي جامعه  شناسي شدم. عنوان رساله  ي من "دكتراي دولتي جامعه  شناسي شدم. عنوان رساله  ي من "مدرنيزاسيون در ايران دوره  ي قاجاريه
كردم كه صحبت از مدرنيزاسيون [=نوآمدسازي] در آن دوران زود است و به همين علت سراغ رشته  ي تاريخ رفتم و دكتراي 
تاريخ گرفتم و در مورد قاجاريه تحقيق كردم. پس از آن دوباره سراغ استاد راهنماي جامعه  شناسي رفتم و پيشنهاد كردم 
تبديل كنيم. ايشان هم موافقت كرد. وقتي   كه فهميد من دكتراي تاريخ گرفته  ام " تبديل كنيم. ايشان هم موافقت كرد. وقتي   كه فهميد من دكتراي تاريخ گرفته  ام " تبديل كنيم. ايشان هم موافقت كرد. وقتي   كه فهميد من دكتراي تاريخ گرفته  ام  "را به "را به "تغييرات را به " را به "  "تا واژه ي "تا واژه ي "مدرنيزاسيون
نامه  اي نوشت و بنده به مدت 4 سال بورسيه شدم. پس از چهار سال كه رساله ي دكتراي خود را نوشته و دفاع كردم. در همان 
دانشگاه فرانسه از من خواسته شد كه مشغول به كار شوم، اما در ُسوربن نماندم و ترجيح دادم به ايران برگردم. نخستين 
شدم. " شدم. " شدم.  علوم انساني"علوم انساني"علوم انساني "پُست من بعد از انقالب معاون وزارت فرهنگ و هنر بود. پس از پايان حوادثي ناخواسته وارد پژوهشگاه "پُست من بعد از انقالب معاون وزارت فرهنگ و هنر بود. پس از پايان حوادثي ناخواسته وارد پژوهشگاه 
پس از سالها تحقيق و تدوين اينك در سن 65 سالگي به مقام استادي رسيده بودم. در پژوهشگاه 5 سال بازنشستگي ام 
را به تعويق انداختند تا اينكه در 70 سالگي بازنشسته شدم. البته هنوز بر كرسي تدريس كارم را ادامه مي  دهم و شايد اين 

فعاليت  هاي فرهنگي، خمس و زكات ما به شمار آيد.

اين بار بخاطر حال و هواي
 «خاطره ي تاريخي» ماهنامه،

زبان  از  همايون  تكميل  درباره ي استاد 
خودش مي شنويم كه مي گويد:

شهر پايدار؛
توسعه در بستر سنت متحول
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 :آيا سنت براي شهر امروزي و شرايط اجتماعي جديد 
فقط مي  تواند در كالبد شهر بماند يا در ميان مردم نيز جاري و 

ساري شود؟
نيز هست. ما سنت  هاي ساختمان  سازي و  سنت فقط معنوي نيست، مادي 
كوچه  سازي هم داريم. ما وقتي مي  گوييم عودالجان (اودالجان)، سنت شهرسازي 
زنديه و اوايل قاجاريه   را مي  بينيم، در صورتي كه وقتي مي  گوييم "سعادت  آباد" 
سنت شهرسازي جديد را مي بينيم. سنت هم كالبد را مي  گيرد و هم عملكردها 
را و هم گاهي اوقات ظواهر قضيه را و در انسان نوستالژي بوجود مي  آورد در 
صورتي  كه انسان عمق داستان را نمي  فهمد. مثًال  چيدن سفره  ي هفت  سين سنت 
است، اما اين كار از آن قاعده  ي معنايي خود خالي شده است. برخي از سنت  ها 
هم ظاهرش حفظ شده و هم حيات باطني  اش ادامه يافته است و انسان را به خود 
پايبند مي  كند. عاشورا و ماه رمضان سنت  هايي است كه فقط كالبدي نيستند. 
حس و حال انسان در اين روزها فرق مي  كند كه البته اين مقدار در انسان  ها 

متفاوت است. 

 :آيا در كالبدي مثل تهران قديم سنن بيشتر پناه مي  گيرند 
و هرچه به سمت محيط  هاي جديد مي رويم سنن رنگ مي  بازند؟

ما در نيمه  ي نخست سده ي 21 هستيم. اگر شما 300 سال قبل با من مصاحبه 
مي  كرديد، مي  ديديد كه در طول 10 سال و 20 سال سنت من باقي مانده 
است. امروزه از  نظر جهاني جنگ بين سنت  ها و نوسازي  ها صورت گرفته 
است. اين روزها اگر داخل عودالجان زندگي كنيم، زندگيمان متفاوت با زندگي 
در سعادت  آباد است. در محله  ي عودالجان وقتي وارد خانه مي  شوي ناخودآگاه 
كفش  هايت را بايد بكني، اما در باالي شهر كفش در  آوردن منتفي مي  شود. در 
يكجا روي زمين مي  نشينيم و در جاي  ديگر روي مبل. نظام سنتي در ايران 
تبديل به نظامات شده است. برخي داخل يك كالبد مدرن زندگي مي  كنند ولي 

روحيه  ي سنتي دارند مثًال در زمستان  ها كرسي مي  گذارند.

 :چگونه مي  شود حس نوستالوژي [=گذشته  ي روشن 
و شيرين ] و زندگي مدرن را با هم نشان داد؟ تضاد و رويارويي 
ميان سنت و نوگرايي را مي توان در كتاب طهران قديم يا تاريخ 
اجتماعي تهران در سده ي سيزدهم آقاي جعفر شهري ديد كه در 

هر دو سو تلخگويي دارد. 
مرحوم شهري، ايرادات به حقي در برابر هر دو مورد مي  گيرد. خود سنت متحّول 
است. اگر سنت متحول نشود مانند آب جوي مي  شود كه اگر بماند مي گندد. 
سنت هم اگر تحول پيدا نكند مي پوسد. ايران در دوران صفويه شروع به ماندن 
مي  كند. سنت بايد در حال شدن باشد نه در حالت ماندن. شدن  ها سنت را زنده 
مي  كند. ما در دوران قاجاريه به بعد مانديم و پوسيده شديم. رضاشاه هم مدرنيته 
را تفهيم نكرد. اروپا زماني مدرنيته را شروع كرد كه 200 سال از رنسانس گذشته 
را وارد ايران كرد. مثًال برداشتن حجاب براي رضاشاه " را وارد ايران كرد. مثًال برداشتن حجاب براي رضاشاه " را وارد ايران كرد. مثًال برداشتن حجاب براي رضاشاه  "بود. پهلوي، "بود. پهلوي، "نوگرانمايي
مدرنيته بود. روزي كه رضاشاه با زنش رفت و زنش روسريش را برداشت به 
رضاشاه گفت كه در كمال رنج و عذاب است. در عكس  هاي آن روزگار، زن  هاي 
ديگر كه كشف حجاب كرده  اند همه در حال عذاب وجداني ديده مي  شوند در حالي 
كه مدرنيته بايد شادي  آور باشد كه اين  گونه نيست. زمان رضاشاه مدرن  نمايي در 
كالبد (ظاهري) بود. وقتي يك دفعه معمارهايي با به  كارگيري سبك ايران باستان 
ساختمان بسازند يا به سبك ايران باستان سخن گفته شود، به عقيده من در پشت 

آن بيشتر اسالم  ستيزي ديده مي  شود تا نوگرايي. 

 : نقش تحصيل  كرده  ها و روشنفكرهاي آن دوران 
چه بود؟

نقش " نقش " نقش  "آن  ها نيز نقش بسياري داشتند و آنان نيز در اين روند "آن  ها نيز نقش بسياري داشتند و آنان نيز در اين روند "نوگرانمايي
داشتند. وقتي رضا  شاه مي  گويم منظورم نماينده  ي تفكري است كه حاكم 
شده است. در آن دوران سخن بزرگان مشروطيت مانند مرحوم مدرس و 

دكتر مصدق نيز شنيده نشد. 

 : آيا ثبت و نگاه  داشت كالبد شهر همراه با نوشتن 
و  رويدادها  كتاب  در  شما  كه  آنچه  مانند  شهر  خاطرات 
خاطره  ي  مي  تواند  آورده ايد،  تهران  تاريخي  يادمانهاي 
تاريخي شهر باشد يا خاطره  ي تاريخي شهر چيز ديگري 

است؟
منظر شهري نشان  دهنده  ي موجوديت يك شهر در گذشته است كه اگر 
عوض شود آن خاطره  ها از بين مي  رود. در فرانسه هر ميدان منظره  هاي 
مختلفي دارد. حاال اگر ميدان را بخواهي عوض كني و بافت را تعويض 
كني كل خاطرات تاريخي آن منطقه از بين مي  رود. اين منظره  ها كه 
حاوي خاطرات هستند مي تواند باقي بماند. گاهي اوقات ممكن است 
ماندن خاطره  اي امكان نداشته باشد. يك ساختمان ممكن است خراب 
شود و فرو بريزد. در اروپا سازه  هايي داريم كه ماندگار هستند، اما ساختماني 
هم ديده  ام كه 300 سال عمر داشته و به كلي آن را خراب كرده  اند. بعد 
از مدتي همان ساختمان را با همان طرح اما با مصالح مقاوم ساختند و 
سيمان  ها را جوري ساختند كه رنگش مانند گذشته بود. آن ساختمان را 
ساختند تا خاطرات مجلس سناي فرانسه از بين نرود. ما در تهران ميدان 

* بقعه شيخ صفى
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هشت گنبد داشتيم؛ در چهار  راه حسن  آباد، اما با ساختن بانك، يك گنبد آن را خراب كردند. يا ساختمان مخابرات جديد 
كه بافت ميدان توپخانه را از بين برد. من خاطرات بسيار زياد و شخصي از ميدان توپخانه دارم كه مكان  هايش از بين رفته 

"است.  الله  زار ديگر آن الله  زار نيست كه مي خواستند "است.  الله  زار ديگر آن الله  زار نيست كه مي خواستند "شانزليزه" ي تهران بشود!

 : اگر بتوانيم در الله  زار چند جاي قديمي مانند سينما متروپل (رودكي)،خانه اتحاديه، تئاتر 
نصر و ... را نجات بدهيم مي توانيم خاطره  ي اين خيابان را نگه داريم. حتي بخشي از ريل واگن 
اسب ِكش را مي  توانيم حفظ كنيم. البته در اين ميان فقط تئاتر نصر در حال بازسازي است. جز اين 

باشد بايد الله زار را در شهرك سينمايي غزالي ببينيم نظر شما چيست؟
در پاريس مردابي بود در محل پرت و بي مصرفي تنها حسني كه داشت اين بود كه منزل ويكتورهوگو در آن محل بوده 
است. زماني كه من درس مي  خواندم زمين آن منطقه را دولت بازسازي كرد و هم  اكنون در آن منطقه مي  توان پاريس قديم 
را ديد و قيمت زمين  هاي منطقه در آن  جا 50 برابر شده است. در ايران نوگرايي  هاي تحميلي ما را از اين مسأله خارج كرد. 
تمام رجال سابق ما چه خوب و چه بد محل  هاي قديمي را رها كردند و به شمال شهر رفتند. در همين محله  ي عودالجان 
50 خانواده  ي وابسته به دربار و ديوان زندگي مي  كرده  اند كه كوچ كرده  اند و رفته  اند. چند خانه باقي مانده كه مردم نگاهي 
مي  كنند و آه افسوسي مي  كشند و مي  روند. اين بال در شهرستان  ها نيز آمده است. در اردبيل، وقتي به مقبره  ي شيخ صفي 
مي  رفتي احساس عزت مي  كردي كه ايراني و مسلمان هستي. حاال ميدان بزرگي درست كرد  ه  اند به اندازه  ي ميدان هفت  تير 
تهران كه خانه  ها با نماهاي گوناگون اطراف آن را گرفته است بسيار زشت و گويي روح آن را گرفته  اند. اسم ميدان را هم 
آرژانتينگذاشته  اند ميدان آرژانتينگذاشته  اند ميدان آرژانتين! چون البد تهران ميدان آرژانتين داشته است! در سرعين به استاندار گفتم شهري كه حكومت 
222 ساله صفوي را ساخته و قبل از آن هم شيخ  صفي در آن بوده حاال اين ميدان آرژانتين چه حكمتي دارد؟! در همين 
قزوين خودمان هم خيلي مكان  ها به تناسب تهران نام  گذاري شده است. آن  جا كاروانسرايي قديمي شاه تهماسبي بود كه به 
كلي خراب كردند و به نام كوروش كبير خيابان ساختند! بناي شاه  تهماسبي را خراب كردند و نام هخامنشي گذاشتند. االن 
هم مي  خواهند اين خيابان را گسترش دهند كه باعث مي  شود بافت تاريخي سلجوقي نيز تخريب شود. بنده مشاور شوراي 
فرهنگي و علمي قزوين بودم، اما ما حرف مي زنيم و شهرداري كار خود را مي كرد. ميدان وليعصر تهران چندين  بار عوض 
شده است و االن هم معلوم نيست باالخره چه مي  خواهد بشود. در شهرداري  ها عده  اي فن  ساالر و عده  اي فرهنگ  ساالر 
هستند. از اين  ها قوي  تر پول ساالران! هستند. در تجريش خانه  هاي قديمي را تخريب كرده  اند و معلوم نيست آن دهكده ي 
زيبا ي تهران چه خواهد شد. در تونس كه رفته بودم 500 سال قبل را مي  شد در برخي مكان  هاي شهر ديد. اما زمين  هاي 
قديمي تهران با متراژ و پول سنجيده مي  شود. عكس  هاي قديمي مساجد را هم ببينيم همين اتفاق افتاده است. من االن 
مي  توانم تصوير هر مسجدي را كه به من نشان بدهيد، بگويم اين مسجد متعلق به كدام منطقه و حتي در كدام كشور 
است. اما اكنون مسجدسازي ما نيز حالت گذشته را ندارد و روحانيت آن گرفته شده است. سابق روحانيت فضاي مسجد 

انسان را مي  گرفت. و حال مسجد گويي كاركرد ديني خود را از دست داده است.  

* خانه ويكتور هوگو

* ميدان حسن آباد
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ناتماِم  زنجيره  ي  دام  در  شهري  مديريت   :  
را  كاروانسرا  مثالً  است.  افتاده  شهرنشينان  خواسته  هاي 
خيابان مي  كنند و بعد مشكالت بعدي زنجيره  وار ادامه پيدا 
مي  كند. مديريت شهري اعمال قدرت خود را از دست داده 
است. بزرگراه مي  سازند و بعد مجبور مي  شوند آن را دوطبقه 
كنند! تهران از غرب به كرج و قزوين رسيده است. شهرهاي 
سنتي مانند قزوين و يزد نيز دارند از تهران تقليد مي  كنند. آيا 

راه برون  رفتي وجود دارد؟
بهترين راه را قانون تعيين كرده است. شوراي شهر بايد جلوي اين روند را 
بگيرد. اعضاي شوراي شهر بايد متخصص باشند. زمين  شناس، زلزله  شناس، 
جامعه  شناس، شهرساز و... باشند. قدرت شوراي شهر بايد از ادارات پيراموني 
خود بيشتر باشد تا بتواند آنها را مديريت كند. مسأله  ي ديگر براي بهبود، 
منطقه  اي  كردن است. اگر مثًال بگويند منطقه  ي يوسف آباد بايد دو نفر را 
بفرستند آن وقت اتفاقات بهتري مي  افتد. در آن صورت هر منطقه متخصص 
ويژه  ي خود را دارد. امكانات شهري هم در همان منطقه وجود داشته باشد. 
اين اتفاقات مشكالت زيادي را حل مي  كند. البته اسم محله را هم نمي  شود 
به برخي جاها اطالق كرد. نمي توان گفت محله  ي دارآباد! بايد پيشينه را 
نيز در نظر گرفت. شهردار هر محله توسط مردم همان منطقه برگزيده شود 
تا حرف  ها به راحتي زده شود. تعويض شهردارها باعث مي  شود كارهاي 
عميق در منطقه صورت نگيرد. بايد اداره  ي محالت را به خود مردم محالت 

سپرد.

پاريس،  ُرم،  مانند  اروپايي،  كهن  شهرهاي  :در   
لندن و حتي شهرهاي كوچك چون "بث / bath" انگليس كه 
حمامهاي دوره روميان را دارد يا حتي استانبول مي بينيم سنت 
كالبدي را نگه داشته اند و حتي در شهري مانند سيئنا در ايتاليا 
كه فرهنگ را همراه با كالبد حفظ كرده  اند و جشنواره هاي 
سنتي آن آوازه ي جهاني دارد، اما در خاورزمين و مخصوصاً در 
برخي كشورها مثل كره و سنگاپور و... نتوانسته اند سنت  هاي 
خود را در كالبدها حفظ كنند. چرا كشورهاي غربي با توسعه  ي 
صنعتي اين كار را كردند ولي ما در شرق براي توسعه همه چيز 

را زير و رو مي  كنيم؟
اين مسأله چند علت دارد. يكي اين  كه در اين روند مردم نقشي نداشتند 
و دولت  ها هر كاري خواسته  اند كرده  اند. كريم آقا بوذرجمهري هر كاري 
خواست كرد و اين ادامه يافت. او با كينه  ي ضد قاجاريه هر جا را كه مربوط 
به تاريخ قاجاريه بود خراب مي كرد. خيابان سيروس اين  گونه كه امروز 
هست نبوده است و چندين مسجد و امامزاده داشته و نابود شده است. اگر 
زور رضاشاه بيشتر مي  رسيد بازار تهران را هم خراب مي  كرد! همان  گونه 
كه ديديم بعد از 28 مرداد سقف بخشي را خراب كردند. در پاريس كه 
مترقي  ترين متروي جهان را دارد وقتي قرار بود مترو از روي رودخانه سن 
بگذرد، منظره  ي كليساي نتردام را خراب مي  كرد. مردم كنار رودخانه تحصن 
كردند و نگذاشتند. مردم اجازه ندادند حتي مترو از زير رودخانه هم برود و در 

نهايت مسير مترو عوض شد. 
دومين مسأله اين است كه از زمان قاجاريه هر چه جنبه  ي شرقي داشت 
ارزش  زدايي شد. فرد وقتي فكر مي  كرد سبك غربي دارد، براي خودش 
انسانيت احساس مي  كرد! دهاتي  هايي كه به تهران مي  آمدند كراوات گنده  اي 
مي  زدند كه خنده  آور بود. در اين 50 ساله چندبار مدل موهاي جوانان ما بر 

اساس موي سر آرتيست  هاي خارجي عوض شد؟! مدل لباس 
خانم  ها هم همين طور. در نتيجه هر چه قديمي پنداشته مي  شد 
خراب شد. اروپايي كه پيشرفت كرده بود دلتنگ قديم خود شده 
بود و آن را احيا مي  كرد. در دانمارك جايي هست كه نه برق 
دارد نه تلفن و مردم دلشان مي  خواهد به آن  جا بروند چون صفاي 
خاص خودش را دارد در صورتي كه در ايران چوپان هم موبايل 
دست مي  گيرد! دوري كردن از فرهنگ خودمان اين بال را سر 
ما آورد. البته بايد بتوانيم خوبي هاي ديگران را بگيريم. خوراكي 
كه مردم مي  خورند در هر منطقه  اي بر اساس نوع منطقه، ذائقه، 
وضع اقتصادي و... مردم بوده است. همه  ي اين غذاها حساب و 
كتاب دارند. ساختمان هم به همين  گونه است. چند وقت قبل در 
بندرعباس بودم. ساختمان  ها با همان شرايط تبريز سردسير، در 
بندرعباس هم ساخته شده است! بنده در گرمسار به ساختماني 
رفتم كه در حياط گرما وحشتناك بود. در صورتي  كه با بادگير آن 
ساختمان در زيرزمين هوا سرد سرد بود. در مورد غذا هم همين 
اتفاق افتاده است. من نبايد در قزوين خودمان "شاتوبريان" 
بخورم! در غرب علوم قديمه و جديده ندارند! علوم جديد در 
ادامه  ي علوم قديمي است. آن  ها را قطع نمي  كند. به اصطالح 

انقطاع فرهنگي پيش نيامده است.

 :  آقاي دكتر در پايان اگر صحبت خاصي 
داريد، بفرماييد.

سفارش بنده به كار بدستان شهرداري اينست كه به قوانين 
بلديه عمل كنند. راه نجات در دمكراتيزاسيون اداره  ي تهران و 
بازگشت به اداره  كردن شهر توسط مردم محالت است. اگر اين 
كار را ده سال ادامه دهيم مردم كم  كم راه و چاه را ياد مي گيرند. 
نبايد مردم را دست كم بگيريم. اجازه بدهيد مردم همانطور كه 
خانه خود را سرپرستي مي كنند، كوچه و محله خود را نيز با فكر 
و سليقه خود و برخورداري از فنون امروزي سر و سامان دهند.
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اين بار سند گزارشنامه اي است از شهروندي 
رسمي  روزنامه ى  معروف ترين  به  ناشناس 
دي ماه  چهارم  تاريخ  به  (اطالعات)  كشور 
1308 خورشيدي. اين گزارش در دو روز پياپي 

سر مقاله ي روزنامه را بخود گرفته است.
آنچه در اين سند، ارزشمند مي نمايد، گزارشي 
روزگار  آن  در  كه  است  خياباني  از  ديداري 
كه  بود  نودرآمدي  كاالهاي  همه ي  كه كانون  بود  نودرآمدي  كاالهاي  همه ي  كانون 
مي نمود  رخنه  سنتي  پايتخت  دروازه هاي  از 
فرمانروايي  سال هاي  واپسين  از  روند  اين  و 
شده  آغاز  (فر1313ـ1264ق)  ناصرالدين شاه 
خيابان  از  زيبا  توصيف هايي  با  نويسنده  بود. 
الله زار آن را تصوير كرده است: "... همه از 
خيابان الله زار يعني خيابان نور و الكتريك و 
وي با انتقادي تند " وي با انتقادي تند " وي با انتقادي تند  زيبايي خوششان مي آيد...
و بي پرده نوشته را پي مي گيرد: " اين خيابان 
جز آرايش ظاهري هيچ ندارد، هزارها تومان 
پول اين مملكت از اين خيابان بهوا مي رود..." 
ديداري گزارش مي تواند حال و هواي  لحن 
واقعي الله زار را تا اندازه اي براي اكنونيان پس 
از هشتاد و اندي سال به نمايش بگذارد: "... 
همين كه از ميدان سپه پا به الله زار گذاشتيد، 
اولين چيزي كه بيشتر نظر شما را جلب مي كند 
است. از آن جا كه " است. از آن جا كه " است. از آن جا كه  "آرايشگاه يا سلماني "آرايشگاه يا سلماني "آرمناك
رد شديد، شعبه ي گرامافون فروشي "پدافون" 
است و تابلويي نظر شما را جلب مي كند كه 
بهترين لباس هاي دوخته ي اروپا را براي شما 

يادماني از يك سده 
عباس جاللىخاطره ي تاريخي شهر

شهردارى به روايت اسناد

وارد كرده ايم. بعد تابلوي مغازه ي خرازي "آرايش" نظر شما را جلب مي كند. از همان جا ديگر مغازه هاي خرازي فروشي و 
"گرامافون فروشي و بزازي مثل زنجير تا آخر خيابان الله زار بهم پيوسته و متصل است... "گرامافون فروشي و بزازي مثل زنجير تا آخر خيابان الله زار بهم پيوسته و متصل است... ". (روزنامه ى اطالعات، چهارشنبه 4 

ديماه و پنجشنبه 5 ديماه 1308 خورشيدي).
 آن چه براي درك و دريافت چنين يادها و خاطره هاي تاريخي در شهرها، مهم مي نمايد، شناخت بافت، خيابان، كوي و برزني 
است كه روزگاري اين يادها را آفريده است. در گذري امروزي به اين خيابانـ  الله زارـ  از آن چه اين گزارش در دسترس، برايمان 
در روزنامه اي از آن روزگار گذاشته، هيچ نشاني نخواهيم يافت و همين، باز آوري، پيدايش، تكاپو و زندگي در اين خيابان را محتوم 

مي كند، تا ببينيم الله زار خياباني با يك سده ياد و خاطره چگونه جايي بوده است.

زادگاه يك خيابان
در آن سوي خندق و باروي شمالي تهراِن روزگار فتحعلي شاه (فر1250ـ1212ق) باغ بسيار گسترده و سرسبزي نهاده بود 
كه در بهاران هر سال با انبوهي از الله هاي خودرو فرش مي شد و به باغ الله زار آوازه داشت. شاه قاجاري توجه ويژه اي به 
اين باغ از خود نشان مي داد، چندان كه در 1222 ق از ميهمان فرانسوي خود ژنرال گاردانـ  فرستاده ي ناپلئون بناپارت 
ـ در آن جا پذيرايي نمود. پس از وي محمدشاه (فر1264ـ1250ق) نيز در آن عمارتي برافراشته بود. براي نخستين بار 
اوژن فالندن، نقاش و باستان شناس فرانسوي كه در 1839م/ 1255ق. به ايران آمده بود از باغ الله زار در سفرنامه اش 
نام برده است. با گسترش چهارسويه ي پايتخت در 1284قـ  روزگار ناصريـ  باغ الله زار به درون شهر كشيده شد 
كه از ديدگاه زيست-بومي در پااليش هواي شهر تأثيري بسزا داشت و تابستان ها هواي خنكي براي پايتخت فراهم 
مي آورد. شاه ارزش چنداني براي اين باغ قائل نبود و بخش خاوري آن را براي فيل خانه/باغ وحش فروخت. وي كه 
از سفر نخست خود به فرنگستان بازگشته بود 
(1290ق) بر آن بود كه تخت گاهي همچون 
پاريس براي خود داشته باشد. فرمان داد تا با 
گرته برداري از خيابان شانزه ليزه، خياباني در 
باغ الله زار ساخته  شود. نرده هاي چوبي باغ 
برداشته شد درخت هاي كناري آن ريشه كن 
شاه؛  فرانسوي  پزشك  درخواست  گرديد. 
طولوزان براي نگهداشت باغ بخاطر پاكيزگي طولوزان براي نگهداشت باغ بخاطر پاكيزگي 
و تلطيف هوا، بجايي نرسيد. با كشيدن اين 
خيابان رفته رفته رو به ويراني نهاد و زمين هاي 

آن به درباريان و اشراف فروخته شد. 
خيابان كه نام باغ را بخود گرفته بود، سنگفرش 
شد و راه آهني براي واگن اسب كش در آن كار 
گذاشته شد. اين راه آهن درون شهري ميدان 
اتابك،  امين السلطان  خانه ي  به  را  توپخانه 
نخست وزير ناصرالدين شاه (1325ـ1280ق) 
خاوري  شمال  در  آن  آغازگاه  مي پيوست. 
بزرگ  و  كاشي كاري  دروازه اي  توپخانه، 
داشت. محدوده ي باغ الله زار در 1309 چنين 
عمارت  و  اتريش  سفارت  به  شمال  از  بود؛ 
از  كنوني)  استانبول  (خيابان  مخبرالملك 
خاور به باغ وحش/فيل خانه و از جنوب نيز به 
باغ وحش (خيابان اكباتان امروزي) و از سوي 

باختر به خيابان الله زار بسته مي شد.

تولد و شكوفايي
الله زار،  باغ  به  ناصرالدين شاه  بي توجهي  با 
(سعدي  لُختي  و  الله زار  خيابان  دو  اينك 
كشيده  باغ  پهنه ي  سوي  دو  در  امــروزي) 
شده بود، بي  هيچ دار و درختي. گروهي از 
سردمداران و اشراف درباري كه بخش هايي 
اين  در  را  عماراتي  بودند،  خريده  را  باغ  از 
خيابان ساختند، مانند: امين السلطان اتابك، 
خاندان  ناصرالدين شاه،  همسر  انيس الدوله 
پيرنيا/امين السلطنه. مغازه ها و دكان هايي چند 
نيز در حاشيه ي آن پا گرفت، مانند: نمايشگاه 
كالسكه و درشكه كه از آِن امين الضرب بود. 

اين بار سند گزارشنامه اي است از شهروندي 

عباس جاللىخاطره ي تاريخي شهر

زادگاه يك خيابان
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در يك سوي خيابان الله زار يك رديف تير چوبي در كنار پياده رو، سيم هاي برق را به انتهاي خيابان مي رساند تا شب هاي آن را روشن سازد و در سوي ديگر خيابان، تيرهاي چدنى در يك سوي خيابان الله زار يك رديف تير چوبي در كنار پياده رو، سيم هاي برق را به انتهاي خيابان مي رساند تا شب هاي آن را روشن سازد و در سوي ديگر خيابان، تيرهاي چدنى 
سيم هاي تلگراف را بخود بسته بود و نشان از اهميت اداري و سياسي خيابان داشت. سكونت اعيان و اشراف در اين راسته كه بيشتر فرنگستان رفته نيز بودند و فرنگي مآبي را سيم هاي تلگراف را بخود بسته بود و نشان از اهميت اداري و سياسي خيابان داشت. سكونت اعيان و اشراف در اين راسته كه بيشتر فرنگستان رفته نيز بودند و فرنگي مآبي را 

مي پسنديدند، زمينه را براي گشايش مغازه هايي به شيوه ى (سبك) اروپايي فراهم مي آورد.

شكوفايي در دو گام 
گام نخست روزگار مشروطيت  :  با رسوخ نوگرايي، الله زار رفته رفته گرانيگاه مغازه هايي شد كه براي نخستين بار جنس هاي خارجي غيرمرسوم در جامعه ي سنتي ايران را مي فروختند. با رسوخ نوگرايي، الله زار رفته رفته گرانيگاه مغازه هايي شد كه براي نخستين بار جنس هاي خارجي غيرمرسوم در جامعه ي سنتي ايران را مي فروختند. 
كه در 1306 خورشيدي، روزگار پهلوي اول با تغيير كاربري به " كه در 1306 خورشيدي، روزگار پهلوي اول با تغيير كاربري به " كه در 1306 خورشيدي، روزگار پهلوي اول با تغيير كاربري به كه در 1306 خورشيدي، روزگار پهلوي اول با تغيير كاربري به  و " و " و "كافه اُگانف "كافه هايي به شيوه ي اروپاييان و به دست خارجيان بويژه ارمنيان گشوده شد، مانند: "كافه هايي به شيوه ي اروپاييان و به دست خارجيان بويژه ارمنيان گشوده شد، مانند: "كافه لقانطه
كه مي توانست " كه مي توانست " كه مي توانست  "در همين خيابان ساخته شد كه سالني براي نمايش فيلم داشت، "در همين خيابان ساخته شد كه سالني براي نمايش فيلم داشت، در همين خيابان ساخته شد كه سالني براي نمايش فيلم داشت، "گراند سينما در همين خيابان ساخته شد كه سالني براي نمايش فيلم داشت، " در همين خيابان ساخته شد كه سالني براي نمايش فيلم داشت، "  "بدل گرديد. نخستين مهمانخانه ي ايراني با نام فرنگي "بدل گرديد. نخستين مهمانخانه ي ايراني با نام فرنگي "گراند هتل بدل گرديد. نخستين مهمانخانه ي ايراني با نام فرنگي " بدل گرديد. نخستين مهمانخانه ي ايراني با نام فرنگي "  "سينما ايران
كاربري تئاتر را هم داشته باشد و در آن كنسرت موسيقي نيز اجرا شود؛ چندان كه عارف قزويني شاعر و موسيقيدان ايراني (1261ـ1312خ) چندين كنسرت آوازي در همين هتل كاربري تئاتر را هم داشته باشد و در آن كنسرت موسيقي نيز اجرا شود؛ چندان كه عارف قزويني شاعر و موسيقيدان ايراني (1261ـ1312خ) چندين كنسرت آوازي در همين هتل 
برگزار نمود و ميرزاده ي عشقي شاعر و نمايشنامه نويس (1272ـ1303خ)، دو نمايش را در آن بر روي صحنه برد. هتل انترناسيونال به مديريت يك ارمني هم در اين روزگار برگزار نمود و ميرزاده ي عشقي شاعر و نمايشنامه نويس (1272ـ1303خ)، دو نمايش را در آن بر روي صحنه برد. هتل انترناسيونال به مديريت يك ارمني هم در اين روزگار 
ساخته شد. الله زار پاتوق فرنگي مآبان، روشنفكران، دولتمردان، سياستگران و اروپاييان شده بود. صنعت سينما يكي از بزرگ ترين پديده هاي آن روزگار، جاذبه اي نيرومند براي ساخته شد. الله زار پاتوق فرنگي مآبان، روشنفكران، دولتمردان، سياستگران و اروپاييان شده بود. صنعت سينما يكي از بزرگ ترين پديده هاي آن روزگار، جاذبه اي نيرومند براي 
"، خورشيد (كه بيشتر آن را نخستين سينماي تهران مي دانند) و يا "، خورشيد (كه بيشتر آن را نخستين سينماي تهران مي دانند) و يا "سينما ماياك"". تئاتر ايران در اين خيابان به همت كساني  "اين خيابان فراهم آورد. سينماهايي همچون "اين خيابان فراهم آورد. سينماهايي همچون "فاورس"
چون نوشين، نصر و دهقان پا گرفت؛ تئاترهايي كه با ساخت تئاتر تهران، در دوره ي قاجاري آغاز شد چون نوشين، نصر و دهقان پا گرفت؛ تئاترهايي كه با ساخت تئاتر تهران، در دوره ي قاجاري آغاز شد   (جدول سينماها و تئاترهاي الله زار در دوره ي شكوفايي). در سال هاي   (جدول سينماها و تئاترهاي الله زار در دوره ي شكوفايي). در سال هاي 
پاياني فرمانروايي قاجاريان رفته رفته مغازه هاي مدرن ايرانيان در كنار خارجيان چهره بست، مانند: شيريني فروشي مدرن تهران از آِن نايب  عبدالحسين معيلي كه مغازه را سراسر پاياني فرمانروايي قاجاريان رفته رفته مغازه هاي مدرن ايرانيان در كنار خارجيان چهره بست، مانند: شيريني فروشي مدرن تهران از آِن نايب  عبدالحسين معيلي كه مغازه را سراسر 

آينه كاري كرده بود و يا داروخانه ي پاپازيان از پيشگامان داروسازي ايران كه در كنار همين شيريني فروشي بود.

با روي كار آمدن رضا شاه، الله زار به واپسين شكوفايي خود رسيد. شامگاهان اين خيابان باريك، پرآمد و شدترين گذرگاه پيادگان و سوارانـ  بيشتر با روي كار آمدن رضا شاه، الله زار به واپسين شكوفايي خود رسيد. شامگاهان اين خيابان باريك، پرآمد و شدترين گذرگاه پيادگان و سوارانـ  بيشتر  گام دوم روزگار فرمانروايي رضا شاه :
درشكه و كالسكهـ  مي شد و چندان شلوغ كه زنان، حتي امروزي ترين آنان حق ورود به اين خيابان را نداشتند. بسياري از مردان متدين از آمدن به اين خيابان سر باز مي زدند. در درشكه و كالسكهـ  مي شد و چندان شلوغ كه زنان، حتي امروزي ترين آنان حق ورود به اين خيابان را نداشتند. بسياري از مردان متدين از آمدن به اين خيابان سر باز مي زدند. در 
1311 خورشيدي به فرمان شاه، دروازه ي كاشي كاري الله زار در توپخانه از ميان برداشته شد و چهره ي خيابان الله زار ديگرگونه گشت. تاق نماهاي دوسوي خيابان خراب شد و 1311 خورشيدي به فرمان شاه، دروازه ي كاشي كاري الله زار در توپخانه از ميان برداشته شد و چهره ي خيابان الله زار ديگرگونه گشت. تاق نماهاي دوسوي خيابان خراب شد و 

جاي آن را ساختمان هاي دو طبقه گرفت. 
از آن جا كه حريم و اِشراف، سنتي جدي براي ساختمان ها شمرده مي شد، پيامدش ساخت و سازهاي يك طبقه روزگار قاجاري بود. در اين سال به مالكان دستور داده شد تا دست كم از آن جا كه حريم و اِشراف، سنتي جدي براي ساختمان ها شمرده مي شد، پيامدش ساخت و سازهاي يك طبقه روزگار قاجاري بود. در اين سال به مالكان دستور داده شد تا دست كم 
نماي دو طبقه بسازند و مانند يك ساختمان كامل در آن در و پنجره كار بگذارند. در ميانه ي فرمانروايي رضا شاه، خيابان الله زار به اصلي ترين جايگاه سينما، تئاتر و مغازه هاي نماي دو طبقه بسازند و مانند يك ساختمان كامل در آن در و پنجره كار بگذارند. در ميانه ي فرمانروايي رضا شاه، خيابان الله زار به اصلي ترين جايگاه سينما، تئاتر و مغازه هاي 
صفحه فروشي، رستوران، هتلـ  هتل هما ساخته اين دوره استـ  كافه و لوكس فروشي و اجناس خارجي مانند عطر و ادكلن، لوازم آرايش و پوشاك تبديل گرديد كه دو مغازه ي صفحه فروشي، رستوران، هتلـ  هتل هما ساخته اين دوره استـ  كافه و لوكس فروشي و اجناس خارجي مانند عطر و ادكلن، لوازم آرايش و پوشاك تبديل گرديد كه دو مغازه ي 

معروف «پيرايش» و «اتحاديه» از آن جمله بودند. نوشين بهترين شيريني  فروشي و عكاسخانه ي خانوادگي و زنانه ي مادام ليليان در الله زار از اين دوره اند.معروف «پيرايش» و «اتحاديه» از آن جمله بودند. نوشين بهترين شيريني  فروشي و عكاسخانه ي خانوادگي و زنانه ي مادام ليليان در الله زار از اين دوره اند.

 (نمونه هايي از آگهي هاي الله زار در روزنامه ى اطالعات 1308 و 1312 خورشيدي) 
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خيابان پر تكاپو و پر رفت و آمد الله زار، در اين هنگام تاب نگهداشت اين جمعيت انبوه را 
نداشت و به سوي شمال شاخه دوانيد. خيابان از چهارراه استانبول گذشت و به منوچهري 
رسيد. از آن جا كه در روزگار ناصري، رئيس نظميه (شهرباني) ُكنت دو مونت ُفرت در اين 
آوازه يافت. الله زار باز هم به سوي شمال پيشرفت " آوازه يافت. الله زار باز هم به سوي شمال پيشرفت " آوازه يافت. الله زار باز هم به سوي شمال پيشرفت  "گذر، خانه داشت، به "گذر، خانه داشت، به "چهارراه ُكنت
تا خود را به خيابان نوساخته ي شاهرضا (انقالب كنوني) رسانيد و الله زار نو نام گرفت. 

 (نقشه  الله زار).

با همه ي آن چه كه درباره ي آشفتگي هنجارها در اين خيابان 
يا " يا " يا "بيكاره ها"  گفته و نگاشته شده، همچون "خيابان عشاق
(طهران قديم، "  (طهران قديم، "  (طهران قديم،  طول آن را هشتصد قدم تعيين كرده بودند؟!
دفتر  كتابفروشي،  چاپخانه،  مدرسه،  وجود  ص276)،  ج1، 
روزنامه، نشريات و حزب هاي سياسي و كلوپ هاي موسيقي به 
الله زار چهره اي دوگانه با بن مايه هاي فرهنگي و سياسي نيز 
بخشيده بود (جدول زير). پاتوق هاي روشنفكري فراوان در 
الله زار، نخستين نمود از بيرون زدگي محافل مرفه و نيمه مرفه 
روشنفكران قاجاري و رسوخ آن در ميان اليه هاي پايين تر روشنفكران قاجاري و رسوخ آن در ميان اليه هاي پايين تر 
بود. اين كانون ها روشن انديشان، نويسندگان و هنرمندان و 
سياستگران را در خود گرد مي آورد. فضاي پر ازدحام الله زار، 
پايش چنين كانون هايي را براي حكومتيان دشوار مي ساخت. از 
در كنار " در كنار " در كنار  "پاتوق هاي معروف الله زار مي توان از "پاتوق هاي معروف الله زار مي توان از "كافه ي الله زار
گراند هتل كه پاتوق اعضاي حزب آريا بود و يا كافه ي بولوارد، 
كافه قناري، رزنوار، پارس، كلوب انگليسي ها و كلوب موزيكال 

(باشگاه موسيقي) علينقلي خان وزيري نام برد.

خيابان پر تكاپو و پر رفت و آمد الله زار، در اين هنگام تاب نگهداشت اين جمعيت انبوه را 
نداشت و به سوي شمال شاخه دوانيد. خيابان از چهارراه استانبول گذشت و به منوچهري 
رسيد. از آن جا كه در روزگار ناصري، رئيس نظميه (شهرباني) ُكنت دو مونت ُفرت در اين 
آوازه يافت. الله زار باز هم به سوي شمال پيشرفت 
تا خود را به خيابان نوساخته ي شاهرضا (انقالب كنوني) رسانيد و الله زار نو نام گرفت. 

جدول سينما و تئاترها در هر دو دوره ي شكوفايي
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افول
الله زار پس از افت و خيزهاي فراوان سال هاي جنگ جهاني دوم (دهه ي20) و در پي آن دگرگوني هاي اجتماعي و سياسي دهه ي 30، هنوز توانسته بود خود را به عنوان 
يكي از سرزنده ترين و مهمترين گذرگاه هاي تهران از ديدگاه اقتصادي و اجتماعي سر پا نگه دارد، اما با آغاز اقتصاد نفت، توسعه  و گسترش تهران شروع شد. محمدرضا شاه 
توجه چنداني به نگاه داشت بافت هاي اقتصادي فرهنگي روزگار پدر نداشت. زيرا فضاي باز سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، ميدان را براي تكاپوي اجتماعي گشوده بود كه 
مي توان دوران شكوفايي تئاتر و سينما را آشكارا در آن بچشم ديد. كودتاي 1332 در واقع نبردي بود در برابر شكوفايي فرهنگ، هنر و دانش آن روزگار. سركوب نوانديشان 
آغاز شده بود و افول نيز از همين سال آغاز گرديد و سينما و تئاتر الله زاري در كالبدي تهي از پيشگامان نوانديش پاگرفت. از ديگر سو جمعيت فزاينده ي پايتخت كه مهاجرانش 
بيشتر مي نمود، پهنه هاي بازاريـ  اقتصادي نوين و راسته ى خيابان هاي تازه تري را مي طلبيد. پيشروي خزنده ي تهران به سوي شمال و شمال خاوري و باختر شهر آغاز شده 
و " و " و "شهرآرا"  "بود. شهري كه به كوي و برزن ها و شهرك هاي تازه اي نياز داشت و خانه سازي انبوه، تنها راه چاره مي نمود؛ اين نياز در كالبد انبوه سازي هايي چون "بود. شهري كه به كوي و برزن ها و شهرك هاي تازه اي نياز داشت و خانه سازي انبوه، تنها راه چاره مي نمود؛ اين نياز در كالبد انبوه سازي هايي چون "بهجت آباد
برآورده مي شد و همراه با اين گسترش خيابان هاي تازه اي مانند شاهرضا (انقالب)، پهلوي (وليعصر جنوبي)، تخت جمشيد (طالقاني) و حتي فردوسي رفته رفته جاي الله زار 

و الله زار نو را مي گرفت.
جاي مغازه ها و تجارتخانه هاي الله زار را " جاي مغازه ها و تجارتخانه هاي الله زار را " جاي مغازه ها و تجارتخانه هاي الله زار را  "و بعدها "و بعدها "ساختمان پالسكو و بعدها " و بعدها "  "شركت ها، كمپاني هاي بزرگ، فروشگاه هاي معروف و بازارگاه هايي مانند "شركت ها، كمپاني هاي بزرگ، فروشگاه هاي معروف و بازارگاه هايي مانند "فروشگاه بزرگ فردوسي
گرفتند. بسياري از آنان نيز در نسل هاي دوم و سوم از كار باز ماندند. تنها ارزش ِملكي باالي دكان ها، مغازه و خانه ها بود كه اعتبار داشت و پيوسته در ميان بازماندگان نسل هاي 
قديم قاجاري و پهلوي يكم، دست به دست مي گشت و در اين جابجايي بود كه فروشگاه هايي با كاالي بيشتر تجاري و نيمه صنعتي برق جاي لوكس فروشي ها و مغازه هاي 

فروش اجناس خارجي را گرفتند. با تعطيل شدن گراندهتل، گويي نبض تپنده ي اين مركز پررونق اروپايي مآبان از كار بازماند.

كانونها و مراكز (پاتوق) روشن انديشان

خياباني با يك سده خاطره 
اينك يادهاي درخشان و رنگين يك شهر است كه هر روزه بيش 
از پيش رنگ مي بازد. شهري كه تختگاه دودمان قاجاري و پهلوي از پيش رنگ مي بازد. شهري كه تختگاه دودمان قاجاري و پهلوي 
بود و در جمهوري اسالمي نيز پايتخت باقي ماند. امروزه از آن همه بود و در جمهوري اسالمي نيز پايتخت باقي ماند. امروزه از آن همه 
تكاپو و آمد و شد سيل وار جوانان و همهمه ي شامگاهي، صداي تكاپو و آمد و شد سيل وار جوانان و همهمه ي شامگاهي، صداي 
صفحه هاي گرامافون، موسيقي و ويترين رنگارنگ و مراكز تفريح، صفحه هاي گرامافون، موسيقي و ويترين رنگارنگ و مراكز تفريح، 
خريد و سرگرمي تنها يادهايي در ذهن مردان و زناني مانده كه خريد و سرگرمي تنها يادهايي در ذهن مردان و زناني مانده كه 
روزگار پيرسالي را سپري مي كنند و براي نسل هاي نوزاده ي شهر روزگار پيرسالي را سپري مي كنند و براي نسل هاي نوزاده ي شهر 
تنها نام و عكس هايي نه چندان روشن، پنجره ها و سردرهاي نيمه تنها نام و عكس هايي نه چندان روشن، پنجره ها و سردرهاي نيمه 

ويران پوشيده از تابلوهاي بدقواره، بجا مي ماند. 
ـ ديگر خانه ي انيس الدوله حاال به پاساژي به نام اخوان بدل شده ـ ديگر خانه ي انيس الدوله حاال به پاساژي به نام اخوان بدل شده 

است! و خانه ي امين السطنه، مسجد كوچكي است.
ـ خانه هاي پيرنيا از مهم ترين ساختمان هاي تاريخي تهران هنوز ـ خانه هاي پيرنيا از مهم ترين ساختمان هاي تاريخي تهران هنوز 
برپا مانده اند و در يكي از آن ها مؤسسه ى پزشكي طب اسالمي برپا مانده اند و در يكي از آن ها مؤسسه ى پزشكي طب اسالمي 
وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

تأسيس شده است. 
از  نيز  جنوبي  الله زارنوي  غربي  ضلع  سراسر  در  باالخانه اي  از ـ  نيز  جنوبي  الله زارنوي  غربي  ضلع  سراسر  در  باالخانه اي  ـ 
ساختمان هاي پيرنياست. بسياري از تئاترهاي الله زار به انبار كاال ساختمان هاي پيرنياست. بسياري از تئاترهاي الله زار به انبار كاال 
بدل شده اند. ديگر شايد كسي جاي تئاتر دهقان، سينما مشعل را 

هم نداند كجاست! 
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است.  ايستاده  برپا  هنوز  روس  تاجرباشي  خانه ي  خوشبختانه 
شيريني فروشي عبدالحسين معيلي بخشي از باغ سفارت فرانسه ي 
دوره ي ناصري را در چهارراه الله زار و جمهوري امروز گرفته است. 
مغازه ي مانون كه از آغاز دوره پهلوي نبش كوچه ي رفاهي و 
الله زار ساخته شده بود، هنوز بجا مانده. بسياري از سينماهاي آن 
روزگار تغيير نام داده اند، مانند ركس كه الله نام گرفته و شماري 
با تغيير كاربري به پاساژ و انبار بدل شده اند. براي بازآوري خاطرات 
مي توان در برابر درهاي بسته ي سينما و تئاترها ايستاد و فروپاشي 
آن ها را به چشم ديد. با اين همه، امروز تنها ساختمان چند سينما 
در الله زار مانده كه بيشتر آن ها حتي تابلو هم ندارند. (جدول 

سينماهاي كنوني الله زار).

جدول سينماهاي كنوني الله زار و الله زار نو از شمال به جنوب

نگاه داشت و بازسازي و بهسازي پاره اي از ساختمان ها، نماها، عمارت ها، سينما و تئاترها براي كاربري هاي ديگري چون موزه، ديگر مكان هاي فرهنگي، آموزشي و فرهنگي 
همگاني مي توان از مرگ و نابودي و فراموشي بخش بزرگي از تاريخ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و حتي يادمان هاي ملي چون كوچه ي ملي (باربد) تئاتر نصر و خانه باغ اتحاديه 

در كوچه ي اتحاديه جلوگيري نمود.
الله زار هويت يك شهر است، اگر كه ياد و يادمان هايش زنده بماند.
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كار ميداني است. به اميد كتابي شسته و رفته، گسترده و ژرف درباره ي الله زار.

از آن جا كه داده هاي منابع تناقص و نقص هايي آشكار داشت، بر آن شدم كه از كار ميداني براي 
پركردن كم و كاست ها بهره  جويم، هرچند شتابزده اما چه بجا بود! چندان كه نقشه هاي رسمي از 
الله زار ناكارآمد و نادرست از آب درآمد. ناگزير از رسم نقشه اي تازه شدم كه مي بينيد برآيند همان 

كار ميداني است. به اميد كتابي شسته و رفته، گسترده و ژرف درباره ي الله زار.

از آن جا كه داده هاي منابع تناقص و نقص هايي آشكار داشت، بر آن شدم كه از كار ميداني براي 
پركردن كم و كاست ها بهره  جويم، هرچند شتابزده اما چه بجا بود! چندان كه نقشه هاي رسمي از 
الله زار ناكارآمد و نادرست از آب درآمد. ناگزير از رسم نقشه اي تازه شدم كه مي بينيد برآيند همان 
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: شهر سقز از چه زمانى داراى شهردارى شده است و 
شما چندمين شهردار آن هستيد؟

شهردارى سقز در سال 1305 تأسيس شده و نخستين شهردار آن مرحوم 
كاظم خان بوده است. البته تأسيس رسمى شهردارى در سال 1314 انجام 

گرفته و من 31 امين شهردار در خدمت شهروندان فهيم سقزى هستم.

: در حوزه ى مديريت شهرى سياست هاى شهردارى 
چه سمت و سويى دارد؟

در مجموع اصول كلى مورد توافقى براى فهم مديريت شهرى وجود ندارد 
اقتضائات سياسى،  بر اساس رويكردها و سالئق و همچنين  اين مفهوم  و 
اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جوامع مختلف، متفاوت است. مى توان به طور 
خالصه تعريفى مانند ساماندهى امور مربوط به برنامه ريزى بسيج منابع و 
امكانات و هدايت و كنترل در محدوده ى شهر را از آن استنباط كرد. مفهومى 
كه در جوامع گوناگون نهادهاى متفاوتى را با الگوهاى متفاوتى با خود درگير 
بدون مشاركت  باشيم،  داشته  اين مفهوم  از  تعريفى  نهايتًا هر  است.  كرده 
جامعه و ايجاد يك مديريت كامًال “مردم محور” كه در شكل هاى مختلفى 
نيز تحقق مى يابد موفقيتى به دست نخواهد آمد. مديريت شهرى به عنوان 
چارچوب سازمانى توسعه ى شهر، به سياست و برنامه هايى اطالق مى شود كه 
در پى اطمينان از هماهنگى ميزان رشد جمعيت با دسترسى به زيرساخت هاى 

اساسى است. از سوى ديگر مديريت، هماهنگ كردن منابع انسانى و مادى 
براى نيل به اهداف ترسيم شده است. مديران ارشد شهرى بايد بكوشند با 
گسترش فرهنگ مشاركت در جامعه و داشتن نگاهى توسعه گرا، به جذب و 
جلب تمامى مشاركت هاى ممكن و آزادسازى پتانسيل هاى موجود و خلق 

توانايى هاى جديد بپردازند.
و  استفاده  مردم،  برگزيدگان  عنوان  به  شهر  شوراهاى  با  مستقيم  تعامل 
بهره مندى از كارشناسان و متخصصان و صاحبان ايده و انديشه، ارتباط با 
متن جامعه و انجام تحقيقات و نظرسنجى هاى مداوم، دقيق و علمى در مورد 
نگاه اقشار مختلف مردم نسبت به عملكردهاى مديريت شهرى و زمينه-

سازى براى سرمايه گذارى بخش خصوصى، اهم مواردى هستند كه به تحقق 
يك چرخه ى فعال از مشاركت و تحقق مديريت “مردم محور” كمك مى كند. 
اين امر بزرگ ترين سرمايه ى اجتماعى را كه همان اعتماد متقابل جامعه و 
متوليان برنامه ريزى و مديريت است به وجود مى آورد. موفقيت ما در دومين 
نمايشگاه جامع مديريت شهرى، نتيجه ى مستقيم چنين رويكردى است كه 

همان مديريت مردم محور و مبتنى بر خواست و نظر مردم است.

: به نظر شما پروژه هاى عمرانى در حال اجراى سقز به 
چه ميزان باعث رشد و توسعه ى اين شهر خواهد شد؟

در حقيقت گسترده شدن وظايف شهردارى ها در دنياى كنونى، كاركردهاى 

از نگاه شهردار

سقز
 قطب جديد گردشگري

سقز
 قطب جديد

سقز
 قطب جديد

 كشور
 گردشگري
 كشور
 گردشگري

غرب                         غرب                         غرب
شهر سقز به عنوان دومين شهر استان كردستان با فاصله 190 كيلومترى از مركز استان (شهر سنندج) در ناحيه ي كوهستانى ايران در 
مسير ارتباطى استان هاى آذربايجان غربى و شرقى، استان هاى همدان، ايالم، كرمانشاه و استان هاى جنوبى كشور واقع گرديده است. 
اين شهر يكى از قديمى ترين شهرهاى ايران و يكى از 30 ايالت پادشاهى ماد و مركز اميرنشين مانائى ها بوده و ايزيرتا ناميده شده كه 
پس از تسلط قوم سكاها و به پايتخت اين قوم بنام سكز و نهايتًا سقز تبديل شده است. مردم سقز كرد و از نژاد آريايى بوده كه چندهزار 
سال قبل از ميالد از شمال غربى درياچه ي خزر به اطراف كوه هاى زاگرس و آرارات كوچ نموده اند. مردم سقز داراى آداب و رسوم قديمى 
و سنتى منبعث از فرهنگ و ادب كردى بوده و از لحاظ مذهبى سنى و شافعى مذهب مى باشند و سنت هاى قديمى و باستانى نظير عيد 

نوروز مراسم مخصوص عروسى و مولودى خوانى ويژه ي والدت حضرت محمد (ص) پيامبر گرامى اسالم در آن هنوز پابرجاست.

طول جغرافيايى: 46درجه و 17دقيقه طول شرقى از نصف النهار گرينويچ
عرض جغرافيايى: 36 درجه و 14 دقيقه عرض شمالى از خط استوا

ارتفاع از سطح دريا: 1476 متر
وسعت شهرستان: 4514 كيلومتر مربع، شهر 1655 هكتار

عثمان رحيمى، 47 ساله، سابقه ى 
نهضت  جهادسازندگى،  در  فعاليت 
پرورش،  و  آموزش  و  سوادآموزى 
شهردار سقز از سال 1386، داراى 
شش  و  شهردارى  برترين  نشان 
لوح زرين در دومين نمايشگاه جامع 

مديريت شهرى 
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از خدماتى ترين اليه هاى  است. شهردارى ها  داده  تغيير  را  مدنى  نهاد  اين 
مديريتى جامعه به شمار مى روند و ضمن ارائه ى خدمت در حوزه هاى مختلفى 
چون حمل و نقل، تنظيف، فضاى سبز، ساخت و ساز، زيباسازى و مبلمان 
شهرى، فعاليت هاى فرهنگى، اجتماعى و... نقش قابل توجهى در رسيدن 
بهره ورى  براى  كلى  طور  به  دارند.  توسعه  تعيين شده ى  اهداف  به  كشور 
مناسب از پروژه هاى عمرانى مى توان گفت بايد در وهله ى اول بهينه سازى 
و مديريت منابع و زمان در اجراى پروژه ها اصلى ترين هدف باشد و پس 
مانند  معابر  مواردى چون گسترش شبكه ى  به  مصداقى  به صورت  آن  از 
بلوارها، خيابان ها و كوچه ها، بازسازى و احداث پل ها، ايجاد اماكن و فضاهاى 
تفريحى و فرهنگى، پرداختن به آموزش به منظور ارتقاى دانش فنى شاغلين 
در پروژه ها، اصالح ساختار اجرايى و هماهنگ نمودن پروژه ها و هماهنگ 
نمودن آن ها با نيازهاى شهرى، تربيت پيمان كاران و مشاوران توانمند در 
اجراى پروژه هاى درون شهرى، مديريت زمان در اجراى طرح هاى عمرانى، 
ايرانى و اسالمى در طراحى پروژه هاى شهرى،  از معمارى اصيل  استفاده 
اولويت بندى اجراى پروژه ها با عنايت به محروميت برخى مناطق به ويژه 
استقرار سيستم مديريت  بافت هاى فرسوده،  حاشيه هاى شهر، مقاوم سازى 
علمى در بخش نگهدارى، تمركز بيشتر در بخش مطالعات اوليه ى پروژه ها 
براى جلوگيرى از بروز مشكالت در هنگام اجرا و بهره بردارى، دقت در عدم 

تداخل موضوعى و اجرايى طرح ها و... پرداخته شود.
همچنان كه مستحضريد سقز يك شهر تاريخى است با قدمتى چند هزارساله 
و آثار باستانى بسيار مانند قلعه زيويه، قلعه كرفتو، مسجد دو مناره، حمام شيخ 
و ده ها بنا و اثر ديرينه ى ديگر و همچنين موقعيت جغرافيايى ويژه و آب وهواى 
مناسب، فرصت هايى كه اگر به درستى مورد بهره بردارى قرار بگيرند بركات 
بسيار زيادى براى مردم اين شهر و منطقه در پى خواهندداشت. تالش ما در 
ابتدا حفظ تاريخ باستانى اين شهر و افزايش بهره ورى از ظرفيت هاى آن، 
احداث پارك ها و فضاهاى سبز جديد و بازسازى فضاهاى قبلى خصوصًا پارك 
حاشيه ي رودخانه ي سقز با حدود چهل عاليم راهنمايى، افزايش واحدهاى 
بتونى،  قطعات  كارخانه ي  و  آسفالت  كارخانه ي  مانند  شهردارى  درآمدزاى 
كارى  امنيت  و  كيفيت  ارتقاى  و  در شهردارى  شاغل  نيروهاى  ساماندهى 
به  و...  سبز  فضاى  تنظيف،  عمران،  ادارى،  واحدهاى  تجهيز  نيروها،  اين 
ماشين آالت و تكنولوژى هاى مدرن روز، ساماندهى سيستم حمل ونقل درون 
شهرى و انتشار اوراق مشاركت در طرح هاى عمرانى و بازسازى بافت هاى 
فرسوده و احداث مجتمع هاى تجارى و فرهنگى براى اولين بار به مبلغ يكصد 
ميليارد تومان كه نقطه ي عطفى در عرصه ى مديريت شهرى سقز محسوب 
به  گذشته  سال هاى  در  كه  هستند  سرفصل هايى  از  بخشى  تنها  مى شود، 
آن ها پرداخته ايم و خوشبختانه آثار مثبت آن، هم بر سيماى شهر و هم در 
نگاه رضايت آميز و حمايت و اعتماد بى دريغ مردم شريف سقز به خوبى ديده 
مى شود. امروز سقز شهرى است كه با افتخار تمام روبه آينده اى روشن و 

اميدبخش دارد.

: شهردارى سقز به چه ميزان به موضوع محيط زيست 
اهميت داده و پروژه هاى مرتبط با اين موضوع را در دست اجرا 

قرار مى دهد؟
زندگى سالم و به دور از آلودگى هاى زيست محيطى حق مسلم هر شهروندى 
است و به همين دليل مى بايست در اجراى هر طرح و پروژه اى احتياط هاى 
زيست محيطى مورد توجه قرار گيرد. خوشبختانه شهر ما به دليل موقعيت 
جغرافيايى ويژه و نسبتًا كوهستانى و آب وهواى مناسب از جاذبه هاى گردشگرى 
طبيعى محسوب مى شود و بر همين اساس حفاظت از محيط زيست در ميان 
مردم اين منطقه يك فرهنگ ديرپا و تاريخى است. امروزه شما برنامه ها 
و مناسبت هاى مردمى مختلفى مى بينيد كه در اشكال همگانى، نهادهاى 

مردمى، اردوهاى ورزشى و... مانند راهپيمايى، كوه پيمايى، دوچرخه سوارى، 
ورزش، حضور در طبيعت و نظافت طبيعت برگزار مى شود. اما در مواردى 
كه به مديريت شهرى و خصوصًا شهردارى مربوط مى شود قوانين موجود و 
آيين نامه ها و دستورالعمل هاى مرتبط با نگهدارى از محيط زيست از جمله 
در زمينه ي تنظيف، احداث و فعاليت واحدهاى صنعتى، طرح هاى عمرانى و 
ساخت وساز شهرى و مديريت حمل ونقل و ترافيك كامًال رعايت مى شود. به 
طور كلى مديريت پسماند و جمع آورى زباله ها از مهم ترين موضوعاتى است 
كه شهردارى در حوزه ي محيط زيست بايد به آن توجه داشته باشد. در چند 
سال گذشته طرح مطالعاتى پروژه بازيافت زباله در سقز به انجام رسيده و در 
تالشيم تا با همكارى و همراهى بخش خصوصى اين پروژه ي مهم و بنيادى 
را به سرانجام برسانيم. ساماندهى و مديريت حمل ونقل عمومى و توسعه ي 
مراكز معاينه فنى و افزايش مراكز عرضه سوخت هاى غيرآالينده يكى ديگر 
از اصلى ترين راهكارهاى كاهش آلودگى هواست كه خوشبختانه شهردارى 
سال هاى  در  متأسفانه  دارد.  قبولى  قابل  كارنامه ى  نيز  زمينه  اين  در  سقز 
نيز در كشورمان شايع شده كه منشأ  گذشته مسئله ريزگردها و گردوغبار 
باتالق هاى در حال خشك شدن عراق است و  اين پديده كويرها و  اصلى 
غرب كشور بيشتر از ساير نقاط از اين مسئله رنج مى برد كه مهار آن قطعًا به 
همكارى هاى بين المللى و طرح هاى ملى و منطقه اى نياز دارد. البته به بحث 
شما بايد آلودگى صوتى را نيز اضافه كرد كه آن هم به نوبه ى خود مشكالت 
بسيارى در شهرهاى در حال رشد ايجاد كرده و متأسفانه در سال هاى گذشته 
و با افزايش نقليه هايى چون موتورسيكلت در سقز نيز افزايش نگران كننده اى 

داشته است.

: سياست هاى شما در مورد حمل ونقل عمومى چيست؟ 
همچنان كه عرض كردم به دليل قدمت تاريخى شهر بخش زيادى از خيابان ها 
و مسيرهاى اصلى براى عبورومرور مشكل دارند و بافت به هم-فشرده و سنتى 
در برخى مناطق مركزى شهر امكان تغيير را سخت كرده  است. با اين وصف در 
سال هاى گذشته توانسته ايم با نوسازى و افزايش شمار تاكسى ها و اتوبوس هاى 
فعال در ناوگان حمل ونقل عمومى و هماهنگ سازى آن با تغييرات جمعيتى و رشد 
فيزيكى شهر و همچنين توزيع مناسب در تمامى نقاط و ساماندهى نرخ كرايه ها و 
همچنين نظارت دقيق و شبانه روزى بر عملكرد آن، تا حد زيادى آسودگى خاطر 

را به كاربران اين ناوگان هديه كنيم.

 افزايش عاليم راهنمايى براى رفاه حال شهروندان و گردشگران و اصالح و 
يك طرفه كردن برخى معابر اصلى جهت استانداردسازى آن با طرح هاى ترافيكى 
موارد ديگرى است كه مى توان در ارتباط با روان سازى ترافيك به آن اشاره كرد. 
خوشبختانه اكنون شهروندان سقزى از نظر سرعت ميزان دسترسى به وسايل 
نقليه ي عمومى در ميان شهرهاى منطقه در سطح بسيار بااليى قرار دارند. از 
سوى ديگر كنترل كافى و نظارت بر عملكرد رانندگان و همچنين آموزش هايى كه 
مى بينند باعث شده تا شهروندان در استفاده از وسايل حمل ونقل عمومى امنيت هاى 
الزم را داشته باشد. افزايش تعداد جايگاه هاى عرضه گاز سى ان جى نيز بر سرعت 

خدمات رسانى اين ناوگان افزوده  است.
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: آيا استفاده از پتانسيل هاى بخش خصوصى در حوزه هاى مختلف در دستور كار شما قرار دارد؟
اگرچه شهردارى ها طبق قانون جزو نهادهاى عمومى غيردولتى محسوب مى شوند و مشمول مقررات عام اصل 44 نمى باشند ولى داليل اقتصادى متعددى وجوددارد 
كه ضرورت واگذارى فعاليت هاى اين نهاد به بخش خصوصى را مورد تأكيد قرار مى دهد. اين داليل، از يك سو ريشه در شرايط عمومى ترجيح بخش خصوصى دارند 
و از سوى ديگر ناشى از مقتضيات خاص حوزه ي فعاليت مديريت شهرى مى باشند. عالوه بر اين استدالل ها، شرايط حقوقى ايجاد شده در سال هاى اخير از سوى نهاد 
مديريت شهرى، باعث گرديده شوراها و شهردارى ها به شدت از خصوصى سازى حمايت كنند. با عنايت به روند روزافزون نيازهاى شهرى و محدوديت منابع، موضوع 
نحوه ي تأمين منبع مالى پروژه هاى در دست اجرا، همواره به عنوان چالشى جدى در مديريت شهرى مطرح بوده  است كه كاهش قيمت تمام شده، ارتقاى كيفيت بهبود 

محيط زيست شهرى و تأمين منابع مالى توسط بخش هاى مختلف به ويژه بخش خصوصى را مى توان از محورهاى عمده ى اين چالش دانست.
در پاسخ هاى قبلى نيز به اجمال به اهميت بخش خصوصى در فعاليت هاى مجموعه ى تحت مديريت خود اشاره كردم. خوشبختانه شهردارى سقز نيز چون بيشتر 
شهردارى هاى كشور از يك ساختار حقوقى و مالى شفاف برخوردار است كه اين امر براى مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصى انگيزه بخش بوده است. با شعار بهترين 
كار ممكن در كمترين زمان و با مناسب ترين هزينه، تالش كرده ايم بخش بزرگى از طرح ها و پروژه هاى شهردارى را به كمك بخش خصوصى به انجام برسانيم. به 
جرأت مى گويم كه امروز هيچ مانعى براى مشاركت بخش خصوصى داراى صالحيت در پروژه هاى شهردارى وجود ندارد. اين امر با انتشار يكصد ميليارد تومان اوراق 
مشاركت وارد مرحله ى جديدترى شد كه با استقبال گسترده و غيرقابل پيش بينى، تمامى اوراق در كمترين زمان به فروش رفت كه خود حكايت از اعتماد و اطمينان 

مردم به مديريت شهرى دارد.

 از مسئول روابط عمومى شهردارى سقز آقاى ماجد رضايى و آقاى زينعلى مدير ادارىـ  مالى شهردارى سقز و ساير همكاران شان به دليل همراهى و در اختيار 
قراردادن گزارش فعاليت هاى اين شهردارى تشكر ويژه مى نمايد. آنچه در ادامه مى آيد گزارشى مختصر از اهم فعاليت هاى اين شهردارى در سال گذشته مى باشد:

الف)پارك ساحلى ـ گردشگرى گوالن
بزرگترين  از  يكى  سقز)  رودخانه  (حاشيه  گوالن  گردشگرى  عظيم  طرح 
طرح هاى عمرانى در سطح منطقه بوده كه با رقم سرمايه گذارى بالغ بر 600 
ميليارد تومان و مشتمل بر مجموعه ها و مراكز تفريحى، ورزشى و مسكونى، 
اقامتى اعم از هتل ها، موزه ها، سالن آمفى تئاتر، سينما و همايش و جشنواره و 
همچنين بهره گيرى از پل هاى عابر پياده و سواره رو مى باشد. در فاز اول اين 
طرح عظيم فروش اوراق مشاركت به ميزان 20 ميليارد تومان پيش بينى شده 

كه عرضه آن از تاريخ 22 اسفند ماه 1390 شروع گرديده است.
تصوير شماره 1

تصوير شماره 2 تصوير شماره 3

تصوير شماره 4 تصوير شماره 5
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ب)جشنواره تئاتر شهروند سقز
يكى از راه هاى آموزش استفاده از هنر مى باشد. شهردارى سقز به منظور ارتقاء فرهنگ شهروندى اولين دوره جشنواره تئاتر منطقه اى شهروند را با 
حضور استان هاى كرمانشاه، همدان، آذربايجان شرقى و غربى و كردستان در تيرماه سال90 برگزار نمود. اين برنامه با استقبال گسترده ي صاحب نظران 
و دست اندركاران هنر تئاتر و سينما مواجه شد و با حضور هنرمندان بنام تئاتر و سينما و مسئولين كشورى و استانى به مدت چهار روز در سه بخش 

خيابانى، صحنه اى و عروسكى اجرا شد.

پ) پايانه ي مسافربرى سقز
احداث پايانه ي بزرگ مسافربرى به مساحت كل زيربنا ساختمان اصلى پايانه 3600متر 
عمليات  تاكنون  كه  هكتار   2.4 ومحوطه  مترمربع  جانبى5000  ساختمانى  و  مربع 
سفت كارى ساختمان اصلى پايانه با قطعات پيش ساخته ي بتنى به اتمام رسيده است. 
اين پايانه كه در محل پايانه ي كنونى شهر سقز احداث خواهد شد يكى از بزرگ ترين 

و پيشرفته ترين پايانه هاى اين منطقه مى باشد.

و  پژوهشكده ي مديريت شهرى  آموزشى-  معاونت  نظارت  با  كتاب  و چاپ هفت عنوان  انتشار  ت) 
روستايى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور

1) مقررات شهرسازى مرتبط با شهردارى ها
2) حسابرسى در شهردارى ها

3) كميسيون هاى شهردارى ها
4) قوانين و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولى بر آن ها

5) پسماند، چالش يا فرصت
6) آشنايى با شوراهاى اسالمى شهر

7) مبانى سرمايه گذارى در پروژه هاى شهرى و تجارت شهردارى هاى كشور
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ث) انجام عمليات هاى عمرانى و شهرسازى در سطح شهر
احداث خيابان ها و معابر جديد و اصالح معابر قديمى از جمله فعاليت هاى شهردارى ها مى باشد. 
در اين بين هدايت و جمع آورى آب هاى سطحى كانال وليخان و بازسازى پل هوايى 22 بهمن 
از اهميت ويژه اى برخوردار هستند. پل هوايى 22 بهمن به دليل واقع شدن در مركز شهر و وجود 
مشكالت عديده و با توجه به فرسودگى و قدمت آن مهندسين شهردارى سقز توانستند تنها در 
100 روز اين پل را بازسازى و تعريض نمايند. همچنين كانال فاضالب و آب هاى سطحى وليخان 
كه به منظور دفع فاضالب بخش مسكونى و بافت قديمى شهر مى باشد با هدايت اين فاضالب به 

سمت تصفيه خانه فاضالب شهرى از فعاليت هاى مهم عمرانى در سال گذشته مى باشد.

ج) تاسيسات درآمدزاى شهردارى سقز
توليد جدول، آجر فرش، مطالح دانه بندى شده و آسفالت

تأسيسات توليد آجر فرش و مصالح دانه بندى شده و آسفالت شهردارى سقز با هدف 
تأمين نياز عمرانى شهردارى سقز در زمينى به وسعت 5 هكتار فعاليت مى نمايد.

چ) برگزارى مسابقات مختلف ورزشى ـ فرهنگى
برگزارى مسابقات ورزشى فوتسال كاركنان شهردارى هاى استان كردستان در شهر سقز تحت 
عنوان جام شهداى شهردارى سقز، برگزارى مسابقات كونگ فو بانوان كشورى با حضور 500 
ورزشكار از تمامى استان هاى سراسر كشور در شهر سقز تحت عنوان جام شهداى شهردارى سقز و 
همچنين برگزارى همايش هاى پياده روى خانوادگى در شهر، همايش كوهنوردى، دوچرخه سوارى 
و اتومبيل رانى و ورزش هاى محلى و سنتى از جمله برنامه هاى فرهنگىـ  ورزشى شهردارى مى  باشد 

كه با استقبال شهروندان شهر سقز مواجه شده است.

1

2

3

1

2

3
پل هوايى 22 بهمن

كانال فاضالب و آب هاى سطحى وليخان
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:لطفا در آغاز خود را معرفى نماييد.
سيروان بهرامى، معاون دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى استان كردستان 

هستم.

:  لطفا در مورد فعاليت اين معاونت توضيح مختصرى 
بفرماييد.

فعاليت هاى معاونت دفتر امور شهرى و شوراها در دو زمينه ي منفك و در عين 
حال توأمان صورت مى گيرد. يكى در حوزه ي شهردارى ها و ديگرى در قسمت 
شوراها مى باشد. بازديد مستمر از شهردارى هاى استان و دريافت گزارش ها و 
ارزيابى عملكرد شهردارى ها و شوراها از جمله فعاليت هاى اين دفتر مى باشد. 
سعى شده با توجه به دستورالعمل ها و شاخص هاى تعيين شده نقاط ضعف را 
پوشش داده و نقاط قوت را تقويت كنيم تا شهرها هم شوراى موفق و هم 

شهردارى موفقى داشته باشند.

صورت  به  دفتر  اين   1390 سال  عملكرد  مورد  در   :
مختصر توضيح بفرماييد.

عملكرد اين دفتر به دو حوزه ي شوراها و شهردارى ها مربوط مى شود. در ابتدا 
سعى كرديم سطح آگاهى و اطالعاتى كليه ي پرسنل شهردارى ها در زمينه ي 
مختلف امور شهرى و شهردارى ها از جمله قوانين، آيين نامه ها، مسائل مالى و 
عمرانى ارتقا دهيم. تقويت حس همكارى اعضاى شوراها با نهادهاى مختلف 
دولتى و غير دولتى، ايجاد زمينه هاى الزم براى تبادل نظرات و استفاده از 
تجارب شوراهاى مختلف در ساير نقاط كشور و همچنين شناسايى نقاط ضعف 
كارى شوراهاى اسالمى از جمله فعاليت هاى مربوط به حوزه ي شوراها مى باشد. 
در حوزه ي شهردارى ها استخدام پيمانى 48 نفر از اعضاى خانواده ي معظم 
شاهد، تبديل قرارداد كاركنان غيررسمى و تبديل وضعيت نيروهاى شركتى به 
قرارداد انجام كار و استخدام موقت به رسمى و پيمانى از فعاليت هاى اين دفتر 
مى باشد. همچنين دفتر امور شهرى تعداد 38 عنوان دوره ي آموزشى در سال 
90 متناسب با نيازهاى شغلى پرسنل شهردارى ها بر اساس نظام جامع آموزشى 
شهردارى هاى كشور را برگزار كرده، افزايش تعداد ايستگاه هاى آتش نشانى در 
سطح شهرهاى استان از تعداد 23 ايستگاه در سال 89 به تعداد 25 ايستگاه در 
سال 90 از ديگر فعاليت هاى اين دفتر مى باشد. برگزارى همايش شهرداران در 
سطح استان در سال 90 و برگزارى سمينار بودجه نويسى در سال 91 و برگزارى 
مسابقات ورزشى كاركنان شهردارى هاى استان كه به همت شهردارى سنندج 
براى 2 سال متوالى در ماه مبارك رمضان يادواره ي شهداى شهردارى هاى 
استان را داشتيم، مشاركت شهردارى هاى استان در دومين نمايشگاه جامع 
مديريت شهرى كه منجر به موفقيت شهردارى هاى سقز و بيجار و بانه شد و 
اعالم پاسخ استعالمات شهردارى ها در زمينه هاى حقوقى و مالى و پيگيرى 
دريافت اعتبارات و نظارت بر هزينه كردن آن ها كليت كارهاى انجام شده در 

سال 90 را شامل مى شود.

: در حوزه فرهنگىـ  آموزشى اين دفتر چه فعاليت هايى 
انجام داده است؟

خوشبختانه استان كردستان در اين زمينه از جمله استان هاى موفق بوده است. 
سال گذشته اولين دوره تئاتر خيابانى شهروند به صورت منطقه اى در شهر 
سقز برگزار كرديم كه قالب اصلى اين برنامه بيشتر در زمينه آموزش حقوق 
شهروندى و آشنا شدن با قوانين و مقررات شهرى بود كه از بيش از 12 استان 
همجوار دعوت شد و در آن شركت كردند. همچنين بسته هاى آموزشى را در 
شهرهاى مختلف تهيه و توزيع شد كه در برخى از شهرها به منظور مطالعه ي 
شهروندان مسابقاتى را از همين بسته هاى آموزشى برگزار نموديم. همانطور 
كه بيان شد براى پرسنل شهردارى ها نيز بيش از 20 دوره ي آموزشى برگزار 
پژوهشى سعى كرديم در طرح هاى عمرانى بحث هاى  زمينه ي  در  كرديم. 
پژوهشى را هم مطرح كنيم و به دنبال جذب اعتبار در اين زمينه بوديم. پشتيبانى 
از پايان نامه هاى مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى و برگزارى دوره ي مديريت 
شهرى كه از شهرهاى مختلف در آن شركت كرده بودند از جمله فعاليت هاى 

انجام شده در اين دفتر مى باشد.

: ميزان مشاركت مردم با شوراها و همچنين شوراها با 
دفتر امور شهرى چگونه بوده است؟

متأسفانه مردم با حق و حقوق خود در شهر آشنا نيستند. ما شهردارى ها را 
توجيه كرديم و بسته هاى آموزشى را در اختيار شهروندان قرار داديم تا اين 
آگاهى افزايش پيدا كند. به طور مثال در موضوعاتى همچون ترافيك و ساخت 
و ساز بى رويه شهردارى بانه انيميشن با زبان محلى توليد كردند و در شبكه 
استانى به نمايش درآمد كه اميدواريم با اين تدابير در سال هاى آينده هر يك از 
شهروندان با حقوق خود آشنا شوند. همچنين سعى كرديم با برگزارى كارگاه ها 
و جلسات مختلف شوراها و شهردارى ها را همسو كرده و از طريق روزنامه هاى 
محلى و استفاده از پتانسيل هاى بومى منطقه شوراها و شهردارى ها با مردم 

تعامل بيشترى داشته باشند.

: به عنوان كالم آخر اگر مطلبى داريد بفرماييد.
در پايان از انتشار نشريه ي شهردارى ها تشكر مى كنم، همچنين از استاندار 
كردستان مهندس شهبازى و دكتر رحيمى معاون اول رييس جمهور به دليل 
حمايت هاى فراوانى كه از اين مجموعه كردند تشكر ويژه دارم. از مسئولين 
تقاضا دارم با توجه به فرمايش مقام معظم رهبرى كه استان كردستان را استان 
فرهنگى ناميدند توجه ويژه اى به اين استان داشته باشند، همان طور كه در چند 
سال اخير نيز شاهد رشد و شكوفايى استان هستيم ولى باز هم جاى كار دارد و 

اميدوارم مسئولين توجه بيشترى به اين استان داشته باشند.

استان با 

كردستان
 استان فرهنگي

گفتگو از :
ماجد حميديان

مقدمه

طرح مسئله 
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مقدمه
مى دانيم كه انسان متأثر از محيط پيرامونش است كه شامل طبيعت و جهان ساخته ي دسِت خود اوست و البته تاثيِر گذرتاريخ نيز برآن قابل 
توجه است. درنتيجه شخصيت و ماهيت انسان در طى تلفيق و پيوند عوامل از هر دوجهان گذشته و هم اكنون به وجود مى آيد. به همين 
دليل نگاهى به گذشته و حفظ خاطره، هميشه در طراحى محيط هاى حال و آينده به صورت موضوع قابل مالحظه، مطرح مى گردد. شيوه ي 
نگرش، فرهنگ و سطح آگاهى، هميشه در طراحى محيطى، تأثيرگذار بوده است و به صورت پديده اى همه جانبه وگسترده در قرن حاضر 
دنبال مى گردد. چنان چه مك گراهيل در فرهنگ واژه هاى فنى و علمى بيان مى كند، معمارى منظر، هنر آرايش "  دنبال مى گردد. چنان چه مك گراهيل در فرهنگ واژه هاى فنى و علمى بيان مى كند، معمارى منظر، هنر آرايش "  دنبال مى گردد. چنان چه مك گراهيل در فرهنگ واژه هاى فنى و علمى بيان مى كند، معمارى منظر، هنر آرايش  با عنوان "معمارى منظر
و آمايش زمين است؛ براى استفادهي انسان و لذت و تفريح او. و از آن جا كه جهت تأمين اين امكانات به فضاهايى خاص نياز است، اگر 
بخواهيم امكانات تفريحى قابل دسترسى براى عموم داشته باشيم، يافتن مكانى كه به خودى خود استعدادهاى بالقوه اى جهت جذب مردم 

را داراست، در اولويت قرار دارد.

طرح مسئله 
تهران به لحاظ امكانات تفريحى و فرهنگى على رغم داشتن استعدادهاى بالقوه، فاقد استانداردهاى الزم در اين مورد است. مهم تر از همه 
آن كه تهران بيشترين قدمت پايتختى را به نسبت ساير شهرهاى كشورمان داراست، اما شهروندانش در هيچ كجاى شهر از تاريخ آن متأثر 

نشده و بهره اى نديده اند. 
در چنين شهرى شرايط خاصى براى زندگى شهروند وجود دارد. اين شرايط شامل جدا شدن از فرهنگ غنى و دور شدن از تمام هويت 
تاريخى و ملى است و اين عاملى در روند كاهش عالقمندى به شهر، محله، تاريخ و از طرفى افزايش آالم روحى به حساب مى آيد. پس 
نياز است كه مسئولين، دست اندركاران، هنرمندان و جامعه شناسان، هريك به نوبه ي خود در پيوند اين گسستگى از تاريخ و فرهنگ، سهم 

خود را ايفا كنند.
شهروند امروزى تهران بيش از هر زمان ديگرى به دنبال گمشده اى به نام هويت است كه در هيچ كجاى شهر آن را نمى يابد كه اگر دست يابى 
به چنين مكانى ميسر بود، درمانى براى دغدغه هاى پنهانى و نگرانى هاى شهرنشينى خود مى يافت و اوقات فراغت كسالت بارش را با بازگشت 
به روزهاى كودكى خود و پدرانش روح مى بخشيد. او در اين ميان در جستجوى خاطره هاى نهان شده در البه الى خيابان هاى پردود، ازدحام 
جمعيت، سروصداى ناخوشايند تمامى ابزار و ادوات و محصوالت و مصنوعات بشرى، خود را رهاشده و بى اطالع مى يابد. درحالى كه به دنبال 
فضايى براى كسب و حفظ هويت، به آرامشى مى رسد كه پيرو آن امنيت خاطر خود را بازمى يابد. اين  مكان خاص، با پتانسيل هاى درخوِرتوجه 

و عوامل فيزيكى برجسته، با توانايى القاى مفاهيم و ادراكى خاص، مى تواند سكونت گاه هاى كهن از گذشتگان باشد.
امروزه اين سكونت گاه ها، به دليل كوله بارى كه از خاطرات گذشتگان دارند، ارزشمند و قابل ستايش اند و با گذشت زمان به سرمايه اى تاريخى 
و فرهنگى تبديل شده اند. چنان چه در مركز تهران، گستره ي عظيمى را با اين پتانسيل مى يابيم. محدوده اى بين خيابان هاى اميركبير، رى، 
پانزده خرداد و ناصرخسرو (عودالجان قديم) در منطقه ي 12، كه نشان از قرن هاى گذشته داشته و گذر عمر و تاريخ را بر بيشتر ديوارهاى 

خاك گرفته ي خود نشان مى دهد. 
محدوده ي خاص و محصور شده بين قطب هاى تجارى شهر تهران است كه به مكانى براى تغذيه ي بازار تهران تبديل شده است. " محدوده ي خاص و محصور شده بين قطب هاى تجارى شهر تهران است كه به مكانى براى تغذيه ي بازار تهران تبديل شده است. " محدوده ي خاص و محصور شده بين قطب هاى تجارى شهر تهران است كه به مكانى براى تغذيه ي بازار تهران تبديل شده است.  "عودالجان
آثار تاريخى، گذرهاى كهن، تعلق محله اى ساكنان باقيمانده و بقعه ي امامزاده يحيى در محدوده ي ميانى اين محوطه، مى تواند شريان پرتپش 
زندگى آن باشد كه امروزه به حد كافى مورد توجه قرار نگرفته است. در حالى كه قرن ها در اين مكان فعاليت هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى 
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و سياسى جريان داشته و با قلب تاريخ تهران مى تپيده و سرنوشت شهر را رقم 
مى زده است. عودالجان ميان باروهاى دوران صفويه و قاجاريه، واقع بوده و داراى 
ابنيه ي خاص تاريخى است كه هركدام چون نگينى در محله مى درخشند. مرقد 
امامزاده يحيى، بقعه ي پيرعطا، مسجد كاظميه، آب انبار و مسجد آقا محمود حكيم، 
مسجد و مدرسه ي خان مروى، مسجد بهاءالدوله، مسجد سنگى ، مسجد پير زن، 
نيرنما  خانه ي  سادات،  تكيه ي  هفت دختران،  بقعه ي  رضا قلى خان،  تكيه ي 
(منسوب خانه ي عمه ي ناصرالدين شاه)، خانه ي امام جمعه، حمام پامنار، حمام 
موتمن االطبا، خانه ي  لشگرنويس، خانه ي مهربان، خانه ي  قوام الدوله، خانه ي 
نصيرالدوله (آصفي)، عمارت كاظمي، مسجد و مدرسه ميرزا ابوالحسن معمار باشى، 
مسجد نظام الدوله، منار محله ي پامنار، مسجد و مدرسه ي حاج قنبرعلي خان، 
خانه ي جالل الدين تهراني، باغ سفارت روسيه، گذر ميزمحمود وزير، تيمچه ي 
خانه ي  نورى)،  (خانه ي  فرمانفرما  خانه ي  ايرج،  سرهنگ  خانه ي  صدراعظم، 
دانگي،  مروي، مسجد  كوچه ي  حياط شاهي،  محله ي  گذر  ناصرخسرو،  كودك 
امين حضور ـ ساختمان  منزل حاج ميرزاسيدعلي، منزل كشفيان، منزل سه راه 
پروين اعتصامي،  خانه ي  خانه ي شهيد مدرس،  قرقاني ها،  گرمابه ي  ملى،  بانك 
(معتمدالسلطنه)،  قوام الحضور  خانه ي  قديم،  سپهساالر  مدرسه ي  نواب،  حمام 
خانه ي قوام الدوله (وثوق)، خانه ي دبيرالملك (فخرالملك)، خانه ي قوامالحضور 
(معتمدالسلطنه)، خانه ي قوام الدوله (وثوق)، خانه ي دبيرالملك (فخرالملك)، تنها 
تعدادى از ابنيه ي ارزشمند اين محدوده است كه كم و بيش رِدپاى خاطرات را 

در آنها مى توان مشاهده كرد.
از آن جايى كه بافت درنظرگرفته شده داراى امكانات بالقوه اى به لحاظ تاريخى، 
اقتصادى و... است، اين محل داراى پتانسيل مكانى گردشگرى است كه مى تواند 
مردم را به خود جلب نمايد. براى شهروند تهرانى و يا حتى هر ايرانى عالقمند به 
تاريخ و فرهنگ، گشت در اين كوچه پس كوچه هاى قديمى مى تواند توشه اى از 

افتخار ملى و فرهنگى را به همراه داشته باشد.
به توجه، مرمت،  نياز  تاريخ،  نو ميان مردم و  ارتباطى  برقرارى  بنابراين جهت 
و  محيط  در  واقع  ابنيه ي  ديگر  و  بافت  با  هماهنگ  نوسازى هاى  و  بازسازى 
حل كردن مسائل اجتماعى، اقتصادى و كالبدى آن است تا موانع براى ساكنان رفع 
شده و محيط براى بازديدكنندگان دلپذير گردد. ايجاد ارتباط با اين گونه فضاها، 
قدم زدن در گذرهاى زيبا و قرارمالقات ها در ابنيه هاى تاريخى براى ايجاد يك 
محل عمومى خوشايند، همگى در افزايش حس تعلق افراد، حفظ هويت تاريخى، 
بازيابى خاطرات و ايجاد شوق زندگى، موثرند. طراحى در اين زمينه، بايد بتواند 
با درنظرگيرى و ايجاد لوازم و وسايل مورد نياز، ارتباطى منسجم و هماهنگ با 
بافت محوطه را برقرار كند. طراحى شهرى، ادغام و درهم تنيدگى ساختمان هاى 
نوساز، دربستر تاريخى (به طورى كه در بافت بين آثار جديد و قديم، به لحاظ 
ظاهرى، هماهنگى وجود داشته باشد)، تالش در جهت كشف قابليت هاى مصالح 
همگون، حفظ ميدان گاه هاى قديمى عودالجان، نقش هاى ديوارها و سردرهاى 
تاريخى، ابنيه اى كه در گذر زمان ساختارخود را حفظ كرده اند و گذرهايى كه 
حال و هواى ايام گذشته را زنده مى كنند، از اهم توجه و بازنگرى به اين محالت 
است. در واقع استفاده از اين بافت تاريخى و تجهيز مجموع آن به عنوان فضاهاى 
به  پاسخ  بر  عالوه  بافت،  شأن  درخور  تفريح  و  متناسب  كار  زندگى،  مختلف 
افراد محل، تهران نشينان، خاطرات، هويت، تاريخ و  نوعى تقاضاى كلى، بين 
فرهنگشان، ارتباط بصرى و فكرى ايجاد مى كند كه اميد آن مى رود طى اين 
مسير، شروعى براى ارتباط و آشتى عموم شهروندان تهرانى با مبحث هويت و 
تاريخ شهرشان باشد. چنان چه دريافتى ويژه پيدا كنند و كمبود و بى توجهى به 
تاريخ در هر مكان و زمانى، دلشان را به درد آورد كه روى گرداندن از اين ارزش ها 

و اصول شكل دهنده ي فضاسازى گذشته، را خامى بدانند.
بايد توجه داشت كه احتياجات فردى هر شهروند در زمان هاى مختلف به اقتضاى 
شرايط مكانى، تربيتى، روحيه اى، سليقه اى، عالقمندى، عادتى، پيوندهاى عاطفى، 
زمينه هاى ذهنى، خاطره ها و حتى تاريخ سنتى، متفاوت است و ضرورت دخالت هر 
فرد در مراحل مختلف ساخت محله و شهر، به تناسب درك او و نيازهايش مسمرثمر 

و بااهميت جلوه مى كند. در واقع توجه به ابعاد مختلف نيازهاى شهروندان (مركب 
از گروه هاى جنسى، سنى، شغلى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى متفاوتى است) 
كه هركدام ارزش هاى فراوانى براى ارتقاء كيفيت محيط را در خود نهفته دارند، 
مشروط به شناخت درست مسائل و ديدگاه هاى آنان و بهره بردارى سنجيده از 
آن، مى تواند از مهمترين مشغله هاى ذهنى طراحان باشد؛ چنانچه بتوانند ضعف 
گسستگى رابطه ي انسان را با محيط پيرامونش جبران كنند. با دقت در سيرتاريخ، 
منشأ اين ضعف را آن جا مى يابيم كه شهروند به داليل مختلف، در مسائل مربوط 
به خود دلسرد و منفعل شده و يا به اجبار دستش از موضوعات مربوط به خود كوتاه 
شده است و نتيجه ي اين گسستگى، مختل شدن رابطه ي انسان با زندگى و محيط 
پيرامونش است. با ايجاد پيوند و رابطه  ي معقول در اين ميان (كه تعبيرى از مفهوم 
توسعه ى پايدار است) مى توان رابطه ي گسسته ي انسان و محيط را بازسازى كرده 

و قدمى موثر در حفظ و احياى ميراث شهرها برداشت.
يا باززنده سازى، با نگاه گسترده به مسائل انسانى، " يا باززنده سازى، با نگاه گسترده به مسائل انسانى، " يا باززنده سازى، با نگاه گسترده به مسائل انسانى،  "امروزه رويكرد "امروزه رويكرد "تجديد حيات
اجتماعى، اقتصادى و كالبدى و ارتقاء همه جانبه به همراه مشاركت مردم، ذينفعان، 
مسئولين و دست اندركاران مى تواند راه حل مشكالت كلى يك بافت فرسوده و 
نجات يك بافت تاريخى باشد؛ تا از فراز آن سكنه و كسبه محل به امكانات درخور 
شأن خود رسيده، ذينفعان بهره ي كافى را برده، امور مديريتى مسئولين تسهيل 

شده و دست اندركاران افتخار احياى همه جانبه ي بافت را پيش رو داشته باشند.
پيرو مطالعات انجام گرفته در اين زمينه و احساس نياز به حضور و مشاركت 
مردم جهت ايجاد و حفظ توسعه ي پايدار، مهندسان مشاور باوند كه سالهاست 
در منطقه ي12 حضور فعال مطالعاتى داشته است، خواستار حضور و مشاركت 
همگى مسئولين و مردم محله براى حركتى نو در بافت تاريخى تهرانـ  عودالجان 

شده است.
اين بافت كه هم چون گذشته به نام قديمش "عودالجان" از آن ياد مى شود، 
نشان هاى خاص تاريخى و ارزشمندى را داراست و نزديك به سه سال است 
كه مورد مطالعه ي دقيق دفتر محلى مشاور قرار گرفته است. اين دفتر، مطالعات 
اجتماعى، اقتصادى و كالبدى را به همراه بسترسازى مشاركت مردم و مسئولين تا 
آن جا پيش  برده است كه توسط گروه هاى مختلف مردمى، در اين محل كه همگى 
احساس تعلق محله اى دارند و گروه هاى كارشناسان و دست اندركاران ذى ربط، به 
چشم اندازى مشترك براى دهه ي آينده ي محله رسيده كه براى رسيدن به اين 

چشم انداز، تالشى از نوعى ديگر، فراگير و مستمر نياز است.
در اين ميان گروه هاى مختلف محلى، دست ياريشان را به خوبى بلند كرده اند و 
زمينه ي حركت هاى مختلف اجتماعى، اقتصادى و كالبدى را مهيا نموده اند. نياز 
است كه مسئولين مربوطه نيز در تحقق اين چشم انداز، دست هاى يارى خود را 

بلند، امكانات الزمه را مهيا و سرعت حركت را ازدياد بخشند.
سخن آخر تكرار اين نكته است كه كه ديگر كار انديشه در باب ماهيت "تجديد 
حيات يك بافت تاريخى"، بدون تحقق مشاركت مردمى پيش نخواهد رفت و 
فراموش نكنيم كه تجديد حيات يك محله، باززنده سازى خاطرات آن را به همراه 

خواهد داشت كه روح زندگى محله را ضمانت مى كند.
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مقدمه
است.  هويت  موضوع  حاضر،  عصر  موضوعات  برانگيزترين  بحث  از  يكى 
بطورى كه در دوره ي معاصر به دغدغه ي ملت هايي كه ازسامانه هاي فرهنگي    
تاريخي برخوردار مي باشند، بدل شده است.  هويت را مى بايد برگردان كلمه ي 
Identity در زبان انگيسى تلقى نمود كه تالشى است جهت پاسخ به چيستى 
به عنوان فيلسوفى فرانسوى در قرن 20 " به عنوان فيلسوفى فرانسوى در قرن 20 " به عنوان فيلسوفى فرانسوى در قرن 20  "يا كيستى موجودات. "يا كيستى موجودات. "ژان پل سارتر
جمله اى را در توصيف انسان بيان مى دارد كه اساس فلسفه ي اگزيستانسياليسم 
را شكل مى دهد؛ «وجود بر ماهيت تقدم دارد». اين جمله بيان مى دارد كه 
ماهيت انسان محتوم نبوده و بر خالف ساير موجودات، خود در ساختن آن 
نقش دارد. به اين ترتيب نظم زيستى وى را به مبارزه ي آگاهانه يا نااگاهانه اش 
براى تأمين «هويت شخصى» مى كشاند. ما از طريق تمايز با ديگران هويت 
پيدا مي كنيم و موجوديت ما با هويتمان گره خورده است. اگر بتوان جهان را 
به دامنه ها و حوزه هاي شناختي تقسيم بندي نمود، تفاوت هاي بيروني و مابين 
حوزه ها باعث تمايز و تشخيص آن ها از يكديگر شده و هويت مستقل آن ها را 
ايجاد مي نمايد در حالي كه شباهت هاي دروني در هر حوزه هويت گروهي آن ها 
را شكل مي دهد. از آن جا كه انسان اساسا موجودى اجتماعى است، نمى تواند 
بدون كمك ديگران به هويت شخصى خود دست يابد. براين مبنا، دستيابى به 
هويت شخصى تابع يك «فرآيند اجتماعى» است. وارد  شدن مفهوم اجتماع 
ناخواه، مفهوم هويت جمعى  و هويت  پيرامون هويت خواه و  در عرصه ي 

باهمستانى  را مطرح مى سازد.
شهر به عنوان آوردگاه خيل عظيمى از اجتماع كه فرآيندهاى اجتماعى در آن از 
شدت و حدت بيشترى برخوردار است، كانون اصلى چانه زنى ها در باب هويت 
است. چراكه اغلب استدالل مي شود كه مردم نياز به يك حس هويت تعلق به 
يك قلمرو و يا گروه خاص را دارند. (Carmona,2006) اين مسئله همواره 
در قالب اين جمله مورد تصديق قرار گرفته است، كه شكل و ساختارهاى 

مختلف شهرى، هويت هاي اجتماعي متفاوتي را ايجاد مي نمايد.
(Roberts, 1971; Harvey1973, 1992)

جان كالم آن كه مقوله ي «هويت»  پتانسيل آن را دارد كه از منظرهاى رشته ها 
و حوزه هاى مختلف مورد بررسى قرار گيرد. اين نوشتار تنها تالشى است جهت 
روشنگرى در خصوص مفهوم هويت شهرى كه در سطوحى جهت حفظ و 

شكل گيرى ارتباط مى يابد با مفهوم خاطره و خاطره ي جمعى.

تأملی در باب دو مفهوم از منظر شهرشناسی؛
 "هويت" و "خاطره � جمعی"

1ـ هويت
اولين گام جهت روشنگري در خصوص مفهوم هويت، با كنكاش در لغت نامه هاي 
فارسي آغاز مي گردد. عموم لغت نامه هاي فارسي با تعاريف يكساني به مفهوم 
هويت پرداخته اند كه در اين ميان مي توان به فرهنگ لغت دهخدا اشاره نمود: 
«هويت اشاره به غايت است و آن درباره ي خداى تعالى اشاره است به كنه ذات 
او به اعتبار اسماء و صفات و با اشعار به غيوبيت آن. هويت گاه بر وجود خارجى 
اطالق مى شود و گاه بر ماهيت با تشخص اطالق مى شود كه عبارت است از 

حقيقت جزئيه».(به نقل از: بهزادفر، 1387)
Oxfordمعناي اين كلمه در لغت نامه ي Oxfordمعناي اين كلمه در لغت نامه ي Oxford چنين آمده است:

‘Who or sb/sth is, state of being the same’ فرهنگ لغات 
Funk and Wagnallsدانشگاهي Funk and Wagnallsدانشگاهي Funk and Wagnalls نيز در ذيل مفهوم هويت چنين آورده 

است:
«حالت مشابهت كامل، همان بودن و يكي بودن، يكساني منافع و عاليق، 
حاالت شخصي يا شئي خاص بودن و نه چيز ديگر» (پيران، 1384)" جان 
الك" فيلسوف قرن هجدهم، هويت را مقايسه وجود چيزي كه در زمان و 
مكان مشخص مشاهده شده است با همان چيز در زمان و مكان ديگر مي داند. 

(داودپور، 1384)
با تحليل واژه ي" با تحليل واژه ي" با تحليل واژه يidentity در زبان التين چنين اذعان مي دارد كه  "رحيم زاده

اين واژه از زمان پيدايش تاكنون بر پنج معنا داللت نموده است:
1ـ كيفيت يا وضعيت «همان » بودن؛ همانى مطلق يا وجود يكتايى؛

2ـ فرديت، شخصيت (از 1638)، وجود فردى (از 1682)؛
3ـ (در جبر) معادله با عبارتى كه به ازاى همه ي مقادير متغيرهاى خود ثابت 

باشد؛
4ـ بازشناخته شدن از نظر احساس، عاليق (از سال 1868، كاربرد اين معنا 

محدود بوده است)؛
 (1900 سال  (از  شناسايى  كارت  مانند  بشناسد،  را  خود  مالك  چه  آن  5ـ 

(رحيم زاده، 1383)
جمع بندى مفهوم هويت:

از مجموع تعاريف ذكر شده در خصوص مفهوم «هويت» چنان مى توان اذعان 

الفباى شهر

مجيد منصور رضايى
كارشناس ارشد طراحى و برنامه ريزى شهرى

نازيال رشيدپور
 كارشناس ارشد طراحى و برنامه ريزى شهرى
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نمود كه «هويت به معناى امر تمايز بخشى است كه به واسطه ي آن مى توان 
ميان پديده اى با پديده ي ديگر تمايز قايل شد. اين پديده ممكن است يك فرد، 

يك گروه اجتماعى، يك محله، يك شهر و يا هر پديده ي ديگرى باشد.»

2ـ هويت شهر
هويت شهر مفهومى است كه در فرآيند ادراك، سهل و ممتنع است. در ابتدا 
هر شخص چنين مى پندارد كه هم هويت را مى فهمد و هم شهر را، حال آن كه 
در جايگاه حرفه اى و تخصصى فهم اين واژه يعنى هويت و شهر بسى دشوار 
است.(بهزادفر، 1387) در واقع امر هويت در شهر مقياس هاى مختلفى را به 
خود مى گيرد. از مقياسى در ابعاد كليت شهر تا مقياس خردى در ابعاد يك بناى 
معمارى در شهر. اما اساسًا ارزيابى مجموعه هاى بزرگ پيچيده، بدون استفاده 
از طبقات و استانداردها، غير ممكن به نظر مى رسد ليكن در توصيف يك طبقه 
رعايت تمايز بين شكل و رفتار به منظور قضاوت در انسجام و يك پارچگى آن ها 
حايز اهميت مى باشد. تحليل كامل يك شهر مستلزم تجزيه ي آن به موزاييك  
همه ي بسترهاى رفتارى مى باشد، بعنى جاهايى كه شكل فضايى و رفتارى، 

مرتبًا با هم بستگى دارد.

از اين منظر مى بايد چنين اذعان نمود كه بخش عمده اى از هويت يك شهر 
را «هويت محالت» آن شهر شكل مى دهد. محالت به عنوان اجزاي اصلي 
تشكيلدهنده ي سازمان فضايى شهرها از گذشته هاى دور وجود داشتهاند. محله 
غالبًا به بخشي از شهر گفته ميشود كه محدودهاي خاص (فيزيكي و يا قراردادي 

و ذهني) دارد و اين محدوده، مرز آن را با ساير محالت تعيين مينمايد.
محله عالوه بر خصوصيات متمايز فيزيكي و كالبدي نسبت به محالت اطراف، 
از بعد اجتماعي نيز ميتواند تفاوتهايي را شامل گردد. ساخت يا شكل گيرى هويت 
محله يك فرآيند پيچيده مكانى ـ اجتماعى در حوزه ي شهرشناسى به شمار 

(Robertson.d, et al, 2008).مى رود
هنگامى كه از «هويت محله اى» ياد مى كنيم مجموعه ي ويژگى هايى است 
كه محله ي مورد نظر را از ساير محالت مجزا مى كند كه خود مى تواند ابعاد 
كالبدى، ادراكى، اجتماعى، اقتصادى و ... را در بر گيرد. در يك جمع بندى كلى 
با توجه به ابعاد ذكر شده، روش هايى كه در بيشتر مطالعات مربوط به هويت 
محالت شهرى مورد توجه قرار گرفته است را مى توان در قالب جدول زير 

معرفى نمود:

جدول1: روش هاى مورد استفاده در مطالعات هويت محالت شهرى

با توجه به تعاريف ارايه شده مى بايد چنان اذعان نمود كه براى شناخت «هويت 
محله و در مقياسى كالن تر شهر» مى بايد مؤلفه هاى سازنده ي «شخصيت» آن 

را شناخت.(بهزادفر، 1387)
شخصيت يك محله يا شهر، شكل گرفته از دو بعد مجزا است كه در كنش و 
واكنشى ديالكتيكى بر هم اثرگذارند. كنش و واكنشى كه خود بعد سومى را به 

عنوان بعدى واسط، تحت عنوان «بعد ادراكى»  شكل مى دهند.
«بعد ادراكى» محله منوط به دريافت پيام هاى ارسالى محيط محله، توسط 
انسان است. "جان لنگ"محيط را هر آن چه مى داند كه ما را احاطه كرده 
است.(لنگ،1386) به عبارت ديگر محيط مجموعه اى از واقعيات است كه به 
صورت بالقوه با فرد در ارتباط قرار مى گيرد. فرد بر اساس ظرفيت، شرايط، ابزار 
و انگيزه ي ادراك، دسته اى از اطالعات موجود در رده ي واقعيت را آگاهانه يا 
ناآگاهانه گزينش و پديده هاى محيط را بر اساس اين اطالعات گزينش شده 
ادراك مى كند. مجموعه ي اطالعات انتقال يافته از رده ي واقعيت كه منجر به 
ادراك يك پديده مى شود، عينيت آن پديده را شكل مى دهد.(منصور رضايى، 

(1389
از اين منظر، «هويت محالت شهرى  و شهر در مفهومى كالن» حاصل سه بعد 

متمايز تاثيرگذار نام برده مى باشد كه هر يك شامل موارد زير مى باشند:
1. بعد فيزيكى: كه شامل عناصر مصنوع و غيرمصنوع مى باشد كه «هويت 

كالبدى» محله را شكل مى دهد؛
2.بعد ادراكى: كه آگاهي، تجربه ي عينى و ذهنى، حس مكان و تجربه ي مكان 
درپهنه ي فضايى متمايز كه تحت عنوان «محله» ازآن ياد مى شود را ايجاد 

مى نمايد كه محصول آن «هويت مكان»  است؛
3.بعد اجتماعى: كه تعامالت اجتماعى، خاطرات جمعى و حافظه ي تاريخى را 

شكل مى دهد كه محصول آن «هويت جمعى» است؛
اين سه بعد مى توانند تحكيم كننده و يا تخريب كننده يكديگر باشند.الگوواره 1 پايگاه 

نظرى نوشتار حاضر در خصوص هويت محله و ابعاد مختلف آن را بازگو مى كند.

ماخذ: مطالعات كتابخانه اى نگارندگان

مرتبًا با هم بستگى دارد.

الگوواره 1: پايگاه نظرى نوشتار در خصوص هويت محله و ابعاد مختلف آن
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همانگونه كه ذكر گرديد درك محيط شهرى، فرآيندى ذهنى است كه از طريق 
ارتباط انسان و فضاهاى پيرامون او انجام مى گردد. انسان پيام هاى حسى محيط 

را دريافت كرده و تصويرى از محيط در ذهن خود به وجود مى آورد.
اگر محيط را واقعيت فرض كنيم و محل يا جا را اطالعاتى از رده ي واقعيت 
بدانيم، فضا بخش گزينش شده اى از اطالعات محيط است كه به آن محل 
ايجاد كند،  تداعى هايى در ذهن فرد  اگر فضا،  خاص مرتبط مى شود. حال 
خاطراتى را زنده نمايد يا برايش معناى خاصى داشته باشد از پديده اى عينى 
به موجود ذهنى بدل مى شود، جاى خود را در رده ي ذهنيت او باز مى كند و 

مكان  نام مى گيرد.

3ـ مكان
مكان يك مفهوم انتزاعى و ذهنى نيست، بلكه اولين قرارگاه ارتباط مستقيم 
با جهان و محل زندگى انسان است. از اين رو سرشار از معانى، واقعيت هاى 
كالبدى و تجربه هاى انسانى است كه رابطه ي عاطفى عميقى با انسان برقرار 
مى كند.(Ralph, 2007) مكان ها با معنى و احساسات بشرى آميخته اند و 

همين مفهوم، تفاوت ميان مكان و فضا را مشخص مى كند.
از ديدگاه پديدارشناسى مكان به عنوان «فضاى زيسته» مطرح است يعنى 

جايى كه تهى نيست ، جايى كه سكنى گزينى را تجلى مى بخشد و از هويت 
آكنده است.

رلف از اولين پژوهش هايى است كه بر اساس نظريه هاى "  رلف از اولين پژوهش هايى است كه بر اساس نظريه هاى "  رلف از اولين پژوهش هايى است كه بر اساس نظريه هاى  "مكان و نامكان
پديدارشناسى شكل گرفت وبرروى مطالب روان شناسانه و تجربه گراى حس 
مكان تمركز نمود. (Carmona, 2003) رلف مى گويد هر چند بى شكل و 
نامحسوس، هر زمان كه ما فضا را درك كنيم، نوعًا مفهوم مكان نيز شكل 
مى يابد.او در اين كتاب نشان مى دهد كه درون بودن، كيفيتى بسيار مهم است 
كه از طريق آن فضا به مكان ارتقا مى يابد؛ كيفيتى كه ابقا كننده ي عميق ترين 
حس سكونت و سكنى گزينى است (Ralph, 1976). از نظر رلف،در درون 
بودن وجودى، پايه و اساس مفهوم مكان است؛ زيرا در اين حالت، مكان بدون 
توجهى خودآگاهانه و در عين حال مملو از معانى تجربه مى شود. از اين رو اذعان 
مى دارد «زمانى كه معناى مكان ها در ساختار فيزيكى و فعاليت هايى كه در آن 
رخ مى دهد جستجو شود، چيزى يافت نمى شود بلكه بايد معنا را در تصويرهاى 
ذهنى و تجربه هاى انسان ها از مكان جستجو كرد. (Ralph,1976) رلف 
ضمن آن كه ديالكتيك درون و بيرون را هسته  ي اصلى تجربه ي مكان مى داند، 
براى اين ديالكتيك قائل به سلسله مراتبى 7 گانه است. (Ralph,1976)اين 

طبقه بندى را به شرح زير است:

جدول2: سلسله مراتب ديالكتيك درونـ  بيرون، رلف

پس از شكل گيرى مكان در منظر اجتماع مكان نيز چون هر پديده اى مى تواند 
هويتى مستقل يابد، مفهومى كه در ذيل دو مفهوم «هويت مكان» و «هويت 

مكانى» در ادبيات حوزه ي شهرشناسى مطرح مى گردد.

4ـ هويت مكان
«اكتاى»  در سال 2002 «هويت مكان» را چنين مطرح مى كند: «حوزه اى كه 
شخص مى توان آن را به واسطه ي وجود يك شخصيت قابل تشخص (متمايز) 
 (Oktay,2002) «.يادآورد به  يا  به ساير مكان ها تشخيص داده و  نسبت 
بيان  هويت  و  مكان  بين  رابطه ي  خصوص  در  "رابرتز"   و  "اريكسون"  
مى دارند«مكان و هويت ملزم به تجارب و احساسات شخصى به واسطه ي 
تداعى معانى، شباهت و تفاوت بين خودمان، مردمان ديگر و ديگر مكان ها 

(Erikson&Roberts,1999)«.است
ازنظررلف، «هويت مكان»صرفًا تصديق مي كندكه هر مكان يك نشان منحصر ازنظررلف، «هويت مكان»صرفًا تصديق مي كندكه هر مكان يك نشان منحصر 
به فرد دارد. او در توصيف عوامل موثر در شكل گيرى هويت مكان اشاره دارد به 
تصويرهاى ذهنى و خاطره اى مردم و آن ها را موثرترين عوامل در هويت مكان 
ذكر مى كند.(Relph,1976) كارمونا نيز هويت مكان را حاصل ارتباطات سه 

(Mansoor rezaee,2010) .بعد فيزيكى، اجتماعى و ادراكى مى داند
"والمسلى"  به ارتباط هويت مكان با هويت شخصى اشاره داشته و اذعان 
مى دارد «هويت مكان در اثر تجربه ي مستقيم محيط فيزيكى رشد مى يابد 
بنابراين بازتابى است از وجوه اجتماعى و فرهنگى مكان كه در عين حال در 
غناى شخصيت فردى نقش محورى دارد.»(قاسمى،1387) چراكه بخشى از 
شخصيت وجودى هر انسان را كه هويت فردى او را مى سازد، مكانى است 
كه او خود را با آن مى شناسد و به ديگران مى شناساند ويا هنگامى كه راجع به 
خود فكر مى كند، خود را متصل به آن مكان دانسته و آن مكان را بخشى از 
خود مى شمارد.(رضازاده،1380) البته بايستى در اين جا مابين «هويت مكان» 
و «هويت مكانى» تفاوت قائل شد. «هويت مكان» اشاره به ويژگى هاى قابل 
تشخيص و شناخت مكان بيرونى دارد. به عبارتى «هويت مكان» را مى توان 

معادل «حس مكان» دانست.(رضازاده،1380)

5ـ هويت مكانى
و همكارانش (1983) مطرح "  و همكارانش (1983) مطرح "  و همكارانش (1983) مطرح  «هويت مكانى» را نخستين بار "پروشانسكى
نمودند  و در مطالعات خود تعريف روشنى از هويت مكانى را بيان نمودند: 

جدول 3:  سطوح مختلف هويت مكان/حس مكان از ديدگاه جنيفر كراس

6ـ خاطره
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3ـ مكان

جدول2: سلسله مراتب ديالكتيك درونـ  بيرون، رلف

4ـ هويت مكان

5ـ هويت مكانى

حاصل  و  باهمستانى  و  فردى  هويت  زير ساخت  از  بخشى  مكانى  «هويت 
شناخت هاى عمومى درباره ي جهان فيزيكى است كه انسان در آن زندگى 
مى كند. اين شناخت ها شامل خاطرات، ايده ها، احساسات، ديدگاه ها، ارزش ها و 
ترجيحات، مفاهيم و ايده آل هاى رفتارى و تجربى انسان در محيط هاى متنوع 
و پيچيده ي فيزيكى  است كه فضاى تجربى انسان را اعم از ادراك و رفتار به 
وجود مى آورد. محور مركزى شناخت هاى محيط، گذشته ي محيطى فرد است: 
گذشته اى شامل مكان ها و فضاها و كيفيت هاى آن كه به عنوان ابزارى براى 
پاسخگويى به نيازهاى بيولوژيك روانى، اجتماعى و فرهنگى وى عمل كرده 
«هويت مكانى» را  قسمتى از يك فرآيند در " «هويت مكانى» را  قسمتى از يك فرآيند در " «هويت مكانى» را  قسمتى از يك فرآيند در  است.»(رضازاده،1380) "يوون
حال پيشرفت منحصر به فرد از احساسات و عواطف مى داند كه بيشتر با يك 

(Yuen,2004) .احساس تشخص درگير است
از هويت  نيز بخشى  "رابرتز"  و  "اريكسون"  هويت مكانى بر طبق گفته ي 
مكان هاى اشاره شده "  مكان هاى اشاره شده "  مكان هاى اشاره شده  و "  و "  و "جورگينسن شخصى برشمرده مى شود."استدمن

را كه افراد و گروه ها به آن ها وابستگى داشته و تعلق دارند، مكان هايى معرفى را كه افراد و گروه ها به آن ها وابستگى داشته و تعلق دارند، مكان هايى معرفى 
"مى كنند كه تجارب مختلفى را درخود سامان مى دهند. اگرچه بسيارى چون "مى كنند كه تجارب مختلفى را درخود سامان مى دهند. اگرچه بسيارى چون مى كنند كه تجارب مختلفى را درخود سامان مى دهند. اگرچه بسيارى چون "اللى" 
و " و " و "جورگينسن"(2001) به «ارتباط مستقيم مابين طول مدت (2001) به «ارتباط مستقيم مابين طول مدت  (1988)، "استدمن
اقامت و هويت مكانى اشاره دارند» اما در نگاهى موشكافانه تر مى بايد اذعان نمود اقامت و هويت مكانى اشاره دارند» اما در نگاهى موشكافانه تر مى بايد اذعان نمود 
كه خود اين امر به عنوان شاخصه اى مورد بررسى در گرو ارضاى توقعات افراد كه خود اين امر به عنوان شاخصه اى مورد بررسى در گرو ارضاى توقعات افراد 
تقويت هويت مكانى را به " تقويت هويت مكانى را به " تقويت هويت مكانى را به  و گروه ها از محيط است.(lallilalli,1988) "پروشانسكى
هم نظر مى شود " هم نظر مى شود " هم نظر مى شود  "واسطه ي تجارب مستقيم با محيط فيزيكى ذكر مى كند و با "واسطه ي تجارب مستقيم با محيط فيزيكى ذكر مى كند و با واسطه ي تجارب مستقيم با محيط فيزيكى ذكر مى كند و با "يوون
در آن خصوص كه مكان ها يك حس تعلق و وابستگى را نسبت به يك محل پديد در آن خصوص كه مكان ها يك حس تعلق و وابستگى را نسبت به يك محل پديد 

 (ProshaneskyProshanesky,1983) .مى آورند
«هويت مكانى» محصول تداوم و تبديل هويت مكان از امرى بيرونى به مساله اى «هويت مكانى» محصول تداوم و تبديل هويت مكان از امرى بيرونى به مساله اى 
درونى است. بنابر ادعاى ذكر شده كه «هويت مكان» را مى توان معادل «حس درونى است. بنابر ادعاى ذكر شده كه «هويت مكان» را مى توان معادل «حس 
مكان» دانست  در بررسى ميزان «هويت مكان» يا «حس مكان» در اين پژوهش مكان» دانست  در بررسى ميزان «هويت مكان» يا «حس مكان» در اين پژوهش 
از «سطوح 7گانه ي حس مكان جنيفركراس» كه به تبعيت از هيومن مطرح شده از «سطوح 7گانه ي حس مكان جنيفركراس» كه به تبعيت از هيومن مطرح شده 

است استفاده مى  گردد.

جدول 3:  سطوح مختلف هويت مكان/حس مكان از ديدگاه جنيفر كراس

در اين ميان يكى از مهم ترين عوامل مؤثر در شكل گيرى و تقويت هويت 
مكان/حس مكان، خاطره در دو ساحت فردى  و جمعى  آن است. چراكه اساسًا 
زندگى انسان به معناى واقعى در محدوده اى مطرح مى گردد كه خاطره اى در 
آن شكل گرفته باشد. هر خاطره اى كه در ذهن انسان نقش مى بندد متعلق به 
زمانى از زندگى مى شود كه "حال" در آن گسترده شده است. مفهوم خاطره 
در ساحت جمعى آن كه در عرصه هاى جمعى سكونت گاه هاى انسانى شكل 
مى گيرد و با سطوح فعاليتى  در فضاهاى جمعى و حس تعلق ارتباط مى يابد. از 
اين رو از خاطره ي جمعى به عنوان يكى از سنجه هاى ارزيابى هويت شهرى 

ياد مى گردد.

6ـ خاطره
در ذيل واژه ي خاطره در لغت نامه ي دهخدا ذكر گرديده:

«امورى كه بر شخص گذشته باشد و آثارى از آن در ذهن شخص مانده باشد، 
گذشته هاى آدمى. وقايع گذشته كه شخص آن را ديده يا شنيده است. ديده هاى 

گذشته يا شنيده هاى گذشته.»
لغت نامه ي آكسفورد، خاطره را به شكل زير تعريف مى كند:

«قدرت انباشت اطالعات در ذهن خود آگاه و توانايى به ياد آوردن آن ها به صورت 
ارادى؛ ذخيره ي تجارب گذشته براى كاربرد در آينده».

در هر دو تعريف فوق به وجود وقايع و تجارب اشاره شده است. به عبارتى 
شكل گيرى خاطره مستلزم وقوع يك واقعه است.(ميرمقتدايى، 1388)

بنيامين خاطره را اين چنين تعريف مى كند: «خاطره ابزار تفحص گذشته نيست 
بلكه صحنه اى است براى حال آمدن گذشته، صحنه اى است براى پيوند مجدد 

با محيط.»(حبيبى، 1381)
خاطره بيش از آن كه منوط به زمان باشد، دربند مكان است. ما گاه مى پنداريم 
كه خود را در زمان بازمى شناسيم. در حالى كه آنچه زمينه ي شناخت ما است 
مجموعه اى پياپى از توقف هاى ذهنى ما در فضا است.(قاسمى،1383) ما معموال 
خاطرات را چنين به ياد مى آوريم: وقتى كه آن جا بودم، زمانى كه فالن جا كار 
مى كردم و ... پس خاطره به واسطه ي مكان قابل ارجاع است. زمان از طريق 



رديف كردن خاطرات، به مكان امكان چندوجهى بودن و تغيير پذيرى در ذهن 
فرد را مى دهد. (قاسمى،1383) زيرا هر بار مكان كه حال در نظر فرد آشناست 

به واسطه ي زنده شدن خاطره اى، رنگ و بويى خاص به خود مى گيرد.

7ـ خاطره ي جمعى
خاطره اى است كه در درون يك گروه اجتماعى نوعى اشتراك ذهنى در پيوند 
با گذشته و يادداشتن حال در آينده بوجود مى آورد. واژه ي خاطره ي جمعى از 
بدو بوجود آمدن علوم انسانى بصورت ملموس يا غير ملموس وجود داشته است. 
اما براى اولين بار واژه ي خاطره ي جمعى  توسط موريس هالبواكس  در سال 
بكار رفته است و به معنى خاطراتى "  بكار رفته است و به معنى خاطراتى "  بكار رفته است و به معنى خاطراتى  چارچوب اجتماعى خاطره" چارچوب اجتماعى خاطره" چارچوب اجتماعى خاطره " 1925 در كتاب " 1925 در كتاب 
است كه گروهى از انسان ها در آن سهيم بوده، آن را به ديگران انتقال داده و 

در شكل گيرى آن دخالت دارند. ( ميرمقتدايى، 1388)
بستر شكل گيرى و حفظ اين نوع از خاطرات فضاهايى است كه براى وقتى فرد 
در آن جا است درك مى كند كه در مكانى آشنا و متفاوت از ساير فضاها مستقر 
است.(حبيبى، 1387)  از اين رو هرچه يك فضا داراى بستر مناسب بيشترى 
براى فعاليت هاى جمعى مختلف باشد امكان شكل گيرى و حفظ  خاطرات 
اصلى شهر عناصر  است  معتقد  آلدوروسى  بود.  بيشتر خواهد  آن  در  جمعى 

جامعه هستند. (قاسمى،1383)" جامعه هستند. (قاسمى،1383)" جامعه هستند. (قاسمى،1383) "جايگاه خاطرات جمعى

سخن آخر
و  «هويت»  مفهوم  دو  اخير،  دهه ي  چند  فزاينده  شهر نشينى  سير  روند  در 
«خاطره ي جمعى» در شهرهاى ما مورد بى توجهى قرار گرفته اند. اگر شهرهاى 
ما به جايى برسند كه نتوانند خاطره ي جمعى توليد كنند و خاطره هاى جمعى 
قبلى را هم از بين بده باشند، نسل هاى بعدى، نسل هاى بى خاطره خواهند بود. 
نسلى كه مرجع مكانى براى هويت گذشته ي خود و بسط آن به زمان حال را 
در شهر و محله ي خود ندارد. لذا هويت شخصى و جمعى اين نسل چه خوب و 

چه بد در معرض تزلزل خواهد بود.
پيوند مى خورند. چراكه  با يكديگر  اين نقطه دو مفهوم هويت و خاطره  در 
بخشى از تصوير ذهنى افراد بر اساس خاطراتشان است و تزلزل آن به معناى 
مختل شدن عمل انطباق ذهنيت و عينيت است، امرى كه فرد را در احراز هويت 

مكانى خود با مشكل مواجه مى سازد.
بر اين مبنا ميان احراز هويت، حس مكان، خاطرات و تداعى ها چرخه اى برقرار 
است كه هر يك ديگرى را تشديد مى كند. لذا براى احراز هويت و دستيابى 
به هويت مكانى توجه به بسترهاى خاطراتى و امور تداعى برانگير در شهرها 
امرى ضرورى به نظر مى رسد. همان طور كه اگر مكانى هويت مند باشد، خواه 
و ناخواه هر رويدادى مى تواند در تصوير ذهنى آن جايى براى خود باز نمايد، به 

خاطره تبديل شود و قابليت رجوع مجدد و تداعى پيدا كند.
از اين رو توجه به اين مفاهيم در شهرهاى ما نيازمند بازنگرى و روشنگرى در 

سطوح مختلف است.
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بررسى و تحليل يك تجربه در مديريت و 
برنامه ريزى شهرى جهت بازآفرينى هويت 

مكانى

چكيده
در دورانى كه شهرنشينى سريع و شتابان در مقياسى عظيم به جريانى غالب در دنيا و بويژه در كشورهاى در حال توسعه تبديل شده است 
همواره يك موضوع اساسى فراموش شده است: هويت مندى فضاهاى شهرى. اين موضوع از دو جهت حائز اهميت است: يكى تضعيف 
عناصر و عوامل هويت بخش در طى زمان و همراه با با توسعه هاى جديد و ديگرى عدم توجه به محرك هاى هويتى و عدم بكارگيرى 
شكلى يا معنايى آن ها در فضاهاى شهرى. بدينسان فقدان هويت امروزه به يكى از معضالت شهرهاى ما تبديل شده است. در اين 
مقاله  به بررسي مباحث بازآفرينى هويت فضاييـ  مكاني  در برلين به عنوان يكى از مهم ترين شهرهاى كشور آلمان به عنوان يك نمونه 
موفق در مديريت و برنامه ريزى در زمينه ي بازآفرينى هويت هاى گمشده ي مكانى پرداخته مى گردد. روش تحقيق در اين مقاله تحليلىـ  
توصيفى با استفاده از متون مربوطه بويژه در كشور مورد بررسى است. نتايج نشان مى دهند كه چنان چه برنامه ريزى ها و طراحى معطوف 
به اصول و مؤلفه هاى سامان مند هويتى همچون اتفاقات تاريخى ـ اجتماعى، ارتقاء هويت مكان از طريق حفظ سبك هاى معمارى و 
طراحى جداره هاى مرتبط با گذشته مكان، وجود نمادهايى مرتبط با اتفاقات و وقايع گذشته ي مكان، فضاى نشستن و گفتگو به منظور 
حضور بيشتر شهروندان، امكان حضور فعاليت هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى باشد، فضاهاى شهرى و از جمله مكان هاى مهم دولتى 

ارائه دهنده ي هويت مكانى پايدار و بالنده خواهند بود. 
واژگان كليدى: 

هويت مكان، بازآفرينى، مديريت، برنامه ريزى، آلمان

نمونه موردى: كشور آلمان

تجربيات جهـــانى

بهاره حيدرى
 پژوهشگر دوره ى دكترى برنامه ريزى فضايى، دانشگاه فنى دورتموند

موسى پژوهان
پژوهشگر دوره ى دكترى تخصصى برنامه ريزى شهرى، دانشگاه تهران
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مقدمه
مكان يعنى جايى كه ما به آن تعلق داريم و تنها با حضور انسان با معنا مى شود 
و انسان نيز تنها با داشتن مكان بامعنا خواهد شد و اين ميان حلقه-ي اتصالى 
وجود دارد كه به آن هويت گويند.  به عنوان يك اصل بعضي  مواقع مكان ها 
به سرعت تغيير مي كنند؛ اما اين تغيير سريع به آن معنا نيست كه هويت مكان 
لزومًا تغيير كند يا از دست برود. يكي  از اصول و شرايط الزم براي ادامه ي 
زندگي  انسان وجود كانون هاي پايدار زندگي  است. يعني  مكان هايي  كه هويت 
فرد را در طول زمان حفظ نمايد. در واقع هويت مكان به ويژگي هايي قابل 
تشخيص مكان بيروني اشاره دارد. هويت مكانى بخشى از هويت شخصى 
است (رضازاده،1380: 1) و بازتابى از وجوه اجتماعى و فرهنگى مكان است 
كه در غناى شخصيت فردى نقش محورى خواهد داشت و به عنوان راهي 
تعريف مي شود، كه هر مكان هويت فرد يا مردم را مشخص مي كند و خاطرات 
نشانه هاي  از  كه  تعلقات  و  معاني  نمايش مى گذارد.   به  را  مكان  و هويت 
مكان  هويت  و ضعيف شدن  سبب سست شدن  آن ها  كمبود  هستند،  مكان 
مي شود(Shamsuddina and Ujangb,2008).   اما متأسفانه امروزه 
ارزش هاى مكان ها به فراموشى سپرده شده است و حس بى مكانى و المكانى ارزش هاى مكان ها به فراموشى سپرده شده است و حس بى مكانى و المكانى 

جايگزين آن شده است (رضازاده،1385).
از نظر اجتماعى شهرها مكان هاى مناسبى براى شكل گيرى نهادهاى اجتماعى، 
اعتالى ارزش هاى فرهنگى، گسترش و تحكيم روابط و مناسبات اجتماعى و 
پاسدارى ارزش هاى انسانى و هويت هاى ملى و محلى هستند. لذا هويت در 
محيط هاى شهرى به يكى از بحث انگيزترين موضوعات عصر حاضر تبديل 
شده است، تاجائى كه امروز هركس به طريقى خودآگاهانه يا ناخودآگاهانه در 
چنگال نگرانى بى هويتى اسير است. بى هويتى، ناهماهنگى و يكنواختى كه 
امروزه بر فضاى شهرها است و به صورت روزافزونى در حال گسترش است، 
نه تنها سيماى نامطلوب و محيطى نامأنوس را براى ساكنين ايجاد نموده، 

بلكه تمامى ابعاد زندگى اجتماعى زيست محيطى را در جوامع شهرى تحت 
الشعاع خود قرارداده است، زيرا فرم فيزيكى شهرها در حقيقت هسته ي جهان 
اجتماعى است كه بر تمامى ابعاد جامعه از اقتصاد گرفته تا زيبايى شناختى موثر 
است. هويت، در روند ناگزير جهانى شدن و نفوذ فرهنگ هايى كه از پشتوانه ي 
از  كه  است  ملت هايى  برخوردارند، دغدغه ي  يافتگى»  و «توسعه  «تمدن» 
سامانه هاى فرهنگىـ  تاريخى برخوردار هستند و واقفند كه مى بايست راستاى 
توسعه ي عمومى خود را با مكنونات فرهنگ جامعه به گونه اى سازگار كنند كه 
از طريق ارتقاء آن يارايى مقابله با آثار و تبعات ناخواسته اين نفوذ قدرتمند، 
امكان پذير باشد(رفيعى زاده ، 14:1384). مجموعه عوامل باال باعث شده تا در 
عصر پيش رو، خويشتن را گم كنيم؛ به سخن ديگر، خود را در ديگرى جستجو 
كنيم. پس يك انفصال آشكار را بين شهرسازى، فرهنگ، انديشه و تاريخ به 
وجود آورده است كه اين نيز ناشى از همان گسست تاريخى دوران مدرن 
است(تختى و وثوقى،119:1385). استفاده از عوامل محرك هويتى و از جمله 
مهم ترين آن ها عناصر تاريخى و مولفه هاى فرهنگى ـ اجتماعى از مهم ترين 
عوامل بازآفرينى هويت هاى مكانى در فضاهاى شهرى محسوب مى گردند؛ در 
New Belgradeمطالعاتى كه گيلگوريجويك در مورد شهر جديد بلگراد  New Belgradeمطالعاتى كه گيلگوريجويك در مورد شهر جديد بلگراد  New Belgradeو 
ارتباط توسعه ي آن با هويت انجام داده به اين نتيجه رسيده كه استفاده از 
نمادهاى تاريخى و ويژگى هاى فرهنگى در هويت بخشى به ساكنان شهر جديد 
بسيار مؤثر بوده و اين مساله اى است كه در توسعه هاى جديد شهرى بايستى 
توسط توسعه دهندگان و مقامات مسوول برنامه ريزى مورد توجه جدى و ويژه 
قرار گيرد(Gligorijevic, 2006:9). امروزه به هويت شهرى به عنوان يكى 
از استراتژى هاى دستيابى به توسعه ي پايدار بويژه از ابعاد اجتماعى آن نگاه 
مى شود؛ شبكه ي پايدارى هويت شهرى  بر اين پيش فرض استوار است كه 
پايدارى بدون يك استخوان بندى اجتماعى راسخ و استوار كه در آن مردم اجازه 
يابند تا خودشان را به عنوان يك گروه يا به عنوان اجتماعى كه مشخصه هاى 
اصلى را سهيم مى كند و به سطوح معينى از همبستگى و انسجام اجتماعى 

رسيده است، ممكن نخواهد بود. ما اين را هويت مى ناميم(شكل 1).

نمودار 1: مدل كلى شبكه پايدارى هويت شهر
Source: Enric, 2006, 9

در چند قرن گذشته احيا و تجديد ساختار مراكز تاريخي شهرها يكى از موضوعات 
قابل بحث در زمينه ي شهرسازى است كه گرايش هايي چون مرمت شهري  و 
باززنده سازي  ساختار در عرصه ي دانش شهرسازي شكل گرفته است كه حاصل 
آن تحول شگرف كالبدي و اقتصادي در مراكز شهرهايي از لندن، پاريس، برلين 
تا بارسلون و گالسكو و حتي بيروت و استانبول بوده است. بنا براين ضرورت 
كه آگاهى از تجربيات موفق در زمينه ي مديريت و برنامه ريزى جهت بازآفرينى كه آگاهى از تجربيات موفق در زمينه ي مديريت و برنامه ريزى جهت بازآفرينى 
و باززنده سازى هويت مكانى در فضاهاى شهرى موجب غنا و واقعى تر شدن 
هرگونه مطالعه و اقدامى جهت بازآفرينى موارد مشابه در داخل مى گردد، هدف 
اصلى اين تحقيق نيز بررسى و تحليلى بر بازآفرينى هويت هاى گمشده مكانى 

در فضاهاى شهرى در يكى از مهم ترين شهرهاى آلمان يعنى برلين است.

هويت شهرى  
لينچ معتقد است كه هويت اغلب با زندگى درازمدت در يك محل و همچنين 
آشنايي زياد حاصل مى شود كه خود موجب ايجاد خاطراتى از آن محل در 
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ذهن ساكنانش مى گردد(لينچ،167:1376). به عبارت ديگر هويت مجموعه 
خصلت هايى است كه محلى را از ساير مكان ها جدا مى سازد، اين خصلت ها 
شامل ويژگى هاى كالبدى سيما، منظر و سرزندگى محيط است و با حضور 
فعاليت و رفتار اجتماعى، كيفيت هاى اكولوژيك و محيط طبيعى، خاطرات 
جمعى و ديگر زمينه هاى كيفى از محيط ادراك مى شود و ابعاد كامل ترى به 
مفهوم هويت مكان مى بخشد(ذكاوت،187:1385). هويت شهر، برآيند همه ي 
نيروهايي است كه برآنند تا شهر را به عرصه ي فيزيكي اجتماعي منسجم، 
خانه اي براي زندگي مشترك خانواده ي شهر مبدل سازند. اگر شهر مفهوم و 
اعتبار خود را به عنوان فضاي اطالع رساني از دست بدهد و برنامه هاي آن از 
بازخورد اطالعات مربوط به حقايق شهر منشأ نگيرد، نه تنها انگيزه اي براي 
زندگي اجتماعي و مشاركت مردم در بازار توليد ارزش ها و هويت شان وجود 
نخواهد داشت، كه مدنيتي نيز در انتظار شهرهايمان نخواهد بود(رفيعي زاده ، 
1384: 18) .برخى متخصصين با تعريف جامعى از هويت شهرى و عناصر و انواع 
آن به ريشه يابى و شناسايى علل وقوع بحران در شهرهاى امروزى پرداخته اند 
(به عنوان مثال: Relph,1976 ؛ رضازاده، 1385؛ حبيبى، 1384؛ لينچ، 1984؛ 

Trancik1986؛ كالن، 1971 و سايرين).

عناصر وابعاد هويت شهري
ابعاد هويت فضايي و از جمله هويت شهري را مي توان اين گونه مشخص 
ساخت كه عبارتند از تاريخيت، مكانيت، جمعي، دوره ي خاص تاريخي، متن 
روابط اجتماعي عام وخاص و احساس تعلق فردي، خانوادگي، گروهي، قبيله اي، 
مكاني (شهري و روستايي ومحله اي و ملي)، رويدادهاي فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي، دگرگوني هاي جامعه اي حقوق و وظايف شهروندي يا 
فقدان آن ها، سطح تكنولوژي، روابط كه تري و مه تري، جايگاه طبقاتي، روابط 
بين المللي و جايگاه ملي( پيران ،1380: 8 ). هويت شهري از خالل كنش و 
واكنش عناصر ياد شده و از تضادها و فصول مشترك آن ها سر بر مي آورد، 
مي بالد، مي پايد، دگرگون مي شود و حاوي وجوه منفي و مثبت متعددي است. 

محورهاى تأكيد هويت شهر
محورهاى تأكيد هويت شهر بر عواملى از قبيل نمادها و مبادله ي نماد، ادراك 
هويت فضا و هم گرايى هويت اجتماعى و كالبدى شهر بستگى دارد. نماد، 
نتيجه ي فرآيندى شناختى است كه به تبع آن موضوع، وراى استفاده ي كاربردى 
يا ابزارى، معنايى ضمنى پيدا مى كند. در واقع نمادها شيوه-هاى غيركالمى 
براى برقرارى ارتباط هستند كه مردم براى تبادل پيام هاى خود، پيشينه ي خود، 
شئونات اجتماعى جهان بينى خود از آن استفاده مى كنند. منظور از ادراك هويت 
فضا، فرآيندهاى بنيادين رفتار و ماهيت انسان (شناخت، عاطفه، ارگانيسم، 
(قابليت،  محيط  ماهيت  فرهنگى)،  و  اجتماعى  وابستگى هاى  شخصيت، 
اطالعات ادراكى، مفهوم و تصوير ذهنى)، تشخيص هم گرايى هويت اجتماعى 
و فضايى در محيط شهرى از طريق شناخت رابطه ي عميق توأم با درك منطقى، 

تعلق و وابستگى به مكان مى باشد(پيران ،1380:16).

مديريت و برنامه ريزي شهري در جهت بازآفرينى هويت فرهنگي 
و مكان در آلمان

در ابتدا قبل از بررسى چگونگي شرايط فضايي و مكاني مفهوم هويت در آلمان، 
تاريخچه و گذشته ي آلمان بررسى شده است، سپس طرح هاى پيشنهادى و تاريخچه و گذشته ي آلمان بررسى شده است، سپس طرح هاى پيشنهادى و 
نحوه ي برخورد  برنامه ريزان و طراحان شهرى جهت بازآفرينى هويت مكان و 

مكانى در برلين بررسى مى شود. 
هيتلر در كتابش نبرد من ، شهرها را مكان هاي مصرفي و كاالمحور مي داند كه 
از ناراحتي و بي قراري روحي رنج مي برند، بنابراين هويت فرهنگي بايد در آن ها 
قرار گيرد و آشكار شود، در واقع در نبود نماد جالب توجه براي جامعه ي ملي، ما 
نبايد از پيدا كردن آن متعجب شويم چون ممكن است هيچ نمادي در شهرها 
وجود نداشته باشد و بى هويتى حاكم شود. نتيجه ي اجتناب ناپذير اين امر، يك 
ويراني است كه اثر آن، بي تفاوتي كامل يك فرد مقيم در شهري بزرگ نسبت 

به هويت شهري را نشان مى دهد. اين امر، نماد فرهنگ رو 
به تنزل ما و افت و سقوط كلي ماست. عصر تاريخي در حال 
فرونشاندن و خاموشي كمترين حالت سودمندگرايي يا به 
Hitler, Adolf, بيان بهتر، در خدمت پول بودن (استAdolf, بيان بهتر، در خدمت پول بودن (استAdolf

6–265 :1971).  در سال 1933، زماني كه جامعه شناسان 
ملي در كشور به قدرت رسيدند، بازسازي مجدد برلين از نظر 
فضايي را در نظر گرفتند تا هويت خود را پيروزمندانه و با 
اطمينان در جامعه ابراز  كنند. در سال 1937، به دستور هيتلر، 
آلبرت اسپير ساختمان بازرسى  را ساخت و بااعتبارترين مقام 

برنامه ريزي شهري را در برلين، منتصب كرد. 
كار  برلين  شهر  ظاهر  بازسازي  در  اسپير  با  كه  معماراني 
مي كردند سبكي داشتند كه اسپير آن را «سبك امپراطوري» 
ناميد. سبك معماري به كار گرفته شده فقط يك نتيجه ي 
فرعي و برگرفته از سبك كالسيك بود. معماري كالسيك به 
اشكال حماسي و قهرمانانه در زمان هاي كهن ارتباط داشت، 
اين سبك تقارن و آراستگي و تشابه را در تضاد با آزادي و 
برابري، به هم ربط مي داد و اطمينان را در تضاد با دليل 

آزادي خواهي و شك به روشنفكري اظهار مي داشت. 

تصوير1- نسخه نهايي طرح محور شمال به جنوب 
برلينـ  فوريه 1942
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در سال 1937 هيتلر، وظيفه ي اثرگذاري و اعمال طرح ها و نقشه هاي ساخت 
برلين جديد را بر عهده ي اسپير گذاشت تا مفهوم فرهنگ را خوشايندتر كند.  
طرح هاي هيتلر و اسپير براي بازسازي برلين و هويت تاريخي آن در آينده، براي 
طراحان و معماران در طراحي مجدد و تصويرسازي برلين از سال 1989 حساس 
و مهم بود. جرمانيا براي تأييد هويت فرهنگي مردم بومي آلمان در نظرگرفته 
شده بود. يك محور شرق به غرب، از طريق ترايامفليس   به عنوان بخشي از 
طرح هاي اسپير در جرمانيا ساخته شد. اين حلقه از آنتر  و ورودي برادنبورگ به 
سمت غرب از ميان شهر تا آدولف هيتلر پالزا كه امروزه محور تئودور نام دارد 

عبور مي كرد و شامل بازسازي  از رايشتاگ به سمت محل كنوني آن بود. 

اين محور براي مسير شمال به جنوب هم ترسيم شده بود كه عمده ترين منبع 
مكان سازي هيتلر بود. هيتلر مسئوليت اداره ي برنامه ريزي شهري برلين را بر 
عهده داشت و توانست يك خيابان جديد از شمال به جنوب و از غرب و ورودي 
براندنبورگ و پوتسدامر طراحي كند. اين مسير به فرودگاه جديد تمپلهوف و 
راه آهن مركزي در جنوب متصل مي شد. در اين محور، نمايش عمده ي قدرت، 
هدف اصلي ساخت مسير بود. بازديدكنندگان به ايستگاه جنوبي مي رسيدند و 
از قوس يا كمان ترايامفليس، شمال را مشاهده مي كردند كه 117 متر ارتفاع 
و 170 متر عرض داشت و يك سالن بزرگ در آن جا واقع شده بود. در طرح 
نقشه ي نهايي سال 1942، سالن پيشنهادي ساخته شده، بزرگ ترين ساختمان 
در جهان بود كه هزار فوت ارتفاع داشت و ظرفيت حفظ 180/000 نفر را داشت 

كه مي توانستند بر آن سوار شوند. 

برلين تصويري از پيشرفت و ارتقاي يك مكان
برلين مظهر وحدت ملى آلمان است، اين وحدت در سال 1871 تحقق يافت و 
در همين سال برلين پايتخت آلمان شد و به عنوان مركز دولت و مجلس فدرال 
اين كشور معرفى شد. بسيارى از رويداد هاى تاريخى آلمان در اين شهر رخ داده 
است: سپاهيان روس و اتريش در 1760، فرانسويان در سال 1805 و متفقين 
جنگ جهانى دوم در 1945 آن را اشغال كردند. با شكست در جنگ جهانى دوم 
آلمان تحت اشغال آمريكا، انگليس، فرانسه و شوروى در آمد. اشغال گران در 
برلين مستقر شدند و هم آلمان و هم برلين را به مناطق تحت نفوذ خود تقسيم 
كردند. برلين به دو بخش شرقى و غربى تقسيم شد و در سال 1961 سرانجام 
جدايى دو بخش از آلمان با ساختن ديوار در برلين قطعى شد،  تا 9 نوامبر سال 
1989، تا زمان به وقوع پيوستن انقالب صلح آميز مردم آلمان شرقى ، اين ديوار 
هم چنان برقرار بود. يك سال پس از آن ، دو آلمان رسمًا متحد شدند، تمامى 
اين اتفاقات برلين را به بستر مناسبى براى تحوالت تبديل نمود. اين بستر 
مناسب در كنار اقدامات سنجيده در دوره هاى تاريخى مختلف از برلين، شهرى 
براى زندگى امروز در ادامه ي زندگى گذشته آن ساخت. انتخاب شهر برلين 
به عنوان پايتخت آلمان از داليلى بود كه موجب شد تا شهر خود را براى ورود 

زندگى مدرن آماده كند. 
برلين شهريست كه در كانون دو جنگ بزرگ جهانى قرار داشت و هر بار با 
پيكرى پاره پاره و كالبدى مخروبه از آتش جنگ بيرون آمد. اما اين پيكر پاره پاره 
بسترى شد براى در برگرفتن آثارى از بهترين نمونه هاى معمارى مدرن كه شهر 

را به صورت يك «نمايشگاه جهانى» پرآوازه كرده است. 

نوسازى شهر  به  واقع  در  بين المللى مطرح است  نمايشگاه  با عنوان  آن چه 
برلين اختصاص دارد. نوعى نوسازى مستمر شهرى كه همچنان ادامه دارد و 
نمايشگاهى است كه در هر زمان چيز تازه اى به آن افزوده مى گردد و نشان گر 

فرايندى پويا در بستر شهرى با هدف بهبود كيفيت زندگى است.
از جمله اقداماتى كه در زمينه ي به سازى و نوسازى برلين، پس از سقوط ديوار 

و انتقال پايتخت به برلين صورت گرفته است:
1ـ احداث ساختمان هاى دولتي، سفارتخانه ها و مرمت و به سازى ساختمان 
قديمى رايشستاگ  توسط نورمن فاستر به عنوان محل استقرار پارلمان، آغاز 

شد.  
2ـ دسترسي، در بازسازى ويرانى هاى پس از جنگ، طراحى دسترسى ها در 
هر نيمه از هم متفاوت بود. در نيمه ي شرقى احداث محورهاى بسيار عريض 
مستقيم كه با نقاط تاريخى شهر تقاطع داشت (از جمله دروازه ي براندنبورگ، 
ميدان الكساندر و...)؛ معمول بود. اين گونه خيابان كه حالتى پرشكوه و يادمانى 
دارد و براى رژه رفتن مناسب است، خيابان هاى شهر هاى روسى را تداعى 

مى كنند. 
3ـ در نيمه ي غربى شبكه اى از دسترسى هاى بدون تقاطع و كمربندي، مطابق 
با الگوى آمريكايي احداث شد كه در حاشيه ي رودخانه ي فضاى سبز نوارى 

پيش بينى شده است.
4ـ سبك معمارى بناهاى احداث شده ي برلين شرقي، سبك نئوكالسيك حاكم 
بود كه اين سبك معمارى باشكوه و قدرتمند را به عنوان نماد حكومت جديد 
مطرح مى كند. در برخى از محله هاى برلين، به ويژه در بخش شرقى آن، رد 

پاى تاريخ را مى توان يافت. 
5ـ بازسازى ميدان پاريس (پاريزر پالتز) در مقابل دروازه ى براندنبورگ ، كه 
نماد اتحاد دوباره ي شهر محسوب مى شود، ميدان پراگ، ميدانى قرن نوزدهمى 
و مربع شكل كه به صورت تقاطعى ترافيكى و بى شكل درآمده بود، ميدان 
پوتسدامر  كه پيش از جنگ شلوغ ترين ميدان اروپا محسوب مى شد  و در 
زمان جنگ سرد به آن نوار مرگ مى گفتند. ميدان الكساندر ، كه در دوره ى 
ميدان مركزى برلين شرقى بود و در سال هاى " ميدان مركزى برلين شرقى بود و در سال هاى " ميدان مركزى برلين شرقى بود و در سال هاى  حكومت "آلمان دموكراتيك
گذشته تغييرات اساسى كرده است پس از اتحاد دو آلمان نه تنها به سازى 
برلين متحد به صورت  و مرمت ميادين قديمى در دستور كار قرار گرفت، 
از ساختمان هايى درآمده است كه مشهورترين معماران  نمايشگاهى دائمى 
جهان، طراح آن ها بوده اند. كسانى چون ماريو بوتا، آيمونيمو، آلدو روسي، 
آيزنمن، فرانك گهري، استرلينگ، كوروكاوا، ليبسكيند، هلموت يان و نورمن 

.(William,2004) فاستر

ـ پوتسدامر پالتز
مجموعه ي پوتسدامر پالتز؛ ميدان قديمي شهر كه قبال پيوندي با فعاليت هاي 
شهري داشت و روزگاري ديوار برلين آن را به دو نيم شرق و غرب تقسيم 
كرده بود، بخشي از ساختار تاريخي برلين بود. سال هاي 1920، نقطه ي عطفي 
براي پوتسدامر پالتز بود، در آن زمان پوتسدامر قلب تپنده ي برلين بود، حيات 
اجتماعي و اقتصادي روز و شب درآن امتداد داشت. به همين سبب مركزيت 
شهر برلين را به خود اختصاص داده بود. در هنگام جنگ جهاني دوم اين 
مركزيت شهري تخريب شد. پس از آن برلين به دو بخش تقسيم شد و ديوار 

تصوير2- تئودور پالتز و محور تئودورـ  برلين 

www.Wikipedia.Wikipedia. .com:تصوير3- نمايى از شهر  برلين      مأخذ
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برلين از ميان پوتسدام عبور كرد. دو بخش ايجاد شده هر كدام مركز خود را 
بنيان نهادند؛ برلين شرقي به مركزيت الكساندر پالتز و برلين غربي به مركزيت 
كودام. اما پوتسدامر پس از آن واقعه تبديل به بياباني خالي از سكنه شد. قبل 
از ايجاد ارتباط ميان برلين شرقي و غربي و فروريختن ديوار برلين،  مساله ي 
احيا و بازسازي اين مكان مورد توجه واقع شد. با فروريختن ديوار در 1989،  
فكر باززنده سازي آن به عنوان مركزيت جديد شهري در پيرامون آن شكل 
گرفت. پس از برگزاري چندين مسابقه طي سال هاي 1991 و 1992 براي 
طرح و برنامه ي فضايي به همراه آماده سازي و اجراي زيرساخت هاي شهري 
و با در نظر داشتن امكان ارتباط آسان و سريع پوتسدامر پالتز با كل شهر مورد 
IBA بهره برداري قرارگرفت. به همين علت جمعي از معماران در برلين به نامIBA بهره برداري قرارگرفت. به همين علت جمعي از معماران در برلين به نامIBA

به همراه جمعي از سياست مداران بر بازسازي آن به توافق رسيده بودند و طرح 
هيلمر و ساتلر برندگان اول مسابقه شد.

www.flickr.com:تصوير4.1- پوتسدامر پالتز،1900    مأخذ

www.flickr.com:تصوير4.2- پوتسدامر پالتز،1945   مأخذ

تصوير4.3- پوتسدامر پالتز،2006

ـ اصول و معيارهاى طراحى پوتسدامر پالتز
 بدين ترتيب از ابتداي برنامه ريزي براي پوتسدامرپالتز، طرح برپايي احياي 
هويت تاريخي مكان در يك بافت شهري و ايجاد فضاي زندگي در قالبي شهري 
با امكانات فضايي كار و تفريح و گذران اوقات فراغت و... و دسترسي مناسب 

به نيازمندي هاي ساكنان اين مركزيت قرار داده شده بود.
1ـ زنده و پويا كردن مركزيت تاريخي 

مسكوني،  خانه هاي  ساخت  بواسطه ي  آن  در  زندگي  توسعه ي  و  رشد  2ـ 

ساختمان هايي همگاني و شهري نظير فروشگاه ها، دفاتر، 
مؤسسات قرار داشت.

3ـ طرحي بر پايه ي احياي هويت تاريخي خيابان اصلي و 
ميدان، با حفظ تناسبات انساني ارايه دادند. 

با  بلوك هاي شهري مستطيلي شكل  اساس  بر  4ـ طرح 
دسترسي هاي كم عرض به معابر اصلي و درختاني كه در 

يك محور قرار داشتند،
5ـ با در نظر داشتن اهداف برنامه؛  امكان مالكيت خصوصي 
و توانايي متوسط پرداخت نرخ اجاره، شكل گرفته بود. به 
اين ترتيب هدف بوجود آوردن پهنه ي شهري زنده و پويا، 
در پيوند با هويت تاريخي، با تركيبي از كاربري هاي متنوع 

و كارآمد مطرح شد. 
همچنين بعد اقتصادي شكل گيري منطقه نيز با امكان ظهور 
و سكونت و خرده فروشي از طريق ايجاد تنوع در قيمت و 
توان خريد و اجاره و امكان تملك از نظر دور نمانده بود.  
پس از آن دولت آلمان زمين پروژه را به شركت هاى بزرگ 
به تفكيك سه بلوك و با نرخ ارزان واگذار كرد و از تقسيم آن 
بين چندين شركت بزرگ و كوچك امتناع ورزيد. شركت هاي 
سوني،سوني،AA+TT ، ديلمر بنز هر يك بخشي از طرح مركز شهري  ، ديلمر بنز هر يك بخشي از طرح مركز شهري 

 .(William,2004)پوتسدام را به تفكيك ارايه دادند

تصوير5- نمايى از پوتسدامر پالتز
www.flickr.com:مأخذ 

ـ امكانات و دسترسي هاي شهري در پوتسدامرپالتز
 پوتسدامر پالتز با شهر برلين از طريق ايستگاه جديد قطار 
شهري زيرزميني و روزميني كه در شمال رودخانه با حفر 
برلين  پارك وحش  از رودخانه و  تونلي زيرزميني و عبور 
زيرزميني  تونل  جهت  درهمان  طور  همين  شد،  ساخته 
ديگري براي عبور سواره در دو طرف كانال آب واقع در 
راستاي جنوب به شمال شهر ساخته شد؛ هزينه اي كه براي 
آن در برنامه ي كار محاسبه و تنظيم شد،  يك دهم هزينه ي 
نهايي ساخت بود. عمليات پشتيباني احداث و اجراي سايت 
جديد قابل توجه بود. محوطه ي وسيعي در جنوب رودخانه 
در نظر گرفته شد، ترمينا ل بارگيري و باراندازي و همچنين 
وسايل مناسب جهت حمل ونقل و بارگيري خاك و مواد زايد 
حاصل از حفاري و مصالح مورد نياز براي اجراي سازه هاي 

ساختماني، پيش بيني و اجرا شد.
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www.flickr.com:تصوير6-  پالن پوتسدامر پالتز   مأخذ

ـ الكساندر پالتز  
ميدانى قديمى و بزرگ در كنار رودخانه ي اسپرى در شرق برلين كه دراكتبر 
نامگذارى  نام  اين  به  الكساندر،  روسى،  امپراتور  بازديد  از  پس  سال 1805 
شد. ساختمان هايى همچون ايستگاه الكساندر و مركز خريد (مربوط به قرن 
نوزدهم) موقعيتى ويژه از لحاظ فعاليت هاى شهرى و حضور مردم براى اين 
منطقه بوجود آورد كه با بازسازى هاى مكررى كه در جهت بازآفرينى هويت 
و گذشته صورت گرفته است، اين شرايط همچنان حفظ شده است. محل از 
نقطه نظر معمارى و شهرسازى موقعيت ويژه اى دارد و در مسابقه اى كه براى 
چند ساختمان بلندمرتبه آن برگزار شد هانس كلهوف برنده ي اين رقابت شد. 
دو اِلمان در 1969 به ميدان اضافه شدند عبارتند ازساعت جهانى توسط اريك 

يان و آبشار دوستى بين المللى.

www.Google.com:تصوير7- الكساندر پالتز،2006  أمأخذ:تصوير7- الكساندر پالتز،2006  أمأخذ
ميدان الكساندر، كه در دوره ى حكومت "آلمان دموكراتيك" ميدان مركزى 
برلين شرقى بود، در سال هاى گذشته تغييرات اساسى كرده است. ورود فاتحانه 
به رقابت طراحي شهري كه توسط افراد زيادي به طور مشترك  در سال  1993 
حمايت شد، مبنايي براي برنامه ريزي اين منطقه ايجاد شد و اين كار توسط 
معماري به نام فلينز كلهوف  صورت گرفت. اين طرح با ارجاع و اقتباس از منهتن 

استخراج شد كه معماري مدرن را در پوتسدامر پالتز نشان مي داد. 

www.Google.com:تصوير8- نقشه الكساندر پالتز  مأخذ

Victory column ـ مجسمه آزادى
 اين مجسمه يكى از يادبودهاى جنگ هاى ويكتوريوس است كه امروزه به 
عنوان يكى از مهم ترين نشانه هاى شهرى عمل مى كند. در زمان رايش سوم 
از مقابل دروازه ي اصلى شهر (براندنبورگ) منتقل مى شود و به اين ترتيب 
جهت رشد و توسعه ي شهر را تعريف مى كند و سازمان فضايى شهر را تعريفى 

جديد مى بخشد.

ـ  اسپرى بوگن
پس از اتحاد دو آلمان، در تاريخ 20 ژوئن 1991 مجلس فدرال تصميم گرفت تا 
پايتخت از بن به برلين انتقال يابد. به اين منظور نياز به ساختمان-هايى براى 
استقرار مجلس و دولت بود. محل استقرار اين ساختمان ها در قسمت تاريخى 
شهر برلين و محدوده ي  خيابان ويلهم و قوس رودخانه ي اسپرى (شمال غربى 
رايشتاگ) در نظر گرفته شد تا به منظور انتخاب بهترين ايده ي طراحى به 
مسابقه گذارده شود. به اين ترتيب منطقه ي اسپرى بوگن كه در جنگ جهانى 
دوم آسيب بسيار ديده بود به صورت مقر حكومتى جديد دولت فدرال آلمان 
بازسازى مى شود. در اين پروژه، محله ي دولتى كامًال با تركيب اوليه ي محله ي 
قديمى متفاوت بود و به صورت خطى ارتباط بين شرق و غرب و همچنين 
ارتباط بين مركز شهر و باالى رود اسپرى را فراهم مى كرد. در وسط اين نوار 
پهن، يك ميدان عمومى و يك بازار وجود دارد كه مى بايستى ايستگاه هاى 
متروى زيرزمينى و هوايى در آن جاى داده شود همچنين فضايى براى عابران 
پياده همراه با نمايشگاه ها، مغازه ها و رستوران ها براى حضور فعال مردم در 
اين فضاى شهرى در نظر گرفته شده است و در اطراف اين محدوده ادارات 

دولتى قرار خواهند گرفت.

ـ يادبودهاى جنگ جهانى دوم در برلين
بحث درباره ي چگونگي واقعه ي جنگ جهانى دوم در گذشته موجب ايجاد 
ساختمان هايي در محيط جديد در برلين و كاربرد مجدد از ساختمان هاي قديمي 
مي شود. اين مباحث در قلب اين موضوع قرار دارد كه آلمان ها چگونه بر مفهوم 
هويت كار مي كنند و آن را در برنامه ريزي شهري پايتخت قرار مي دهند و 
شدت و حساسيت اين امر در رابطه با فرآيند يادسپاري و حفظ يادبودها ست 
كه با ساخت مكان ها و تفكر درباره ي اتفاقات در مقابل انسان دوستي بررسي 
مي شود. در شهر برلين طرح هاي يادبود به سادگي درجات مجسمه ها، تنديس ها 
و لوحه هاي منقوش، موضوع جنگ جهانى دوم را نشان مي دهد و با وجود 
اين امر، مكان هاي مشخص و انتخاب شده از كارهاي يادبود اخير مي تواند 
موجب شگفتي در برخورد با شكاف ها و آسيب هاي اين مكان باشد كه حس موجب شگفتي در برخورد با شكاف ها و آسيب هاي اين مكان باشد كه حس 
مكان  شكنجه شده را حفظ مي كند. چون همه ي مكان هاي يادگاري، يكسان 
و واحد هستند، تقسيم بندي اصلي آن مي تواند بين قدرت مكان هاي زيبا باشد 
كه رويدادها و وقايع خاص در آن جا رخ داده است و اين نواحي نشان دهنده ي 

فرصتي براي تفكر و تعمق بيشتر هستند.
هنرهاي يادگاري و لوحه هاي يادبود، هنرمند را با چالشي روبرو مي كند كه 
موجب ارائه ي اصل جمعي يادبودها و شكل دهي آن ها به گونه اي مي شود كه 
در جامعه قابل قبول است. اين هنر، رويدادهاي تاريخي را بازيابي مي كند و 
آن ها را به شكل قابل شناسايي و قابل فهم در ذهن، مطرح مي كند. هنرمندان 
تالش كرده اند كه با ابزارهاي هنري با پديده ي جرم مخالفت كنند و نسبت به 
آن واكنش نشان دهند چون اين پديده از كليه ي محدوديت هاي درك منطقي، 
جلو افتاده است و نمي توان آن را به صورت شفاهي و كامل بيان كرد. يادبودها 
نمي توانند داستان كامل يك رويداد يا يك مكان را بازگو كنند. اين يادبودها و 
اثرات يادگاري فقط مي توانند نمادهايي را ايجاد كنند و شما را به فكر كردن يا 
ناراحت شدن وادار كنند. اين هنرها مي توانند تصويري ايجاد كنند كه در ذهن 

بازديد كننده يا بيننده باقي مي ماند و بر روي آن شروع به كار كند.
به ندرت برنامه ريزي و طراحى شهري را مي توان به طور گسترده درك كرد 
كه با چنين فرآيند حساسي همراه باشد كه از نظر هنري، معنا و مفهومي را القا 
مي كند كه مباحث آگاه كننده اي در آن وجود دارد و انتخاب هاي يادبود سياسي 
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در آن ديده مي شود. 
مهم ترين يادبودهاي جنگ جهانى دوم در برلين عبارتند از:

-يادبود كتابخانه ي خالي در كتاب هاي سوخته ي موجود واقع در ببل پالتز  
-مجسمه هاي سنگي در  روزن استراسس  كه يادآور اعتراض زنان در مقابل 

بازداشت و حبس  است.
Bahn-يادبود قربانيان تبعيد شده در ايستگاه Bahn-يادبود قربانيان تبعيد شده در ايستگاه S-Bahn در برلين

الف) ببل پالتز يادبودي در فضاي خالي
اين يادبود توسط مجسمه ساز يهودي، مايكل المن  طراحي شده است كه يك 
كتابخانه ي زيرزميني خالي است كه از سال 1995 در طبقه ي مقابل ساختمان 
اصلي دانشگاه  هامبولدت  واقع در آنتر  وجود داشته است و محل كتاب هاي 

سوخته توسط دانشجويان جامعه شناسي ملي در مه 1933 بوده است.

تصوير9- ببل پالتز در برلين
در وسط ببل پالتز يك پنجره كوچك در سنگفرش آن تعبيه شده است. در زير 
شيشه، يك فضاي خالي سفيد وجود دارد. اين فضاي خالي با قفسه هاي  سفيد 
در يك راستا قرار دارد: يك  كتابخانه ي خالي، بي حاصل و پر از ارواح كه نمادي 
از كتاب هاي سوخته و فرهنگ و دانش از دست-رفته است. يك لوح منقوش كه 
قبًال وجود داشته است دربارة دولت آلمان شرقي نزديك آن نصب شده است و 
هنوز هم وجود دارد و يادآور يك پيام است: «در اين خشونت ناز ى ها، بهترين 

آثار آلمان و نوشته هاي جهان نابود شد.» 

بـ   روزن تِِرس  
برليني،  توسط يك هنرمند  پيكره ي سنگي  و  از سال 1995 يك مجسمه 
عموم  توده ي  در  مزبور  رويداد  كه  مي كند  خاطرنشان  را  زنان  اعتراضات 

اعتراضات در نظام نازي ها وجود داشته است. 
به هر حال، تصويرها و تفكرات گفته شده، يادآور خاطرات و يادبودها در ساير 
مكان هاي تبعيدي هستند كه پايان خوشي ندارند و همانند افسانه جن و پري 
هستند. يادبود گليس  در گرونه والد  و اشپيگل واند  نيز نكات مهم و قابل 

اشاره اي هستند.

ج ـ يادبود تبعيدگاه گرونه والد  (يادبودي در كتيبه ها، نوشته ها 
و فضاهاي خالي)

جايگاه شماره 17 در ايستگاه گرونه والد اصلي ترين نقطه ي تبعيد براي بيش از 
50 هزار يهودي در برلين است كه به خيابان ها رفته و راهپيمايي كردند. از ترس 
در مكان هاي بسته و در تنگنا قرار گرفتند. قدم ها به سوي ايستگاه يا جايگاه 
شماره 17 كه شبيه يك تونل بي پايان است، با يك كتيبه ي ساده در سال 1998 
مشخص شده است كه توسط خطوط راه آهن آلمان ساخته شده است: حضور 
در جايگاه شماره 17، به سوي شرق است و يك فرد مي تواند ترس در عبور از 
اين مسيرها را در خودش تجسم و تصور كند. توسط يك هنرمند لهستاني اين 
مطلب بر روى كتيبه نوشته شده است: «براي مخالفت دليرانه و آگاه كردن ما 
بدون هيچ ترديد و دو دلي، هر كس بايد بدون توجه به زندگي و شأن و مقام 

انساني خود كاري انجام دهد.»

دـ  دروازه ى براندنبورگ  
يكى از قديمى ترين دروازه هاى شهرى و از جمله بناهاى 
تاريخى مهم آلمان است كه امروزه به عنوان سمبل اتحاد 
اين كشور به حساب مى آيد؛ با اين كه اين بنا در دوران جنگ 

سرد نماد جدايى آلمان شرقى و غربى بود. 

تصوير10- دروازه ى براندنبورگ  

زير اين بنا 5 راه عبور ساخته شده است؛ كالسكه اى كه با 
4 اسب روى قسمت فوقانى آن نصب شده در سال 1794 
ساخته شد و در سال 1814 يك صليب آهنى روى تاج آن 
اضافه شد. اين دروازه سال 1961 بسته شد و جهت نگاه 
كالسكه هم كه پشت به ديوار برلين بود چرخانده شد و سال 
1989 همزمان با فروپاشى آن اسب ها به جهت اصلى خود 

بازگردانده شدند.  
باالي  بر  و  اسبه  چهار  ارابه ي  برلين،  جديد  تجاري  نام 
جديد  مقابل صحنه ي  در  كه  است  براندنبورگ  دروازه ي 
رايشتاگ قرار دارد. از يك زاويه ي ديگر، پوشش درخشنده ي 
مركز سوني نيز، بازديدكننده را به تفكر وادار مي كند البته نه 
در مورد گذشته بلكه درباره ي آينده و آغاز جديد. معماري، 
برنامه ريزي شهري در مكان هاي مختلف شهر نشان دهنده ي 
تصوير «مكان وقوع» است كه آينده در آن، در حال حاضر 

ايجاد و ساخته مي شود. 

هــ  رايشتاگ  (پارلمان جديد آلمان)
اين  ساختمان سمبل برلين جديد است، براى مدت يك قرن 
محل پارلمان شهر بوده، توسط نورمن فاستر طرح بازسازى 
ساختمان رايشتاگ در سال 1993 مطرح شد. دوئوكريستو و 
ژان كلود بنابر طراحى فاستر معمار بريتانيايى اين ساختمان 
را بازسازى كردند. ساختمان رايشتاگ و تبديل آن به پارلمان 
جديد آلمان، امروز نيز با بازسازى صورت گرفته در آن به 
زندگى خود ادامه مى دهد و نمودى از جريان يافتن زندگى 
امروز در كالبد ديروزى است، گنبد بزرگى كه بروى آن قرار 
دادند داراى دو مسير مارپيج است كه مردم مى توانند بروى 
گنبد رفته و به صورت نمادين بر باالى سر نمايندگان خود 
صعود كنند. نورپردازى گنبد در شب به گونه اى است كه 
آلمان فدرال و  پروسه ي دموكراتيك در  توانايى  و  قدرت 

آينده ي روشن شهر برلين را نشان مي دهد.  
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نتيجه گيرى
  از نظر اجتماعى شهرها مكان هاى مناسبى براى شكل گيرى نهادهاى اجتماعى، 
اجتماعى  مناسبات  و  روابط  تحكيم  و  گسترش  فرهنگى،  ارزش هاى  اعتالى 
و پاسدارى ارزش هاى انسانى و هويت هاى ملى و محلى هستند. لذا هويت در 
محيط هاى شهرى به يكى از بحث انگيزترين موضوعات عصر حاضر تبديل شده 
است. شهرهايي كه تحت تأثير تفكرات مدرن شكل گرفتند و يا بخش هايي از 
آن ها تغيير شكل يافتند امروزه دچار مشكل شده و روز به روز، بيش از پيش در پي 
يافتن هويت خود هستند، هويتي كه آنان را به گذشته پيوند دهد ولي در عين حال 
برآورنده ي نيازهاي حال و آينده نيز باشد. اين چنين است كه گذشته ي شهرها به 
صورت گنجينه اي براي آنان در مي آيد. اما در اين ديدگاه بخش هاي كهن شهري 
تنها موزه هاي بزرگي نيستند كه مردم از آن ها بازديد مي كنند، اين مناطق نه تنها 
نقاط عطفي در شهر هستند كه در آن كيفيات بصري و احساسي به اوج مي رسد و 
در عين حال مراكزي براي تجارت، سكونت، فعاليت و عملكردهاي فرهنگي نيز 
هستند كه به پويايي و جذابيت هاي بخش برجامانده از گذشته مي افزايد .همان طور 
كه در اين مقاله بررسى شد، شهر برلين يكى از نمونه هاى موفق در زمينه بازآفرينى 
هويت مكان براساس وقايع جنگ جهانى دوم در فضاى شهرى است كه در نتيجه 
ميزان حضور شهروندان و پيوند آنان با وقايع تاريخى را افزايش داده است. اما امروزه، 
دركى كه اكنون از فضاى شهرى وجود دارد همانى است كه در ذهن همگان به طور 
يكسان از تقاطع چند خيابان كه فضايى در ميانه آن براى تفكيك حركت سواره پديد 
آمده و با تركيبى از پوشش گياهى، آب نما و فواره شكل است و هيچ ارتباط معقولى 
با انسان، حركت انسانى و حضور معنى دار انسان برقرار نمى سازد. ميدان برحسب 

ضرورت مكانى و زمانى نقش و عملكردهاى مختلف به خود گرفته است.
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خاطره � جمعی، 
هويت و ساخت مکان 

در برلين
 دوباره متحد شده

تجربيات جهـــانى

چكيده
برلين با داشتن تاريخى خاص  به عنوان يكى از بهترين نمونه هاى تغييرات 
شهرى شناخته مى شود. مكان هاى كمى در دنيا هستند كه كسى بتواند شاهد 
تخريب شديد كاراكتر شهر به وسيله ي خود آن باشد، يك شهر همواره به دنبال 
پاك كردن قسمت هايى از گذشته ي خود است تا در همان حال قسمت-هاى 
ديگر را حفظ كند. منظر شهرى برلين شاهد كشمكش هايى بين سياست، تاريخ 
و ساخت مكان هست كه اين كشمكش ها در خصوص هويت ملى آلمانى به 
اوج خود رسيده است. اين مقاله تحقيقى را در خصوص مكان هاى شهرى به 
شدت سياسى برلين ارائه مى دهد. پس از دوباره متحد شدن آلمان-ها، برلين 
مى بايست موقعيت خود را دوباره تعريف كرده و هم چنين يك تصوير ذهنى از 
پايتخت جديد آلمان ارائه مى داد. در همان زمان شهر مى بايست درگيرى هاى 
داخل شهر را در خصوص بازتعريف هويت در شهرى متحد مديريت مى كرد كه 
مخصوصًا شامل مكان هاى خاطره انگيز سمبليك مى شد. اين فرايند بازتعريف، 
به شدت متأثر از برنامه ريزى شهرى و معمارى مى باشد. بدين مفهوم كه ايجاد 
تصوير ذهنى شهر و از طريق آن تغييرات پايه هاى شهر براى خاطره ي جمعى 

از طريق سياست مداران، معماران و شهرسازان انجام مى شود.

نويسنده: لوئيس هايدنريخ
مترجمين: على ذوقى، نازيال رشيدپور

مقدمه:
برلين بعد از اتحاد دوباره (بين آلمان شرقى و غربى)، با چالش هاى بسيارى در 
خصوص سياست، اقتصاد، مسائل اجتماعى و فرهنگى مواجه شد. در كنار اين 
مشكالت، تعريف هويتى يكپارچه براى برلين جزو مهم ترين مشكالت به حساب 
نمى آمد. با اين وجود، فرايند شكل دادن هويت و تصوير ذهنى شهرى بخش اصلى 
تمامى مباحثات بازسازى شهر بود. در اين راستا، ويژگى سياست شهرى برلين در 

بوده است." بوده است." بوده است. و " و " و "زيبايى شناسى مكان "دهه ى گذشته، "دهه ى گذشته، "بازسازى بنيادى
هدف اين مقاله، بحث كردن درباره ى اين است كه رابطه ى مبهم بين سياست هاى 
خاطره ى ملى و بازسازى خاطرات جمعى از يك سو و ايجاد مكان راهبردى در 
برلين از سوى ديگر تا چه اندازه به شكل گيرى هويت جمعى كمك مى كند. گفته 
مى شود استراتژى هاى ساخت مكان زيبايى شناختى مغاير با سياست هاى خاطره 
و شكل گيرى هويت جمعى در برلين متحد است و بخشى از فرايندى است كه 

نيل (Neill, 2004) آن را «ساختن خاطره ى منتخب» مى نامد.

اين مقاله با برخى مالحظات نظرى درباره ى مسائل خاطره ى جمعى و نقش 
معمارى و برنامه ريزى شهرى در شكل دادن به هويت و تصوير ذهنى يك شهر 
كه خود در مجموعه اى از سواالت نهفته است، آغاز مى شود. در مرحله ى بعد، 
موقعيت خاص برلين با بررسى اين سواالت تحليل مى شود و مقاله با مجموعه اى 

از ايده ها در خصوص توسعه ى آتى برلين به پايان مى رسد.

1ـ خاطره ى جمعى، هويت و ايجاد مكانـ  مالحظات نظرى
ن مقاله بر پايه ى ارتباط نظرى مفاهيم خاطره ى جمعى، هويت و ساخت مكان اين مقاله بر پايه ى ارتباط نظرى مفاهيم خاطره ى جمعى، هويت و ساخت مكان اين مقاله بر پايه ى ارتباط نظرى مفاهيم خاطره ى جمعى، هويت و ساخت مكان 
استوار است. توجه به خاطره ى جمعى، جنبه ى اصلى برنامه ريزى شهرى است و 
از اهميت زيادى در ايجاد هويت برخوردار است. به عالوه، خاطره ى جمعى مستلزم 
استفاده از ايجاد مكان و بافت ساخته شده ي شهرى است. بنابراين معمارى و 

برنامه ريزى شهرى، بخش مهمى از شكل گيرى هويت شهر محسوب مى شود.
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تعريف شهرگرايى، به تمركز جديدى براى تعريف هويت هاى فردى و جمعى تبديل 
شده است. در چند سال گذشته، مطالب زيادى در خصوص رابطه ى بين معمارى 
Halbwachs,) و مسائل خاطره ى جمعى و هويت ملى نوشته شده است

 1992; Gillis, 1994; Koshar, 1994/2000; Delanty/; Delanty/; Delanty Jones,
از تأثيرگذارترين  2002). موريس هالباچ (Halbwachs,1992)، كه يكى 
فيلسوفان در حوزه ى خاطره ى جمعى است، مى گويد بناهاى يادبود و ديگر 
عناصر توپوگرافيك، در ايجاد خاطره ى جمعى و هويت در دنياى مدرن نقش 
اساسى دارند. هويت همواره مرتبط با فضاى كالبدى بوده است؛ براى مثال، معنى 
تحت اللفظى واژه ى آلمانى «Dasein Heidegger» به معنى زنده، «بودن 
در يك مكان» است. باور بر اين است كه خاطره ى فرهنگى و جمعى از طريق 
اشياء، تصاوير و نمايش ها ايجاد شده و در آن ها منعكس مى شود. گمان مى رود كه 
خاطره ى جمعى در مكان ها يا اشياء خاصى حضور داشته باشد و از اين رو اهميت 
فراوانى در برنامه ريزى شهرى دارد. با اين حال، فرايند ساخت خاطره ى جمعى يا 

فرهنگى به معنا و مفهوم پيچيده ى سياسى محدود مى شود.
در اين جا، فرض بر اين است كه در تصميم گيرى هاى سياسى و معمارى ـ 
ساختمانى نخبگان هويت خاصى را به وجود مى آورند تا با استفاده از آن موقعيت 
خود را حفظ و ثابت نمايند. استفاده از ساختمان ها براى بيان قدرت و كنترل، 
پديده ى جديدى نيست بلكه در سراسر تاريخ از آن براى نشان دادن اين كه 
قدرت دست چه كسى است و مى خواهد چه هويت گروهى يا ملى را نشان 
دهد، استفاده شده است. اين حاكى از رابطه ى ديالكتيك منطقى بين ايجاد 
خويشتن، شكل گيرى معنا و هويت و ساخت شهر است. بر اساس گفته هاى 
"بوندز (2004) "بوندز (2004) "اين رابطه ى منطقى بين فرم و تجربه ى فرم در فروش شهر تأثير 

.(Bounds, 2004: 115) ", 2004: 115) ", 2004: 115) دارد
مفهوم ساخت و فروش تصوير ذهنى شهر يا منطقه در استراتژى هاى بازاريابى 
و سياست هاى جديد شهرى در بسيارى از شهرهاى پساـ  صنعتى ضرورت پيدا 
كرده است. هاروى اين توسعه ى تجارى سازى شهرى و ساخت مكان را كه 
اغلب با بازگشت به اشكال پست مدرن معمارى و طراحى شهرى همراه است، 
ويژگى جديد «كارآفرينى شهرى» مى داند. بر اساس گفته هاى وى، «توليد فعال 
مكان ها با ويژگى هاى خاص، بخش مهمى در رقابت فضايى بين محالت، مناطق 

.(Harvey, 1989: 295) «و ملت ها شده است
اما پيامدهاى اين فرايند بر مردم، تا حدى نامشخص است. تغييرات مربوط به اين 
استراتژى هاى بازاريابى چه تأثيرى بر شكل دادن هويت دارند؟ آيا اين استراتژى ها 
كل جمعيت را مدنظر قرار مى دهند يا بخش هايى را بر اساس تعصبات فرهنگى يا 
اجتماعى حذف مى نمايند؟ چه هويتى متناسب با كل شهر است؟ چه بخش هايى 
از ساكنين امكان به نمايش در آمدن را دارند؟ آيا در محيطى مشتمل بر هويت ها 
و معانى مجادله برانگيز، تمام ساكنين شهر مى توانند با شهر خود شناسايى شوند و 
در عين حال تصويرى جذاب به گردشگران و سرمايه گذاران احتمالى نشان داده 
شود؟ به طور خاص، تنش بين تاريخ شهر و فرهنگ شهرى «بازآفرينى شده» 
تا چه مدت مى تواند به دست سرمايه گذاران، افراد حرفه اى توسعه ي شهرى و 
حتى سياست مداران ارتقاء يابد و خاطرات و فرهنگ هاى مختلف بومى كه شهر 

را شكل مى دهند، حفظ شود؟

نمونه ى عالى اين تقابل، برلين است. برلين شهرى است كه هويت و تصوير ذهنى 
آن دائما بازتعريف مى شود. پس از اتحاد مجدد، برلين با چالش جديدى در اتحاد 
شرق و غرب در يك فضاى شهرى مواجه شد. به عالوه، پايتخت جديد آلمان 
بايد با مسئوليت و چالش بزرگ ترى روبرو مى شد زيرا به نمادى براى جامعه اى 
جدا افتاده جهت شكل دادن (مجدد) به يك هويت ملى آلمانى تبديل شده بود. جدا افتاده جهت شكل دادن (مجدد) به يك هويت ملى آلمانى تبديل شده بود. 
چالش ديگر اين بود كه برلين مى بايست موقعيت خود در مقياس جهانى و ملى 

را نيز تثبيت مى نمود.

2ـ مسئله ى خاطره ى جمعى، هويت و ساخت مكان در برلين
برلين از منظرهاى نمادين متعدد تشكيل شده است و وظيفه ي برنامه ريزى 
شهرى تصميم گيرى بر اين مبنا است كه چه تصوير ذهنى و چه چيزى از 
گذشته نشان داده شود. ديويد كازگرو  مى گويد «شهر مكان حساسى است كه در 
آن رقابت هاى فرهنگى ناسيوناليسم، سوپرناسيوناليسم، پلوراليسم و حتى پست  
Cosgrove,) «مدرنسيم جهانى جريان دارد و در بيانى فضايى شكل مى گيرند

565 :1990). در واقع، شهر يك منظر تكه تكه است كه در آن تمام انقطاع ها، 
وقفه هاى تاريخى و ايدئولوژيكى قابل مشاهده است. پيتر ماركوس  در كتاب 
«تأمل در خصوص برلين» نقشى را كه معمارى در خصوص ايجاد تصوير ذهنى 
Marcuse,) در سايت هاى ساختمانى بازى مى كند، مورد ارزيابى قرار داده است

1998). او توضيح مى دهد كه برلين «غايت منظر قدرت را نه به خاطر فرم بلكه 
 .(Marcuse, 1998,333) به خاطر آنچه ساخته شده» به نمايش گذاشته است
تشخيص ماركوس در خصوص اين كه تمركز قدرت بر روى كنترل آنچه ساخته 
شده است مى باشد، درست بود. با اين حال مفهوم تاريخى هويت سازى باعث شد 
فرم (طراحى) ساختارهاى مدرن و قديمى به آلمان اصلى در مباحثات در خصوص 

ساختمان هاى برلين تبديل شود.
بر اساس نظر گيتوس (Gittus,2002) برلين مستعد آناليز ارتباطات بين گذشته، 
حال و مكان براى هويت سازى است به دليل اين كه: اوًال، طنين تاريخ آلمانى در 
تمام ساختمان هاى شهر قابل درك مى باشد: ثانياً، شهر حداقل پذيراى دو رژيم 
متضاد بود كه تالش مى كردند واقعيت هاى رقابتى در يك شهر گسسته ايجاد 
كنند؛ ثالثاً، قوانين كالبدى در قرن 20 به طور بى سابقه اى زمين هاى آزاد داخل 
شهر را به دولت، توسعه دهندگان و سرمايه گذاران اختصاص داد. در نتيجه ى 
اختصاص وسيع اين اراضى عجيب نيست كه مسايلى چون نمايش دادن، هويت 

و خاطره راهى به سوى مباحثات سياسى و برنامه ريزى شهرى پيدا كند.
در واقع، پس از اتحاد آلمان، معماران، برنامه ريزان شهرى، سياست مداران و 
سرمايه گذاران به صورت فعال از برلين براى نشان دادن تصاويرى از آلمان استفاده 
كردند. جدا از ادعاهاى رقابتى در خصوص اين كه برلين و آلمان بايد به چه سويى 
قدم بردارند (Cochrane/Jonas, 1999)، برلين مى بايست در سطح ملى و 
جهانى قرار مى گرفت. برلين بايد با گذشته ى خود رقابت مى كرد زيرا اين گذشته 
در مسير تجارى سازى پايتخت، هم به يك مانع و هم به نوعى تسهيل كننده 
تبديل شده بود (Gittus, 2002). اين امر شامل ميراث صنعتى سازى و تأثير دو 
اقتصاد موجود در يك فضاى شهرى بود. نه تنها شهر بايد با مدل هاى معمارى 
سرمايه دارى و كمونيستى مقابله مى كرد، بلكه بسيارى از عملكردهاى مدنى و 
شهرى عادى نيز دوبار در برلين نمود يافته بود. از اوايل دهه ى 90، برلين هم چنين 
بايد با جابجايى جمعيتى مقابله مى كرد كه بخش عمده اى از آن به حومه مى رفت 
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(Hoffmann, 2000) و جوانانى كه به برلين مى رفتند و منجر به جوان سازى 
برخى محالت مى شدند. مشكل ديگر، بدهى سنگين خزانه ى شهر بود. اين 
مسائل عليه توسعه ى شهرى غيرمعمول يا نبود آن طى 40 سال جدايى نقش 
مهمى بازى مى كردند. گمان مى رود به خاطر موقعيت متفاوت برلين به صورت 
پايتخت و شهرى دوباره متحد شده، نوزايى و احيايى كه در اواخر قرن بيستم در 

ديگر محيط هاى شهرى روى داد، در برلين با تأخير روبرو شد.
اولين طرحى كه يكپارچه شدن برلين منقطع را به صورت طرح جامع شهرى 
وزارت  توسط  شده  (تهيه   «  Planwerk Innenstadt» كرد،  مطرح 
توسعه ي شهرى و حمايت از محيط زيست برلين و تصويب شده از سوى سناى 
برلين در سال 1999) بود. در اين طرح برلين به صورت رسمى تحت مفهوم 
«بازسازى بنيادى» مجدداً تعريف شد. اين شهر براى بازسازى و تحكيم روابط 
بين دو مركز شهر، با بيان دوباره ى تاريخ و آينده اى مشترك، و كمك به توسعه ى 
Senatsverwaltung für) بيشتر اين هويت هاى مركز شهرى طراحى شد

Stadtentwicklung, 1998). اين طرح پيشنهاد مى كند كه از طراحى در 
پيوند دو بخش جدا شده از طريق نمايش تاريخ مشترك آلمان شرقى و غربى 
استفاده شود. اما اين مفهوم به صورت چالشى مستقيم در طراحى شهرى آلمان 
شرقى مورد انتقاد قرار گرفت. برخى از منتقدان معمارى و برنامه ريزى شهرى 
معتقدند كه تصميم بر پاك كردن ميراث شهرى جمهورى دموكراتيك آلمان 
سابق به اين معنى است كه شهر آلمان شرقى حق داشتن تاريخ خود را در برلين 
Rem Koolhaas, Phillip OswaldPhillip Oswald, Oswald)متحد شده انكار كند(متحد شده انكار كند

Mathias Ungers). اين مسئله بحث در خصوص استفاده ى برنامه ريزى ). اين مسئله بحث در خصوص استفاده ى برنامه ريزى 
و طراحى شهرى به عنوان ابزار ساختن خاطرات انتخاب شده را مورد پشتيبانى و طراحى شهرى به عنوان ابزار ساختن خاطرات انتخاب شده را مورد پشتيبانى 
قرار مى دهد كه اغلب بر گذشته ى مشترك آلمان در دهه ى 30 تاكيد دارد، زمانى قرار مى دهد كه اغلب بر گذشته ى مشترك آلمان در دهه ى 30 تاكيد دارد، زمانى 
كه برلين در سنت اروپايى، شهرى بسيار زيبا محسوب مى شد. در واقع، هويسن كه برلين در سنت اروپايى، شهرى بسيار زيبا محسوب مى شد. در واقع، هويسن 
(Huyssen,1994) اشاره مى كند كه اين بازسازى بنيادى، نوعى پيوستگى ) اشاره مى كند كه اين بازسازى بنيادى، نوعى پيوستگى 
اشتباه با گذشته ى ملى پيش از جنگ است. آن بيشتر نشان دهنده ى يك انتقال اشتباه با گذشته ى ملى پيش از جنگ است. آن بيشتر نشان دهنده ى يك انتقال 
از منظر مدرنيستى به مفهومى نوستالژيك از شهرسازى پست  مدرن است. آيا اين از منظر مدرنيستى به مفهومى نوستالژيك از شهرسازى پست  مدرن است. آيا اين 
بازسازى نوستالژيك توانست در خاطره ي جمعى برلين متحد شده شركت داشته بازسازى نوستالژيك توانست در خاطره ي جمعى برلين متحد شده شركت داشته 
باشد؟ به عنوان يك تصوير ذهنى رومانتيك از گذشته اى ايده آل و زيبايى شناسى باشد؟ به عنوان يك تصوير ذهنى رومانتيك از گذشته اى ايده آل و زيبايى شناسى 
معمارانه آيا برلين توانايى پشتيبانى از هويتى جمعى براى آلمان شرقى و جمعيت معمارانه آيا برلين توانايى پشتيبانى از هويتى جمعى براى آلمان شرقى و جمعيت 

خارجى آن دارد؟
بازسازى سايت هاى  اوال، طرح  است:  داراى شبهه  دليل  دو  به  بازسازى سايت هاى اين موضوع  اوال، طرح  است:  داراى شبهه  دليل  دو  به  اين موضوع 
منتخب مانند سايت اوليه استادشلوس (Stadtschloss) در مركز برلين يك ) در مركز برلين يك 
نمونه ي عالى از چيزى است كه هاروى آن را "بسيج نمايش بسيج نمايش " ناميده است 
(Harvey,1989) كه به صورت ابزارى شكننده و خام از روند اتحاد پديدار شده ) كه به صورت ابزارى شكننده و خام از روند اتحاد پديدار شده 
است. ثانيا شايد مهمترين نكته اين باشد كه پيشنهادات براى بازسازى تاريخى است. ثانيا شايد مهمترين نكته اين باشد كه پيشنهادات براى بازسازى تاريخى 
نتواند به صورت كمك مثبتى در تالش براى ايجاد هويت جمعى (پسا ـ ملى) نتواند به صورت كمك مثبتى در تالش براى ايجاد هويت جمعى (پسا ـ ملى) 
آلمانى نمايد. زيرا آن ها مباحثاتى در خصوص هويت درون معمارى كه ارتقاء آلمانى نمايد. زيرا آن ها مباحثاتى در خصوص هويت درون معمارى كه ارتقاء 

دهنده ى ملى گرايى باشد ارائه نكرده اند.
با اين حال در اين سال هاى آخر با توجهاتى كه مخصوصا توسط روشنفكران با اين حال در اين سال هاى آخر با توجهاتى كه مخصوصا توسط روشنفكران 
شهرى انجام گرفت مشخص شد كه شكاف هاى تاريخى و شهرى در برلين شهر شهرى انجام گرفت مشخص شد كه شكاف هاى تاريخى و شهرى در برلين شهر 
را بسيار خاص كرده است و باعث جذابيت آن براى جوانان، افراد مسن، توريست ها را بسيار خاص كرده است و باعث جذابيت آن براى جوانان، افراد مسن، توريست ها 
"و ساكنين شده است. اكنون اين موضوع بسيار واضح شده است كه "و ساكنين شده است. اكنون اين موضوع بسيار واضح شده است كه و ساكنين شده است. اكنون اين موضوع بسيار واضح شده است كه "معمارى نه 
تنها مسئول ايجاد خاطره ي جمعى است بلكه ايجاد كننده ى پتانسيل فرهنگى تنها مسئول ايجاد خاطره ي جمعى است بلكه ايجاد كننده ى پتانسيل فرهنگى 
Delanty//Delanty/Delanty). در  jones/jones/ ,2001:464) ",2001:464) ",2001:464) براى بيان هويت هاى جديد نيز هست
نتيجه كيفيت مباحثات دچار تغيير شد و بسيارى درك كردند كه راه بازگشت نتيجه كيفيت مباحثات دچار تغيير شد و بسيارى درك كردند كه راه بازگشت 
به قرن 19 راه درستى براى مواجهه با دمكراسى قرن 21 نمى باشد. در دوران به قرن 19 راه درستى براى مواجهه با دمكراسى قرن 21 نمى باشد. در دوران 
پساصنعتى شهرهاى سرمايه دارى، درگيرى ها در خصوص جداره هاى معمارانه، پساصنعتى شهرهاى سرمايه دارى، درگيرى ها در خصوص جداره هاى معمارانه، 
عدالت تاريخى و خاطرات مجادله آميز، به سمت بحث در خصوص عملكرد عدالت تاريخى و خاطرات مجادله آميز، به سمت بحث در خصوص عملكرد 
عمومى، فضاهاى فرهنگى و اجتماعى تغيير كرده است. اين موضوع به عنوان عمومى، فضاهاى فرهنگى و اجتماعى تغيير كرده است. اين موضوع به عنوان 
مرحله ى خوشامدگويى در جهت انعكاس و ايجاد يك بازتابى از هويت ملى در مرحله ى خوشامدگويى در جهت انعكاس و ايجاد يك بازتابى از هويت ملى در 

برلين شناخته شده است.

نتيجه گيرى:
اين مقاله مشخص كرد كه معمارى مهمترين مولفه در شكل دهى خاطره ي جمعى اين مقاله مشخص كرد كه معمارى مهمترين مولفه در شكل دهى خاطره ي جمعى 
و ايجادكننده و نشان دهنده ي هويت ها مى باشد. در برلين خاطرات ملى و فرهنگى و ايجادكننده و نشان دهنده ي هويت ها مى باشد. در برلين خاطرات ملى و فرهنگى 
و بازسازى زيبايى شناسانه مهمترين نقش را در مباحث معمارى و برنامه ريزى و بازسازى زيبايى شناسانه مهمترين نقش را در مباحث معمارى و برنامه ريزى 
شهرى بازى مى كند و در نتيجه  در شكل دهى هويت و در ساخت يك تصوير ذهنى شهرى بازى مى كند و در نتيجه  در شكل دهى هويت و در ساخت يك تصوير ذهنى 

از شهر موثر هست. دانيل ليبسكيند (Daniel Libeskind) مى گويد "نياز 
به مقاومت مقابل پاكسازى تاريخى، نياز به پاسخ گويى به تاريخ، نياز به باز كردن 
 .(Libeskind,1999:127) ",1999:127) ",1999:127) آينده: در ترسيم ناديده ها در پايه ى ديدنى ها است
اين همان ارتباط انعكاسى با گذشته و ارتباط مبهم با آينده مى باشد كه به بهترين 

نحو خصوصيت برلين امروزى را نشان مى دهد.
در توسعه ي آينده ى برلين، اين پارادوكس، اين تنش بين گذشته و حال با 
شكاف ها و شكست ها بايد حفظ شود. اين پيچيدگى به بهترين نحو مفهوم كلى 
و تصوير ذهنى برلين را نشان مى دهد و اين باعث تشخيص برلين در ميان ديگر 
مادرشهرها مى شود. ساختار ناهمگون و شناور شهر را قادر به توسعه مى كند، در 
نتيجه به شهروندان فضاهايى براى مشاركت تقديم مى كند، و به برنامه ريزان 

امكان تقابل حساستر و آينده نگرانه تر بين شهر و شهروندان مى دهد.
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در اين طرح به منظور ايجاد ارتباط ميان خاطره ي جمعى و شهر و ساختار و 
تركيب اجتماعى، از افرادى خاص (مسئوالن شهرى، افراد منتخب مردم در 
شهر، افرادى كه به گروه هاىNGO تعلق داشتند و افراد بومى) خواسته شد 
خاطرات مرتبط با مكان ها را در شهر بازگو نمايند. در كنار اين مصاحبه ها، نقطه 
نظرات افرادى كه به اين شهر سفر كرده و در يادداشت هاى سفرنامه مطالبى 
بيان نموده بودند نيز جمع آورى و مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت. اين نظرات 
بيشتر در مورد مكان ها و ساختمان هاى شاخص شهر و ارتباط آن ها با مفاهيم 
هويت آن منطقه يا شهر بود. همزمان با انجام مطالعات ميدانى براى كسب ديد 
فضايى روشن از محدوده، مطالعات كتابخانه اى و اسنادى در 4 گام مختلف به 

شرح زير انجام گرفت: 
در گام اول شهر بر اساس ويژگى هاى اقليمى و خصوصيات جغرافيايى مورد 

بررسى قرار گرفت.
در گام دوم بررسى هاى اجتماعى و اقتصادى شهر يا مكان مورد نظر انجام شد.

در گام سوم ابعاد جمعيتى شهر كه به چه ميزان قشر كارگر، متوسط و يا سطح 
باالى رفاهى در آن جا سكونت دارند، مطالعه شد.

و درگام چهارم ابعاد بازسازى و نوسازى شهر در دوره هاى مختلف زمانى مورد 
مطالعه قرار گرفت.

در اين تحقيق ارتباط بين نقل قول ها و ديدى كه از محيط اجتماعى شهر يا 

ايجاد ارتباط بين خاطره � جمعي  و تركيب اجتماعي
The grand Paris project, France

شهر ها و شهردارى هاى جهان

تدوين و ترجمه :  فاطمه شادمانى

تا چه اندازه مي دانيد اين شهري كه امروز در آن زندگي مي كنيد، طي قرن اخير و حتي قبل از آن، 
چه حوادث تاريخي اي را پشت سر گذاشته است؟ از 12 سال پيش براي شهروندان تورنتو اين امكان 
به وجود آمده است كه با بازديد از ساختمان هايي كه از نظر معماري، تاريخي، فرهنگي و اجتماعي 
اهميت دارند، بيشتر با تاريخچه ي اين شهر آشنا شوند. يك آخر هفته در سال، شهرداري تورنتو 
در فستيوالي كه يكي از بزرگ ترين رويدادهاي فرهنگي اين شهر به شمار مي رود، بستري براي 
بازديد رايگان شهروندان از اين ساختمان ها مهيا مي كند. بيش از 100 ساختمان، درهايشان براي 
بازديدكنندگان باز خواهد بود و در بعضي از آن ها راهنماي تور، نمايش ها و فعاليت هايي به منظور 
پربار كردن بازديد مردم وجود دارد. تورنتو نخستين شهر در آمريكاي شمالي است كه مراسمي 
مختص ساختمان هاي داراي اهميت ويژه برگزار مي كند. منشأ اصلي اين ايده فرانسه است كه در 
سال 1984 اين برنامه را آغاز كرد و بعد از آن گالسكو در سال 1990 به آن پيوست. در حال حاضر، 

48 كشور اروپايي هر سپتامبر (ماه ميراث فرهنگي اروپا) اين كار را انجام مي دهند.

ساختمان ها، راو� تاريخ يك شهر (تورنتوـ  كانادا)

مكان خاص به وجود آمده بود، به طور دقيق و هم سو با هم بازتاب داده 
شد. به طور حتم گروه هاى محلى بيشترين تأثير را در ايجاد منظر و 
شكل شهر يا محله ايفا مى نمايند. بعد از مصاحبه و گام هاى انجام شده 
چند مكان كه از نظر خصوصيات منحصر به فرد بودند انتخاب گرديد. 
اين مكان ها از نظر ارتباط ميان تاريخ اجتماعى و ملى شهر نيز داراى 

ويژگى هاى خاص بودند.
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مقدمهمقدمه
مطالعه ي تطبيقى آورده شده در اين جا به هدف آشنايى با سياست ها و اقدامات 
صورت گرفته در نمونه هاى موفق شهرهاى جديدى است كه توانسته اند تا 
حدودى بر مشكل عدم هويت و گذشته ي مشترك فائق آيند. بر اين اساس 
يك نمونه ي شهر جديد انديشه در تهران، شهر جديد فرديس كرج، شهر جديد 
پوالد شهر اصفهان و شهر جديد آلمر هلند در اين جا مقايسه شده اند. در زير ابتدا 
به معرفى مختصر اين شهرها از ديدگاه مورد نظر مى پردازيم و در نهايت در يك 

جدول اصول منتهى به موفقيت آن ها استخراج شده است.جدول اصول منتهى به موفقيت آن ها استخراج شده است.

الف) شهر جديد انديشه:
شهر جديد انديشه در فاصله اي نزديك در 30 كيلومتري محور غرب و جنوب 
غربي پايتخت مكان يابي و احداث شده است. وجود شبكه هاي ارتباطي مناسب 
چون آزادراه و جاده ي تهرانـ   قزوين و جادههاي شهريار به اشتهارد و تهران 
به رباط كريم از سمت جنوب و هم چنين مسير راه آهن شهري تهرانـ  كرج از 
سمت اين شهر را از دسترسي هاي مناسبي بهره مند ساخته است. اراضي شهر 
جديد كه 1495 هكتار مساحت را در برمي گيرد، در شمال و غرب شهريار و در 
جنوب شرقي شهر كرج و در شرق محور مالرد واقع شده است. فعاليت هاي 
تا نيمة اول سال 1377 در حدود  اجرايي آن در سال 1372 آغاز  گرديد و 
13500نفر در آن اسكان يافتند. اين در حالي است كه سقف جمعيت پيش بيني 

شده براي آن تا سال 1385 حدود 60 هزار نفر است.

بافت شهري انديشه حول محورهاي ارتباطي درون شهري آن شكل گرفته 
است و از بافت خطي ـ شطرنجي تبعيت مي كند. ساخت وسازها و عمليات 
عمراني در اين شهر در پنج ناحيه يا فاز شهري به اجرا در آمده است. عمليات 

اجرايي در فاز يك آغاز و در ديگر فازهاي شهر به نحو گسترده اي ادامه دارد.
با اولين نگاه متوجه مى شويم كه اولين قدم براى برقرارى پيوند با محيط و ايجاد 
حس تعلق كه همان تجربه ي محيط است، در اين شهر به سختى امكان پذير 
است. تجربه به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم شكل مى گيرد ولي تجربه ي 
مستقيم است كه بيشترين تأثير را بر ادراك انسان دارد. اين تجربه هم در 
حالت پياده است كه مى تواند به بهترين نحو ايجاد شود. جابه جايي به صورت 
پياده نيازمند يك مقياس پياده است. حال آن كه در شهر جديد انديشه شاهد 
خيابان هاي عريض و طويلي هستيم كه چيزي جز حركت سريع اتومبيل ها در 
آن ها اتفاق نمي افتد. در نتيجه اين خيابان هاي طوالني و بدون هيجان كه 
حركت كردن در آن ها سخت و بي پايان به نظر مي رسد، هيچ اتفاقي را نه در 
درون، ابتدا و در انتهاي خود ندارند كه انگيزه و هدفي را براي فرد ايجاد كنند 
.از آن جائي كه كاربري هاي هر كدام در مناطق مختلف قرار گرفته وبه شدت از 

هم تفكيك شده اند، براي رفع نيازهاي روزمّره هم فرد بايد محله ي مسكوني 
خود را ترك كند و به منطقه ي تجاري وارد شود. 

متنوعى  فعاليت هاي  تجربه مى افزايد،  بر غناى  از چيزهايى كه  ديگر  يكى 
هستند كه در عرصه ي عمومي رخ مي دهند. چيزي كه در انديشه با آن روبرو 
هستيم، درصد باالى فضاي باز به توده است. ولي هر فضاي بازي كه عرصه ي 
عمومي بالقوه براي فعاليت هاي مختلف محسوب نمي شود. درصد زيادي از 
اين فضاي باز به خيابان ها و مجاري عبور و مرور سواره و فضاهاي پراكند هاي 

اختصاص يافته كه در وسط ميدان و مابين ساختمان ها قرار دارد. 
از طرف ديگر آن چه در شهر انديشه مي بينيم، ابهامي است كه هم سواره و هم 
پياده را گمراه مي كند. فرد نه مي فهمد كه چه وقت وارد شهر شده و كي وارد 
محله شده است. در نتيجه نه تنها محيط پيچيدگي خالقانه اي براي فرد ندارد 
بلكه در همان وهله ي اول خود را بر وي آشكار كرده و وي را گمراه مي كند. 
الزمه ي تجربه كردن محيط حضور بالمانع و راحت در آن است ولي در اين جا 
آسايش و ايمني الزم براي حضور مردم در عرصه ي عمومي تأمين نمي شود. 
اين منطقه در تابستان ها هواي گرم و در زمستان ها بادهاي سرد و خشك 
دارد. در چنين شرايطي مي توان با استفاده از فضاي سبز و پوشش گياهي 
مناسب اين شرايط را تعديل كرد و در تابستان بر فضاي شهري سايه اندازي و 
در زمستان مانع چرخش گرفتن باد شد. در اين رابطه بايستي به نقش فضاي 
سبز از يك طرف و فاصله ي بين ساختمان ها كه باعث ايجاد كوالك مي شود، 
اشاره كرد. در نتيجه نبود محصوريت مناسب و كمبود فضاي سبز امكان حضور 
دائم و طوالني مدت پياده در عرصه ي عمومي را در زمان هاي مختلف سال 
مختل كرده است. از طرف ديگر سرعت باالي اتومبيل ها در خيابان هاي محله 
باعث ايجاد سروصدا شده و عبور مردم از يك طرف خيابان به طرف ديگر را 

مشكل مي سازد. 

يكى ديگر از معضالتى كه در برخورد با شهر جديد انديشه با آن روبرو هستيم، 
مخدوش شدن توقعات ذهنى فرد است. به عنوان مثال توقع همه از محله، 
خيابان محلي، كوچه، مشخص بوده و متمايز از خيابان شهري، ميدان شهري و 
ورودي شهر است. فقدان سلسله مراتب فضايي در اين شهر جديد ناهماهنگي 
فرم و عملكرد آن ها با معنايي كه از آن ها در ذهن نقش بسته است باعث 
مي شود كه فرد در رويارويي با اين محيط ها سردرگم شده و تمام تصاوير 
ذهني اش مخدوش شود. در اين حالت فرد نمي تواند هيچ ارزشگذاري اي هم 
از آن فضا در ذهنش داشته باشد. در چنين محيطي كه انسان خود را نسبت به 
آن بيگانه مي پندارد، چگونه مي تواند دست به انجام فعاليت هاي جمعي نزند. 
در واقع جمعي وجود ندارد كه بخواهند با هم فعاليت كنند. در اين شرايط هيچ 
گونه امكاني براي شكل گيري خاطرات جمعي هم وجود ندارد. زيرا همه به 

مطالعه ى تطبيقى چهار شهر جديد
سحر قاسميان

كارشناس ارشد طراحى شهرى دانشگاه شهيد بهشتى

طرح و شهر
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شكل بستن آن محيط در ذهن فرد دارد. از آن جائي كه در اين جا ساكنين بعد 
از شكل گيري كامل فاز اسكان يافتند چنين چيزي هم منتفي است. ولي در 
زمينه ي خيابان تجاري آن مردم مي توانند از چنين خاطراتي صحبت كنند. در 
اين جا به دليل نحوه ي مهاجرت خانواده و گروهى وجود ندارد كه بتوان از تعلق 
اجتماعى سخن گفت. تعلق مكانى هم كه بسيار كمرنگ است. براى مردم تنها 
قلمرويي كه بخواهند آن را از آن خود بدانند همان چهارديواري شان است. در 
سطح محله هم همان طور كه گفته شد، تقسيمات جغرافيايي و فازبندي ها حاكم 
بوده و اساسًا محله اي قابل شناسايي نيست كه قلمرو ساكنينش باشد. هرچه 
هست محيط هاي فراخي است كه حد و مرزي نمي توان براي آن ها قائل شد. 
محل اشتغال فرد نقش مهمي در تعلق خاطر وي دارد. عدم ايجاد فرصت هاي 
شغلي مناسب براي ساكنين اين شهر باعث شده كه شغل هاي كوچك و كاذب 
شكل بگيرد (در آن جا مى توان 11 عدد سوپر را در كنار هم با محصوالت يك 
شكل مشاهده كرد) و هم افراد را هم چنان وابسته ي مادرشهرهاي خود نگه 
دارد. در واقع اين جا كه در بين محل كار و سكونت خود سيال و در گردش اند، 
در وضعيت نامشخصي به سرمي برند و نه خود را متعلق به اين شهر مي دانند 

و نه به آن شهر.

ب) شهرك فرديسـ  كرج:
شهرك فرديس در نزديكي شهر جديد انديشه واقع شده است. هدف از مطرح 
كردن اين نمونه مقايسه ي وضعيت ساخت و ساز و اسكان در اين شهرك جديد 
با شهر جديد انديشه است كه در فاصله ي كمي از آن قرار دارد. در هر دو مورد 
مشابهت هايي از نظر بستر شكل گيري (كرج) و در نتيجه احيانًا ساكنين اوليه 
(از تهران) وجود دارد. ولي نتايج بدست  آمده در اين دو از برخي وجوه متفاوت 
بوده و از برخي جنبه ها نتايج يكساني به دست آمده است .در واقع مي توان بوده و از برخي جنبه ها نتايج يكساني به دست آمده است .در واقع مي توان 
يكي از وجوه متمايز كننده را مقياس شكل گيري آن ها دانست. حال به تبعات 
اين تفاوت خواهيم پرداخت. در واقع يك توسعه ي جديد با يك شهر جديد را 
مي خواهيم در اين رابطه مقايسه كنيم و فاكتورهاي موفقيت و عدم موفقيت 

آن ها را استخراج كنيم. 

ساكنين از شكل گيري اين شهرك يك نسل مي گذرد و درآن جا با ساكنيني 
برخورد مي كنيم كه در آن جا به دنيا آمده اند. در رابطه با وضعيت اين بافت 
بايستي بگوييم كه در گذشته (اوايل دوران شكل گيري اين شهرك)، تمام 
بافت به صورت خانه هاي وياليي بود كه به مرور زمان با ورود افراد مختلف 
ديگر و با رشد جمعيت اين شهر، هم شهرك توسعه ي سطحي پيدا كرد و هم 
ساختمان هاي جديد چندطبقه جاي خانه هاي وياليي را گرفتند. در ابتدا ساكنين 
اين شهر از يكدستي بيشتري برخوردار بودند و بسيار خوب توانسته بودند با 
محيط جديدشان اخت شده و رابطه برقرار كنند. ولي به مرور در سال هاي 
اخير با رو آوردن مردم جديد از اقشار اجتماعي مختلف به اين شهرك، بافت 
اجتماعي آن هم به همراه بافت كالبدي آن دگرگون شد و اين موضوع در 
احساس تعلق ساكنين بي تأثير نبوده و آن ها را تا حدودي از محل سكونتشان 
دل زده كرده است. در اين جا ابعاد انساني تر و مناسب تر فضا چه در فلكه ها و 
چه در خود بلوار اصلي، امكان تجربه ي محيط را براي ساكنين شهر آسان تر 

و دلپذيرتر كرده است. 

دليل نداشتن فضايي براي گذراندن اوقات فراغت خود، وقت هاي اضافه و آخر 
هفته ي خود را در خانه هاي خود مي گذرانند. حتي كودكان هم امكان حضور در 
عرصه ي عمومي را به بهانه ي بازي كردن ندارند. دليل آن هم واضح است، با 
نگاهي به پارك بازي كودكان مي بينيم كه اين جا مكان بازي كودكان نمي تواند 
باشد: نه درختي، نه فضاي سبز .از طرف ديگر كوچه اي هم وجود ندارد (به 
معناي كوچه) كه بچه ها بتوانند در كنار والدين شان به بازي با هم بازي هاي خود 
پرداخته و بهانه اي براي آشنايي آن ها را با يكديگر ايجاد كنند. همان عرصه ي 
عمومي هم به ماشين يا در حال حركت اختصاص يافته يا به ماشين پارك شده. 
واحدهاي مسكوني هم به گونه اي طراحي نشده اند كه امكان نظاره ي والدين به 
عرصه ي عمومي را فراهم كنند. در نتيجه آن ها هم اجازه ي خروج از واحدهاي 
مسكوني را به آنان نمي دهند. همچنين  هيچ پاتوقي توسط ساكنين شناسايي 
نمي شود. در واقع مردم جايي براي جمع شدن و لحظه اي مكث ندارند. هندسه ي 
فضا به گونه اي است كه انسان ها را تشويق به حركت و رفتن مي كند.  موضوع 
ديگري كه در اين جا با آن روبرو مي شويم يكنواختي محيط است. ساختمان هاي 
سازماني يك شكل و هم ارتفاع كه به يك شكل كنار هم قرار گرفته اند، امكان 
هرگونه شخصي سازي اي را از آن ها گرفته است. شناسايي اين ساختمان ها، از 

يكديگر هم به اين سبب مشكل گرديده است. 

در واقع خبري از نشانه اي در دوردست ها نيست تا چشم كار مي كند همه چيز 
تخت است، نه مركزشهر، نه يك محل خاص، هيچ كدام به واسطه ي تمايز 
بصري يا ارتفاعي نتوانسته اند خود را در خط آسمان اين شهر برجسته كنند و در 
ذهن افراد جاي بگيرند. حتي اگر چنين عنصري هم وجود داشته باشد به دليل 
فواصل زياد به ادراك نمي آيد. وسعتي كه از آن صحبت مي شود به اندازه اي 
است كه هنگامي كه فرد به عنوان مثال در يك سمت ميدان ايستاده باشد، قادر 
نخواهد بود بدنه هاي وجه مقابل را بدرستي تشخيص دهد. مردم وقوع حادثه يا 
اتفاق خاطره انگيزي را در محيط سراغ نداشتند، چون چيزي جز زندگي عادي 
روزمّره در آن جا اصوًال اتفاق نمي افتد بنابراين مكانيزم به ياد آوردن مكان هاي 
مختلف شهر در ذهن مردم به واسطه ي عملكردهاي نه چندان شاخصي است 
كه در نقاط مختلف جمع شده اند در اين جا هيچ چيز يادآور گذشته نيست. هيچ 
جزء هر چند كوچكي هم در محيط وجود ندارد كه ما را به گذشته متصل كند، 
چون اين جا كامًال جاي ديگري است. حتي نام مكان ها هم تداعي كننده ي 
جاي ديگري نيست. چون اين نام ها خاص اين جاست. تمام محلّه ها به عدد 
شناخته مي شوند و عدد يعني بي هويتي محض حضور داشتن در زمان ساخت 
و سازهاي اوليه و كًال روند اوليه ى ساخت و سازها مي تواند براي ساكنين اوليه 

احساس غرور آورده و نشانه ي احساس تعلق باشد.

 در واقع چنان چه فرد بتواند خاطراتي را از آن زمان بازگو كند، خود نشان از 



از طرف ديگر وجود نداشتن عرصه هاي عمومي در قالب مركز محالت در بافت 
مسكوني، مردم را در زما  ن هاي مختلف به اين جا مي كشاند. در نتيجه آن چه با 
آن روبرو هستيم سرزندگي اين محور با فلكه هاي آن است. آن چه كه مردم در 
وهله ي اول با آن روبرو شده بودند، تجلي توقعتشان از يك محيط مسكوني 
بود. محيطي كه آرامش داشت و داراي يك مقياس خودماني بود با سبك هاي 
ساختماني كه خود را از شهر متمايز مي كند و عامل جذب كننده ي مردم به اين 
شهرها مي باشد .تغيير الگوهاي ساختماني به مرور زمان و افت كيفيت آن ها 
باعث شد كه فرديس آن جلوه ي متمايزي را كه توانسته بود براي خود ايجاد 
كند را از دست بدهد و داراي ظاهري آشفته و نيمه تمام گردد. به طوري كه به 
نظر مي رسد همواره در حال تغيير شكل و رشد است. مهاجرين جديد ديگر به 
خاطر آن كيفيت هاي اوليه نبود كه به اين شهرك مي آمدند. بلكه ديگر بهانه ي 

تملك مسكن ارزان قيمت شده بود. 
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و  پاتو ق ها  به واسطه ي شكل گيري  بودند  توانسته  زمان  به مرور  اين شهر 
فعاليت هاي جمعي در اين محور، خاطراتي را براي خود رقم بزنند به اين سبب 
فرديس را به قول خود فقط در همين راسته خالصه مي كردند. ولي توسعه هاي 
جديد آمدند و نه تنها فضاهاي جديد و نامأنوسي را ايجاد كردند بلكه با گذاشتن 
نام هاي غريب بر روي فضاهاي قديمي كه در ذهن مردم جاي گرفته بودند، 
سعي در مخدوش كردن آن ها هم داشتند ولي امروزه هم چنان مردم آن ها را به 
نام هاي قديمي مي شناسند. ميادين شهرك عناصر خوانايي آن هم محسوب 
مي شوند. عنصر هويت بخش ديگري كه در اين جا وجود دارد، كانال است كه از 

آن استفاده اي جز آدرس دهي نمي شود.

ج) شهر جديد پوالدشهر اصفهان
هدف از انتخاب اين شهر به عنوان يك نمونه ي موردي به قرار زير است:

1. بررسي يك شهر جديد صنعتي كه هدف روي آوردن مهاجران اين شهر با 
شهر هاي اقماري متفاوت است.

2. شهر جديد پوالدشهر يكي از قديمي ترين شهرهاي جديد ايران است كه 
خود اين گذر زمان باعث شده كه بتوان در مورد موفقيت و يا عدم موفقيت طرح 

آن در طول زمان صحبت كرد.
3. شكل گيري فازهاي جديدتر هم چنان در اين شهر در جريان بوده و ساخت 
و سازهاي جديد را مي توان با فازهاي اوليه ي مقايسه كرد و موفقيت يا عدم-

موفقيت آن ها را پيش بيني كرد.

و  منطقه  ديگر شهرهاي  و  اصفهان  از شهر  منطقي  فاصله ي  با  پوالد شهر 
مجتمع هاي صنعتي با موقعيت مكاني مناسب زيست محيطي و در اراضي كافي 
براي توسعه و فاقد توان كشاورزي با شيب مناسب در دهه ى 1340 پايه گذاري 
شد. احداث و مكان يابي شهر جديد پوالد شهر كه از وسيع ترين شهرهاي جديد 
كشور به شمار مي رود، همزمان با طرح ايجاد كارخانه ي ذوب آهن به كمك 
متخصصان روسي صورت گرفت. پوالد شهر به هدف اسكان كاركنان صنايع 
ذوب آهن بنيان گذاشته است. در حال حاضر پوالد شهر با جمعيتي بيش از 
از پرجمعيت ترين شهرهاي جديد كشور به شمار مى رود.  شصت هزار نفر 

پوالدشهر در فاصله اي نزديك در 25 كيلومتري جنوب غربي پوالد شهر با 
مساحتي بالغ بر 7700 هكتار كه حوزه ي قانوني آن را تشكيل مي دهد و 
با 16000 هكتار حوزه ي استحفاظي، از وسيع ترين شهرهاي جديد احداث 

شده در كشور محسوب مي شود. (طالچيان،: 93-92 : 1384)
در طرح جامع پوالد شهر، دو تپه ي موجود در شهر به عنوان دو عنصر مهم 
كالبد شهر را شكل  بخشيده و ساختار فضايي شهر را به دو منطقه ي شمالي 
و جنوبي تقسيم كرده است. منطقه ي شمالي با بافت شطرنجي و منطقه ي 
جنوبي با بافت شهري شعاعي طراحي شده است. مناطق فوق هر كدام به 
چند برزن كه همان ناحيه ي شهري است، تقسيم شده و هر برزن يا ناحيه 
نيز به چندين محله تقسيم شده است. در مجموع شهر 9 برزن و 51 محله 
را در برمي گيرد. براي هر محله هم اسكان 5000 نفر پيش بيني شده است. 
استخوان بندي شهر متكي به شبكه ي ارتباطي سواره است كه تمام شهر را 
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در مراحل اوليه ي شكل گيري اين شهر، تنها چند محله ساخته شده بودند و تعريف در مراحل اوليه ي شكل گيري اين شهر، تنها چند محله ساخته شده بودند و تعريف 
را  فضا  تجربه ي  امكان  محله،  به صورت  مقياس فضاي شهري  درست  را شدن  فضا  تجربه ي  امكان  محله،  به صورت  مقياس فضاي شهري  درست  شدن 
راحت تر و سريع تر مي كرد. در نتيجه با تجربه ي مستقيم، ساختار كل محيط به راحت تر و سريع تر مي كرد. در نتيجه با تجربه ي مستقيم، ساختار كل محيط به 
دليل خوانايي و خودماني بودن محيط در زمان كوتاهي صورت مي پذيرفت و كل دليل خوانايي و خودماني بودن محيط در زمان كوتاهي صورت مي پذيرفت و كل 
محيط در ذهن انسان جاي مي گرفت. در اين بين عوامل دعوت كننده ي محيط محيط در ذهن انسان جاي مي گرفت. در اين بين عوامل دعوت كننده ي محيط 
هم تجربه آن را در دل چسب تر مي كردند. عواملي چون فضاي سبز كه به خوبي با هم تجربه آن را در دل چسب تر مي كردند. عواملي چون فضاي سبز كه به خوبي با 
محيط مصنوع تركيب يافته است و فعاليت هاي تفريحي و سرزند هاي كه در مركز محيط مصنوع تركيب يافته است و فعاليت هاي تفريحي و سرزند هاي كه در مركز 
محله ها استقرار يافته اند. چنين كيفيت هايي در محيط فرد را دعوت به حركت پياده محله ها استقرار يافته اند. چنين كيفيت هايي در محيط فرد را دعوت به حركت پياده 
در محيط و تجربه ي مستقيم آن مي كنند؛ در نتيجه فرد با فراغ خاطر به عرصه ي در محيط و تجربه ي مستقيم آن مي كنند؛ در نتيجه فرد با فراغ خاطر به عرصه ي 
عمومي پاي مي گذارد. در حالي كه در شرايط جديد و در محالت جديد با غالب عمومي پاي مي گذارد. در حالي كه در شرايط جديد و در محالت جديد با غالب 
شدن شبكه ي سواره بر شهر حركت پياده با مشكل مواجه شده است و عرض زياد شدن شبكه ي سواره بر شهر حركت پياده با مشكل مواجه شده است و عرض زياد 
شبكه ي اصلي عبور و مرور عمومي پياده بين مكان هاي مختلف را مشكل ساخته شبكه ي اصلي عبور و مرور عمومي پياده بين مكان هاي مختلف را مشكل ساخته 
و ماشين ها را دعوت به حركت سريع مي كند. هم چنين، از بين رفتن فضاي سبز و ماشين ها را دعوت به حركت سريع مي كند. هم چنين، از بين رفتن فضاي سبز 
بين توده ها، محيط را سرد و بي روح ساخته است؛ از جذابيت هاي تجربه ي محيط بين توده ها، محيط را سرد و بي روح ساخته است؛ از جذابيت هاي تجربه ي محيط 

كاسته است. 
در واقع در اين جا هم با همان معضالتي كه در شهر جديد انديشه به آن ها اشاره در واقع در اين جا هم با همان معضالتي كه در شهر جديد انديشه به آن ها اشاره 
كرديم روبرو هستيم. محالت جديد داراي چيدمان هاي ساختماني يك شكل بوده كرديم روبرو هستيم. محالت جديد داراي چيدمان هاي ساختماني يك شكل بوده 
كه تمام فضاي باز را گرفته و جايي را براي ميدان محلي باقي نگه داشته اند. در كه تمام فضاي باز را گرفته و جايي را براي ميدان محلي باقي نگه داشته اند. در 
اين جا تراكم توده نسبت به فضا بيشتر بوده و توده هاي ساختماني محالت مختلف اين جا تراكم توده نسبت به فضا بيشتر بوده و توده هاي ساختماني محالت مختلف 
با تفاوت هاي جزئي در كنار هم چيده شده اند. در حالي كه چيدمان هاي اوليه ي شهر با تفاوت هاي جزئي در كنار هم چيده شده اند. در حالي كه چيدمان هاي اوليه ي شهر 
از تنوعات بيشتري برخوردار بودند. به عنوان مثال در بلوك 1از تنوعات بيشتري برخوردار بودند. به عنوان مثال در بلوك B1 با تنوعات فضاهاي 
پر و خالي روبرو هستيم. اين بلوك كه متعلق به اولين دوره ي ساخت اين شهر (از پر و خالي روبرو هستيم. اين بلوك كه متعلق به اولين دوره ي ساخت اين شهر (از 
سال 1350 تا سال 1353) مي باشد را مي توان به سه گروه تقسيم بندي كرد. گروه سال 1350 تا سال 1353) مي باشد را مي توان به سه گروه تقسيم بندي كرد. گروه 
اول شامل فضاهاي پر و خالي به صورت ابنيه ي 10 و 14 طبقه مي باشد. فضاهاي اول شامل فضاهاي پر و خالي به صورت ابنيه ي 10 و 14 طبقه مي باشد. فضاهاي 
خالي اين مجموعه هم شامل فضاي سبز با محوطه سازي، سواره رو و پاركينگ خالي اين مجموعه هم شامل فضاي سبز با محوطه سازي، سواره رو و پاركينگ 
مي باشد. گروه دوم شامل ابنيه ي كوتاه مرتبه به صورت 1 يا 2 طبقه مي باشد كه مي باشد. گروه دوم شامل ابنيه ي كوتاه مرتبه به صورت 1 يا 2 طبقه مي باشد كه 
شامل دوبلكس نيز مي باشد. اين ها به صورت رديفي شامل 5 بناي متصل به هم شامل دوبلكس نيز مي باشد. اين ها به صورت رديفي شامل 5 بناي متصل به هم 
است. فضاهاي خالي در اين گروه كه توسط مجموعه ي فضاهاي پررديفي محصور است. فضاهاي خالي در اين گروه كه توسط مجموعه ي فضاهاي پررديفي محصور 
شده اند، شامل فضاهاي سبز همراه با محوطه سازي بوده كه توسط معابر سواره شده اند، شامل فضاهاي سبز همراه با محوطه سازي بوده كه توسط معابر سواره 
و پاركينگ هاي جمعي از يكديگر جدا شده اند. سومين گروه كه از لحاظ تعداد در و پاركينگ هاي جمعي از يكديگر جدا شده اند. سومين گروه كه از لحاظ تعداد در 
اقليت هستند، به صورت مجموعه هاي آپارتماني مستقل با فواصل زياد از يكديگر اقليت هستند، به صورت مجموعه هاي آپارتماني مستقل با فواصل زياد از يكديگر 

به صورت بناهاي 12 طبقه در امتداد ضلع شمالي بلوك واقع شده اند.به صورت بناهاي 12 طبقه در امتداد ضلع شمالي بلوك واقع شده اند.

در چنين فضاهايى مردم به راحتى مى توانند بخش هاى مختلف را شناسايى كنند. در چنين فضاهايى مردم به راحتى مى توانند بخش هاى مختلف را شناسايى كنند. 
در حالي كه در اين شرايط جديد خوانايي محيط هم كمتر شده است. برخورداري در حالي كه در اين شرايط جديد خوانايي محيط هم كمتر شده است. برخورداري 
از ارتفاعات تقريبًا يكسان اين ساختمان ها باعث شده كه هنوز هم برجسته ترين از ارتفاعات تقريبًا يكسان اين ساختمان ها باعث شده كه هنوز هم برجسته ترين 
عناصر شاخص خط آسمان شهر، همان ساخت و سازهاي اوليه باقي بمانند. از عناصر عناصر شاخص خط آسمان شهر، همان ساخت و سازهاي اوليه باقي بمانند. از عناصر 
شاخص در سطح كالن هم مي توان به كوه و كانالي اشاره كرد كه در داخل شهر شاخص در سطح كالن هم مي توان به كوه و كانالي اشاره كرد كه در داخل شهر 
جاري است؛ ولي بي توجهي به اين عناصر، باعث كمرنگ شدن موقعيت آن ها در جاري است؛ ولي بي توجهي به اين عناصر، باعث كمرنگ شدن موقعيت آن ها در 
ذهن ساكنين شهر شده است. يكنواختي ساخت وسازهاي جديد قدرت ارزش گذاري ذهن ساكنين شهر شده است. يكنواختي ساخت وسازهاي جديد قدرت ارزش گذاري 
بر اجزاء محيط را از انسان گرفته است، چون معيار مقايسه اي وجود ندارد تا جزئي بر اجزاء محيط را از انسان گرفته است، چون معيار مقايسه اي وجود ندارد تا جزئي 
اين جا معيار مقايسه اي كه در ذهن مردم نقش بسته، را بهتر از ديگري بداند. در اين جا معيار مقايسه اي كه در ذهن مردم نقش بسته، را بهتر از ديگري بداند. در را بهتر از ديگري بداند. در اين جا معيار مقايسه اي كه در ذهن مردم نقش بسته، 
محالت قديم مي باشد. تقريبًا تمام افراد ساخت و سازهاي اوليه را مطلوب و دلنشين محالت قديم مي باشد. تقريبًا تمام افراد ساخت و سازهاي اوليه را مطلوب و دلنشين 

به هم متصل مي كند (طالچيان،1384:94).  از آن جايي كه اين خيابان ها صرفًا 
مي آيند از عدم سرزندگي و عدم حضور فعال مردم در خود به عملكرد جابه جايي مي آيند از عدم سرزندگي و عدم حضور فعال مردم در خود به عملكرد جابه جايي مي آيند از عدم سرزندگي و عدم حضور فعال مردم در خود 
رنج مي برند، همين نداشتن حركت قابل توجه در مسيرها باعث شده است 
كه شهروندان تصوير روشني از محورها نداشته باشند. ساخت و سازهاي اين 
شهر هم در طول زمان دستخوش تغييراتي شده است كه در سيماي شهر به 
وضوح به چشم مي خورد. ساخت و سازهاي اوليه به خوبي از ساخت و سازهاي 
جديد متمايزند. نسبت فضاي باز به توده هم در آن ها كامًال متفاوت است. 
ديگر از تنوع فضايي در مورفولوژي هاي جديد خبري نيست، فضاي سبز ما 
بين توده هاي قديمي در جاي ديگري تكرار نشده است. به واسطه ي تفكرات 
حاكم بر طراحي ساختار پوالد شهر، فضاهاي پر بيش از فضاهاي خالي مورد 

اهميت قرار گرفته اند.

در  اين محله ها كه  است.  تعريف شده  با محالت  پوالد شهر عمدتًا  ساختار 
داراي  دارند هر كدام  سال هاي مختلفي ساخته شده اند و ساكنان مختلفي 
ويژگي نسبتًا متمايز كننده اي هستند ولي نتوانسته اند به واسطه ي نشانه ها و 
ويژگي هاي خاص بر هويت هاي خود تأكيد داشته باشند. در فوالد شهر عناصر 
زيادي وجود دارند كه براي مردم معنا دارند. وجود عناصر طبيعي و اكولوژيكي 
در فضاهاي شهري مانند حضور بصري كوه ها، توده ي حجيم و متراكم پوشش 
گياهي در ابتداي ورودي، جاري شدن آب در جوار محور مركزي، از عناصر 
عناصري  مهمترين  از  آپارتماني  برج هاي  مركزي هستند.  در محور  معنادار 
هستند كه در ذهن شهروندان نقش مي بندند. شهر جديد پوالد شهر، محصول 
شهرسازي جديد است و حدود 50 سال از عمر آن مي گذرد و با توجه به اين 
مطلب اولين عناصر ساختاري شهر را هنوز افراد زيادي به خاطر دارند و حتي 
نحوه  و فرآيند ساخت شهر كه جزء تاريخ شهر محسوب مي شود  هنوز در ذهن 
عده ي زيادي وجود دارد و بار خاطره اي زيادي را براي ساكنان شهر به خصوص 
ساكنان قديمي تر در بر دارد. كليه ي ساختمان هاي بلند مرتبه ى شهر علي رغم 
كاهش مطلوبيتشان براي ساكنين، در مقياس كل شهر خاطره انگيزي زيادي 
براي مردم پوالد شهر دارند. هم چنين محالت قديمي تر هم در اذهان ساكنان 
پوالد شهر به عنوان هسته ي پوالد شهر نقش بسته اند. به خصوص مراكز اين 
محالت مراكزين محالت كه در ابتدا به صورت فضاي شهري عمل مي كردند 
و افراد مختلف را در آن جا جمع مي شدند. فضاي بازي و حتي رستوران عمدتًا 
خاطرات زيادي را براي شهروندان و به خصوص سالخوردگان و كودكان ايجاد 
مي كنند اما به جز اين فضاها كه تنها در مقياس محله اي عمل مي كنند، هيچ 
فضاي ديگري براي اجتماعات و گروه هاي مختلف مردم كه خاطره انگيز هم 

باشد، در سطح شهر وجود ندارد.
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2) در اين شهر اخيراً اقداماتي جهت بهبود وضعيت آن شده است. با در نظر گرفتن 
اين اقدامات از ابتدا مي توان مانع از بروز اين مشكالت در آينده شد. بنابراين 
مي توان به اين نمونه به عنوان يك شهر جديدي نگاه كرد كه در طول زمان 

آزمايش خود را پس داده است.
احداث آلمر در 1975 و بر بستر زمين تازه احيا شده اي واقع در شرق آمستردام آغاز 
شد. هدف از اجراي اين پروژه ي دولتي، تأمين مسكن براي 250000 نفر ظرف 
مدت40 سال بود. براي اين پروژه تيمي را سازمان دادند كه وظيفه اش تهيه ي 
طرح توسعه ي آلمر تا سال 2015 بود. اين تيم مي بايست در اين طرح انعطاف 
مورد نياز را براي تطبيق با جهان در حال تغيير پيش بيني كند. طرح آلمر از مفهوم 
شهري الهام گرفته بود كه يك سوم آن فضاي سبز و يك سوم مسكن بود و يك 
سوم ديگر را نيز آب تشكيل مي داد. در واقع اين نوعي اقتباس از خود سنت هلند 
محسوب مي شد. نخستين ساكنان شهر در 1976 به آن نقل  مكان كردند آن چه 
كه آن ها در آلمر با آن مواجه شدند، مقدار زيادي فضا، مقدار زيادي فضاي سبز و 
آب و آزادي كافي براي احداث خانه هايي با معماري غير سنتي و ابتكاري بود؛ يعني 

درست همان ويژگي هايي كه شاخص آلمر امروزي را تشكيل مي د هد.

نخستين طرح هايي كه براي آلمر تهيه شد، به اوايل دهه ي هفتاد مربوط مي شوند. 
در اين طرح ها، كه هم در آن زمان و هم در زمان حاضر بلندپروازانه بودند، آلمر 
براي كساني كه  ـ خانه اي  نظر گرفته مي شد  در  اقماري  به صورت شهري 
محل كارشان در آمستردام، شيفول و نواحي پيرامون آن ها قرار داردـ  و در آغاز 
براي جاي دادن جمعيتي تا 250000 نفر در نظر گرفته شده بود. آلمر بر اساس 
تئوري هاي شهرسازي وقت به صورت شماري هسته ي   نيمه مجزا، هر يك با 
هويت محله اي و تسهيالت خاص خود، كه به كمك زيرساخت مشترك و مركز 
شهر واحد به يكديگر پيوسته اند، طراحي شده بود. محوطه هاي بين هسته ها را 
هم فضاي سبز و آب براي تفريح تشكيل داده اند. خيابان هاي حلقوي براي دور 
نگه داشتن ترافيك عبوري از مناطق مسكوني در خارج محالت تعبيه شده اند. 
تأمين  دوچرخه  و  نقل عمومي  و  از طريق حمل  بين هسته ها هم  اتصاالت 
مي شود. مدل هسته اي با موفقيت بسيار رو به رو شده است. هر هسته اي كه 
دنبال هسته هاي موجود به وجود مي آيد، مي كوشد تا مشكالتي را كه در هسته ي 
قبلي پديد آمده است، حل كند و انعكاسي از رويكرد هاي متحول آن عصر به 

توسعه ي شهري باشد .
اصول طراحي شهري اين شهر در دهه ى 70 تدوين شده است:

1) شبكه ي سلسله مراتبي جداگانه اي براي ماشين ها، حمل و نقل عمومي و 
پياده ها

2) انواع مختلف زير ساخت هاي اجتماعي
3)  فضاهاي سبز و پارك هاي متنوع

فرهنگي،  مركز  منطقه،  مي باشد. يك  ويژگي  داراي يك  (منطقه)  محله  هر 
اقتصادي، اداري است، يك منطقه حال و هواي حومه اي دارد. يك منطقه كامًال 
مسكوني است و يك منطقه تفريحي. از نظر نحوه ي ساخت و ساز هم در آن ها 

مي دانند ولي هيچ اظهار نظري در مورد توسعه هاي جديد نمي كنند. اين نشانه ي مي دانند ولي هيچ اظهار نظري در مورد توسعه هاي جديد نمي كنند. اين نشانه ي 
بي تفاوتي آن ها نسبت به اين بخش از شهر است. وجود عرصه هاي عمومي بي تفاوتي آن ها نسبت به اين بخش از شهر است. وجود عرصه هاي عمومي 
مناسب در داخل محالت و الگوهاي واحدهاي مسكوني شان به گونه اي بود مناسب در داخل محالت و الگوهاي واحدهاي مسكوني شان به گونه اي بود 
كه فعاليت جمعي، آشناشدن آن ها با يكديگر بي واسطه ي جمع شدن در محل كه فعاليت جمعي، آشناشدن آن ها با يكديگر بي واسطه ي جمع شدن در محل 
(پاتوق هاي مختلف) را تسهيل و پشتيباني مي كرد. قرارگيري مراكز خريد محلي (پاتوق هاي مختلف) را تسهيل و پشتيباني مي كرد. قرارگيري مراكز خريد محلي 
در قالب بازار روز در محالت، همه ي تسهيالت را در مقياس پياده فراهم كرده در قالب بازار روز در محالت، همه ي تسهيالت را در مقياس پياده فراهم كرده 
است. از طرف ديگر معماري ساختمان هاي اين محالت از نظر ارتفاع و حتي است. از طرف ديگر معماري ساختمان هاي اين محالت از نظر ارتفاع و حتي 
مصالح (آجر) مقياس دوستانه اي با انسان و طبيعت را ايجاد كرده اند. هم چنين مصالح (آجر) مقياس دوستانه اي با انسان و طبيعت را ايجاد كرده اند. هم چنين 
امكان حضور مردم در ارتفاع هاي مختلف و تجربه ي محيط را از آن نقاط هم امكان حضور مردم در ارتفاع هاي مختلف و تجربه ي محيط را از آن نقاط هم 

براي مردم ايجاد مي كنند با توجه با نوع معماري ساختمان هاي آن.براي مردم ايجاد مي كنند با توجه با نوع معماري ساختمان هاي آن.

امروزه، با گذشت زمان اين مناطق با مشكالتي رو به رو شده اند. به عنوان مثال امروزه، با گذشت زمان اين مناطق با مشكالتي رو به رو شده اند. به عنوان مثال 
روشنايي شب اين مكان ها با وجود درختان بلند و سايه انداز، با مشكل رو به رو روشنايي شب اين مكان ها با وجود درختان بلند و سايه انداز، با مشكل رو به رو 
شده است. هم چنين بايستي به بازسازي اين ساختمان ها هم پرداخته شود تا به شده است. هم چنين بايستي به بازسازي اين ساختمان ها هم پرداخته شود تا به 

دليل فرسودگي، باعث از بين رفتن كيفيت محله نشوند. 
در كنار مشكالت كالبدي، وجود امكانات رفاهي، تفريحي، تجاري، درماني، در كنار مشكالت كالبدي، وجود امكانات رفاهي، تفريحي، تجاري، درماني، 
ورزشي و آموزشي باعث شده است كه اين شهر جديد بتواند براي خود مستقل ورزشي و آموزشي باعث شده است كه اين شهر جديد بتواند براي خود مستقل 
عمل كند. در اين رابطه مي توانيم به اهميت داشتن تيم فوتبال شهر اشاره عمل كند. در اين رابطه مي توانيم به اهميت داشتن تيم فوتبال شهر اشاره 
گر شناخته شدن اين شهر جديد به عنوان يك شهر كنيم. همين موضوع نشانگر شناخته شدن اين شهر جديد به عنوان يك شهر كنيم. همين موضوع نشانگر شناخته شدن اين شهر جديد به عنوان يك شهر گر شناخته شدن اين شهر جديد به عنوان يك شهر 
است. به اين طريق مي توانند به همراه افتخار به تيم فوتبالشان به شهرشان هم است. به اين طريق مي توانند به همراه افتخار به تيم فوتبالشان به شهرشان هم 
افتخار كنند. در واقع داشتن يك تيم محلي و يا شهري باعث ايجاد همبستگي افتخار كنند. در واقع داشتن يك تيم محلي و يا شهري باعث ايجاد همبستگي 
ميان ساكنين شده و فرصت يكساني را براي گرو ههاي مختلف ايجاد مي كند ميان ساكنين شده و فرصت يكساني را براي گرو ههاي مختلف ايجاد مي كند 
تا در كنار يكديگر، خاطرات جمعي براي شهروندان و هم محلي هاي خود تا در كنار يكديگر، خاطرات جمعي براي شهروندان و هم محلي هاي خود 
ايجاد كنند. مردم با حضور در مسابقات مربوطه نه تنها به صورت پيوسته در ايجاد كنند. مردم با حضور در مسابقات مربوطه نه تنها به صورت پيوسته در 
برنامه هاي دوره اي همديگر را مالقات مي كنند بلكه در خارج از چنين مراسمي برنامه هاي دوره اي همديگر را مالقات مي كنند بلكه در خارج از چنين مراسمي 
هم موضوعي براي مالقات هاي رو در رو ايجاد مي شود. فعاليت هاي چنيني هم موضوعي براي مالقات هاي رو در رو ايجاد مي شود. فعاليت هاي چنيني 
نه تنها باعث ايجاد غرور مي شود بلكه به دليل داشتن نمود بيروني (اخبار و نه تنها باعث ايجاد غرور مي شود بلكه به دليل داشتن نمود بيروني (اخبار و 

رسانه ها) باعث شناسانده شدن اين محله و شهر به ديگران مي شود. رسانه ها) باعث شناسانده شدن اين محله و شهر به ديگران مي شود. 

د) شهر جديد آلمرـ   هلند: 
دليل انتخاب اين نمونه ي موردي را مي توان اين موارد برشمرد: دليل انتخاب اين نمونه ي موردي را مي توان اين موارد برشمرد: 

1) اين شهر يك شهر جديد (كامًال از پيش طراحي شده) مي باشد كه در نزديكي 1) اين شهر يك شهر جديد (كامًال از پيش طراحي شده) مي باشد كه در نزديكي 
آمستردام بوده و يك شهرك اقماري محسوب مي شود. در نتيجه از اين نظر آمستردام بوده و يك شهرك اقماري محسوب مي شود. در نتيجه از اين نظر 

قابل قياس با شهرهاي جديد اقماري ايران مي باشد.
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در زمان حاضر 165000 نفر در آلمر زندگي مي كنند و اين شهر يكي از سريع ترين رشدها را در ميان شهرهاي هلند دارد. اما اين تمام ماجرا نيست. دولت در اين اواخر دو 
هدف براي آينده ي اين شهر اعالم كرده استـ  يكي اين كه به چهارمين شهر بزرگ هلند تبديل شود و تا 400000 نفر را در خود جاي دهد. آلمر با اين چالش هاي جديد 
كه به چالش هاي ذاتي و مبتال به همه ي شهرها اضافه مي شود، به مرحله ي توسعه ي جديد و مهمي وارد مي شود. در اين ميان، آن چه بيشترين اهميت را در اين مرحله 

دارد، تعريف چيزي است كه از پيش براي آن فكري نشده بودـ  يا نمي توانست بشودـ  و آن هويت خود آلمر بوده است.
ديگر آلمر را نمي توان شهري اقماري به شمار آورد و معتقدند براي اين كه اين شهر بتواند گام بعدي را بردارد، بايد خودمختارتر شود و هويتي را كه در زمان حاضر فاقد آن 
است براي خود به وجود آورد. رم كولهاوس معمار هلندي مركز  شهر تازه اي طراحي كرده كه در حال شكل گيري است و تسهيالت عمده اي نظير تاالر كنسرت، موزه، 
سالن بولينگ و تئاتر را نيز به شهر خواهد افزود. هدف از ساخت مركز شهر، تأمين يك مركز شهر چند عملكردي است تا آلمر را تبديل به يك شهر كامل كند. مركز شهر 

با استفاده از معماري جديد سعي در تأكيد بر جديد بودن شهر دارد.
شهر به شدت در تكاپوي جذب شركت ها و كسب و كار ها به اين ناحيه است تا تعداد كساني راكه براي رفتن به سر كارهاي خود از آلمر خارج مي شوند، كاهش دهد (در 
زمان حاضر 80درصد از مردم آلمر در خارج از آلمر كار مي كنند) و از فشار فزاينده اي كه بر زير ساخت هاي حمل و نقل وجود دارد، بكاهد. ابتكاري نيز مطرح گرديده است 

قرار گيرد." قرار گيرد." قرار گيرد. "تا آلمر در موقعيت "تا آلمر در موقعيت "شهري براي گذراندن اوقات فراغت

مي كوشيدند مشوق تماس هاي " مي كوشيدند مشوق تماس هاي " مي كوشيدند مشوق تماس هاي  تفاوت هايي به چشم مي خورد. براي مثال، در هيون نفوذ نيرومند ساختمان سازان شهري مشاهده مي شود كه با طراحي"محله هاي اسپاگتي
اجتماعي باشند؛ و اين در حالي است كه در بيوتن كه تأثير و نفوذ آن ها جاي خود را به معماران داده است كه به خلق نسخه ي كامًال متفاوتي از محله ها با خانه هاي رديفي 

آرايش يافته و به صورت شبكه پرداخته اند. 
آلمر تجربه ي جديدي از زندگي حومه اي را ارائه مي دهد و از سنت هاي هلندي فاصله گرفته است. نكات مثبتي كه در طراحي آلمر به چشم مي خورد: 

1. برنامه ريزي اوليه در ايجاد حمل و نقل و ديگر زير ساخت ها
2. استفاده و تعيين دقيق همسايگي ها

3. طراحي و معماري خالق
4. استفاده از فضاي سبز

5. ايجاد محيطي كه مردم عالقه به زندگي كردن در آن دارند
6. تراكم هاي متفاوت و متنوع و اختالط كاربري

جمع بندي: 
با توجه به موارد معرفى شده در باال مى توان به اصول زير به عنوان نكاتى كه در طراحى شهرهاى جديد در راستاى رسيدن به هويت شهرى بايستى مدنظر قرار 

گيرند اشاره كرد:
• ايجاد يك هويت مجزا و متمايز براي هر يك از محالت چه از نظر تنوع ساخت و ساز و چه از نظر نحوه ي چيدمان قطعات

• استفاده از فضاي سبز در سطح محالت به منظور ايجاد محيطي مرفه براي گذران اوقات فراغت و سكونت
• جداكردن محالت مختلف توسعه با استفاده از فضاي سبز كه هم هر محله را از ساخت و سازهاي اطراف در امان مي دارد و هم امكان توسعه ي محالت را در آن 

محدوده در آينده، مهيا مي سازد.
• ايجاد اشتغال زايي در سطح شهر و محالت و هم چنين تعريف يك عملكرد غالب به دليل نگه داشتن سرمايه ي مردم در شهر و رونق اجزاء مختلف شهر

• اقتباس از ويژگي هاي خاص شهر آمستردام (به عنوان مادر شهر) به همراه استفاده از معماري جديد. در نتيجه اين محيط هم از طرفي بوي آشنايي مي دهد و هم 
از طرفي خود را از مادر شهر خود متمايز كرده و يك محيط جديدي را خلق كرده است.
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مقدمه
محيط، اعم از شرايط كالبدى، معنايى و معنوى عامل مهمى در احراز هويتى محيط، اعم از شرايط كالبدى، معنايى و معنوى عامل مهمى در احراز هويتى 
خاص براى انسان است. محيط از آن جهت كه تجلى كالبدى باورها و ارزش هاى 
فرهنگى جامعه است، مى تواند در احساس هويت يا بي هويتى تأثيرگذار باشد. 
(حبيب و ديگران، 1387: 14)  محيط شهرى براى ساكن آن نقش ظرف 
تمامى تجربيات فردى و جمعى را دارد و در اين ميان ارتباط تجمع خاطره هاى 
شهرنشينان و عامل زمان موجب ايجاد خوانش هاى متفاوت و پژوهش هاى 
گسترده در زمينه ي ارتباط مداخالت و توسعه هاى جديد در متن شهر و تعامل 
نسل هاى متفاوت كالبد و محتوا در كنار يكديگر است. اين همنشينى گفته ي 
را به ياد مى آورد كه " را به ياد مى آورد كه " را به ياد مى آورد كه "گذشته هيچ گاه  ويليام فالكنر در "مرثيه اى براى راهبه
نمرده است، در حقيقت حتى سپرى نشده است." به دليل همين ارتباطات 
است كه گرايش ها به سمت برنامه ريزى در جهت بازآفرينى شهرى با نظر به 
ميراث خاطرات شهروندان و توجه به ايجاد تداوم تجربيات شهرى با انگاره ي 
شهرـ  خاطره است. در اين مقاله در ابتدا با مرورى بر ادبيات موضوع افق هاى 
پژوهش هاى مرتبط روشن شده است و در ادامه به تبيين انگاره ي خاطرهـ  مبنا 

در بازآفرينى شهرى و سياست هاى مرتبط با آن پرداخته مى شود.

تداوم گذشته در شهر امروز
زندگى هر روزه (Everyday-Life)  ساكنان شهر گستره اى از ارتباطات 
است.  شده  ساخته  فضاهاى  از  قالبى  در  فعاليت ها  و  اجتماعى  تعامالت  و 
آشناپندارى شهرنشين با محل سكونتش در فرآيندى از تجربه و آموزش ايجاد 
شده و تفاوت حس مكانى در اشخاص در شهرها و بافت هاى مختلف نتيجه ي 
تفاوت تجربيات حاصل از فعاليت ها و فضاها است. اين فرآيند آشناپندارى در 
شهرنشين به دليل ارتباط او با سكونتش در قالب خاطره سازى و ايجاد نوعى 
هويت براساس خوانش او از ريشه دار بودن اقامت در سكونت گاه و نوعى در آن 
جا بودن مداوم است. خوانشى كه شهرـ  خاطره را همچون تصويرى دنباله دار 
و چون متنى كه در طول زمان و در طى توسعه هاى متمادى همچنان در حال 

نوشته شدن است، در ذهن مى آورد.
والتر  خواند.  مى  سنگى  كتابى  را  شهر  پاريس"  "نتردام  در  هوگو  ويكتور 
را كتابى حماسى مى داند كه حاصل  بنيامين (Benjamin,1999)  شهر 
اين  با  است.  شهر  در    (Flaneur) پرسه زن  انسان  خاطرسپارى هاى  به 
خوانش است كه شهر را چون اليه هاى متعدد ديرينه شناسانه در مقابل ديدگان 
شهرنشين قرار مى دهد. منظرى هزارتو كه اثراتى از حيات، فرهنگ، سنت ها 

و وقايع پيشين در آن حفظ شده است.
مامفورد (Mumford,1981)  بر ارتباط ميان زمان و فضاى شهرى تأكيد 
مى كند. شهرهايى كه محصول زمان بوده و چون قالب هايى هستند كه حيات 

تأثير انگاره ي شهر 
خاطره در برنامه هاى 

شهرى ازآفرينى 
و  يادبودها  تنها  نه  ميان  اين  در  آن ها منجمد مى شود.  در  انسان  متمادى 
ساختمان ها، بلكه قطعات رفتارهاى اجتماعى، سنت ها و رسومات و فعاليت هاى 
شاخص نيز مى توانند در محيط شهرى باقى مانده و مشاهده شوند. آلدوروسى 
(Rossi,1984)  نيز شهر را بايگانى اى از خاطرات شخصى و جمعى مى داند 

كه پيشامدهاى انسانى در اليه هاى مختلف در آن ثبت مى شوند.

استعاره ي پاليمسست در خوانش شهرـ  خاطره
بخشى از متون مرتبط با بحث خوانش شهرـ  خاطره پس از بحث ژاك دريدا در 
زمينه ي پارادوكس دوگانه هاى حضورـ  غياب و گذشتهـ  حال با ابداع نوـ  واژه ي 
(" (" (Ontology)  به  ")  در مقابل ")  در مقابل "هستى شناسى Hauntology) ") ") "هانتولوژى

(Derrida,1994: 10) .حضور شبح وار گذشته و حيات آن در حال مى پردازد
اين جهت گيرى به تفسير تاريخ با شكستن دوگانگى هاى مذكور موجب توجه 
مجدد به استعاره ي "پاليمسست رومى" فرويد (Freud,1989)  شد. لغت 
(" (" (Palim)  به معناى مجدد  متشكل از دو بخش " متشكل از دو بخش " متشكل از دو بخش "پاليم يونانى "پاليمسست
(" (" (Psestos)  به معناى ساييدن و پاك كردن است و به معناى  و "سستوس
ساييدن و پاك كردن متن موجود روى پاپيروس و نوشتن متن جديد روى آن 
است، در حين اين كه اثر نوشته هاى پيشين در آن نمايان باشد. فرويد اين 
استعاره را در اشاره به شباهت ميان ساخت اليه اى شهر و روان بشر به كار برد 
و مقصود او از اين واژه ادامه ي حيات تمامى مراحل اوليه توسعه در كنار آخرين 
آن ها است. بيان كنندگى اين استعاره در زمينه ي طرح حيات گذشته و حال در 
كنار هم و رازگونگى تصور متن گذشته ي شهر از روى آثار به يادگار  مانده و 
نه مشاهده ي كامل آن موجب استفاده   ي واژه ي پاليمسست در ادبيات مرتبط 
با حيات خاطره و فرهنگ در شهر و نوع خوانش آن شد. ويژگى چند اليه اى 
توسعه ي شهر در قرون متمادى و حذف ها و اضافات كه به كاوشگر اجازه ي 

خوانش شهر را به عنوان تركيبى از قصه هاى بى شمار مى دهد.
مانايى گذشته در ريخت امروزى شهر مى تواند خود را به صورت تباين شديد 
و آشوبى گيج كننده نمايان كند كه در عين حال به صورت اجزاى يك تصوير 

(Busa, 2010: 159) .هماهنگ و واجد هارمونى با كل ظاهر مى شود

سياست هاى شهرى در زمينه ي خاطرات شهرى
مسأله جهت دهى به خاطرات جمعى (Collective Memory)  از طرف 
ايجاد هويت  برنامه ريزان شهرى در راستاى سياست هاى  سياست گذاران و 
جمعى در بسيارى از متون مرتبط با ارتباط خاطره، فرهنگ، هويت و زندگى 
هرروزه به نقد كشيده شده است. مسائل حساس در اين حوزه عبارتند از امكان 
 ، (ميرمقتدايى، 1388)  در شهر  انتقال خاطرات جمعى  و  ثبت  شكل گيرى، 
Huyssen,1997,2003) دستكارى و سياست هاى گزينش خاطرات جمعى
Assmann) جهانى شدن و محو يكتايى خاطرات شهرها ، (& Ladd,1997

آموزش

ابراهيم زرگرى مرندى
دانشجوى كارشناسى ارشد شهرسازى ـ 

برنامه ريزى شهرى، دانشكده ي هنر و معمارى 

دانشگاه شيراز
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Conrad, 2010 &)  و تعيين هويت تاريخى و فرآيند ايجاد هويت ايده آل 
(Crinson,2005)  كه نه به طور جداگانه، بلكه با ارتباط بسيار نزديك با 
يكديگر از طرف پژوهش گران حوزه هاى جامعه شناسى، سياست، برنامه ريزى، 

معمارى، تاريخ، فلسفه و فرهنگ مورد مطالعه قرار گرفته اند.
مى توان اذعان داشت كه روش ديالوگ شهر و خاطرات بر تمامى ابعاد زمانى 
شهر پرتو مى افكند. تفسير شهر و شهرنشينان از گذشته ناگزير بر چشم انداز آينده 
شهر تاثير مى گذارد. چرا كه خاطره در شهر يك رونوشت از پيشامدهاى گذشته 
نبوده و در يك استعاره ي پاليمسستى ساز و كار تفسير، خوانش و انتخاب است. 
(Busa, 2010:159) بررسى تعامل شهر در ارتباط با گذشته اش براى ساخت 
هويت شهرى ضرورى است و مى توان گفت خاطره ي حاصل دست كارى 

(Huyssen, 1997: 58) .گذشته از طريق فرآيند انتخاب است
در سياست هاى شهرى، راهبردهاى هويت سازى و دستكارى حافظه ي جمعى 
از جمله ايجاد مكان، منظره سازى، بازاريابى شهر و اقدامات فستيوالى از طريق 
نمودن  پررنگ  با  شهر  جمعى  خاطرات  در  مداخله  و  سياست گذارى  فرآيند 
لحظاتى خاص از تاريخ شهر از طريق تأكيد فيزيكى و فعاليتى و برندسازى 
با پاك سازى يا  ناگوار  نشانه هاى آن و حذف ترومايى وقايع و پيشامدهاى 
تغييرات عمده ي كالبدى نشانه هاى بارز كه خوانش واقعه را ممكن مى سازند، 

صورت مى پذيرد.

تصوير شماره (1) : فرآيند تدوين سياست هاى خاطره ي شهرى 
(منبع: نگارنده)

يا  حذف  و  به خصوص  بخش هاى  شاخص سازى  با  خاطره  تئاترهاى  ايجاد 
نهان كردن بخش هاى نامطلوب به لحاظ اهداف سياستگذاران با وجود اين كه 
تاريخى تحريف شده و سئوال برانگيز ايجاد مى كند كه با حذف ميزان زيادى 
از حافظه ي شهرى همراه است اما همين امر مى تواند باعث پيدايش حس 
نوستالژى براى شهروندان و گردش گران بشود. هم اكنون وسواسى جهانى در 
زمينه ي تجليل از خاطرات شهرى همسو با ايده آل هاى حال حاضر جوامع و 
Huyssen,) .يادبودگرايى و در عين حال تحريف خاطرات شوك آور وجود دارد

2003)  اين شكل از رهيافت هاى منتهى به حذف يا ابداع مجدد فضا، كالبد 
مثال  به عنوان  دارند.  از مطالعات مطرح شده  فعاليت سابقه اى طوالنى تر  و 
در دهه ي 1350ـ1340 براى تغيير " در دهه ي 1350ـ1340 براى تغيير " در دهه ي 1350ـ1340 براى تغيير  "تالش ناموفق پروژه ي "تالش ناموفق پروژه ي "شهستان پهلوى
نقش اقتصاد بافت سنتى بازار به منطقه اى براى گردش گران و پرتاب آن از 
زمان حال به گذشته اى دور و ايجاد يك مركز جديد معتبر شهرى در اراضى 
عباس آباد كه مى بايست با تصويرى كه محمدرضا پهلوى از پايتخت قرن بيست 
و يكم براى خود ساخته بود مطابقت داشته باشد. همين باعث دخالت ناگهانى 
او در سياست هاى شهرى شد. (اوركاد، 1375: 236)  و يا در كتاب "خاطره   ي 

(2005) ", 2005 ," (Crinson, 2005)  اشاره به شهرهايى مى-شود كه پيش از اين   شهرى
سايت هاى صنعتى پيشتاز و مراكز فرهنگ مدرن بوده اند و هم اكنون در طى 
روند صنعتى زدايى به دنبال ابداع مجدد هويت و ايجاد نوستالژى دوره ي رونق 
صنعتى خود در قالب تئاترهاى خاطره هستند. نمونه هاى مهم ديگر در زمينه ي 
اين مداخالت مسأله ي حذف و تغيير تصوير و خاطرات نامطلوب ناشى از يك 
واقعه ي ناگوار همچون مورد نيويورك (Huyssen, 2003)  و يا تغييرات 
ايجاد شده در نشانه هاى مرتبط با دوران جدايى آلمان شرقى و غربى در شهر 
برلين و تالش در جهت ايجاد هويت شهرى جديد در جامعه پس از اتحاد مجدد 

(Huyssen, 1997) .آلمان است

اقدامات عملياتى در جهت بازآفرينى شهرى با تأكيد بر خاطرات 
جمعى

امروزه در جريان همانندسازى ها و يكسان شدگى هاى ناشى از جهانى شدن و 
در عين حال رشد سريع شهرها، خطر از ميان رفتن مقادير زيادى از حافظه ي 
فعاليتى و كالبدى شهر كه ارتباط تنگاتنگى با خاطرات شهروندان و هويت شهر 
دارند، وجود دارد. مرمت شهرى در قالب روايت بازآفرينى شهرى بدون توجه 
به اليه هاى خاطره در بافت شهر و تنها با تأكيد بر نيازهاى كالبدى و فعاليتى 
موجب ايجاد شهرى با حافظه ي كوتاه مدت مى شود. شهرى كه كيفيت حيات 
شهرى به دليل ارتباط ضعيف ساكنان با محيط زندگى و سكونت گاه، تنزل يافته 
و هويت مكانى انسان شهرنشين و ريشه دار بودن سكونتش دچار بحران مى 
شود. با وجود اين كه در بخش قبلى از فرآيندهاى مداخله و تحريف خاطرات 
توسط سياست هاى شهرى با رويكردى انتقادى سخن به ميان رفت، اما تقويت 
حافظه و خاطره  ي شهرى با رويكردى مشاركتى و متكثر نيز امكان پذير است.

در اين راستا قدم اول تلفيق مطالعات و پژوهش هاى حوزه فرهنگ و خاطره 
شهرى با فرآيندهاى برنامه ريزى شهرى است (1996 :2010,شهرى با فرآيندهاى برنامه ريزى شهرى است (HurleyHurley,2010: 1996)  و 
پژوهش گران با توجه به سه حوزه ي حفظ خاطره و فرهنگ شهرى، يعنى 
اذهان  از زندگى شهرى در  فعاليت ها، محيط مصنوع و معناى شكل گرفته 
شهروندان و مطالعه ي اين حوزه ها مزيت ها، گرايش ها و تنگناهاى ساختارى در 
جامعه ي هدف را به اطالع برنامه ريزان و سياست گذاران مى رسانند تا اقدامات 
در جهت تحريك فعاليت ها و عملكردهاى جديد و نوآورى هاى مرتبط با ايجاد 
Montgomery,2003:) .تعادل بين فعاليت، محيط مصنوع و معنا اتخاذ شود

302)  در رابطه با ايجاد شناخت مورد نظر، مطالعه ي وضعيت كاربرى زمين، 
وجود فضاهاى تفريحى و محل تعامالت اجتماعى چون كافه ها، گالرى ها و 
تئاتر، سينما و فرهنگ سراها، رستوران ها و مكان هاى  موزه ها و سالن هاى 
سوم و تأكيد بر كاركردهاى صبح و عصر، ريخت شناسى ريزدانه شهر، نماها 
بناها، كيفيت فضاهاى  و  بافت  و قدمت  توسعه  تاريخچه ي  آسمان،  و خط 
شهرى و لبه هاى خيابان ها، نشانه هاى شهرى، استخوان بندى و ساختار معبر، 
نام معبر، محالت و فضاها، يادمان ها، مجسمه ها و گرافيتى ها، منظر طبيعى 
و طرز آميزش آن با منظر مصنوع و در عين حال تحقيق در مورد هويت، 
خوانايى و تصوير ذهنى، تاريخ رسمى مكتوب و شفاهى و قصه هاى شهر و 
زمان وارگى در فضاهاى شهرى موجود همگى مى توانند خط راهنماى مناسبى 

براى برنامه ريزان به وجود آورند.
مرحله بعدى تعيين چشم انداز و راهبرد بازآفرينى فرهنگ محور و خاطرهـ  مبنا 
است. اگر چه در چشم اندازسازى بايد سياست هاى فرادست در نظر گرفته شود، 
اما اين مسأله دليل بر پايين بودن درجه ي آزادى در طرح هاى شهرى با رويكرد 
خاطرهـ  مبنا نيست. تمركز بر هويت محلى با توجه به نظر محققان و گرايشات 
شهروندان، تشويق تنوع فعاليت ها و جذابيت منظر و ارتباط نزديك برنامه ريزى 
و طراحى، لحاظ نمودن مشاركت مردمى در فرآيندهاى تصميم سازى و تأكيد 
بر عرصه عمومى به خصوص فضاهاى شهرى، از جمله موضوعاتى هستند 
كه در بين اغلب طرح هاى بازآفرينى فرهنگ محور و خاطره ـ مبنا مشتركند. 

(INHERIT, 2007: 94)
به  بنا  كه  است  عملى  اقدامات  و  اجرايى  طرح هاى  تدوين  آخر،  مرحله ي 
اولويت بندى مشاركتى به انجام مى رسد. قدم ابتدايى اين مرحله تدوين ليست 
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بلند اقدامات بهبود بافت ها و فضاهاى مورد نظر است كه با توجه به راهبردها، 
نشست هاى مشاركتى با نمايندگان  مردمى و جلسات طوفان ذهنى و تحليل 
وضع موجود و امكانات محلى توسط متخصصان صورت مى پذيرد. پس از آن 
بنا به اهداف اجتماع كه در مراحل پيشين تا حد زيادى براى ما روشن شده 
است و باز هم به نظرسنجى از مردم و بهينه سازى گزينه ها براى جلوگيرى 
ارزش هاى  رفتن  ميان  از  و شديد كه مى توانند موجب  ناگهانى  تغييرات  از 
ميراثى شوند، گزينه ها اولويت بندى و اقدامات آغاز مى شود. عمده اقدامات 
شامل بهسازى و احياى فضاهاى شهرى، ايجاد امنيت در فضاهاى بى دفاع 
و تبديل آن ها به عرصه هاى سرزنده فعاليت اجتماعى، تأكيد بر نشانه هاى 
هويت بخش و ارزشمند محالت و در كنار آن تالش براى بهبود كيفيت هاى 
طراحى در كنار تقويت فعاليت هاى فرهنگى ـ هنرى، اجتماعى و اقتصادى 
است. اقتصاد مدنظر اين رويكرد، كوچك مقياس و در عين حال با كيفيت 
توليد يا خدمات خاص و ويژه است تا موجب ايجاد تجربه هايى متفاوت براى 
ساكنان و همچنين بازديدكنندگان و گردش گران شود و تمامى اين اقدامات در 
جهت افزايش كيفيت زندگى محيطى، توجه به شاخص هاى پايدارى محله اى، 
افزايش هويت محلى و ايجاد تعلق خاطر ساكنان به محل سكونتشان در كنار 
ايجاد پويايى اجتماعى  و اقتصادى با استفاده از پتانسيل ها و توجه به ميراث 

محلى خواهد بود.

نتيجه گيرى
هرچند تا كنون نقدهاى بسيارى به رويكرد مدرنيسم در يكسان انگارى مسأله 
پژوهش هاى  شهرى  مطالعات  حوزه ي  در  و  شده  انسانى  سكونت گاه هاى 
گسترده اى در زمينه ارتباط زندگى شهرى با مسأله خاطره، هويت و ريشه هاى 
زمانى ـ مكانى سكونت صورت گرفته است، اما در بسيارى طرح هاى شهرى 
برنامه ريزان و طراحان توجهى به مسأله خاطره ي شهرى و حافظه ي جمعى 
ندارند. شايد بتوان تفاوت مداخالت شهرى با رويكرد بى توجه به عامل خاطره 
و مرمت شهرى خاطرهـ  مبنا را به اختالف رويكرد روان پزشكان و روان كاوان 
در برخورد با مشكالت ذهن و روان آدمى تشبيه كرد. با اين كه مداخله ي عام و 
بدون نگاه به ديالوگ شهر و خاطره با سرعت بيشتر و همراه با پيچيدگى كم تر 
است، اما همان طور كه ذكر شد مى تواند موجب آسيب به ميراث خاطره ي شهر 
شود كه حاصل تجمع اليه هاى متعدد ناشى از زندگى هر روزه ي نسل هاى 

متمادى در بافت هاى شهرى است.
فرآيندهاى بازآفرينى خاطرهـ  مبنا و فرهنگ  محور در بافت هاى شهرى، روندى 
زمان بر و نيازمند توجه و مطالعات گسترده و مشاركت جويى وسيع از كاربران 
بافت و فضاهاى شهرى است كه بر سياست ها و اقدامات چندوجهى و جامع نگر 
با افزايش تعامالت اجتماعى و معنابخشى به فضا از طريق خود شهروندان تأكيد 
دارد و با استفاده از تفاوت خوانش ها و تكثر ساليق موجب افزايش پايدارى 
اجتماعى و محلى مى شود. پايدارى اى كه حاصل فعال شدن پتانسيل هاى 
محلى و ايجاد تنوع و سرزندگى در تمامى ابعاد و حيات هر روزه در قالب ايجاد 

بسترهاى خلق خاطره و تجربيات شهرى است. 
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سفر به يك كشور خارج از مرزهاي وطنت همواره مي تواند سرمنشأ اتفاقات، 
بتواني آن ها را به عنوان ره آورد براي  خاطرات و وقايع گوناگوني باشد كه 
نوع  از  سفر  كه  هنگامي  معموًال  دهي.  بسط  و  شرح  و  بياوري  هم وطنانت 
تبديل  "زائر"  يك  به  "گردشگر"  يك  از  افراد  ديد  باشد  زيارتي  سفرهاي 
مي شود. همين امر هم باعث مي شود نگرش افراد از كليت شهرها و مناطق 
گرفته شده و تنها به اماكن زيارتي محدود گردد. اين نوشتار حالتي بينابيني 
باشد اما موضوعي كه به " باشد اما موضوعي كه به " باشد اما موضوعي كه به  دارد. با اين كه شايد جنس نگاه آن، نگاه يك "زائر

تناسب موضوع اين شماره بدان پرداخته شده است، نگاه فراتري است. 
يكي از مسائلي كه همواره مورد چالش ـ بعضًا شديد ـ بين عالقمندان به 
تاريخ، سنت و فرهنگ يك شهر (يا كشور) از يك سو و افراد پيرو مدرنيسم و 
توسعه از سوي ديگر، واقع شده است، بحث نوع نگرش به بافت هاي تاريخي 
شهرهاي كهن است. در اين جايگاه قصدي بر تشريح فوايد حفظ اين بافت ها 
نيست (زيرا در ساير مطالب اين شماره به تفصيل در مورد آن سخن گفته شده 
است)، اما بايد بر اين نكته نيز تأكيد كرد كه اگر اين تاريخ و آثار آن مربوط به 
نه تنها يك شهر و مردمش، نه تنها يك كشور و ملتش، بلكه متعلق به پيروان 

يك دين و آئين و امتش باشد، اهميت ويژه و فوق العاده اي پيدا خواهد كرد.
مبين  پيدايش دين  و  به عنوان سرمنشأ و سرآغاز ظهور  سرزمين عربستان 
اسالم، يكي از اين مناطق است. سرزميني كه تاريخ اسالم از شهر مكه اش 
آغاز مي شود و در مدينه به اوج خود مي رسد و در طول اين سال ها و همچنين 
قرن هاى آينده اش شاهد بسياري از اتفاقات و وقايع تاريخي بوده است. از هر 

منظر كه به اين وقايع بنگريم اهميت حفظ آن ها را به نمايش مي گذارد. 
اگر با ديد يك مسلمان موحد به آن بنگريم بسيار عالقمنديم تا بدانيم رسول 
اين امت در كجا متولد شد؟ در كجا بزرگ شد؟ در كجا اعالم نبوت كرد؟ در 
كجا آزار ديد و در كجا عبادت نمود؟ در كجا مجبور به جنگ شد و به كجا 
تبعيد گشت؟ اگر هم از موضع يك گردشگر به اين كشور سفر كنيم، باز هم 

عالقمند خواهيم بود از مواردي كه ذكر شد مطلع شويم.
رويكرد حاكميت اين كشور در سده هاي اخير با نگرش متعصبانه ي مذهبي به 
گونه اي بوده است كه متأسفانه بسياري از اين يادها و يادگارها به بهانه هاي 
گوناگون نابود شده يا رو به نابودي نهاده است. عمده ي اين نابودي ها به سبب 

دو نگرش به وقوع پيوسته است:
نگرش نخست: زائري كه به اين سرزمين مي آيد بايد تنها به فكر عبادت و 
پرستش خدا باشد و هر نماد و عالمتي كه زائر را به سوي موردي غير از عبادت 

سوق دهد بايد نابود شود.
نگرش دوم: با توجه به روند روزافزون حضور زائران از كشورهاي گوناگون در 
سرزمين عربستان، گريزي از گسترش حريم حرم هاي اصلي و همچنين راه ها و 
خيابان هاي ارتباطي و همين طور مكان هاي اسكان زائران نيست و در اين روند 

توسعه، ناگزير بايد آثار تاريخي را نابود نمود. 

تالش براى
 نابودى خاطرات يك امت

رهاورد سفر

سعيد بابايى
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مي توان به عنوان شاهد اين اتفاقات نامبارك به موارد زير تنها به عنوان مثال اشاره نمود:

الف) چاه زمزم:
 اين چاه كه از نقاط تاريخي اديان توحيدي است در محوطه ي داخلي مسجدالحرام قرار داشت و زائران مي توانستند به 
قسمت زيرين مراجعه نموده و با ديدن نمايي از اين چاه، از آب آن استفاده نمايند. هنوز امكان استفاده از آب اين چاه 
در كلمن هاي موجود در مسجد وجود دارد اما در دهه ي اخير روي بخش ورودي اين چاه به بهانه ي توسعه، پوشانده 

شده است. 

ب) محدوده ي قديمي شهر مدينه (كوچه ي بني هاشم):
 به گفته ي بسياري از زائرين و به شهادت عكس هاي باقي مانده از بافت قديمي شهر مدينه در كنار دري كه امروز "باب 
جبرئيل" خوانده مي شود، كوچه ي تاريخي بني هاشم كه محل سكونت اهل بيت رسول اكرم(ص) بوده است و حداقل تا 
سه دهه ي پيش نيز وجود داشته است به بهانه ي گسترش مسجدالنبي به تمامي تخريب شده و هيچ اثري از آن باقي 
نمانده است. در صورتي كه مي شد حداقل بخشي از آن را حفظ نمود. بايد به اين مورد، تخريب بقاع متبركه ي ائمه ي 
بقيع و همين طور نشانه هاي مزار ساير بزرگان و مشاهير صدراسالم اشاره نمود كه به مرور زمان در صد سال اخير 

تخريب گشته اند.

ج) مساجد هفت گانه:
 در جريان جنگ خندق و پيش از صورت گرفتن جنگ مسلمين در كنار خندقي كه حفر مي كنند به عبادت مي پردازند تا 
زمان جنگ فرا برسد. پس از اين واقعه ي تاريخي، مسلمانان در كنار محل عبادت بزرگان صدراسالم 7 مسجد را احداث 
مي كنند كه تا دهه ي پيش محل بازديد و عبادت زائران سرزمين وحي بود. چيزي كه در سفر اخير مشاهده شد اين بود 
كه مسجد بزرگي احداث شده است كه باعث تخريب و همچنين تعطيلي برخي از مساجد هفت گانه شده است. پيش از 
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اين نيز مساجد هفت گانه مورد بي اعتنايي مقامات اين 
كشور قرار گرفته بود. هم-اكنون تنها مساجد فتح و 
سلمان  مسجد  در  كه  دارند  قرار  دسترس  در  سلمان 
نيز بسته است. محوطه اى كه سابقًا "مسجد حضرت 
در آن وجود داشت و به عنوان يكى " در آن وجود داشت و به عنوان يكى " در آن وجود داشت و به عنوان يكى  فاطمه زهرا(س)
از مساجد سبعه، از اماكن مقدس و مورد زيارت حجاج 
و زائران در شهر مدينه ى منوره بود، توسط شهردارى 
مدينه به پاركى كه براى تفريح و تفرج مردم ساخته 
نام گذارى  (پارك فتح)"  الفتح  "حديقه  نام  به  شده و 

شده، ملحق گرديده است.

د) غار حراء:
عمدتًا  دست فروش هاي  حضور  سبب  به  هرچند   
پاكستاني پله هايي در دل كوه تراشيده شده تا دسترسي 
به اين غار كه محل عبادت رسول خدا و محل نزول 
از  اما هيچ گاه  گردد  تسهيل  است،  قرآن  آيات  اولين 
سوي حكومت مركزي مورد توجه و ساماندهي قرار 

نگرفته است.

ه) محل ميالد رسول خدا:
 اين مكان مقدس نيز كه شرح آن در تاريخ آمده است، با اين كه شامل بافت توسعه اي 
مسجدالحرام نشده است اما امروزه تبديل به كتابخانه گشته است و هيچ نماد و اشاره اي به 

آن واقعه ي تاريخي ندارد. 

و) مناطق تاريخي جنگ هاي صدراسالم: 
مشهورترين منطقه ى بين اين موارد، كوه احد است كه جنگ احد در كنار آن به وقوع پيوسته مشهورترين منطقه ى بين اين موارد، كوه احد است كه جنگ احد در كنار آن به وقوع پيوسته 
است اما به مرور زمان و به سبب بي توجهي متوليان امر (و شايد با علت هاي خاص!) شاهد 
تخريب و همين طور تبديل جغرافيايي منطقه و بناى ساختمان هاي جديد جهت ناپديد كردن 

آثار اين مناطق است.
موارد فوق بخشي از مناطق تاريخي صدراسالم است كه متأسفانه امروزه مورد تخريب قرار 
گرفته يا روبه نابودي رفته است. از اين دست موارد بسيار است و شايد به جرأت بتوان گفت 
كه موارد باقيمانده از تاريخ صدر اسالم بسيار اندك است و اين امر خيانتي آشكار در حق 
امت اسالمي است. از تنها بخش هاي باقيمانده از صدر اسالم مي توان به محوطه ي قديمي 
مسجدالنبي (محراب و منبر رسول ا...، صفه، خانه ي امام علي(ع)، ستون هاي مسجد) و مسجد 

الحرام و اركان اصلي آن اشاره نمود. 
جاي خالي موزه اي كه در آن اشاره اي به اين موارد داشته باشد و آثار تاريخي را به نمايش 
عموم بگذارد نيز در كنار اماكن زيارتي خالي به نظر مي رسد. البته موزه اي در منطقه ي تبوك 
وجود دارد كه هرچند ناقص است اما همان نيز به سبب دوري مسير مورد بازديد افراد زيادي 

قرار نمي گيرد.
هنگامي كه در "باميان" افغانستان مجسمه هاي عظيم بودايي مورد تخريب تفكر طالباني 
قرار گرفت، اعتراضات جهاني افكار عمومي تمام جهان را به سوي اين نقطه متوجه نمود اما 
متأسفانه جريان پوشاندن و نابودي خاطره هاي تاريخي به تدريج در طول سده ي اخير توسط 
حاكميت عربستان جريان داشته و دير نخواهد پائيد كه به سبب نگرش نخست كه بيان شد 

و با بهانه ي نگرش دوم، اثري از خاطرات امت اسالمي به جاي نمي ماند.
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ورودى شهر و هويت شهرى
( با تأكيد بر ورودى هاى شهر مشهد)

چكيده:
فضاى ورودى شهرها مفصل اتصال دهنده ي فضاى داخل شهرها و فضاى طبيعى خارج شهر مى باشد كه هم چون ديگر فضاهاى شهرى توقعاتى بر آن 
مترتب است. تحوالت اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى ناشى از مدرنيزه شدن زندگى امروزى، فضاهاى شهرى را در هر منطقه و ناحيه  تحت تأثير 
خود قرار داده است. فضاى ورودى شهرهاى ما نيز از اين امر مصون نمانده اند و امروز حتى داراى حداقل ويژگى هاى فضاى شهرى مطلوب نيستند. 
از اين رو با تبديل فضاى ورودى شهر قديم (برج، بارو، دروازه و...) به كريدور ورودى با ساختمان هاى زشت و فرسوده، تعميركارى ها، كاربرى هاى 
نظامى، انبار مصالح و... مواجه هستيم. كيفيت اين ساخت وسازهاى حاشيه ي ورودى به صورت پراكنده نشان از خود رو بودن جريان توسعه و نبود 
نظارت بر اين فضاهاست، كه باعث كاهش در كيفيت محيطى عملكرد حوزه مى شود. هويت يكى از اركان شخصيت است. لذا ايجاد شخصيت يكى 
از اهداف طراحى شهرى است. ورودى هاى شهرى يكى از پرسپكتيوهاي خاص شهرى است كه در ايجاد شخصيت شهر اهميت دارند و امروزه در 
طراحى ورودى شهر كه به عنوان مدخل هر شهر است و باعث شكل گيرى تصور ذهنى مردم و مسافران از شهر مى شود، كمتر به مسئله ي هويتى هر 
شهر كه نشان از هويت شهرى است، توجه شده است. مشهد به عنوان دومين كالن شهر مذهبى جهان، كه گردشگران زيادى به خود جذب مى كند 
داراى 4 محور ورودى است ولى اين ورودى ها نيز به مشكالت گفته شده دچار است كه بايد اين ورودى ها را متناسب با جذب گردشگران طراحى كرد. 
هدف از اين مقاله ارائه ي راهكارهايى است براى طراحى اصولى ورودى هاى شهر به عنوان معرف هويت شهرى كه باعث مى شود كه هر مسافر و يا 

فردى كه ابتدا وارد شهر مى شود با طراحى مناسب ورودى به هويت شهر پى ببرد.
روش مطالعه وگردآورى اطالعات اين تحقيق توصيفى است و منابع مورد استفاده به صورت كتابخانه اى و نظرى است و در برخى موارد از منابع 

اينترنتى نيز استفاده شده است.
واژگان كليدى :

((Entry city, Urban identity, City, Urbandesig ورودى شهر، هويت شهرى، شهر، طراحى شهرى 

مريم قاسمى
 كارشناسى ارشدجغرافيا برنامه ريزى شهرى، دانشگاه فردوسى مشهد

گزيده پژوهش

Entry city and urban identity 
(With an emphasis on Entry’s Mashhad)

مقدمه 
ورودى شهرى در برگيرنده ي يك مسير حركتى است كه جريان ورود به شهر از طريق آن ميسر مى شود. اين عرصه كه حدفاصل بستر طبيعى بيرون شهر و محيط مصنوع 
درون شهر است، ضمن آن  كه از مختصات نسبى هر دو محيط بهره برده است، از شخصيت و هويت مستقلى نيز برخوردار مى باشد. (ابلقى، 1385 : 68). پذيرندگى، 
خوانايى و تشخيص از مشخصه هاى كيفى ورودى شهر است كه از هر ورودى انتظار آن مى رود، مقصود از پذيرندگى انتظار شخصى از پذيرفته شدن و احساس خوشايند 
كيفيتى است كه به منظور تحقق آن، ورودى " كيفيتى است كه به منظور تحقق آن، ورودى " كيفيتى است كه به منظور تحقق آن، ورودى  "داشتن هنگام ورود است. خوانايى، بر لزوم وضوح ورودى شهر به خصوص به دليل حاكميت سواره تأكيد دارد و "داشتن هنگام ورود است. خوانايى، بر لزوم وضوح ورودى شهر به خصوص به دليل حاكميت سواره تأكيد دارد و "تشخيص
هر شهر بايد معرف خصوصيات و عناصر شاخص هويتى همان شهر باشد. (روستا و ديگران، 1388 : 97) مردم بايد قادر به درك شهرشان باشند و محيط شهرى بايد 
معناى مهم خود را فاش نمايد، شهر نيز بايستى از طريق سمبل ها بيان گر موضوعات اخالقى جامعه بوده و شهروندانش را براى آگاهى از اين موضوعات آموزش دهد. 

(بهزادفر، 1386 : 42)
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ورودى به عنوان يكى از نمادها و نشانه هاى شهر، نمايان گر فرهنگ و هويت 
اغلب  در حال حاضر  است كه  آن  و ساكنين  بازديدكنندگان  در ذهن  شهر 
ورودى هاى شهر به دليل عدم توجه به ضوابط و مقررات شهرسازى و عالوه بر 
ايجاد ناخوانايى، سبب بى هويتى سياسى و فرم شهر گرديده است. لذا با توجه 
به ورودى هاى شهر به عنوان معرف هويت شهرى از طريق ايجاد مؤلفه هاى 
اصول طراحى  رعايت  تابلوها)  و مجسمه ها،  نشانه ها  (سمبل،  مثل  مصنوع 
ورودى هاى شهر و... امروزه به عنوان عاملى انكار ناپذير در شهرهاست كه 
معماران و طراحان شهرى بايد متناسب به هر شهر و هويت و كاركرد شهر 

ورودى شهر را طراحى كنند كه باعث سرزندگى شهر شود.
هدف از اين مقاله ارائه ي راهكارهايى است براى طراحى اصولى ورودى هاى 
شهر به عنوان معرف هويت شهرى كه باعث مى شود كه هر مسافر و يا فردى 

كه ابتدا وارد شهر مى شود با طراحى مناسب ورودى به هويت شهر پى ببرد.

محدوده ي مورد مطالعه
ورودى هاى شهرستان مشهد محدوده ي مورد مطالعه مى باشد كه با توجه به 
اين كه دومين كالن شهر مذهبى جهان است و ساالنه 16ـ14ميليون گردشگر 
ازسراسرجهان را به خود جذب مى كند، از ورودى هاى مناسبى برخوردار نيست 

و هويت فرهنگى و مذهبى شهر را معرفى  نمى كند.

بدنه ي تحقيق
ورودى شهر 

دروازه و ورودى يك شهر، امكان اتصال دو گستره ي طبيعى و مصنوع را 
ميسر مى سازد. اين مبادى ورودى، عرصه هاى فضايى هستند كه به صورت 
مفصل، امكان برقرارى ارتباط و ايجاد تعامل مناسب ميان فضاى بيرون شهر 
و درون شهر برقرار مى نمايند. عرصه هاى ورودى شهرها نه به عنوان فضايى 
از بطن شهر شناخته مى شوند و نه بالطبع، بخشى از ساختار فضايى بيرون 
شهرها هستند. مبادى ورودى شهرها در عين حال از نظر كاركردى به عنوان 
مبادى خروجى نيز عمل مى نمايند. به طور عام «ورودى» فضاى واسط ميان 
بيرون و درون مى باشد. ورودى هر فضا اولين مكانى است كه  با حضور در 
آن خصوصيات كلى فضا، آداب ورود، حد خصوصى و عمومى بودن و ساير 
ويژگى هاى فضا كشف مى شود. ورودى مكانى است خلق شده براى يك اتفاق 
كه معناى اين اتفاق، ورود و خروج آگاهانه از دنيايى به دنياى ديگر است. ورودى 
مكانى است كه گذار روانى از عمرى به خصوص و از بيرون به درون را ميسر 
مى شود (داورپور و مغاره، 1387، 76). در گذشته هاى دور مفهوم ورودى تنها 
يك مكان فيزيكى بوده است كه با ايجاد شهر و شهر نشين به اين مفهوم در 
طول زمان كامل و كامل تر گرديده است كه تبلور كالبدى آن را تحت عنوان 

دروازه مى شناسيم.
كه  است  ورودى  مبادى  كاركرد  مهم ترين  شهر  به  ورود  احساس  آفرينش 
اين احساس، ماحصل تعامل 3 مفهوم: ورود روانى، ورود تصويرى و ورود 
فيزيكى است. ورود روانى در بخش هاى اوليه مبادى ورودى صورت مى گيرد 
كه مخاطب به صورت ملموس، تغيير كيفيت محيط پيرامون مسير حركتى را 
درك مى نمايد. اين تغيير كيفيت مخاطب را به لحاظ روانى، منتظر ورود به 
شهر مى كند. ورود تصويرى، با ظهور اولين نشانه ي بصرى از شهر آغاز مى شود. 
به تدريج و در تداوم حركت، حس نزديك شدن به شهر به حس حضور در شهر به تدريج و در تداوم حركت، حس نزديك شدن به شهر به حس حضور در شهر 
تبديل مى شود. آن بخش از ورودى كه ناظر بر حس حضور در شهر مى باشد 

عرصه ي ورود فيزيكى خوانده مى شود. (روستا و ديگران، 1388 : 97)

روندى براى تعريف ورودى

منبع: (خادمى، جوزم، 1387 : 85)

هويت
فرهنگ عميد هويت را به معناى «حقيقت شى يا شخص كه مستقل بر صفات 
جوهرى او باشد، شخصيت، ذات، هستى و وجود، منسوب به هم» مى داند. در 
ادبيات فارسى، هويت بر شخصى داللت دارد كه از طريق درك صفات ذاتى و 
يا عرضى درك مى شود. به عبارت ديگر به هر شى داراى صفات ويژه و منحصر 
به فردى است كه آن را از ساير اشياء قابل شناسايى مى كند. (دكتر مهتامير 
مقتدايى، طاليى ژاله، 1385 : 15) كاترين و ودوار نيز مى گويد: هويت از طريق 
تشابه معين مى شود، يعنى تشابه با انسان هايى مثل ما و تفاوت با آن هايى كه 
مثل ما نيستند. مسئله ي هويت زمانى مطرح مى شود كه شخص خودش را با 
چيز ديگرى مقايسه كند. نهايتًا اين كه هوت بر ماهيت، هستى و وجودى اطالق 
مى شود كه از طريق صفات (ذاتى يا عرضى، عينى يا ذهنى) قابل شناسايى 

است. (ميرمقتدايى، طاليى، 1385 : ص17)

نقش ورودى شهر از گذشته تا امروز
1ـ نقش دفاعى و امنيتى: دروازه ها جهت حفظ امنيت داخلى شهر سودمند بودند 

زيرا كه در شب هنگام و ساير مواقع ضرورى  آن ها را مى-بستند و از شهر در 
برابر هجوم راهزنان و غارتگران محافظت مى كردند.

2ـ نقش اقتصادى: ورودى شهر به عنوان محلى جهت كسب در آمد حكومت ها 
نيز مطرح بوده است. بدين صورت كه ماليات و عوارضى كه از صادرات و واردات 
كاال اخذ مى شد و به عود جنس گمركى معروف است در كنار دروازه هاى 
با  قديم  شهرهاى  ورودى  انطباق  در  مى گرديد.  دريافت  بازرگانان  از  شهر 
وضعيت فعلى شهرها، تفاوت هايى كه ناشى از تغيير شيوه ي زندگى و عبور 
و مرور است قابل شناسايى است. امروزه اقامتگاه ها، پاركينگ ها، رستوران ها، 
و...  عمده  تجارى  معامالت  دفتر  فروشگاه هاى كوچك،  پذيرايى،  فضاهاى 
جايگزين كاروان سراهاى سابق شده است. انواع خدمات اتومبيل در مدخل 
ورودى شهرها را مى توان جايگزين بازارهاى مستقر در ورودى شهر در دنياى 
كهن فرض نمود. دولت ها نيز با استفاده از قابليت كنترلى كه در مدخل شهرها 
بر حمل و نقل بار و مسافر و حتى حيوانات دارند به كسب در آمد از طريق 

عوارضى ها و... مى پردازند.
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3ـ نقش اجتماعى: حضور شهروندان و عبور و توقف مسافران و كليه ي كسانى 
كه به سبب كار يا هر منظور ديگر از شهر خارج يا به آن وارد مى شدند در 
پيرامون دروازه هاى اصلى و مهم هر شهر يك فضاى اجتماعى پرتحرك و 
فعال پديد مى آورد و به اين ترتيب بعضى از فعاليت هاى اجتماعى و خصوصًا 
تفريحى در فضاى ورودى شهر شكل مى گيرد. نقش اجتماعى ورودى شهر در 
قالب نقش تفريحى، بدرقه و استقبال، جشن هاى ملى و مذهبى، معرفى بزرگان 

و اسطوره هاى شهر قابل بررسى است.
در گذشته اولين نشانه ي بصرى شهر در ذهن ناظر، ورودى شهرها بود (دروازه، 
حصار، بارو و...) كالبد شهر در ظرف حصار و بارو و گاه خندق قرار داشته و ورود 

به شهر از طريق حوزه ي دروازه صورت مى گرفته است.
حس ورود از طريق رؤيت حصار و بارو و ظهور كشتزار و باغات ايجاد شده و اولين 
تصوير عينى مسافران باروى شهر بوده است. ورودى ها در گذشته به لحاظ ادراكى 

و عملكردى قابل تأمل و بررسى مى باشد. (سلطان زاده، 1385 : 141)
ويژگى هاى ادراكى شامل دعوت كنندگى، هويت بخشى، ايجاد حس مكان، 
به لحاظ  و  بين فضاى خارج و درون شهر  ادراكى  و  ايجاد كريدور بصرى 
عملكردى شامل برقرارى ارتباط فيزيكى بين فضاى خارج و داخل، تأمين امنيت 
و نظارت، هدايت و جهت دهى به مسافران، معرفى سلسله مراتبى شهر و... است 
كه توجه به اين ويژگى بيانگر در نظرگرفتن توأم معنا، عملكرد و شكل در ورودى 
شهرهاى قديمى است. امروزه نيز با وجود اين كه نخستين فضاى برخورد مسافر 
با شهر ورودى آن است و نخستين تصوير ذهنى و پيش داورى هاى وى بر اين 
اساس صورت مى گيرد، هم چنان با عدم ارائه ي تصوير مناسبى از ورودى ها 

روبه رو هستيم.

حوزه ي ورودى شهر
در شهرها با ايجاد دروازه ي جديد پشت تابلوى نام شهر يا نصب پارچه 
كه روى آن به مسافرين خوش آمد گفته مى شود، صورت مى گيرد. حال 
آن  كه اين راه حل پاسخگوى توقعات مورد انتظار از يك ورودى نيست، 
مضاف بر اين كه تنها نبايد به جنبه هاى معمارانه طراحى ورودى پرداخت 
چون اين امر مستلزم طراحى و برنامه ريزى عمده اى است كه طراحى 
: 84). تمامى   از آن مى باشد. (خادمى، جوزم، 1387  معمارى بخشى 
اين كه  به  توجه  و  بر ماهيت غيرخطى ورودى شهر  تأكيد  تعريف ها 
ورودى شهرها تنها كريدور حركتى نبوده، بلكه حوزه و عرصه اى هستند 
كه كريدور حركتى را در ميان خود دارند، موارد مشتركى هستند كه در 

اين تعاريف به آن ها اشاره مى شود. 
مسير حركتى ورودى شهر به 3 حوزه با ويژگى خاص خود قابل تفكيك 
است. در اين جريان با عبور از داخل فضايى با خصوصيت مستقل، سلسله 
مراتب فضاهاى مجزا قابل تشخيص و ادراك است و در مجموع كل به 
هم پيوسته اى را تشكيل مى دهند. حوزه ي ميانى را مى توان به عنوان 
حوزه ي حدوسط كه هويت كامًال مستقل دارد در نظر گرفت. اين حوزه 
در واقع به عنوان بزرگ ترين و مؤثرترين حوزه در تبديل سكانس ها به 
يكديگر نقش مهمى را در فضاى ورودى شهر ايفا مى كند. اين حوزه با 
استقرار بر روى مرز بيرون و درون شهر و دادن فرصت كافى براى تبديل 
بيرون و درون به يكديگر، به تغيير رفتار در دو طرف ورودى كمك 
مى كند. اين فضا به عنوان يك معضل با تغيير ريتم كالبدى و با كاستن 
از يك مرتبگى در مواجهه با هر يك از 2 عرصه، تبديل ماليم دو عرصه 
به يكديگر را ميسر مى سازد. حوزه هاى كاره به عنوان حوزه هاى نيمه 

مستقل در مجموع فضاهاى ورودى عمل مى كنند.
 تقسيم بندى فضاى ورودى شهر

حوزه ي اول يا خارجى با ويژگى طبيعى بيشتر ناظر را آماده ي ورود به حوزه حدوسط مى كند، اين آمادگى براى ورود با مالحظه تغييراتى در بافت حاشيه 
(رويت كارخانجات و...) و يا تغيير آهنگ حركت وسايل نقليه صورت مى گيرد.  اين حوزه نقش ارتباط اوليه ي بيرون و طبيعت به حوزه ي ميانى و در نهايت با 
پديده ي شهر فراهم مى كند. حوزه ي داخلى با ويژگى مصنوع بيشتر ارتباط حوزه ي حد وسط را با عناصر مصنوعى شهر ميسر مى سازد و در واقع تداوم حس 

نزديك شدن به شهر كه در حوزه ي حدوسط وجود دارد را به حس حضور در شهر در اين حوزه تبديل مى شود.

تأثير حركت، سرعت و زمان در فضاى ورودى شهر
فضاى ورودى شهر شامل يك مسير حركت است كه جريان ورود به شهر را با توجه به سرعت حركت و زمان حركت تسهيل مى بخشد. اسامى مختلفى كه 
براى فضاهاى مخصوص حركت وجود دارد، نشان گر اين است كه براى انسان انواع مختلف حركت وجود دارد، از جمله اتوبان، كريدور، راه، خيابان اصلى، 
فرعى و... از آن جمله اند. هر چه سرعت بيشتر شود جزئيات كمترى براى درك باقى مى ماند. با اين ترتيب ادراك محيط براى ما از داخل يك اتومبيل در 
حال حركت با ادراك ما از همان محيط در حال پياده روى اختالف زيادى دارد. (گروتر، 1383 : 405) زمان حركت رابطه ي معكوس با سرعت حركت دارد. 
در فضاهاى ورودى شهرى سرعت و زمان حركت يكى از مؤلفه هاى موثر در ادراك فضاهاى مجزا و تشخيص يا سلسله مراتب فضايى و عملكردى به هم 

پيوسته مى باشد.

كيفيت ورودى شهرها و ارزيابى مولفه هاى كيفيت محيطى در حوزه هاى ورودى شهر
كيفيت محيطى در ورودى شهرها را مى توان به صورت زير مورد ارزيابى قرار داد:

سازمان فضايى: سازمان ادراكىـ  سازمان بصرىـ  سازمان كالبدى 
سازمان فعاليتى: ارتباطى (ترافيكى)ـ   محيط زيست

در ارزيابى مؤلفه هاى كيفيت محيط هر چه هماهنگى بين مؤلفه ها بيشتر باشد، ادراك فضا سهل تر صورت مى گيرد و تصوير ذهنى عميق ترى از آن به 
جاى مى ماند. در فضاهاى شهرى همچون فضاى ورودى، دستيابى به اين امر نيازمند انجام اقداماتى است كه در اين عرصه صورت مى گيرد. اقداماتى كه 
به صورت چندجانبه تمامى مسائل فرمى و محتوايى را در بر داشته باشد.  در اين راه وجود يك الگوى جامع براى متخصصين مى تواند در بررسى و ارزيابى به صورت چندجانبه تمامى مسائل فرمى و محتوايى را در بر داشته باشد.  در اين راه وجود يك الگوى جامع براى متخصصين مى تواند در بررسى و ارزيابى 

مولفه هاى كيفى حوزه ورودى، نقش اساسى ايفا كند.

حوزه ي اول يا خارجى با ويژگى طبيعى بيشتر ناظر را آماده ي ورود به حوزه حدوسط مى كند، اين آمادگى براى ورود با مالحظه تغييراتى در بافت حاشيه 
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جدول 1: بررسى مؤلفه هاى كيفيت محيط درسه حوزه ي (خارجى،ميانى،داخلى)فضاى ورودى شهر

(منبع: خادمى، جوزم، 1387 : 88 )

مشهد و ورودى هاى نامناسب آن
شهرستان مشهد در طول جغرافيايى59درجه و15دقيقه تا 60درجه و36دقيقه 
و عرض جغرافياى 35 درجه و 43 دقيقه تا 37 درجه و 8 دقيقه گسترده است. 
محدوده ي شهرستان مشهد از شمال به جمهورى تركمنستان و شهرستان 
درگز، از غرب به شهرستان چناران و نيشابور، از شرق جمهورى تركمنستان 
و سرخس و از جنوب به شهرستان تربت جام، فريمان و تربت حيدريه محدود 
اين  اين شهرستان حدوداً 13500 كيلومتر مربع مى باشد. در  است. وسعت 
شهرستان دو رشته كوه مهم وجود دارد، رشته كوه بينالود در غرب و جنوب 
غربى و رشته كوه هزارمسجد كه در شمال شرق شهرستان قرار دارند و اژدركوه 
در 30 كيلومترى مشهد از كوه هاى مهم اين رشته كوه ها محسوب مى شود. 
شهرستان مشهد در ارتفاع 985 مترى از سطح دريا واقع شده و داراى مناطق 
كوهستانى با قله هاى مرتفع و مناطق جلگه اى و نيمه كويرى تا كويرى مى باشد 

(محمد صالحى فرد 1382)
ورودى هاى مشهد به عنوان كالن شهر مذهبى كشور فاقد نمايه هاى فرهنگى و 
مذهبى متناسب و درشان اين شهر مذهبى است. در جاده هاى ورودى مشهد دور مذهبى متناسب و درشان اين شهر مذهبى است. در جاده هاى ورودى مشهد دور 
تا دور جاده در دو طرف مشاغل مزاحم و آالينده به چشم مى خورد و خانه هايى 

كه هر كدام به سليقه اى بنا شده است. كوين لينج در تئورى شكل خوب شهر، 
هفت ارزش را براى سنجش شكل خوب شهر مطرح مى كند. شامل: سرزندگى، 
معنى تناسب، دسترسى، نظارت و اختيار، كارايى و عدالت معيار يا سنجش شامل 

پنج مورد زير است:
1ـ ساختار
2ـ هويت

3ـ شفافيت 
4ـ سازگارى
 5ـ خوانايى

 (لينچ، 1374 : 92,167)
«معنى»  معنى هستند.  ريخت شناسانه  و  اجزاى شكلى  از  ساختار  و  هويت 
يعنى اين كه شهر تا چه اندازه مى تواند به وضوح درك شده. از نظر ذهنى قابل 
شناسايى باشد و ساكنانش آن را در زمان و مكان به تجسم در آورند و تا چه اندازه 
آن ساختار ذهنى با ارزش ها و مفاهيم جامعه در ارتباط است. يعنى انطباق محيط 

با توانايى هاى احساسى و ذهنى و ساختارهاى فرهنگى. (لينچ، 1381 : 152)با توانايى هاى احساسى و ذهنى و ساختارهاى فرهنگى. (لينچ، 1381 : 152)
به زعم لينچ، ساده ترين شكل بيان معنى در خصوص مفهوم اين واژه، هويت 
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است. در واقع، معنى يك محل يعنى حدى كه شخص مى تواند يك مكان را 
به عنوان مكان متمايزى از ساير مكان ها شناخته و بازشناسى نمايد. به طورى به عنوان مكان متمايزى از ساير مكان ها شناخته و بازشناسى نمايد. به طورى 
كه شخصيتى مشخص، بى نظير و يا حداقل مخصوص به خود را دارا شود. 
اين كيفيتى است كه طراحان غالبًا در جستجوى آن بوده و درباره ي آن بحث 
مى كنند، هويت، عملكردى واضح تقريبًا عملى و قابل پيش بينى دارد. (دكتر 

بهزاد فر مصطفى، 1386 : 38)

عوامل و نشانه هاى هويتى شهر
ايثار و اعمال مى تواند به عنوان يكى از  سمبل ها: توجه به باطن و معناى 
نمادها  نمايد.  نقش  ايفاى  اجتماع  و  فرد  هويت دهنده ي  عوامل  مهم ترين 
با تاريخ و محيط اعتقاداتش بيان نمايد. ( نقى  مى توانند رابطه ي انسان را 

زاده 1386 : 350 ) 
نشانه ها: عناصرى كه از نظر ظاهرى اطالعاتى را به ناظر القا مى كند و اين 
اطالعات ناظر را به شناخت شهر و عنصر شهرى و تميز آن از ساير شهر ها 
و عناصر همان شهر هدايت مى كنند. مى توان آن را معادل هويت ظاهرى و 

طبيعى انسان قلمداد كرد. 
عملكرد: عملكردهايى كه به عنوان نشانه هاى هويتى شهر ظاهر مى شوند، 
عمومًا عملكردهايى هستند كه مردم از ساير شهرها و حتى از ساير كشورها براى 
بهره گيرى از آن به شهر مورد نظر مى آيند. برخى از جنبه ي هويت عملكردى با 
استفاده از ويژگى هاى طبيعى به وجود آمده اند. برخى ناشى از برنامه هاى سياسى 

و اقتصادى و جنبه ي فرهنگى و تاريخى هستند. ( نقى زاده، 1386 : 353 )
زمانه : عصر و دوران نشانه ي هويت محيط زندگى انسان ايفاي نقش مى كند. 
كه  ويژگى هاست  برخى  به  متصف  ديگرى  موضوع  هر  مانند  زمانه اى  هر 
مجموعه ي اين ويژگى ها هويت او را مى سازند و نشانه هاى ديگر از جمله 
فرم عمومى و اصالت و صوت و فناورى و خاطره ي جمعى، همگى نشانه هاى 

هويت شهرى مى باشند.

درك فضايى و هويت شهرى 
الگوى اساسى شهر، عملكردهاى  بايد قادر به درك شهرشان باشند.  مردم 
عمومى و موسسات آن را بشناسند و از فرصت هاى موجود آگاهى يابند، محيط 
شهرى بايد معانى مهم خود را فاش نمايد، شهر بايستى از طريق سمبل ها 
بيانگر موضوعات اخالقى جامعه بوده و شهروندانش را براى آگاهى از اين 

موضوعات آموزش دهد.
قابليت زندگى، هويت، اصالت و فرصت هاى شهرى از خصوصيات مثبت محيط 
شهرى است كه بايد در خدمت فرد و شهروند و واحدهاى كوچك اجتماعى قرار 
گيرد. ساختار شهر بايستى به طور مستقيم از طريق نهادها و به طور نمادى 
از طريق فضاهاى عمومى اش دعوت كننده و شوق حيات عمومى باشد. (دكتر 
بهزادفر مصطفى، 1386 : 42 ) هويت بيش از آن كه معطوف به گذشته باشد 
به واسطه ي ارتباط با توقعات افراد، حال را در بر مى گيرد و حتى بايد بتواند تا 
آينده امتداد يابد. براى شفافيت هويت يك شهر بايد مؤلفه هاى زنده شخصيت 
آن را شناخت. مؤلفه هاى يك شهر مثل انسان داراى 2 بعد عينى يا كالبدى و 
ذهنى يا روحى است كه مى تواند از طريق 3 محيط طبيعى، مصنوع و انسانى 
را از همديگر تفكيك گردد. متغيرهاى هويت اين مؤلفه ها اگر داراى صفات 
اجتماعى مى باشند، نقش شاخص و معرف هويتى را ايفا مى كنند. براى بررسى 
هويت هر شهر مى-بايست صفات اختصاصى هر متغير در مولفه هاى طبيعى، 

مصنوع و انسانى را شناخت.

جنبه هايى كه در ايجاد شخصيت شهر اهميت دارند به قرار زير است:
1ـ زمينه ي كالبدى شهر كه بر حسب اقليم، توپوگرافى و ديگر عناصر شاخص 
جغرافيايى چون: رودخانه ها، درياچه ها، دريا و انواع حيات گياهى و جانورى ـ  

بويژه درختان مشخص مى شود.
شهر،  برون  و  درون  به  ديد  شامل  شهر  خاص  پرسپكتيوهاى  و  ديدها  2ـ 
شامل خط آسمان، ديدهاى متوالى و عناصر يا تركيبى از عناصر كه نقش 

نشانه اى دارند، مرزها و لبه ها، نقاط ورودى يا دروازه ها و الگوى فضاهاى باز. 
(ميرمقتدايى، طاليى، 1385 : 41) 

در ورودى هاى مشهد، هيچ نشان هويت فرهنگى يا تاريخى و مذهبى در اين 
كالن شهر كه قدمتى ديرينه دارد نمى يابيد. مشهد در حالى در پيشانى ورودى 
خود چنين منظره هايى را به معرض نمايش گذاشته است كه عالوه بر وجود 
حرم مطهر امام رضا (ع) در اين شهر، از پيشينه اى عميق در حوزه ي فرهنگ و 
ادب برخوردار است و بزرگانى چون فردوسى حكيم در اين شهر روز و روزگارى 
زندگى مى كردند و عناوين چون پاژ، سناباد و... همه مؤيد پيشينه ي عميق 
فرهنگى اين شهر كهن است. در حال حاضر مشهد داراى چهار ورودى مهم 
از جمله ورودى جاده ي نيشابور، ورودى قوچان، ورودى كالت و نهايتًا ورودى 
سرخس است كه در اين ميان ورودى جاده ي نيشابور و ورودى جاده ي قوچان 
بيشترين حجم زائر و مسافر را به خود اختصاص مى دهد. وجود جاده هاى 
ناهموار و نا ايمن در كنار مناظر نا زيبا و مشاغل مزاحم و... در شأن شهرى مانند 
مشهد نيست اين موضوع را حتى كارشناسان شهر سازى نيز تأكيد مى كنند و 
معتقدند ورودى شهر مشهد فاقد هويت فرهنگى است. مبادى ورودى مشهد 
فاقد نشانه هاى هويت فرهنگى است  در يكى از ورودى هاى مشهد در مسير 
جاده با مشكل قديمى كارخانه كمپوست روبه رو مى شويم كه اين موضوع 
مى تواند حس بدى را به افراد در هنگام ورود به شهر منتقل كند، ضمن اين كه 
در يكى ديگر از ورودى هاى مشهد با دشت ها و بيابان هاى باير و خشك روبه 
رو مى شويم و در كنار آن كارگاه ها و كارخانه به چشم مى خورد. ورودى شهر 
تصويرى از روح آن شهر است و ما در ورود به شهر مشهد تصويرى مشوش 
از روح شهر را مى بينيم. گاهى اوقات محوطه هايى براى اسقاط خودروهاى 
فرسوده در جاده هاى ورودى به مشهد نيز مشاهده مى شود كه جلوه ي مناسبى 
براى شهر ندارد. هويت شهرى مجموعه اى از صفات، مشخصات و عناصر 
فيزيكى است كه بخشى از خاطرات عمومى شهروندان تلقى مى شود و هويت 
شهرى را مى توان روح يك شهر قلمداد كرد زيرا در آستانه ي ورود به شهر زائر 
يا مسافر و حتى شهروند در برابر اين خاطره ي مشترك در برابر روح شهر قرار 

مى گيرد و اين سبب مى شود ارتباط بهترى با شهر برقرار كند. 
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راهكارهاى پيشنهادى 
عوامل موثر در طراحى فضاى ورودى موفق:

از آن جا كه ادراك بصرى مهم ترين ادراك ما از فضاست، حركت در فضا نقش 
مهمى در كمك به ايجاد اين حس مكان قوى دارد. در طراحى فضاها براى 
يادمان سازى و ايجاد محرك هاى بصرى از شيوه هاى مختلفى مى توان بهره 
برد كه هر يك در تغيير، تنوع، وحدت و توالى فضاها در طول يك مسير يا در 
القاى فضاى ادراكى و ايجاد حس مكانى قوى عمل كرده و آن را تشديد مى كند. 

مهم ترين اين عوامل عبارتند از:
1ـ ميزان محصوريت فضايى     

 2ـ  بعد فضا (تعريف شدگى آن)      
 3ـ تسلسل فضايى   
 4ـ سرعت و حركت 

با توجه به اين عوامل در فضاهاى ورودى شهرها با در نظرگرفتن ميزان سرعت 
و حركت در مسير ورودى مى بايست بعدهاى تعريف شده با تناسب موجه، داراى 
ريتم و هارمونى به نحوى تنظيم گردد تا براى ناظرى كه امروزه با سرعت باالى 
وسيله ي نقليه ي خود آن را رويت مى كند معناى بيشترى بر آن تشخيص داده 
و تصوير ذهنى عميق ترى در وى ايجاد گردد تا هويت فضايى و خاطره انگيزى و تصوير ذهنى عميق ترى در وى ايجاد گردد تا هويت فضايى و خاطره انگيزى 
در نهايت كيفيت محيطى آن بيش از بيش جلوه گر شود. مهم ترين احساسى 
كه بايد در مسافر وارد شده به شهر القا شود حس ورود است كه در وهله ي اول 
روانى و سپس عينى و فيزيكى مى باشد. از آن جا كه مشخص كردن ابتدا و انتهاى 
حوزه ي ورودى امرى غير ممكن است و به لحاظ جنبه هاى روانى (ادراك آن) 
مهم-ترين بخش تنظيم كننده ي پيكره و بدنه ي اصلى ورودى، ابتدا و انتهاى 
آن مى باشد كه فصل مشترك برداشت هاى متفاوت است.كيفيت بصرى باال در 
اطراف مسير ورودى به دليل حفظ سيماى طبيعى منطقه موجب هويت بخشى 
و ايجاد انگيزه ي ورود در مسافر مى گردد. عالوه بر آن نشانه-گذارى با عناصر 
مصنوع شهرى (مانند: پرچم ها، پالكاردها، عاليم و...) در طول مسير ورودى و 
هم چنين حفظ شيب موجود در مسير باعث هويت-بخشى، خوانايى، هدايت و 

جهت دهى مسافران مى گردد.

از  پس  آن ها  محيطى  كيفيت  افزايش  و  شهرى  ورودى  ساماندهى  براى 
ارزيابى هاى صورت گرفته مى بايست در واجد شرايط كردن عرصه ي ورودى به 

نحوى كه يك عرصه ي ورودى شهرى عام محسوب گرد اقدام كرد.
و  ورودى ها  ديگر  از  خاص  و  متمايز  ويژگى هاى  با  ورودى  بايد  هم چنين 
سازگار با شرايط و مختصات شهرى خاص خود طراحى شود. امروزه براساس 
عناصر  تعدد  ناظر،  بودن  متحرك  بالطبع  و  پديده هايى چون حركت سواره 
جذاب اما تعريف نشده در پيرامون شهر، وسعت و پراكندگى عظيم سطح شهر، 
محورهاى ارتباطى قوى فاقد شهريت و مقوله هايى از اين است در ورود به 
شهرتحقق مصداق هاى معمارانه اى جديد را طلب مى كند. امروزه در شرايط 
جديد شهرنشينى ضرورى است عناصر معمارانه از نو تعريف شود و شيوه ي 
بكارگيرى آن ها در الگوهاى فضايى نيز متناسب با حيات امروزه و آينده ي شهر 

اختيار شوند. (حائرى : 1375، 48)
رنگ يكى از مهم ترين ابزارهايى است كه مى تواند جهت حفظ تقويت خوانايى 
و هويت در تك تك فضاهاى شهرى مورد  استفاده قرار گيرد. رنگ ها معانى 
نمادين دارند و حّتى در تصورات ذهنى ما نيز هر بنا با رنگ هاى خاصى تداعى 
و  و مساجد  مذهبى  بناهاى  يادآور  به  آبى  و  فيروزه اى  رنگ  مثًال  مى شود. 
رنگ هاى تند و شاد يادآور فضاهاى كودكان مى باشد. در حالى كه امروزه رنگ رنگ هاى تند و شاد يادآور فضاهاى كودكان مى باشد. در حالى كه امروزه رنگ 
در تمام شهرها و محله ها به صورت تصادفى و سليقه اى به كار گرفته مى شود 
طورى كه بخش هاى تازه ي ساخت شهرى كويرى يا در حاشيه ي درياى خزر 

تفاوت چندانى با شهر هاى ديگر مثًال تهران ندارد. 

عالوه برموارد ذكرشده در باال عوامل مشروحه ي زير نيز در زمينه ي طراحى 
يك ورودى موفق نقش به سزايى دارد:
1ـ ارتقاى حس مكان در ورودى شهر 

2ـ بهره ورى مناسب از پتانسيل هاى ورودى شهر با توجه به امكانات آن ها 
3ـ ايجاد فضاهاى تفريحى و عملكرد تفرجى با حفظ جاذبه هاى محيطى 

4ـ ايجاد و گسترش زيرساخت هايى الزم جهت تجهيز ورودى شهر 
و  هم جوارى  سازگارى،  معيارهاى  به  توجه  با  كاربرى ها  سازماندهى  5ـ 

مطلوبيت 
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6ـ ايجاد مجموعه هاى خدماتى متمركز در فضاى ورودى به منظور دسترسى 
آسان و سريع به انواع خدمات بين راهى، مسافرتى و فراغتى 

7ـ ايجاد مراكز عرضه و نمايش محصوالت بومى و سنتى، محلى در مكان هاى 
مناسب در پهنه ي ورودى با دسترسى مناسب 

8ـ ايجاد دسترسى هاى مناسب در عرض و هم چنين در طول محور به منظور 
ارتباط با فضاهاى اطراف 

9ـ توسعه ي فضاى سبز و گونه هاى گياهى بومى در محدوده با توجه به شرايط 
طبيعى و فيزيكى حاكم بر محدوده 

10ـ ساماندهى مبلمان شهرى در محدوده براى اين كه گردشگران و مسافرين 
تصوير مناسبى ازشهر درخاطره ي خودداشته باشند

11ـ تقويت عملكردهاى مطلوب مؤثر و باارزش و حذف و انتقال عملكردهاى 
نامطلوب

نتيجه گيرى:
وضعيت موجود مبادى شهرها در كشورمان به قدرى نا بسامان و طراحى نشده 
شكل گرفته است كه به راستى مى توان از آن ها به عنوان فضاهاى رها شده ي 
شهرى ياد كرد. اين نا بسامانى از يك سو ناشى از تجمع كاربرى هاى ناسازگار 
با فضاى مطلوب شهرى در محل ورودى شهرهاست (كارواش، تعميرگاه هاى 
اتومبيل و كارگاه هاى پراكنده ي صنعتى) از سوى ديگر كيفيت نازل ساخت و 
سازهاى بدون طرح قبلى در حاشيه ي بالفصل اين محورهاى شهرى، فضاهاى 
مغشوش و ناهماهنگى ايجاد نموده كه به لحاظ بصرى بسيار آلوده اند! نازل بودن 
شاخصه هاى خوانايى اين محورها به عنوان فضاى شهرى، از ديگر مشكالت 
دست به گربيان ورودى شهرهاست. اين فضاها هم چنين، توقعات موردى از 
ورود شهر را بر آورده نساخته كه به عنوان اولين فضاهاى شهرى كه در مقابل 
تازه واردين قرار مى گيرد، پذيرندگى و تشخيص الزم را ندارند. (ابوعلى،1388: 
96 ) ورودى هاى امروز تنها به عنوان عنصرى جهت مشخص كردن محدوده ي 
شهر عمل مى كنند. آن چه امروزه در ورودى شهرها مشاهده مى شود، تنها 
تقليدى ناآگاهانه از كالبد و شكل ظاهرى دروازه هاست. در حالى كه مسافر 
يا گذرنده، هنگام نزديك شدن به شهر بتواند تصويرى كلى از بافت و زندگى 
شهر را در ذهن خود مجسم بدارد. گستردگى اين تصوير و جامعيت آن با 
نزديك شدن به شهر و شكل بسترى كه شهر در آن قرار گرفته، متفاوت است. 
بى توجهى به زمينه، امرى است كه موجب بى هويتى هر چه بيشتر شهرهاى 
امروزه شده است. ورودى شهرها به عنوان اولين نقاطى كه اكثر مسافران با 

آن برمى خورند، بخش عمده ي تصوير اوليه ي شهر را شكل مى دهد. تصاوير و 
حال و هوا و قوت مكان آن ها در شكل دهى ذهنيت مخاطبان در رابطه با شهرى 
كه پيش رو خواهند داشت بسيار مؤثر است. به هم خوردن تسلسل مراتب در 
نظام كالبدى شهرها سبب شده تا ورودى شهرها كه يكى از حلقه هاى اين 
اتصال است، عملكرد مناسبى نداشته باشد، نقش خود را به خوبى ايفا نكنند و 
حامل پيام، معما و يا تصويرى از شهر نباشد. (سعيد معصومى، 1389) فضاى 
ورودى شهرها نيازمند ايجاد سلسله مراتب در مسير حركتى جريان ورود به 
شهر مى باشد تا از يك مرتبگى ورود به شهر مواجه ي ناگهانى دوعرصه با هم 
جلوگيرى شود. در اين ميان توجه به حوزه هاى واسط فضاى خارج شهر به 
فضاى داخل شهر بهترين ابزار براى دست يابى به اين امر است. اين حوزه ها 
كه شامل حوزه هاى مستقل و نيمه مستقل است به عنوان مفصل، تغيير ريتم 
و آهنگ ورود به شهر را ممكن مى سازد. اين مفاصل بايد ويژگى هاى فرمى، 
عملكردى و معنايى را كه در هر فضاى شهرى الزم است، داشته باشد. طراحى 
و اقدامات صورت گرفته در هر حوزه مى بايست با جايگاه و توقعاتى كه از آن 
حوزه انتظار مى رود متناسب بوده و با تأمين مؤلفه هاى كيفى فوق به فضاهايى 
در شأن نام ورودى شهرى برسيم كه با هويت خاص و ايجاد خاطرات جمعى، 
تا مدت ها در ذهن هر مسافر و شهروندى باقى بماند.(خادمى، جوزم، 1388 : 
88) با شروع مدرنيسم در غرب تحولى شگرف در معمارى و شهر سازى غربى 
به وقوع پيوست. برخورد مدرنيسم با شهرهاى اسالمى نبايد با همان انگاره هاى 
غربى كه از فرهنگ، عوامل اقتصادى و اجتماعى سنن مغرب زمين نشأت 
مى گيرد باشد. البته اين به معناى عدم توسعه ي شهرهاى اسالمى نيست، بلكه 
يك شهر اسالمى ضمن بهره مند شدن از مزاياى يك شهر مدرن، بايستى با 
حفظ هويت و روحيه ي اسالمى و ميراث فرهنگى غنى، در بستر زمان به مسير 
خود ادامه دهد.امروزه معماران و شهرسازان به بهانه ي مدرنيته در شهرهاى 
اسالمى دست به اقداماتى مى زنند كه فاقد هر گونه هويت اسالمى است كه 
بيننده با ديدن اين آثار نه تنها احساسش نسبت به هويت و تشخيص شهر 
بيشتر نمى شود بلكه فراموش مى كند در كدام شهر و با كدام روحيه و با چه 
هويتى زندگى مى كند. مانند محبوعه الخيريه در رياض و برج جان هانكوگ 
در بوستون. در برخى شهرهاى اسالمى مدرنيته موجب رشد و توسعه شهرها 
با حفظ هويت و آداب و سنن اسالمى آن ها شده است. (مركز شهر رياض) با 
بازسازى مركز اين شهر سعى شده هويت شهرى و روحيه ي اسالمى آن حفظ  
شود. معماران و شهر سازان مى توانند از مدرنيته به مثابه ي بسترى مناسب براى 
رشد و توسعه ي شهرهاى اسالمى استفاده كنند، ليكن آن چه كه اين بستر را 
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شكل مى دهد و هويت مى بخشد، مجموعه  ي خصوصيات فرهنگى، اجتماعى، شكل مى دهد و هويت مى بخشد، مجموعه  ي خصوصيات فرهنگى، اجتماعى، 
سياسى، اقتصادى و محيطى جامعه اى است كه قرن ها در اين شهرها با اصالت سياسى، اقتصادى و محيطى جامعه اى است كه قرن ها در اين شهرها با اصالت 
فرهنگى و با اتكا به آداب و سنن خود زندگى كرده اند و تمدن هاى گوناگون فرهنگى و با اتكا به آداب و سنن خود زندگى كرده اند و تمدن هاى گوناگون 
و در عين حال، وحدت بخش اسالمى را به بشريت ارائه كرده اند. ( شهريارى، و در عين حال، وحدت بخش اسالمى را به بشريت ارائه كرده اند. ( شهريارى، 

1380، ش 63-62 : 56) 1380، ش 62-63 : 56) 
هم چنين مبادى ورودى شهرها از جمله فضاهاى فراموش شده ي آن ها بوده كه هم چنين مبادى ورودى شهرها از جمله فضاهاى فراموش شده ي آن ها بوده كه 
از مشكالت و نابسامانى هاى متنوعى برخوردار مى كند. اين نابسامانى ها در 2 از مشكالت و نابسامانى هاى متنوعى برخوردار مى كند. اين نابسامانى ها در 2 
سطح نمود مى يابد. برخى از اين نابسامانى ها منجر به آن گرديده اند كه مبادى سطح نمود مى يابد. برخى از اين نابسامانى ها منجر به آن گرديده اند كه مبادى 
ورودى از حداقل مولفه هاى خوانده شدن به عنوان يك محيط مطلوب شهرى ورودى از حداقل مولفه هاى خوانده شدن به عنوان يك محيط مطلوب شهرى 
بى بهره باشند. تصاوير اكيفيتاتى كه امروزه در قالب ورودى هاى شهرها در اختيار بى بهره باشند. تصاوير اكيفيتاتى كه امروزه در قالب ورودى هاى شهرها در اختيار 
قرار مى گيرد، اين عرصه ها را به پست ترين اليه هاى فضايى شهرها تبديل قرار مى گيرد، اين عرصه ها را به پست ترين اليه هاى فضايى شهرها تبديل 
نموده است. كيفيت ساخت و سازهاى حاشيه ي مبادى ورودى كه به صورت نموده است. كيفيت ساخت و سازهاى حاشيه ي مبادى ورودى كه به صورت 
مجتمع هاى پراكنده و مستقل ظهور يافته اند، بر فقدان برنامه ريزى و خود رو مجتمع هاى پراكنده و مستقل ظهور يافته اند، بر فقدان برنامه ريزى و خود رو 

بودن جريان توسعه و نيز نبود نظارت در مبادى ورودى تأكيد مى ورزند. بودن جريان توسعه و نيز نبود نظارت در مبادى ورودى تأكيد مى ورزند. 
در سطح دوم: فقدان غالب ويژگى هاى كليدى هيچ گونه سنخيت و تناسبى در سطح دوم: فقدان غالب ويژگى هاى كليدى هيچ گونه سنخيت و تناسبى 
ميان شرايط موجود اين حوزه ها با كيفيت فضايى مورد انتظار از مبادى ورودى ميان شرايط موجود اين حوزه ها با كيفيت فضايى مورد انتظار از مبادى ورودى 
را بر قرار نمى سازد و جريان توسعه ي كالبدى شهرها با سرعت بيشترى دنبال را بر قرار نمى سازد و جريان توسعه ي كالبدى شهرها با سرعت بيشترى دنبال 
مى گردد. با توسعه ي گريز ناپذيرى شهرها، عرصه هاى مبادى ورودى شهرها مى گردد. با توسعه ي گريز ناپذيرى شهرها، عرصه هاى مبادى ورودى شهرها 
نيز به بخش از بافت درون آن ها تبديل مى گردنند. نگاه به گذشته و تأمل در نيز به بخش از بافت درون آن ها تبديل مى گردنند. نگاه به گذشته و تأمل در 
ارزش هاى تاريخى مبادى ورودى، بررسى زمينه هاى تداوم مفاهيم ميراثى ارزش هاى تاريخى مبادى ورودى، بررسى زمينه هاى تداوم مفاهيم ميراثى 
شهرهاى تاريخى در كالبد جديد و در اشكال متناسب و نو و كارآمد را ايجاب شهرهاى تاريخى در كالبد جديد و در اشكال متناسب و نو و كارآمد را ايجاب 
مى نمايد. نگاه به حال به همراهى و هماهنگى شأن و جايگاه حوزه هاى ورودى مى نمايد. نگاه به حال به همراهى و هماهنگى شأن و جايگاه حوزه هاى ورودى 
با شأنيت شهرها تأكيد ورزيده ودر نهايت نگاه به توسعه ي گريز ناپذير شهرها با شأنيت شهرها تأكيد ورزيده ودر نهايت نگاه به توسعه ي گريز ناپذير شهرها 
نوعى آينده نگرى به منظور به حداقل رساندن دغدغه هاى بافت آتى آن ها را به نوعى آينده نگرى به منظور به حداقل رساندن دغدغه هاى بافت آتى آن ها را به 

همراه دارد. (مغاره، 1387 : 90)همراه دارد. (مغاره، 1387 : 90)
امروزه هويت هر شهرى بر اساس كيفيت فضاهاى شهرى آن شناخته مى شود. امروزه هويت هر شهرى بر اساس كيفيت فضاهاى شهرى آن شناخته مى شود. 
از آن جا كه فضاهاى شهرى ما اغلب از نظر عملكرد هاى مورد نظر نامناسب از آن جا كه فضاهاى شهرى ما اغلب از نظر عملكرد هاى مورد نظر نامناسب 
بوده و سيماى شهرى آنان نشان از نوعى بى هويتى دارد، الزم است با استفاده بوده و سيماى شهرى آنان نشان از نوعى بى هويتى دارد، الزم است با استفاده 
رفع  ارزيابى در مراحل مختلف در جهت  از جمله  رفع از مكانيزم هاى گوناگون  ارزيابى در مراحل مختلف در جهت  از جمله  از مكانيزم هاى گوناگون 
معضالت موجود اقدام مى گردد. براين مبنا در شرايط فعلى كه سرعت حركت معضالت موجود اقدام مى گردد. براين مبنا در شرايط فعلى كه سرعت حركت 
ميان شهرها به شدت افزايش يافته است نياز به وجود چنين فيلترى كه سرعت ميان شهرها به شدت افزايش يافته است نياز به وجود چنين فيلترى كه سرعت 
جاده را به سرعت درون شهرى تبديل نمايد و مسافر را آماده ي مواجهه با شهر جاده را به سرعت درون شهرى تبديل نمايد و مسافر را آماده ي مواجهه با شهر 
كند، به شدت احساس مى شود. بديهى است كه هر چه سرعت باالتر مى رود كند، به شدت احساس مى شود. بديهى است كه هر چه سرعت باالتر مى رود 
عرصه  ي بيشترى بايد در اختيار فرد قرار گيرد تا در سرعت باال مجال ادراك عرصه  ي بيشترى بايد در اختيار فرد قرار گيرد تا در سرعت باال مجال ادراك 
ورود به شهر را داشته باشد. هر چه قدر اين عرصه با روحيه ي استقبال و بدرقه ورود به شهر را داشته باشد. هر چه قدر اين عرصه با روحيه ي استقبال و بدرقه 
هماهنگ تر باشد، در اين راستا كمك مؤثرترى خواهد نمود. وجود مشاغل هماهنگ تر باشد، در اين راستا كمك مؤثرترى خواهد نمود. وجود مشاغل 
مزاحم در ورودى شهر مشهد ازجمله تعميركارى ها و...به هيچ وجه در ورودى مزاحم در ورودى شهر مشهد ازجمله تعميركارى ها و...به هيچ وجه در ورودى 
يك شهر با پيشينه ي فرهنگى، تاريخى و مذهبى مناسب نيست و اين مشاغل يك شهر با پيشينه ي فرهنگى، تاريخى و مذهبى مناسب نيست و اين مشاغل 
بايد به مكان ديگرى منتقل شوند. ورودى هاى شهر مشهد مناسب اين شهر بايد به مكان ديگرى منتقل شوند. ورودى هاى شهر مشهد مناسب اين شهر 
نيست و به گونه اى شكل نگرفته كه فضاى معنوى و فرهنگى شهر را در بدو نيست و به گونه اى شكل نگرفته كه فضاى معنوى و فرهنگى شهر را در بدو 
ورود در ذهن مسافر يا زائر تداعى كند. اعتقاد ما بر اين است كه اگر قرار باشد ورود در ذهن مسافر يا زائر تداعى كند. اعتقاد ما بر اين است كه اگر قرار باشد 
يك كالن شهر داراى هويت فرهنگى باشد و فرهنگ اسالمى و هويت دينى يك كالن شهر داراى هويت فرهنگى باشد و فرهنگ اسالمى و هويت دينى 
و تاريخى و فرهنگى آن توسط نهادهاى مربوطه بخواهد در ذهن زائر و مسافر و تاريخى و فرهنگى آن توسط نهادهاى مربوطه بخواهد در ذهن زائر و مسافر 

تداعى شود به طور حتم آن شهر بايد مشهد باشد. تداعى شود به طور حتم آن شهر بايد مشهد باشد. 
بى توجهى به زمينه، امرى است كه موجب بى هويتى هر چه بيشتر شهرهاى بى توجهى به زمينه، امرى است كه موجب بى هويتى هر چه بيشتر شهرهاى 
امروز شده است. ورودى شهرها فارغ از موقعيت قرارگيرى شأن در فرم ها و امروز شده است. ورودى شهرها فارغ از موقعيت قرارگيرى شأن در فرم ها و 
اشكالى مشابه همديگر شناخته مى شود و بار معنايى خاصى را به دنبال ندارد. اشكالى مشابه همديگر شناخته مى شود و بار معنايى خاصى را به دنبال ندارد. 

منابع و مآخذ:
1ـ ابلقى عليرضا و پورجوهرى، اميرحسين (1385) مبادى ورودى 
شهرها و تدوين اصول و معيارهاى ساماندهى براى بازيابى يك 
فضاى شهرى فراموش شده، مجله ي آبادى شماره 53، مركز 

مطالعاتى و تحقيقاتى شهرسازى و معمارى.
2ـ بهزاد فر مصطفى (1386) هويت شهر، نگاهى به هويت تهران، 

نشر شهر.
روش شناسى  كجاست؟  تهران   (1375) حائرى،محمدرضا  3ـ 
طراحى سازمان فضايى ورودى شهر تهران، فصلنامه ي معمارى 

و شهرسازى، سال ششم، شماره 37 -36. 
4ـ حميدى مليحه و ديگران (1376) استخوان بندى شهر تهران، 

جلد 2، تهران، سازمان مشاورفنى و مهندسى شهر تهران. 
5ـ خادمى مسعود، رفيعى جوزم رضا ( 1388) بررسى مؤلفه هاى كيفيت 

محيط در فضاى ورودى شهرها، مجله ي آبادى شماره 62- 61.
6ـ داوودپور زهره و مغاره وحيد ( 1388) ضوابط ارزيابى نقش و 
كاركرد دروازه و فضاى ورودى شهرها و مطالعه ي موردى دروازه 

قرآن شيراز، آبادى شماره 62 -61. 
طرح  تجربه ي   (1385  ) محمدرضا  خطيبى،  مريم،  روستا  7ـ 
ساماندهى ورودى شهر، محور ورودى سنندج از سمت تهران، 

مجله شماره 53. 
8ـ سلطان زاده، حسين (1385) فضاهاى شهرى در بافت تاريخى 

ايران، چاپ سوم، تهران، دفتر پژوهش هاى فرهنگى.
9ـ شهريارى، سيدكمال الدين (1380) مدرنيته در شهرسازى اسالمى، 

فصلنامه ي معمارى و شهرسازى، سال نهم، شماره 63ـ  62.
10ـ صالحى فرد، محمد ( 1382 ) طرح و پژوهش و بررسى 
اثرات و پيامدهاى ورود گردشگران جهان به مشهد با تأكيد بر 
گردشگران عرب حوزه ي خليج فارس همراه با ارائه ي راهكارهاى 

مطلوب جهت توسعه ي اين صنعت. 
تركيب  در  مؤثر  ابعاد  بررسى   (1380) مصطفى  ظاهرى،  11ـ 
منظر ورودى شهرى از ديدگاه برنامه ريزى شهرى، پايان نامه ي 

كارشناسى ارشد، دانشكده ي هنر دانشگاه تربيت مدرس.
معيارهاى  و  ساماندهى  ضوابط   (1382) فريدون  قريب،  12ـ 
طراحى شهرى براى مبادى ورودى شهرها، مجله ي هنرهاى 

زيبا، شماره ي 51، تهران، دانشگاه تهران.
مترجم:  معمارى،  در  زيباشناسى   (1383 ) يورگن  گروتر،  13ـ 
جهانشاه پاكزاد و عبدالرضا همايون، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه 

شهيد بهشتى.
14ـ لينچ،كوين (1384) تئورى شكل خوب شهر، مترجم: سيد 

حسين بحرينى، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
15ـ لينچ كوين (1374) سيماى شهر، ترجمه: منوچهر مزينى، 

تهران، دانشگاه تهران. 
16ـ معصومى سعيد،1389.

17ـ مغاره، وحيد (1388)، كاركردهاى شهرى ورودى و دروازه، 
مجله ي آبادى، شماره 62 -61.

18ـ مقتدايى مهتامير، طاليى ژاله (1385) هويت كالبدى شهر، 
مطالعه ي موردى تهران، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.

19ـ نقى زاده، محمد (1386) ادراك زيبايى و هويت شهر در 
پرتو تفكر اسالمى، انتشارات سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى 

اصفهان.
منابع اينترنتى :

1. http: \\ architectfreehand.blagfa.com 
2. http: \\ www. Farsnews.Com 
3. http:\\ www.omsom.ir  



89 6سال دوازدهم / شماره 6سال دوازدهم / شماره سال دوازدهم / شماره 106

كارگاه فهم معمارى ايران از پنجره ى بوشهر، از 26 فروردين لغايت 31 
فروردين ماه سالجارى در بوشهر برگزار گرديد. هدف اصلى برگزارى اين 
پيش روى حوزه ى  به مسائل حقيقى  تا  بوده  اين مسير  در  كارگاه تالش 
معمارى و شهرسازى ايران، بر اساس خاستگاه اصلى آن ها، يعنى فرهنگ، 
روشن كردن  خواست،  اين  تحقق  گام هاى  مهم ترين  از  يكى  تا  بپردازد 
است كه  پاسخ هايى  يافتن  براى  اين حوزه و جستجو  اصلى  پرسش هاى 
حوزه هاى  فرهنگى  مختصات  ساختن  ملموس تر  با  بودن،  كارآمد  ضمن 
سكونتى متنوع سرزمين ايران، امكانى براى ارتقاى معمارى و شهرسازى 

در سطح ملى فراهم آورد.
مسائل  فهم  و  شناسايى  به  توجه  معمارى،  فرهنگى  وجوه  به  پرداختن 
معمارى در كليه ى مراتب و انواع آن و جستجوى پاسخ براى آن ها با توجه 
سرزمين  در  مستمر  و  طوالنى  زندگى  داشته هاى  و  فرهنگى  تجارب  به 
ايران و جستجوى تمرين هايى كه به كمك آن ها مى توان ملزومات گذار 
از وضع موجود به وضع مطلوب را فراهم كرد، از جمله مهم  ترين نكات 
مورد تأكيد در برگزارى رويدادهاى فرهنگى «كارگاه فهم معمارى ايران» 

و برنامه هاى پيش روى آن بوده است.
از سياست هاى برگزارى اين كارگاه مى توان به موارد زير اشاره نمود:

اهالى حوزه هاى  با  امكان مالقات شركت كنندگان كارگاه  ـ فراهم كردن 
اصلى  حافظان  و  پديدآورندگان  و  صاحبان  كه  ايران،  فرهنگى  گوناگون 
معمارى هستند و نيز با «آثار معمارى» كه برخاسته از ويژگى هاى فرهنگى 

جاى جاى اين سرزمين است.
ـ توجه به تفاوت ها و شباهت هاى آشكار و پنهان آثار و تالش براى فهم 
و  طبيعى  (بستر  آن ها  فرهنگى  خاستگاه هاى  مقايسه ى  راه  از  آن  علل 

سرگذشت تاريخى هر يك)

فرهنگى  هويت  به  توجه  با  ايران  معمارى  بنيادين  مسائل  به  پرداختن  ـ 
زيستگاه هاى متنوِع حاصل از تعامل طوالنى و مستمر و زنده ى انسان و 

سرزمين و معرفى مسائل مذكور به جامعه ى معمارى كشور
و  معمارى  جارى  مسائل  به  شده  يافت  مفاهيم  انتقال  براى  تالش  ـ 

شهرسازى براى يافتن پاسخ هاى به روز مبتنى بر تجربه ى تاريخى
اين سرى كارگاه ها پيش از اين در شهرهاى شوشتر و گرگان و بيرجند نيز 

برگزار شده است و اين بار در شهر بوشهر برگزار گرديد.
برگزاركننده ى اين كارگاه دبيرخانه ى رويدادهاى معمارى (وابسته به مركز 
و  نهادها  همكارى  با  ايران)  معمارى  و  شهرسازى  تحقيقات  و  مطالعات 
سازمان هايى نظير سازمان نظام مهندسى ساختمان استان بوشهر، مؤسسة 
مطالعات و پژوهش خورشيد مهرگان ليان، پژوهشكده تحقيقات كاربردى 
دانشگاه تهران، دانشكده معمارى و شهر سازى دانشگاه – دانشگاه تهران، دانشكده معمارى و شهر سازى دانشگاه – دانشگاه تهران، دانشكده معمارى و شهر سازى دانشگاه  فرهنگ ايرانى 
عمرانى  معاونت  ايران،  معادن  صنايع  و  بازرگانى  اتاق  بهشتى،  شهيد 
، صنايع دستى و گردشگرى  ميرا  ث فرهنگى  بوشهر، سازمان  استاندارى 

استان بوشهر و... بوده است.  
رشته هاى  ساير  و  شهرسازى  و  معمارى  رشته  هاى  دانشجويان  تمامى 
مرتبط و همچنين دانش آموختگان رشته هاى يادشده، كه نهايتًا ده سال از 
در گروه هاى سه  منحصراً  باشد، مى توانستند  اتمام تحصيالتشان گذشته 
نفره در اين كارگاه ثبت نام كنند. انتخاب گروه ها براى شركت در كارگاه 
طى دو مرحله ى اصلى صورت مى گرفت. معيارهاى انتخاب در مرحله ى 
اهداف  از مهم ترين  بود.  توانايى  هاى علمى شركت كنندگان  از  فارغ  اول 
تبيين اين معيارها تنوع شركت كنندگان كارگاه از وجوه مختلف و فراهم 
با رشته ها و تخصص  هاى  و  ايران  از سراسر  افراد  آوردن شرايط حضور 

گزارش خبرى

 برگزارى كارگاه فهم
 معمارى ايران از پنجره ى
بوشهر

دبيرخانه  كارگاه فهم معمارى ايران
panjareh.info
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توانمندى هاى  ارزيابى  بر  دوم  مرحله ى  بود.  متفاوت 
كارگاه  منظر  از  تخصصى شركت كنندگان  يا  و  علمى 

بود. متمركز 
ثبت نام كارگاه از يازدهم اسفندماه 1390 آغاز گرديد 
مشخص  شركت كننده  گروه هاى  ماه  فروردين   15 و 

گرديدند.
پنجره  از  ايران  معمارى  فهم  «كارگاه  رسمى  شروع 
كارگاه  فراخوان  برمى گردد.  ماه  بهمن  به  بوشهر» 
نفره  سه  گروه هاى  قالب  در  نفر   1731 و  شد  منتشر 
براى شركت در آن، ثبت نام كردند. بعد از يك مرحله 
داورى، تعداد دو برابر ظرفيت، براى انجام يك تمرين 
پذيرفته شدند و بعد تمارين توسط هيئت داوران بررسى 
و 87 گروه سه نفره از 11 حوزه ى جغرافيايى كشور، 
ايران  معمارى  فهم  كارگاه  هفتمين  در  حضور  براى 

انتخاب شدند.
آغاز  از  پيش  فرهنگى  و  اجرايى  علمى،  كارگروه هاى 
بتوانند  تا  كردند  سفر  بوشهر  به  ماه  اسفند  در  برنامه، 
با  اين رويداد علمى، فرهنگى را آماده كنند.  مقدمات 
مطالعات صورت گرفته، تم «تا اُو دريا ِهسى، تو زنده 
پنجره  از  ايران  معمارى  فهم  «كارگاه  براى  بويى» 
مهندس  تعبير  به  كه  جمله اى  شد؛  انتخاب  بوشهر» 
سيد محمد بهشتى، «فرهنگ رو به دريا»ى اين خطه 

را به خوبى نشان مى دهد.
اجرايى،  گروه هاى  شد،  تمام  كه  نوروزى  تعطيالت 
مستقر  بوشهر  در  مرور  به  كارگاه  علمى  و  فرهنگى 
شدند. عمارت ايرانى با پنجره هايى رو به خليج فارس، 
از  كدام  هر  و  گرفت  قرار  كارگاه  دبيرخانه  اختيار  در 
بخش هاى اجرايى، در اتاقى از اين تجارت خانه قديمى 
مشغول به كار شدند. مجتمع خليج فارس هم كه فقط 
20 متر با دريا فاصله داشت، به محل اسكان شركت 
كنندگان و مديران گروه ها تبديل شد تا آن ها بتوانند 
آغاز  فارس  خليج  آبى  كرانه  تماشاى  با  را  صبحشان 

كنند.
درك معمارى و زندگى در مالقات و گفتگو با شهر

دويست و شصت و يك نفر شركت كنندگان در «كارگاه 
فهم معمارى ايران از پنجره ى بوشهر» از اولين ساعات 
روز 26 فروردين ماه، هر كدام از گوشه اى از ايران، به 
بوشهر رسيدند، مراحل پذيرش و اسكان را انجام دادند 
و در افتتاحيه ى كارگاه شركت كردند تا تجربه ى فهم 
قاسمى  وحيد  مهندس  سخنان  با  را  بوشهر  معمارى 
آيت اهللا غالمعلى  معمار،  رويدادهاى  دبيرخانه ى  مدير 
امام جمعه ى  و  ولى فقيه  نماينده ى  بوشهرى  صفايى  
شهر بوشهر، مهندس حميدرضا سپهرى رييس هيات 
مديره ى مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازى و البته 
«شاهنامه خوانى»، «مثنوى خوانى» و تماشاى «مستند 

بوشهر» كارى از حميد سهيلى مظفر، آغاز كنند.

«نشست  در  شركت  بــراى  گروه ها  همه ى  سپس، 
باز  فضاى  در  رفتند،  دريانوردى  موزه ى  به  هم آوايى» 
مديران  اساتيد،  با  با هم،  تا  دور هم جمع شدند  موزه، 

گروه ها و مشاوران علمى شان آشنا شوند.
كه  بود  اين  پيشين  كارگاه هاى  با  كارگاه  اين  تفاوت 
و  مطالعه  را  منابعى  قبل،  از  كنندگان  شركت  بار  اين 
كه  گروه   5 به  بودند.  كرده   انتخاب  را  موضوعات شان 
هر كدام سه مدير داشت و شامل 16 يا 17 دسته ى 3 
بود، تقسيم شدند. دو مدير در كارگاه هاى پيشين  نفره 
بودند. مدير سوم،  با روند كارگاه آشنا  حضور داشتند و 
دانشجو يا فارغ التحصيل معمارى و محلى بود و منطقه 
را به خوبى مى شناخت. همه ى گروه  ها با مديرانشان از 
به «مالقات شهر» رفتند. شركت  تعيين شده،  4 مسير 
ارتباط  در  مديران  با  مستقيم  طور  به  بار  اين  كنندگان 
بودند. اساتيد هم به عنوان مشاوران علمى، هر كدام، هر 
بار با گروهى همراه شدند تا همه ى دانشجوها بتوانند از 

همراهى همه ى اساتيد بهره مند شوند.
اطالعات  به  سوژه شان،  فراخور  به  كه  دانشجوهايى   
تاريخى و باستان شناسى احتياج داشتند، از راهنمايى هاى 
دكتر ناصر نوروززاده چگينى و دكتر هايده الله استفاده 
مى خواستند،  معمارانه  راهنمايى هاى  كه  آن ها  كردند. 
سواالتشان را از دكتر محمدرضا رحيم زاده، دكتر مهدى 
مهندس محمد  پرسيدند.  دكتر حميد ضيائيان  و  حجت 
بوشهرى  متخصصان  از  مشايخ،  عبدالكريم  و  فروزانى 
بودند كه دانشجوها سواالت زيادى درباره وجوه مختلف 
كه  آن ها  البته  و  پرسيدند.  آن ها  از  بوشهر  در  زندگى 
و  فيلم  ابزار  از  نهايى شان  پروژه ى  در  داشتند  دوست 
عكس و گرافيك استفاده كنند، توانستند راهنمايى هاى 
شادمهر راستين و ابراهيم حقيقى را داشته باشند. اما در 
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از جمله حميد  بيشترى  فرهنگى  و  قدم مى زدى، مى توانستى مشاوران علمى  ايده» كه  «تثبيت  نشست 
سهيلى مظفر، نوشاد ركنى و ... را ببينى كه شركت كنندگان گرم صحبت با آن ها بودند.

ارائه دريافت هاى معمارانه از بوشهر
شركت كنندگان، 4روز فرصت داشتند كه معمارى و زندگى بوشهرى را در خالل بازديد از عمارت دهدشتى، 
اميريه، كليساى گريگورى، مدرسه ى گلستان، عمارت طاهرى، عمارت طبيب، عمارت مهربان،  عمارت 
موزه ى دريا و دريانوردى، مدرسه ى 13 آبان، عمارت آسيايى فرد، مسجد اهل تسنن، عمارت نجفى، مسجد 
شيخ سعدون، عمارت ديرى، آب انبار قوام و كنسولگرى انگليس، بفهمند و ديده ها و شنيده هايشان را ثبت 
كنند. در 2روز ابتداى برنامه به «مالقات شهر» رفتند. يكى از جالب ترين قسمت هاى اين مالقات ها، بازديد 
از بندر عامرى، مجموعه ى لنج سازى و گفتگو با ناخدا خلفى بود. معماران جوان در اين مالقات چندساعته 
سعى كردند زندگى مردان دريا را در خانه هايى روى آب، درك كنند. ناخدا خلفى و همكارانش براى 300 

نفرى كه براى بازديد از اين بندر آمده بودند از دريا، لنج ها و تجربياتشان گفتند.
شركت كنندگان در نشست هاى «بوشهرشناسى»، «آشنايى با تاريخ خليج فارس» و «معمارى و سينما» 
شركت كردند و روز سوم برنامه به «گفتگو با شهر» گذشت. از بعد از ظهر روز چهارم، «نشست تثبيت ايده ها» 
برگزار و بعد، آماده سازى آثار شروع شد. ميز نسكافه و چاى هم در ورودى مجتمع تربيت معلم بوشهر تعبيه 
شده بود تا گروه ها به همراه اساتيدشان بتوانند تا ظهر روز پنجم بيدار بمانند و پروژه هايشان را به سرانجام 
برسانند. و خب ديدن «كركسيون» هاى دكتر مهدى حجت، شادمهر راستين، دكتر ناصرنوروززاده چگينى 

و ... كه تا 5 صبح ادامه داشتند، حتى اگر معمارى نخوانده باشى، تجربه جالبى است.
در ميانه ى پنجمين روز حضور شركت كنندگان در كارگاه فهم معمارى ايران از پنجره ى بوشهر، هر كدام از 
گروه هاى 5 گانه، در يكى از كالس هاى دانشگاه خليج فارس، جمع شدند تا هر كدام از دسته هاى 3 نفره، 
حاصل دريافت 4 روزه اش را در معرض داورى هم گروهى هايش قرار دهد. هر كدام از دسته ها نمره اى بين 
1 تا 5 دريافت كردند و از هر گروه، سه كار به انتخاب اعضاى همان گروه، براى ارائه در حضور مشاوران 
علمى كارگاه، برگزيده شدند. اين آثار در مراسمى، صبح روز 31 فروردين ماه در سالن سينماى آوينى براى 
هيئت داوران، همه ى گروه هاى شركت كننده و عالقمندان، ارائه شدند.  هيئت داوران، كوشا خدابنده لو، 
آيدين ورزى و اميرحسين هاشمى را به عنوان گروه حائز رتبه ى اول، محمد حسينى، اميد خسروى راد و 
شهاب شرافت را به عنوان گروه حائز رتبه ى دوم، رضا ناصرى پورتكلو، طيبه سعيدى گراغانى و احمدعلى 
نامداريان را به عنوان گروه حائز رتبه ى سوم و سميرا تفضل، مسيح داورى، خاطره مروج، راحيل ندومى، 

دنيا اكبرزاده و خديجه آذرباد را به عنوان دو گروه شايسته ى تقدير اعالم كردند.
و به اين ترتيب «كارگاه فهم معمارى ايران، از پنجره ى بوشهر» كه اين بار برنامه هاى جنبى مختلفى 
پايگاه  مصور،  خاطرات  و  ايران شناسى  بنياد  در  عكس  تجارت،  سواد  سنگ،  سفر  نمايشگاه هاى  مانند: 
مهدى  دكتر  قول  به  و  رسيد  پايان  به  داشت،  شما»  «پاى حرف هاى  عنوان  با  و صندوق هاى  عكاسى 
حجت، بوشهر را به نقطه ى آشنا و پررنگى در ايران ذهن همه ى ما چند صد نفرى كه اين رويداد را تجربه 

كرديم، تبديل كرد.
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درب ورودى اصلى مسجد نوكازرونى - محله شنبدى

مسجد جامع

كليساى ارامنه -محله شنبدى



اين مطلب روايتى است از باليى كه بر سر خيابان ايران آمده؛ باليى كه اين خيابان را از منطقه اى 
اعيان نشين و محله اى سرزنده و پرجنب و جوش با ويژگى هاى خاص فرهنگى، اجتماعى و سياسى 
در گذشته، به خيابانى خنثى و بى رونق تبديل كرده كه كمتر نشانى مى توان از شكوه گذشته اش در 

آن پيدا كرد.
سرگذشت خيابان ايران، سرگذشتى عبرت آموز است. براى همه ى خيابان ها و محله هايى كه امروز 
از همه ى خيابان ها و محله هاى تهران  اعيان نشين تهران اند و خود را در شأن و جايگاهى باالتر 
مى بينند. ايران خيابانى است كه آينه ى تمام نماى ظهور و سقوط يك اعيان نشين است. خيابانى كه در 
گذشته اى نه چندان دور در سرتاسر تهران هيچ رقيبى در خوش نشينى نداشت. غالب ثروتمندان، اعيان، 
تازه مدرن  باالدستى جامعه ى  بازارى ها، مرفهان و خالصه طبقات  اشراف، روشنفكران، سياسيون، 
شده ى ايرانى، در اين خيابان منزل داشته اند و پايگاه اجتماعى نام داران تاريخ معاصر ايران در 100 
سال اخير بود. كافى است كسى نام خيابان ايران يا نام قديمى اش "عين الدوله" را در اسناد تاريخى 
شهر تهران يا شرح حال نام آوران معاصر جستجو كند، چه بسيار در شرح وقايع به نام اين خيابان 
برخورد خواهد كرد و چه بسيار سياسيون، شعرا، هنرمندان و... را خواهد ديد كه در زندگينامه شان 
اشاره شده كه در اين جا متولد شده اند، درس خوانده اند و تأثيرگذارترين آثار ادبى و هنرى شان را در 
همين خيابان تصنيف و تحرير كرده اند. مهم ترين محافل سياسى، ادبى و مذهبى پايتخت در اين 
در كوچه پسكوچه هاى همين  ايران  تاريخى  وقايع  از  بسيارى  نسخه ى  و  تشكيل مى شدند  خيابان 
خيابان پيچيده مى شد. وقايعى كه تأثير آن ها فراتر از اندازه ى يك شهر و كشور و در مقياس منطقه 
و جهان بود. حتى اگر اهميت فرهنگى، اجتماعى و سياسى اين خيابان را در دوره هاى مختلف تاريخ 
مدرن ايران ناديده بگيريم و از شرح وقايع مهم تاريخى مثل مشروطه و... بگذريم و تاريخ معاصر 
30،40 ساله  را مرور كنيم باز هم اين خيابان در تهران رقيبى نخواهد داشت. ادعاى گزافى نيست اگر 
كسى بگويد كه قلب انقالب اسالمى ايران در سال 57 در اين خيابان مى-تپيد كه اگر اين گونه نبود 

هرگز امام(ره) پرالتهاب ترين روزهاى انقالب را در اين خيابان نمى گذراند.
اما خيابان ايران امروز اصًال حال و هواى خوشى ندارد. شايد خيلى ها با اين وصف موافق نباشند و 
اين خيابان را در مقايسه با ديگر خيابان ها و محله هاى پررونق تهران قديم، شاداب و سرزنده ببينند، 

على رنجى پور
            روزنامه نگار

گزارشى درباره ى ويژگى هاى شهرى و 
اجتماعى خيابان ايران

سرگذشت عبرت آموز يك خيابان

دارد و نه دل و دماغى و از آن شكوه گذشته اش 
تنها نوستالژى مانده است و خاطره كه تا از ميان 
نرفته بايد اين خاطرات را از درونش بيرون كشيد 
و چون ميراثى تاريخى حفظ و نگهدارى نمود. 

موقعيت جغرافيايى
بود  ايران كه زمانى شمال شهر تهران  خيابان 
امروز در نيمه ى جنوبى پايتخت قرار دارد. حتى 
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اين خيابان را در مقايسه با ديگر خيابان ها و محله هاى پررونق تهران قديم، شاداب و سرزنده ببينند، 
حيات اجتماعى اش را به رخ بكشند و حسينيه ها، مساجد و مدرسه هايش را شاهد مثال بياورند كه 
زندگى شهرى هنوز در اين خيابان جريان دارد، اما به گمان نگارنده مقايسه ى خيابان ايران با ساير 
محله هاى پررونق تاريخى تهران قياس درستى نيست. ايران را بايد با خودش مقايسه كرد و وقتى 
صحبت از سرزندگى آن است بايد حال و روز فعلى آن را در كنار گذشته ى درخشانش ديد. بايد ديد 
و مقايسه كرد كه امروز چه تعداد از رجال تهران و طبقات اعيان در اين خيابان زندگى مى كنند. بايد 
تأثيرگذارى اين خيابان را در مناسبات فرهنگى، اجتماعى و سياسى ايران امروز تفسير و تحليل كرد. 
بايد نوستالژى را كنار گذاشت و حتى در رجوع به مصاديق، صادقانه به سئواالتى اينچنين پاسخ داد 
كه خيابان ايران، امروز چه شباهتى به خيابان ايران دارد كه درباره ى آن شنيديم و خوانده ايم؟ آيا 
هم چنان اين خيابان پايگاه سنتى ـ اجتماعى طبقه ى باالدستى تهران است؟ چرا امروزه اين خيابان 
از اين جا نقل مكان كرده  از سكنه ى قديمى خود خالى شده؟ چرا اديبان، هنرمندان و روشنفكران 
و در تهران به اين بزرگى پراكنده اند؟ چرا از سياسيون ديگر كسى در اين خيابان منزل ندارد؟ چرا 
بازارى ها عليرغم همجوارى اين خيابان با محل كارشان عطاى اين جا را به لقايش بخشيده اند و در 

قلهك، دروس، نياوران و... ساكن شده اند؟
جريان توسعه ى تهران، جريان بى رحمى است. تغييرات بزرگ چنان در اين شهر در زمان كوتاه اتفاق 
مى افتد كه تو گويى سير تحوالت در خيابان ها و محله هاى اين شهر حتى از سير تحوالت انسانى 
نيز سريع تر است. خيابان ايران شايد به مراتب زودتر از ساكنان قديمى اش پير و فرتوت شده و به 
ورطه-ى پيرى و درماندگى افتاده. آن جوان رعنا و پرشور امروز پيرمردى است كه نه ديگر بر  و رويى 

امروز در نيمه ى جنوبى پايتخت قرار دارد. حتى 
اگر بپذيريم كه خط عرضى جداكننده ى پايتخت 
خيابان انقالب است ـ كه البته اين طور نيست و 
اين خط فرضى كمى باالتر است ـ بازهم خيابان 
ايران در نيمه ى جنوبى قرار مى گيرد. البته هنوز 
هم برخى عقيده دارند كه خيابان ايران در مركز 
مناسبات  به  را  مركزيت  اين  و  دارد  قرار  شهر 
شهرى در اين خيابان نيز نسبت مى دهند. البته با 
توجه به شرايط اجتماعى و فعلى خيابان ايران به 
نظر نمى رسد كه اين تحليل چندان درستى باشد. 
خيابان ايران ساختارى شمالى ـ جنوبى دارد كه 
جنوب  از  رى  خيابان  در  امين حضور  سه راه  از 
شروع مى شود و به چهارراه آب سردار در خيابان 
مجاهدين اسالم منتهى مى گردد. غرب محله به 
مسجد سپهساالر و مجموعه ى مجلس شوراى 
اسالمى مى سد. از شرق نيز كوچه پسكوچه هاى 
خيابان ايران به خيابان شهدا مى رسد كه هنوز 
تهران  سنتى  محالت  از  يكى  است  هنوز  ت.كه 
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محسوب مى شود. هر چند محله ى شهدا نيز رونق قديم خود را ندارد اما به نسبت محالت مركزى و جنوبى 
شهر هنوز هم محله اى سرپاست و زندگى در آن جريان دارد. بنابراين در تحليل پيوستگى محالت خيابان 
ايران فقط از شرق با غرب محله ى شهدا پيوستگى دارد و جهات ديگر آن بسته است. ورودى و خروجى 
محدود خيابان در شمال و جنوب عمًال محله را در دو منطق ى امين حضور و آب سردار بسته و مجموعه ى 
شهيد مطهرى (سپهساالر) نيز شرق خيابان را مسدود كرده است. اين محدوديت ها عمًال يكى از عواملى 

است كه به خصوص در بخش شمالى هنوز هويت محله اى خيابان ايران را نگه داشته است. 

موقعيت اجتماعى و فرهنگى
در تحليل موقعيت اجتماعى و فرهنگى خيابان ايران نمى توان موقعيت خاصى كه مدارس در اين ناحيه دارند 
را ناديده گرفت. مجموعه ى مدارس علوى ـ مهم ترين مجموعه ى آموزشى خيابان ايران ـ هنوز هم كه هنوز 
است جزء مدارس اسم ورسم دار تهران به شمار مى رود. مدرسه اى كه به واسطه ى دانش آموختگان نام دار آن 
و همچنين وجه غالب مذهبى اش هميشه در ميان مدارس ايرانى تافته اى جدابافته بوده و هنوز هم هست. 
مدرسه ى علوى امروز البته تفاوت هاى زيادى با مدرسه ى علوى بيست، سى سال پيش دارد. هرچند ساير 
مدرسه هاى اسم ورسم دار تهران مثل البرز، عالمه حلى و... كم و بيش همين وضع را دارند اما با اين همه هنوز 
هم براى درس خواندن در علوى بايد از آزمون هاى سختى گذشت. به دنبال مدارس علوى چندين و چند 
مدرسه و مجتمع ديگر نيز در خيابان ايران تأسيس شدند و حال و هواى خيابان به خصوص در سال هاى بعد 
از انقالب به صورتى درآمد كه چيزى نمانده بود خيابان ايران از يك محله ى مسكونى با بافت محكم اجتماعى 
به يكى از محالت آموزشى قلب ماهيت گردد. چه بسا ادامه ى حضور همين مدرسه ى علوى و مدارس ديگر 
و چند مركز مهم اجتماعى و فرهنگى كه هنوز باريكه اى از گذشته را در اين خيابان نگه داشته كه در غير 
اين صورت معلوم نبود حال و روز اين خيابان امروز چطور بود. خيابان ايران به جز مدرسه، مسجد، تكيه و 
حسينيه دارد كه در ايام خاص مذهبى رونق خاصى دارد. بسيارى از اهالى خيابان ايران كه از محله ى سابق 
خود هجرت و در محالت شمالى شهر مثل قلهك، دروس، نياوران كاشانه كرده اند، در ايام و مناسبت هاى 
خاص به محله ى سابق خود بر مى گردند و رحل اقامت در اين مساجد و تكايا مى افكنند كه روزگارى پاتوق 
جوانى شان بود و ايام خوشى را در آن ها گذرانده بودند. در حالى كه خيابان ايران ديگر آن رونق سابق را 
ندارد سقاخانه اى هست كه در آن شمع روشن مى كنند و نذر مى كنند و اين كارها را نه اهالى جديد و ساكنان 
محل، كه خيلى وقت ها اهالى قديم مى كنند كه هنوز دلشان با اين جاست و دريغ روزگارى را مى خورند كه 
خيابان ايران سرشار از زندگى بود. روزگارى كه مغازه هاى آن رونق بهترى داشتند و پياده روهاى خوش ساخت 
مملو از رفت وآمد مردان و زنانى بود كه با هم آشنايى و سالم وعليك داشتند. امروز پياده رو خيابان ايران مثل 
سابق شلوغ نيست. پياده روهايى كه عرض شان نشانى از رونق و شكوه ازدست رفته دارد. همان طور كه بر 
ديواره ها و جداره هاى خيابان كه با آجرهاى پريده رنگ ساختمان هاى قديمى پوشيده شده همين احساس 
را روايت مى كنند. ساختمان هايى كه هنوز هم مى توان در برخى از آن ها نشانه هايى از معمارى قاجارى و 
اوايل دوره ى پهلوى را ديد. ساختمان هايى كه نخستين مواجهه ى معمارى ايران با معمارى مدرن محسوب 
مى شود و از قضا موفق ترين نمونه ها در جريان اين رويارويى تا امروز بوده است. امروز از اين معمارى چيز 
زيادى جز ساختمان هاى نيمه مخروبه و از كار افتاده نمانده و صحبت درباره آن ها بيشتر مربوط به اخبار 
ناگوارى است كه گه گاه از حوزه ى ميراث فرهنگى، روزنامه ها و خبرگزارى ها درباره ى تخريب خانه هاى 

تاريخى تهران به گوش مى رسد. 
ميوه فروشى ايران، اگر چه هنوز جلوى مغازه را با ميوه هاى تازه و رنگى چيده اما آن قدرى كه قديم ميوه ها و 
سبزى هايش خريدار داشت، خريدار ندارد. كسى خيلى دل و دماغ پياده روى ندارد به خصوص در بخش هاى 
اندازه ى چندصدمترى بافت تجارى خاص امين حضور در آن پيشروى كرده بيشتر از  پايين خيابان كه به 
تاكسى توى خيابان وانت هايى ديده مى شود كه يخچال و گاز به امين حضور مى برند و مى آورند و خالصه 

چيزى بيشتر از سايه-اى از خيابان ايرانى كه بود روى سر محله باقى نمانده است. 

موقعيت سياسى
شايد هر محله و خيابان ديگر به جز ايران در اين موقعيت قرار داشت شرايط سياسى خاصى پيدا مى كرد. 
هم جوارى با مجلس كه از صد سال پيش به اين طرف كانون تحوالت بزرگ و سرنوشت ساز در ايران بوده 
اين خيابان را در ميان محالت هم تراز متمايز مى كند. بى ترديد يكى از داليل كه دولت مردان در اواخر قاجار 
و اوليل پهلوى خيابان ايران را به عنوان محل سكونت خود برگزيدند نزديك بودن آن به مراكز سياسى بوده 
است. البته محالت و خيابان هاى ديگرى نيز مثل ظهيراالسالم و بهارستان بوده اند كه آن ها نيز هم جوار 
بافت قدرتمند  اين محله ها  از  بايد توجه داشت كه هيچ گاه هيچ كدام  اما  بوده اند  كانون هاى اصلى قدرت 

مسكونى نظير آن چه در خيابان ايران وجود داشت را نداشته اند. 

در دوره ى پهلوى دوم با انتقال كانون اصلى قدرت 
به شمال تهران، بسيارى از دولت مردان هم از اين 
تغيير موقعيت  اين  به رغم  اما  خيابان كوچ كردند 
خيابان  اين  سياسى  وجهه ى  از  چيزى  هم  باز 
پايگاه  بيشتر  دوره  اين  در  بازار  خيابان  نشد.  كم 
تهران  مذهبى  و  بازارى هاى سرشناس  اجتماعى 
با حكومت  اوج گيرى مخالفت ها  با  بود. هم زمان 
پهلوى و سياسى شدن بازار تهران خيابان ايران نيز 
تبديل به كانون فعاليت هاى سياسى در مخالفت 
با پهلوى شد. در اين دوره بخشى از روحانيون نيز 
و  مذهى  محافل  و  داشتند  منزل  خيابان  اين  در 
سياسى مخالف رژيم شاه در اين خيابان داغ داغ 
بود. اوج حيات سياسى خيابان ايران، هم زمان با 
بازگشت امام (ره) در سال 57 بود. اقامت ايشان در 
مدرسه هاى علوى و رفاه در خيابان ايران دوران 
اوج زندگى سياسى اين خيابان در تاريخ خود بود. 
مهم ترين و تأثيرگذارترين جلسات سياسى در اين 
خيابان برگزار مى شد و سرنوشت هاى تصميم ساز 
اوج  دوران  اين  مى شد.  گرفته  خيابان  اين  در 
سياسى تا رفتن امام از اين محله ادامه داشت. بعد 
از مدتى خيابان ايران از تب و تاب سياسى افتاد 
مزيد بر اين انتقال مجلس نيز در اين روند بى تأثير 
نبود. تا اين كه آغاز تحوالت سيال شهرى تهران 
و توسعه ى شمالى و شرقى شهر اصوًال موقعيت 
مانند  را  ايران  خيابان  سياسى  بالتبع  و  اجتماعى 
همه ى محالت مركزى شهر تحت تأثير قرار داد 
از  اين خيابان  اجتماعى و شهرى  افول  دوران  و 

همين زمان آغاز شد.

موقعيت تجارى
ايران  اين ها نمى توان در مورد خيابان  با همه ى 
از  كه  تجارى  تأثيرات  از  چيزى  و  كرد  صحبت 
جنوب به اين خيابان سرايت كرده نگفت. به همان 
نسبتى كه حيات اجتماعى و فرهنگى اين خيابان از 
شمال خالى شده است از جنوب مى توان به روشنى 
به  را  امين حضور  فضاهاى  پيش روى  و  هجمه 
سمت خيابان ايران مشاهده كرد. اين پيش روى تا 
چندصدمتر انتهاى خيابان به راحتى قابل مشاهده 
چرخ،  با  كه  بابرهايى  و  وانت ها  ترافيك  است. 
از  يكى  مى كنند  جابجا  اجاق گاز  و  يخچال فريزر 
اين  جز  اما  است.  ايران  خيابان  در  آشنا  تصاوير 
نشانه هاى روشن، اوضاع در كوچه پسكوچه هاى 
اين خيابان، بدتر است. بسيارى از خانه هاى قديمى 
امروز به انبارهاى فروشگاه هاى لوازم خانگى سه راه 
امين حضور تبديل شده اند، خانه هايى كه روزگارى 
نه چندان دور، بهترين خانه ها يا عيان نشين تهران 
هم  افراد  بدبين ترين  حتى  كه  خانه هايى  بودند، 
 50 يا  سال   40  ،30 كه  كند  تصور  نمى توانست 
سال بعد، تا اين حد سقوط كنند و اين قدر از ارزش 

و اعتبار بيفتند.  



105 6سال دوازدهم / شماره 6سال دوازدهم / شماره سال دوازدهم / شماره 106

690 ميليارد تومان اعتبار سوخت در سال 90 به حساب شهرداري ها 
و دهياري ها پرداخت شد

قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اعالم نمود 690 ميليارد تومان 
اعتبار سوخت در سال 90 به حساب شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شد. مهندس 
تابش فر قائم مقام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اعالم پرداخت 
مرحله ي پنجم اعتبارات سوخت، گفت: در سال 90 در مجموع 690 ميليارد تومان 
اعتبارات سوخت به حساب شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شد و اين در حالي 

است كه سال 89 از اين محل520 ميليارد تومان پرداخت شده بود.
غالم حسين تابش فر با بيان اين مطلب گفت: طي نيمه ي دوم اسفند ماه مرحله ي 
پنجم اعتبارات تبصره2 ماده 39 قانون ماليات برارزش افزوده (سوخت) به ميزان 

78 ميليارد تومان به حساب شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شد.
وي افزود: با توجه به سهم شهرداري ها از محل اين اعتبارات، در اين مرحله20 
ميليارد تومان به حساب شهرداري كالن شهرها و 38 ميليارد تومان به حساب ساير 

شهرداري ها پرداخت شد.
وي هم چنين گفت: در اين مرحله 20 ميليارد تومان نيز به حساب دهياري ها 

پرداخت شد.

آئين نامه ي جذب و نگهداري نيروهاي نخبه و استعدادهاي برتردر 
شهرداري ها به استان هاابالغ شد. 

معاون برنامه ريزي و توسعه ي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اعالم كرد به 
استناد تصويب نامه ي هيأت محترم وزيران، آئين نامه جذب و نگهداري نيروهاي نخبه استناد تصويب نامه ي هيأت محترم وزيران، آئين نامه جذب و نگهداري نيروهاي نخبه 
در دستگاه هاي اجرايي جهت اجرا در شهرداري ها به استانداري ها ابالغ گرديد.  وى  با 
بيان اين مطلب گفت: اين آئين نامه بيشتر از يك سال پيش از سوي معاونت توسعه ي 
مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري لغو گرديده بود و تا قبل از لغو آن حدود60 
نفر از نخبگان كشوري، از سوي دفترتشكيالت و نيروي انساني سازمان شهرداري ها و 

دهياري هاي كشور تبديل وضع و يا در شهرداري ها استخدام گرديده بودند.
وي همچنين خاطرنشان كرد اجرايي شدن آئين نامه ي جذب و نگهداري نيروهاي 
نخبه و استعدادهاي برتر ازجمله اقدامات بسيار مؤثر در بحث ارتقاء سطح دانش 
در شهرداري ها و در راستاي فراهم نمودن زمينه ي توليد علم و نوآوري در حوزه ي 
مديريت شهري برشمرد.كوشش تبار در ادامه گفت: تصويب نامه ي مذكور از سوي 
دفتر تشكيالت و نيروي انساني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور جهت اجرا 
به كليه ي دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي سراسر كشور ابالغ گرديده 
است و نخبگان مشمول ماده ي 4 آئين نامه ي احراز استعدادهاي برتر و نخبگي مصوب 
85/6/14 شوراي عالي انقالب فرهنگي و مصوبات بنياد ملي نخبگان و نيز كارمنداني 
كه قبل از ابالغ اين آئين نامه نخبه و استعداد برتر بوده اند يا درحين خدمت نخبه و استعداد 

برتر شناخته شوند از مزاياي اين تصويب نامه بهره مند خواهد شد.
وي همچنين تأكيد كرد كه اطالعات مربوط به اين افراد مي بايست در سامانه ي نظام 
اداري شهرداري هاي كشور به نشانيhttp://omorshahrdari.ir منظور گردد.

وي در خاتمه گفت: به زودي با محوريت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، 
نشست نخبگان مديريت شهري انجام مي شود تا از توانمندي ها و استعداد اين عزيزان 
به عنوان سرمايه هاي حوزه ي مديريت شهري استفاده گردد و دفتر تشكيالت و نيروي 

انساني سازمان در تدارك برگزاري اين نشست نخبگان مي باشد.

اخبار سازمان

استخدامي  آزمون  قبول شدگان  پرونده ي  تشكيل  مهلت 
شهرداري ها درچهار استان آذربايجان شرقي، خراسان شمالي، 

لرستان و يزد اعالم شد
دفتر تشكيالت و نيروي انساني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با  
صدور اطالعيه اي از قبول شدگان آزمون استخدامي شهرداري ها در 22 مهر90 
در چهار استان خواست تا مدارك خود را تا خاتمه ي روز 91/1/20 تكميل نمايند.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، متن اين 
اطالعيه به اين شرح است:

""دفتر تشكيالت و نيروي انساني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به دفتر تشكيالت و نيروي انساني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به 
اطالع آن دسته از قبول شدگان آزمون استخدامي شهرداري ها مورخ 90/7/22 
در چهار استان آذربايجان شرقي، خراسان شمالي، لرستان و يزد مي رساند تا 
پايان وقت اداري روز يكشنبه 91/1/20 فرصت دارند به همراه مدارك الزم به 
دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداري هاي مربوطه مراجعه و نسبت به تشكيل 
پرونده ي خود اقدام نمايند. بديهي است مهلت فوق به هيچ وجه تمديد نگرديده 

و عدم تشكيل پرونده به منزله ي انصراف قطعي تلقي خواهد گرديد."
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مسافران  به  خدمت رساني  زمينه ي  در  برتر  شهرداري هاي 
نوروزي انتخاب مي شوند

جانشين ستاد هماهنگي تسهيالت سفرهاي نوروزي در وزارت كشور از آغاز 
ارزيابي گزارش هاي عملكرد شهرداري ها و نمايندگان اين ستاد به استان ها 
به منظور انتخاب شهرداري هاي برتر در زمينه ي خدمت رساني به مسافران 

نوروزي خبر داد.
مهندس حميدرضا حاجوي با بيان اين مطلب گفت: اين ستاد با هدف مديريت 
منابع و امكانات موجود براي تسهيل شرايط سفر و راحتي مسافران نوروزي، 
گستردگي فعاليت شهرداري ها و ارائه ي خدمات حداكثري با توجه به نقش 
و جايگاه مديريت شهري و افزايش بازدهي ارائه ي خدمات و ارتقاء رضايت 

مسافران نوروزي و شهروندان تشكيل شد.
وي فعاليت هاي شهرداري ها براي رفاه هرچه بيشتر شهروندان و مسافران 
نوروزي و گردشگران ايام نوروز را در سه بخش عمده آماده سازي عمومي شهر، 
ارائه ي تسهيالت و امكانات و اجراي برنامه هاي جنبي براي مديريت اوقات 
فراغت مسافران و شهروندان بيان كرد و افزود: به اين منظور بيش از 65 اقدام 
تعريف شد كه بيش از يك هزار و 200 شهرداري سراسر كشور از نيمه ي دوم 
اسفندماه اقدامات مختلفي را در خصوص آن ها اجرا نمودند كه در ارزيابي ها مد اسفندماه اقدامات مختلفي را در خصوص آن ها اجرا نمودند كه در ارزيابي ها مد 

نظر قرار خواهد گرفت.
در  كشور  وزارت  در  نوروزي  سفرهاي  تسهيالت  هماهنگي  ستاد  جانشين 
زمينه ي شاخص هاي ارزيابي اقدامات شهرداري ها در تعطيالت نوروز گفت: 
به منظور انتخاب شهرداري هاي برتر در زمينه ي خدمت رساني به مسافران 
به  خدمات رساني  زمينه ي  در  شده  ارائه  نوآوري هاي  و  ابتكارات  نوروزي، 
مسافران نورزي و نحوه ي اقدام شهرداري ها در بخش هاي خدمات شهري، 
آتش نشاني و ايمني، فني و عمراني، حمل و نقل عمومي شهري و فرهنگي ـ 

اجتماعي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
حاجوي افزود: شهرداري هاي سراسر كشور با رتبه هاي مختلف مرتبط با جمعيت 
و درجه ي شهرداري مشتمل بر: مراكز استان ها، شهرهاي با جمعيت باالي 200 

هزار نفر، از 50 هزار تا 200 نفر و زير 50 هزار نفر ارزيابي مي شوند.
وي در خاتمه ابراز اميدواري نمود كه به ياري خدا با همكاري و هم افزائي 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ي ايراني شاهد 
اقدامات زيرساختي مختلفي در راستاي ارتقاي شاخص هاي توسعه ي فضاهاي 
گردشگري مناسب و در خور شأن مردم عزيزمان در سراسر كشور باشيم و 
كاركنان خدوم شهرداري ها بار ديگر صفحه اي بر موفقيت هاي خود در عرصه ي 

تالش و خدمت رساني به شهروندان رقم بزنند.

جلسه هماهنگي نخستين نمايشگاه و همايش فرصتهاي سرمايه 
گذاري شهرداري ها تشكيل شد

جلسه هماهنگي نخستين نمايشگاه و همايش ملي فرصت هاي سرمايه گذاري 
در شهرداري ها در دفتر معاون برنامه ريزي و توسعه ى سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور و با حضور مديركل و كارشناسان دفاتر سرمايه گذاري و 
طرح هاي اقتصادي و روابط عمومي و مجري نمايشگاه تشكيل و در زمينه ى  
نظر صورت گرفت.  تبادل  و  بحث  و همايش  نمايشگاه  اجرايي  برنامه هاي 
اين نمايشگاه و همايش ملي با توجه به ضرورت شناخت فرصت هاي برتر 
اشتراك  به  و  كشور  شهري  مديريت  توسعه ى  عرصه ى  در  سرمايه گذاري 
گذاشتن تجارب مفيد شهردارى ها در اين عرصه و با هدف توسعه ى پايدار 
تعامل  قالب  اقتصادي مديريت شهري در  تأمين مالي پروژه هاي  شهري و 
سرمايه گذاران و مديران شهري، مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
و با بكارگيري مشوق هاي موجود در عرصه ى مديريت شهري نظير: انتشار 
اوراق مشاركت، بهره گيري از اعتبارات صندوق توسعه ى ملي و منابع فاينانس 

خارجي برپا مى شود.
بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده اين همايش و نمايشگاه نيمه نخست 
امسال از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور برگزار خواهد شد تا 
در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ى ايراني؛  مديريت شهري كشور با 
جذب منابع بيشتر در اين امر مهم و خطير مشاركت جدي و مؤثر داشته باشد.

همايش مديريت پسماند همزمان با روز زمين پاك از سوي 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در مشهد برگزار مي شود 
اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند با هدف 
ارائه ى آخرين دستاوردهاي علمي، تحقيقاتي و اجرايي در زمينه ى مديريت 
پسماند دوم و سوم ارديبشهت ماه و همرمان با روز زمين پاك توسط سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور و با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، 
استانداري خراسان رضوي، شهرداري مشهد و مراكز علمي كشور به ميزباني 

سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد برگزار مي شود.
محورهاي برگزاري اين همايش عبارت است از: مديريت جامع پسماندهاي 
شهري و روستايي (كاهش توليد، تفكيك از مبدا، جمع آوري و حمل و نقل، 
بازيافت، پردازش مكانيكي و بيولوژيكي، دفع و دفن)، نقش آموزش، فرهنگ و 
مشاركت اجتماعي در مديريت پسماندها، فناوري هاي نوين در فرايند مديريت 
پسماند و اقتصاد در مديريت پسماندها (هدفمندسازي يارانه ها، جهاد اقتصادي). 
قوانين و مقررات ايران و ساير كشورها در مديريت پسماندها، مشاركت بخش 
خصوصي در فرايند مديريت پسماند، توليد مواد و انرژي از پسماند (كمپوست، 
راه بري مكان هاي دفن،  و...)، مكان يابي، ساماندهي، طراحي و  زباله سوزها 
مديريت جزء ويژه پسماندهاي عادي و مديريت پسماندهاي كشاورزي در 

حوزه ى روستايي ديگر محورهاي برگزاري اين همايش است.
از حدود 900 مقاله ى رسيده به دبيرخانه اين همايش كه توسط استادان، 
پژوهشگران، دانشجويان و مديران اجرائي حوزه ى مديريت پسماند و مديران 
و كارشناسان شهرداري ها ارسال شد در نهايت پس از بررسي اين مقاالت از 
سوي هيات داوري 16مقاله جهت ارائه به صورت شفاهي و 48 مقاله به صورت 

پوستر انتخاب و 202 مقاله نيز در كتاب همايش عرضه مي شود.
همزمان با برگزاري اين همايش، پنج كارگاه آموزشي تخصصي نيز برگزار 
و مديريت شيرابه در سايت هاي دفن و  زباله سوزي  كارگاه  مي شود كه دو 
ساماندهي مراكز دفن پسماند با حضور استادان خارجي و سه كارگاه تبيين 
استراتژي مديريت پسماند عادي كشور، تجربيات موفق در استحصال انرژي از 
محل هاي دفن زباله و تجربيات موفق در مديريت پسماندهاي روستائي با حضور 

استادان و مديران حوزه مديريت پسماند كشور برگزار مي شود
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ساخت پاركينگ سقف دار در بندرعباس الزامى است 
پاركينگ  ساخت  الزام  بر  بندرعباس  شهردارى  شهرسازى  و  معمارى  معاون 
سقف دار در بندرعباس تأكيد كرد. جعفر بهارى ميمندى در حاشيه ي بازديد از 
تقاطع غيرهمسطح شهيد بهشتى در جمع خبرنگاران گفت: در راستاى رعايت طرح 
جامع و تفصيلى و با توجه به ضرورت تأمين توقفگاه خودرو در شهر بندرعباس، از 
اين پس مناطق سه گانه ي شهردارى در دستور تهيه ي نقشه هاى صادر شده، ساخت 

الزامى پاركينگ سقف دار را قيد مى كنند.
بهارى ميمندى افزود: در همين رابطه، ضوابط قبلى مربوط به لحاظ كردن پاركينگ 
در حياط ساختمان، باطل اعالم مى شود و متقاضيانى كه بر اساس اين ضوابط، 
امسال،  ماه  فروردين  پايان  تا  چنانچه  كرده اند  دريافت  را  نقشه  تهيه ي  دستور 
عوارض مربوطه را پرداخت كرده و تا پايان خردادماه نيز پروانه ي ساخت دريافت 
كنند مشمول ضوابط سال جارى نمى شوند.وى ادامه داد: در همه ي ساخت و سازها 
سازندگان ملزم به تأمين پاركينگ هستند و شهردارى در هيچ شرايطى اجازه ي 

ساخت ملك بدون تأمين پاركينگ را نمى دهد و با متخلفان برخورد مى كند.

اخبار كوتاه

تمام پارك هاى فرسوده ي كرج تا پايان سال 92 تجهيز و بهسازى 
مى شوند 

مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى كرج از تجهيز و بهسازى تمامى 
پارك هاى فرسوده ي اين كالن شهر تا پايان سال 92 خبر داد. 

عباس زارع اظهار داشت: براى ارتقاى بخش فضاى سبز در كرج، بايد سياست هاى 
راهبردى فضاى سبز شهرى در اين كالن شهر مشخص شود.وى افزود: سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى كرج در مجموع دو هدف عمده را دنبال مى كند 
كه يكى از آن ها تجهيز و بهسازى تمامى پارك هاى فرسوده ي اين كالن شهر 
تا پايان سال 92 است. هم اكنون عمليات مذكور در پارك هاى بزرگ شهر مانند 
نبوت، چمران و جهان نما آغاز شده است.در اين زمينه مسئوالن فضاى سبز مناطق 
 12گانه ي شهردارى كرج بايد اهتمام ويژه اى را براى تجهيز، بازسازى و بهسازى 

فضاى سبز موجود در منطقه-ي تحت پوشش داشته باشند.  
 مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى كرج يادآور شد: براى بازسازى 
پارك ها،  مناطق اولويت بندى مى شوند و طبق اولويت اقدامات الزم انجام خواهد 
شد. دومين هدف عمده ي اين سازمان اين است كه تا پايان سال 94 هر شهروند 

كرجى از منزل خود تنها 10 دقيقه زمان را صرف كند تا به پارك برسد.

تجهيز شريان ها و بزرگراه هاى مشهد به تابلوهاى انرژى 
خورشيدى 

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى مشهد از ايمن سازى 
شريان  ها و بزرگراه هاى سطح شهر با نصب تابلوهاى انتظامى الكترونيكى 
سيدمهدى  داد.  خبر  (سوالر)  خورشيدى  انرژى  به كارگيرى  قابليت  با 
امامى ميبدى اظهار داشت: از چندى پيش طرح هايى مبنى بر ايمن سازى 
معابر با استفاده از سيستم هاى سوالر در برخى نقاط حادثه خيز شهر به اجرا 
رسيد، كه با بررسى كارشناسان و طبق آمارهاى ثبت شده در اين محل ها 

شاهد كاهش چشمگيرى در زمينه ي سوانح رانندگى بوديم.
وى ادامه داد: اين تابلوها با وضوح بيشتر و هم چنين توانايى انتقال پيام به 
رانندگان و عابران پياده و از همه مهم تر استفاده از سيستم خورشيدى به 
منظور صرفه جويى در انرژى به عنوان تكنولوژى جديد در سيستم مديريت 
و كنترل ترافيك مورد استفاده قرار مى گيرد. از جديدترين كاربرى هاى اين 
تابلوها مى توان به تابلوهاى محدوديت سرعت در بسيارى از بزرگراه ها 
و هم چنين ورودى  تقاطع هاى غير هم سطح، تابلوهاى هشداردهنده ي 
پيچ هاى  در  مسيرنما  فلش هاى  يا  و  تقاطع ها  اين  بيشتر  در  جهت نما 

خطرناك بزرگراه كالنترى و ديگر تجهيزات مهم ترافيكى اشاره كرد
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احداث مركز داده ي استاندارد اصفهان در سال جارى 
رئيس سازمان فاوا شهردارى اصفهان از آغاز ساخت مركز داده ي شهردارى اصفهان با رئيس سازمان فاوا شهردارى اصفهان از آغاز ساخت مركز داده ي شهردارى اصفهان با 
باالترين استاندارد در اين كالن شهر در سال جارى خبر داد. همايون يزدان پناه با تأكيد 
بر اين كه اين پروژه هم اكنون در مرحله ي طراحى بوده و ساخت آن در شش ماه دوم 
سال جارى آغاز مى شود، اظهار داشت: يك مركز داده ي استاندارد بايد سيستم هاى 
نرم افزارى را با امنيت باال نگه دارى كند و بدون قطع سرويس و با سرعت استاندارد به 
رئيس سازمان فاوا شهردارى ادامه داد: اين مركز استفاده كنندگان خدمات ارائه دهد. رئيس سازمان فاوا شهردارى ادامه داد: اين مركز استفاده كنندگان خدمات ارائه دهد. رئيس سازمان فاوا شهردارى ادامه داد: اين مركز 
داده محل نگهدارى و پردازش داده هاى شهردارى است و در حال حاضر با استفاده 

از به روزترين دانش ها در حال طراحى است.
وى در ادامه به ديگر پروژه هاى سال جارى اين سازمان اشاره كرد و يادآور شد: طبق 
برنامه ريزى هاى انجام شده بيش از 130 پروژه در سال 91 توسط اين سازمان انجام 
مى شود. توسعه ي شبكه ي فيبرنورى، تكميل طرح تجهيز اتوبوس ها به دستگاه 
موقعيت ياب اتوماتيك، كمك به فعال شدن سيستم هاى الكترونيك تاكسى رانى 
اصفهان و همكارى در اجراى كامل طرح آموزشى شهروند الكترونيك نيز در سال 

جارى انجام مى شود.
اتوبوس هاى درون شهرى اراك به بخش خصوصى واگذار مى شود 

سيدمرتضى ميرى، شهردار اراك، اظهار داشت: در سال گذشته 98 درصد از اتوبوس هاى 
بخش خصوصى بخش حمل و نقل درون شهرى اراك به بخش خصوصى واگذار شد 
كه بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته تا پايان امسال صددرصد اتوبوس  ها به بخش 
خصوصى واگذار خواهد شد.وى تصريح كرد: حدود 70 ميليون مسافر طى سال گذشته 
از طريق اتوبوس هاى درون شهرى توسط اتوبوس هاى سازمان اتوبوسرانى شهردارى 
اراك جابه جا شدند كه نسبت به سال 89 بيش از 65 درصد افزايش جابه جايى داشته 
است.شهردار اراك خارج كردن شهر اراك از هسته ي مركزى با ساخت دو مجتمع بزرگ 
را از برنامه هاى مهم شهردارى در راستاى كاهش سفرهاى درون -شهرى عنوان كرد 
و ادامه داد: با توجه به ترافيك سنگينى كه مسافرت هاى درون شهرى به دنبال دارد، 
كاهش اين مسافرت هاى درون شهرى به عنوان يك سياست در دستور كار قرار گرفته 

كه اين مهم نيازمند مشاركت تمام شهروندان است.
ميرى گفت: در حال حاضر 147 دستگاه اتوبوس در اراك فعاليت دارند كه ميانگين 
جابه جايى مسافر به ازاى هر دستگاه اتوبوس طى سال گذشته يك هزار و 302 نفر 

بوده است.

برگزارى نخستين جشنواره ي انتخاب شهرداران نمونه ي كردستان
معاون عمرانى استاندار كردستان با تأكيد بر ساماندهى امور شهردارى هاى استان و 
تقويت اين نهادهاى عمومى، از برگزارى نخستين جشنواره ي انتخاب شهرداران نمونه ي 

كردستان در سال جارى خبر داد.
وي اظهار داشت: توسعه ي شهرها يكى از اولويت هايى است كه دولت براى ارائه ي خدمات 
در حوزه هاى مختلف همواره مورد نظر داشته و دارد. ارتقاى شاخص هاى خدمت رسانى، 
مباحث مالى، توسعه ي فضاى سبز، جلوگيرى از اجراى طرح هاى بى كيفيت و بهره مندى 
از پيمانكاران حرفه اى و توانمند، همگى در قالب نظارت هاى دفتر فنى استاندارى، دفتر 
امور شهرى و تعدادى از اساتيد نخبه ي دانشگاهى در هر يك از شهرهاي استان مورد 
ارزيابى و نظارت قرار مى گيرد. شهرهاى استان از لحاظ فضاى سبز و مبلمان شهرى 
داراى مشكالت فراوانى بوده و در ورودى بيشتر شهرهاى استان شاهد مقدار بسيار زيادى 
نخاله هاى ساختمانى و صنوف مزاحم هستيم كه چهره ي بسيارى از شهرهاى استان را 
نامتوازن كرده  است. شهرداران موظفند در كم ترين زمان ممكن براى رفع اين مشكل 
چاره انديشى نمايند چرا كه استان كردستان يكى از استان هاى مسافر پذير كشور بوده و به 

هيچ وجه چهره ي اين چنينى از شهرهاى استان قابل قبول نخواهد بود.
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يك شهر يك نگاه

آمل
هم زمان با روز جهاني بهداشت و هفته ي سالمت، نمايشگاه سالمت هم زمان با روز جهاني بهداشت و هفته ي سالمت، نمايشگاه سالمت 
با حضور فرماندار،  شهردار و رئيس شبكه ي بهداشت و درمان آمل با 
هدف آشنايي بيشتر مردم با مقوله ي سالمت در محوطه ي شهرداري 

آمل افتتاح شد.

مهريز
با حضور مسؤوالن استان يزد و شهرستان مهريز، كلنگ احداث با حضور مسؤوالن استان يزد و شهرستان مهريز، كلنگ احداث 
دومين ايستگاه آتش نشانى در مهريز به زمين زده شد. معاون عمرانى 
مهريز  آتش نشانى  ايستگاه  دومين  كلنگ زنى  مراسم  در  يزد  استاندار 
ضمن قدردانى از فرماندار مهريز براى ساماندهى و پذيرايى از مسافران و 

ميهمانان نوروزى از تكميل اين پروژه تا شش ماه آينده خبر داد.

بم
شهردارى بم با توجه به نزديك شدن به فصل تابستان و تعطيلى شهردارى بم با توجه به نزديك شدن به فصل تابستان و تعطيلى 
مدارس، جهت رفاه حال شهروندان و ايجاد مكان هاى تفريح اقدام به 

تكميل روشنايى تمامى پارك ها نموده است.

بوكان
شهردارى بوكان با همكارى تشكل طرفداران محيط زيست در روز شهردارى بوكان با همكارى تشكل طرفداران محيط زيست در روز 
طبيعت با پخش كيسه هايي در بين شهروندان و تعبيه ي ايستگاه هاى 

زباله ، بانى گراميداشت روز طبيعت بود..

بيرجند
مراسم معارفه ي مديران مناطق دوگانه ي شهردارى با حضور شهردار مراسم معارفه ي مديران مناطق دوگانه ي شهردارى با حضور شهردار 
بيرجند و جمعى از مسئولين شهردارى برگزار شد. در اين مراسم شهردار 
بيرجند گفت: براى دستيابى به توسعه بايد علوم مختلف را به حوزه هاى 

كارى وارد كرد و از فنون روز بهره برد.

پاوه
ديجيتالي  كتاب  نسخه ي  اولين  افزار  نرم  تهيه ي  از  پاوه  ديجيتالي شهردار  كتاب  نسخه ي  اولين  افزار  نرم  تهيه ي  از  پاوه  شهردار 
آشنايى با جاذبه هاي گردشگري شهرستان پاوه خبر داد. اين نرم افزار كه 
جهت گوشي هاي تلفن همراه طراحي شده از مصوبات كميته ي فرهنگي 

و اجتماعي شهرداري مي باشد. 

دزفول
همايش يك روزه ي اعضاى شوراهاى اسالمى، كارشناسان و مديران همايش يك روزه ي اعضاى شوراهاى اسالمى، كارشناسان و مديران 

استان در دزفول برگزار مى شود.

سارى
شهردار سارى در ديدار با پرسنل شهرداري ساري با اشاره به تحقق شهردار سارى در ديدار با پرسنل شهرداري ساري با اشاره به تحقق 
بودجه ي مصوب شده ي شوراي اسالمي شهري  از  از 80 درصد  بيش 
ساري در سال 1390، سياست شهرداري اين شهر درسال جديد را تمركز 

بر آسفالت، معابر و مبلمان شهري اعالم كرد.

شوشتر
عضو شوراى شهر شوشتر از تصويب طرح جامع شوشتر در وزارت عضو شوراى شهر شوشتر از تصويب طرح جامع شوشتر در وزارت 
مسكن و راه سازى خبر داد و گفت: مشكالت شهردارى با تصويب اين 

طرح كاهش مى يابد.

شهركرد
مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شهركرد گفت: در مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شهركرد گفت: در 
سال جديد پنج بوستان جديد در شهركرد مركز اين استان ايجاد مى شود.

كاشان
معاون خدمات شهرى شهردارى كاشان ازاجراى طرح جمع آورى معاون خدمات شهرى شهردارى كاشان ازاجراى طرح جمع آورى 
زباله ها به صورت يك در ميان خبر داد. كاهش ترافيك، كاهش مصرف 
سوخت، مديريت زمان و صرفه جويى در هزينه هاى نيروى انسانى به ويژه 
ايجاد نظم در جمع آورى زباله ها در سطح شهر از مزاياى اجراى اين 

طرح است.

الهيجان
شهردار الهيجان در نخستين لحظات پس از تحويل سال 1391 شهردار الهيجان در نخستين لحظات پس از تحويل سال 1391 
در محل ستاد تسهيالت سفر شهرداري و در كنار سفره ي هفت سين با 
اهداي چاي، كلوچه و صنايع دستي الهيجان به همراه كتاب و فيلم هاي 

معرفي شهر از مسافران نوروزي استقبال كرد.

ورامين
مسؤول امور گردشگرى شهردارى ورامين گفت: با توجه به نقش مسؤول امور گردشگرى شهردارى ورامين گفت: با توجه به نقش 
فراهم نمودن  راستاى  در  و  شهرى  مديريت  در  شهروندان  سازنده ي 
زمينه هاي حضور و مشاركت بيشتر آنان در مسايل شهرى و شهروندي، 
نخستين جشنواره ي عكس زندگي شهري با همكارى كميسيون فرهنگى 
شوراى اسالمى شهر و توسط امور گردشگرى حوزه ي معاونت فرهنگى و 

اجتماعى شهردارى ورامين آغاز شد.
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مركز  به  وابسته  فرهنگى،  است  مركزى  معمارى،  رويدادهاى  دبيرخانه ى 
مطالعات و تحقيقات شهرسازى و معمارى ايران كه فعاليت هاى خود را از 
سال 1386 آغاز كرده است. اين دبيرخانه كوشيده است تا با ايجاد پرسش هاى 
مناسب و درخور از چيستى معمارى و شهرسازى ايران زمين و از راه تهيه ى 
بسترهاى شايسته براى بحث پيرامون معمارى ايران و فهم چگونگى پيوند آن 
با زندگى انسان ايرانى، به جست و جو در معناى معمارى مطلوب و راهكارهاى 

گذار از وضع موجود به وضع مطلوب بپردازد.
پايگاه اطالع رسانى اين مجموعه تالش نموده است تا در كنار اطالع رسانى از 
فعاليت هاى اين مجموعه اطالعات و تصاوير منحصر بفردى را از زمينه هاى 
كارى مجموعه ارائه نمايد. با عنايت به موضوع اين شماره ى نشريه شهردارى ها 
به سراغ اين پايگاه رفتيم كه پيش از اين و در بخش گزارش خبرى به پوشش 
يكى از برنامه هاى اين مجموعه پرداختيم كه در فروردين ماه سالجارى برگزار 

گرديده است.
بسيارى  با  دارد و وجه مميزه ى آن  از نظر شكلى طراحى ساده اى  سايت 
از سايت ها عكس مركزى آن است كه تصويرى پانوراما از تمامى شركت-

كنندگان در كارگاه فهم معمارى ايران از پنجره ى بوشهر مى باشد كه به نوعى 
تجليل از تمامى شركت كنندگان در اين برنامه است. 

در «صفحه ى نخست» پايگاه، ارجاع هايى به بخش هاى درونى سايت از قبيل 
اخبار و گوشه  ى مطالعه به چشم مى خورد. در بخش «دبيرخانه» خبرهاى كاملى 

از برگزارى برنامه هاى اين مجموعه ديده مى شود. 
بهترين بخش سايت بخش «كارگاه» هاست كه به طور اختصاصى به آخرين 
كارگاه يعنى شهر بوشهر اختصاص دارد. اين بخش سايت هرچند كاربردى است 
اما شايد به جرأت مى توان گفت كه بهترين بخش پايگاه است كه در صفحات 
داخلى آن (تمرين مرحله ى دوم) اطالعات بسيار خوبى از بافت قديمى و تاريخى 
شهر بوشهر از قبيل تصاوير دوره هاى مختلف قاجاريه و پهلوى اين شهر و 

همچنين عكس هاى هوايى و نقشه هاى قديمى شهر يافت مى شود.
اين بخش با طراحى زيبايش (هرچند در مرورگر فايرفاكس به هم ريخته است 
و كمتر كسى امروز توجه مى كند كه بسيارى از كابران از اين مرورگر استفاده 
مى نمايند) به ارائه ى عكس ها، فيلم ها، اطالعات شركت كنندگان، نام برندگان 
كارگاه و... پرداخته است. صفحه ى اصلى سايت با وضوح 864* 1152 به 
بعد قابل رويت صحيح است و در وضوح768*1024 كه متعارف بسيارى از 

مونيتورهاى خانگى است همخوانى ندارد و محتواى سايت را بهم مى ريزد.
رويدادهاى  دبيرخانه  سايت  در  تازه  حركتى  عنوان  نيز  مطالعه»  «گوشه ى 
را شروع كرده است.  كار خود  نود  ابتداى خرداد سال  از  معمارى است كه 
تحريريه ى سايت بر آن است تا با معرفى قسمتى از يك نوشته ادبىـ  آن هم 

نوشته اى كه در آن رگه هايى از معمارى و 
شهرسازى مشاهده شود ـ به معرفى اثرى 
از يك نويسنده و پرداختى معمارانه در آن 
اثر بپردازد. در اين گوشه كاربران مى توانند 
براى  پيگيرى  و  ادبيات  از  استفاده  ضمن 
تهيه ى متن اصلى، نظر شخصى خود را 

نيز يادداشت نمايند.
بخش «وبالگ» هرچند در پاره اى از اوقات 
به اشتباه جاى بخش اخبار را گرفته است اما 
گاهى نيز حاوى دلنوشته ها و برداشت هايى 
منعكس  آن  در  گوناگون  افراد  كه  است 
نموده اند: «به بوشهر قديم كه نگاه مى كنى 
مى بينى كه شهر هم يه زمانى به زبون دريا 
آشنا بوده. گفته بودم كه دريا يه جورايى 
پدر  بزرِگ  پدر  بزرِگ  پدر  بزرِگ  پدر  پدِر 
بوشهرى ها  و  بوشهر  بزرِگ...  پدر  بزرِگ 
ـ  زمانى  يه  تا  البته  ـ  همه  و خوب  بوده 
بلد بودن به زبوِن آبا و اجداديشون حرف 
بزنن! كوچه هاى بوشهر و خونه هاى بوشهر 
(بوشهر قديم) انگار در ادامه ى دريان. انگار 
دريا وقتى به خشكى رسيده يه ِورد خونده و 
ساختمان ها و كوچه ها از زمين سبز شده اند: 
يه ِورِد جادويى !!! ـ البته به همون زبونى 
كه اهالى شهر هم مى فهميدن ـ . اين ِورُد 
اواخر  همين  تا  شهر  بزرگاى  و  پيرمردها 
اين كه بخوان خونه،  از  بلد بودند و قبل 
كوچه، حياط، بازار، ديوار و يا حتى دروازه 
بسازن مى خوندنُش و بعد شروع مى كردن 
به ساختن. نتيجه اين مى شد كه همه چى 
يه  با  باشه! (حاال  بايد  همونى مى شد كه 

خورده كم و زياد)
يادش  ِورُد  اين  ديگه  روزاكسى  اين  اما 

نيست…»
اين پايگاه در آدرس

www.panjareh.info
قابل مشاهده است.

رسانى  ــالع  اط پايگاه  معرفى 
دبيرخانه ى رويدادهاى معمارى

شبكه پايگاه  معرفى 
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چهاردهم  سده ي  سوم  دهه ي  هم نسالن  از  (پديدآورندگان)  همدل  هم  ياراني 
خورشيدي، در سال 1362 گرد هم آمدند تا پس از مرگ استادي پيشگام، شايد كه جاي 
خالي او را در زمينه ي فراموش شده در پژوهش هاي معماري، آن هم در آن سال هاي 
را پي نهادند و كوشيدند تا راه " را پي نهادند و كوشيدند تا راه " را پي نهادند و كوشيدند تا راه  "پراُفت وخيز پركنند. اينان "پراُفت وخيز پركنند. اينان "جامعه ي مهندسان معمار ايران
را براي پژوهش بگشايند. اين كتاب خود از نشانه هاي روشن اين تكاپوي زيباست. كتاب 
معماري وارطان هوانسيان نمود انديشه هاي معماري روزگار نوسازي پهلوي يكم (1320ـ  
1300 خ) است كه در كالبد ساختمان هايي كه همچنان استوار و برپا مانده اند، چهره بسته 
است. وارطان را مي توان از پيشگامان معماري و شهرسازي در دوران نوسازي و بازسازي 
تخت گاه ايرانـ  تهرانـ  برشمرد. شيوه ي كار وي چنان اثري برجاي گذاشته كه كارهاي او 
شناخته و ثبت شده است. وي از نخستين كساني " شناخته و ثبت شده است. وي از نخستين كساني " شناخته و ثبت شده است. وي از نخستين كساني  "در معماري ايران با نام "در معماري ايران با نام "شيوه ي وارطاني

را نيز در فرانسه گذرانيد." را نيز در فرانسه گذرانيد." را نيز در فرانسه گذرانيد. "است كه پس از معماري، دوره ي "است كه پس از معماري، دوره ي "شهرسازي
انگيزه ي گزينش اين اثر براي معرفي و بررسي براي آن بود كه ساخته هاي اين معمار 
بزرگ و پيشتاز نه تنها خاطره اي تاريخي براي پايتخت يكصدساله ي دوره ي قاجاريان و 

پهلويان شمرده مي شود، بلكه اينك به هويتي مانا براي اين كالن شهر بدل شده است.
پديدآوران كه خود بر جايگاه اين آثار آگاه بوده اند، كتابي پاكيزه را فراهم آورده اند كه بر 
كاغذهايي ماندگار (گالسه) نشسته است. كتاب سرشار از عكس ها و طرح هاي وارطان و آثار 
اوست كه گاه تمام صفحه و در موردي دو صفحه ى مياني را در بر گرفته است. روي جلد با 
عكس زيبايي از كاخ سعدآباد آراسته شده كه يكي از زيباترين كارهاي وارطان است. آن چه 
در نگاه نخست نظر را جلب مي كند يكدستي عكس هاست كه همگي سياه و سفيد هستند. 
در حالي كه امكان چاپ رنگي بيشتر آثار نيز بوده است، اما پديدآوران براي القاي هرچه بيشتر 
قدمت و بازتاب فضايي از روزگاران گذشته دست به اين كار زده اند كه كاري ستودني است. 
پديدآوران براي نگاشتن اين كتاب از 43 منبع فارسي، 3 منبع ارمني، 3 منبع انگليسي و 2 
منبع فرانسه سود جسته اند. كتاب با مقدمه اي سه صفحه اي آغاز مي گردد. زندگينامه اي كوتاه 
و در پي آن زندگينامه اي گسترده از وارطان كه در كنار تصويري از دانشنامه ي معماري وي به 

زبان فرانسه چاپ شده است. اين زندگينامه در سه بخش زير آمده: 
دوره ي نخست زندگي اين ارمني پرتالش را از (1361ـ  1274 خورشيدي) زادگاهش 
تبريز تا تهران پي گرفته است.دوره ي دوم از 1297خ / 1919م. كه دوران اقامت در پاريس 
خوانده شده است. " خوانده شده است. " خوانده شده است.  نام يافته و دوره ي سوم از 1314خ/ 1935م. كه "بازگشت به ايران
پايان مي دهد. در همين جاست كه " پايان مي دهد. در همين جاست كه " پايان مي دهد. در همين جاست كه  "اين سه دوره را بخشي به نام "اين سه دوره را بخشي به نام "فعاليت هاي فرهنگي
مي خوانيم وارطان پايه گذار دو مجله ي معماري و آن هم از نخستين ها در ايران با نام 

آرشيتكت و معماري نوين نيز بوده است. 
در واقع فصل نخست كتاب زمينه هاي مؤثر بر معماري وارطان هوانسيان است كه دو زير 
"فصلـ  زمينه هاي داخلي و زمينه هاي معماريـ  را در خود دارد.فصل هاي ديگر كتاب "فصلـ  زمينه هاي داخلي و زمينه هاي معماريـ  را در خود دارد.فصل هاي ديگر كتاب "بناهاي 
است كه از چهار اثر نخستين او؛ ساختمان هنرستان دختران، مهمانخانه ى دربند، " است كه از چهار اثر نخستين او؛ ساختمان هنرستان دختران، مهمانخانه ى دربند، " است كه از چهار اثر نخستين او؛ ساختمان هنرستان دختران، مهمانخانه ى دربند،  دوره ى اول
كاخ سعدآباد، مهمان خانه ي ايستگاه راه آهن تهران فراهم آمده و در جاي زيرفصل ياد شده و 

درباره ي پيشينه ي هر يك و طرح هر كدام به گستردگي سخن رفته است.
است كه از هفت اثر معماري " است كه از هفت اثر معماري " است كه از هفت اثر معماري  "فصل بعدي از بدنه ى اصلي كتاب "فصل بعدي از بدنه ى اصلي كتاب "بناهاي دوره ي دوم
وارطان، يعني؛ مهمان پذير الله، ساختمان جيپ، سينما تئاتر متروپلـ  پس از انقالب رودكيـ  
خانه ي مسكوني خيابان طالقاني، ساختمانـ  مسكوني اخوان، هتل (مهمانخانه ي) فردوسي، 

مجموعه ي تجاريـ  مسكوني جامي نام رفته است.
كه از دبيرستان حرفه اي نمازي (شيراز)، ويالي " كه از دبيرستان حرفه اي نمازي (شيراز)، ويالي " كه از دبيرستان حرفه اي نمازي (شيراز)، ويالي  "دو فصل بعد، "دو فصل بعد، "بناهاي دوره ي سوم
شخصي وارطان در زعفرانيه، ساختمان بانك سپهـ  شعبه ي توپخانه، بانك مركزي سپه در 
اصفهان و بانك سپه شعبه ي بازار ياد شده كه همانند فصل هايي پيشين سرشار از عكس هاي 

بنا از چشم اندازهاي مختلف، درشت نمايي هاست و طرح ها و پاره اي جزئيات را نيز در 
بر مي گيرد كه در برخي، پديدآوران براي جانمايي بنا در وضعيت كنوني از عكس هاي 

هوايي هم سود جسته اند. 
است كه پديدآوران به تحليل " است كه پديدآوران به تحليل " است كه پديدآوران به تحليل  "واپسين فصل كتاب "واپسين فصل كتاب "معماري وارطان هوانسيان
شيوه ي كار و سبك استاد پرداخته اند. برآيند اين كار، تقسيم روند تحول در شيوه ي معماري 
وارطان است كه به سه دور بخش كرده اند؛ دوره يكمـ  دانش اندوزي و كار در پاريس و 
آغاز كار در ايران (1319ـ 1297خ) دوره اي كه وارطان جوان در مدارس معماري پاريس 
كار حرفه اي را در دفتر معماران نامدار اروپا آموخته و در بازسازي ساختمان هاي آسيب ديده 
در جنگ اول جهاني تجربه ي كاري به دست آورده  است. شكل چيره در آثار اين دوره در 
ايران، روحيه اي آميخته اي است كه در آن از آميزه هاي كالسيك نو، هنرنو [= آرت نوو] و 
آرت دكو و نوگرايي ديده مي شود. اين آثار از هنرستان دختران در 1314 خ. آغاز شده و به 
طرح مهمانخانه ي راه آهن در 1319 خ. مي رسد. دوره ي دومـ  پديدآوران، اين بازه ي زماني 
(1329ـ1320) را دوره ي اصالت و پركاري وارطان دانسته اند، زيرا كه توانست شيوه ي 
خود را به عنوان سبك وارطان در تاريخ معماري ايران براي هميشه بنگارد. اين دوره با 
ساخت مهمانخانه ي الله در الله زار آغاز مي گردد. در پي آن ساختمان جيپ در خيابان 
اكباتان كه به شدت زير تأثير آپارتمان و سينماي قديمي در خيابان سن ديديه پاريس 
است، به ساختمان هاي سينما تئاتر متروپل و مجموعه ي تجاريـ  مسكوني جامي پايان 
را به آن داده اند، تأثيرات " را به آن داده اند، تأثيرات " را به آن داده اند، تأثيرات  تداوم فعاليت و تأثير گرايشات روز"تداوم فعاليت و تأثير گرايشات روز"تداوم فعاليت و تأثير گرايشات روز "مي گيرد. دوره ي سوم كه نام "مي گيرد. دوره ي سوم كه نام 
جريان روز معماري جهان و ايران در آن ديده مي شود كه سادگي، نوگرايي با بهره گيري 
از فناوري در آثار اين دوره بچشم مي زند، اين آثار از دبيرستان حرفه اي نمازي (شيراز) 
در 1328خ. و ويالي شخصي وارطان آغاز مي شود و به ساختمان بانك سپه شعبه ي 
در " در " در  "بازار 1344 خ. پايان مي يابد كه در اين ساختمان براي نخستين بار با نقش "بازار 1344 خ. پايان مي يابد كه در اين ساختمان براي نخستين بار با نقش "خودرو
معماري آشنا مي شويم و طبقه ي سوم و چهارم با گنجايش 104 خودرو، جاي پاركينگ 
را در طراحي ساختمان نشان مي دهد. دو بخش پاياني كتاب به فهرست منابع و فهرست 
اعالم اختصاص يافته كه اين آخري نام كسان و جاي نام ها را در بر مي گيرد. اين فهرست 

دستمايه اي علمي پژوهشي نيز به اثر داده است.
كتاب پاكيزه و ماندني وارطان با 34 صفحه ي انگليسي با برگردان خوب ندا قياسي 
راه خود را به سوي آثار نگاشته ي معماري جهان نيز گشوده است كه اين خود گونه اي 
پيشگامي در راه معرفي معماري و معماري ايران به جامعه ى جهاني است. الگويي 
است براي كتاب هاي آينده و براي هر آن كه گام در اين راه نهاده باشد، گام شان استوار 
و نوشتگان شان بر صفحه ي تاريخ معماري ايران پاينده باد. انتشارات سازمان خواندن و 
ديدن اين اثر ارزشمند را به همه ى دانشجويان معماري، طراحي، شهرسازي و جغرافيا 

و برنامه ريزي شهر و شهرداران توصيه مي كند. 
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