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  چکیده
ترین از جمله مهم. شهر و برنامه ریزی شهری مطرح استامروزه مسائل بسیاری در رابطه با مباحث اجتماعی در زمینه 

این مسائل می توان به عدم وجود تعامالت مثبت در شهرها، کاهش همبستگی و مشارکت در میان ساکنین شهر و نیز 

محقق نشدن عدالت اجتماعی برای دسترسی مردم به امکانات و رفاه عمومی اشاره نمود؛ که کاهش پایداری اجتماعی در 

مهم کاهش حضورپذیری مردم و تعامالت اجتماعی  عواملبی هویتی در فضاهای شهری از . اهای شهری را در پی داردفض

بنابراین با توجه به اینکه تعامالت اجتماعی از شاخص های موثر در پایداری اجتماعی محسوب می شود، به همین . است

لذا در این راستا بررسی . گردددر فضاهای شهری میدلیل کمرنگ شدن این شاخص، موجب کاهش پایداری اجتماعی 

پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی صورت پذیرفته و . یابدهویت در فضاهای شهری و عوامل موثر بر آن ضرورت می

در انتها به منظور بهبود هویت در . ای و اسناد موجود، تحلیل شده استها از منابع کتابخانهآوری دادهپس از جمع

اجتماعی و عملکردی  -اهای شهری با هدف ارتقای پایداری اجتماعی، راهکارهایی اصولی در سه بعد کالبدی، فرهنگیفض

 .ارائه شده است

 

  .توسعه پایدار، پایداری اجتماعی، فضای شهری، هویت :کلیدی های واژه
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  مقدمه -1
چرا که . توجه و اهمیت است  پایدار، بسیار مورد  اد مهم توسعهابع اجتماعی به عنوان یکی از  در شهرهای امروزه، پایداری

یری روزافزون ارتباطات و باشد و سبب شکلگ سزایی بر زندگی مردم میای تاثیرات مثبت مادی و معنوی بپایداری اجتماعی دار

برخی از مرزهای رد که ا پایداری اجتماعی فرصت آن وجود دادر یک فضای شهری ب .اجتماعی میان آنان است  تعامالت

الیت های اجتماعی اجتماعی جدید با هم در تعامل باشند و به انجام فع  همچنین افراد در یک محیط. داجتماعی شکسته شو

ترین نیازهای  شدن به عنوان یکی از اساسی  هره به چهره و تجربه دیدن و دیدههای چترتیب در این فضاها دیدار بدین. بپردازند

برای دستیابی به فضای  .باشند اجتماعی، فضاهایی سرزنده و پویا می یاز اینرو فضاهای شهری با پایدار. دهد یانسانی رخ م

هویت یکی از . تها هویت استرین آن های بسیاری تاثیرگذار هستند که یکی از مهم حاظ اجتماعی، مولفهشهری پایدار به ل

. ونی مورد تهدید واقع شده استهای گوناگ می باشد که امروزه از جنبه شهری های با ارزش هر شهر و فضای ها و کیفیت مولفه

های مختلف اجتماعی و  ه این فضاها، سبب کاهش حضور گروهخاطر نسبت ب  ی و نداشتن تعلقفضاهای شهر هویتی حاکم بر بی

 . ین فضاها در پی دارداز این رو این امر کاهش پویایی و سرزندگی را نیز در ا. شهروندی در فضاهای شهری گشته است

بخشی به این  ی در فضاهای شهری در راستای هویته راهکارهایی کارآمد به منظور ارتقای پایداری اجتماعئنابراین اراب

توان فضاهای شهری مناسبی برای شکلگیری و گسترش تناسبات  در این صورت است که می. می نمایدفضاها، ضروری 

 .جمعی را خلق نمود  ویی با خاطراترو رویاهویت  انی واجتماعی، پاسداری ارزش های انس

 

 مبانی نظری -2
 پایدار مفهوم توسعه  -2-1

گزارشی مطرح شد، به اداره و در  1891پایدار که برای اولین بار توسط برانت لند در سال   تعریف مفهوم پایداری و توسعه 

وی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب اشاره نموده مالی و نیر برداری صحیح و کارا از منابع پایدار طبیعی، بهره

نظر ت زندگی انسان را مدمندی افراد همراه با افزایش کیفی که تامین مستمر نیاز ها و رضایت پایدار مفهومی است  هتوسع. است

مالی،  انست که در بستر منابعتوسعه ای دبخشی از در رویکرد مفاهیم  توان استمرار توسعه پایدار را میمفهوم . دهد قرار می

. فرهنگی، توسعه پایدار انسانی را نیز ممکن گرداند طبیعی و انسانی سعی دارد تا ضمن گسترش بهبود اقتصادی، اجتماعی و

ان، هدف بهبود در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همگام با التفات به حقوق آیندگان و عدالت اجتماعی برای باشندگ

 .[1]آید ر به حساب میتوسعه پایدا

اداره بهتر  های اساسی، بهبود و ارتقای سطح زندگی برای همه، حفاظت و، تامین نیازاصلی توسعه پایدار هدف

ا طبیعت مانند بر اساس مفهوم توسعه پایدار  نقش انسان در ارتباط ب .[2]تر است تر و سعادتمند ای امن ها و آینده اکوسیستم

برای انسان و  های ناشی از اقدامات مختلف که که به طور دائم به محاسبه سود وزیان و هزینه است نقش مراقب و ناظری

توان گفت  بر این اساس می .[3]گردد مثابه ولی و سرپرست زمین تلقی میدر واقع انسان به . پردازد گردد می طبیعت ایجاد می

ی توسعه اجتماعی پایدار، توسعه  یداری در ابعاد سه گانهمفهوم پا که دستیابی به مفهوم جامع توسعه پایدار مستلزم تحقق

توسعه پایدار در سه بخش قرار  بر اساس این سه بعد، اهداف. [1]باشد محیطی پایدار می توسعه زیستاقتصادی پایدار و 

کی با هدف منابع اکولوژی -3برابری و کاهش فقر در بعد اجتماعی،  -2پیشرفت و کارایی بیشتر در بعد اقتصادی،  -1:گیرد می

 . [4]طبیعی

 

 پایداری اجتماعی -2-2

اما در سال های اخیر، پایداری . بود  فاهیم اقتصادی و محیطی محدود شدهمطالعات گذشته در مباحث پایداری غالبا در م

اجتماعی  پایداری .العمل توسعه پایدار تبدیل شده است شده، سازمانی و نهادی درون دستوراجتماعی به سیاستی پذیرفته 

شکل و شهرت جهانی خود را در گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست که در ایاالت متحده آمریکا تشکیل شده بود 
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ایط اجتماعی، اکولوژیکی و اقتصادی بدست آورد، در این نشست تصریح شد که توسعه پایدار نیازمند توجه هماهنگ به شر

ی پایداری اجتماعی نسبت به دو مورد دیگر کمتر بوده و اغلب در ارتباط با پایداری یافتگ در این میان سطح توسعه، باشد می

 .[5]در ذیل تعدادی از تعاریف پایداری اجتماعی آورده شده است. شود ولوژیکی و اقتصادی  قرار داده میاک

 آنان در  ینیاز های اساس و جان اورتون و همکاران معتقدند در رویکرد اجتماعی به توسعه پایدار، جایگاه مردم فقیر

بدین ترتیب تامین نیازهای . مندی، عدالت اجتماعی و آزادی انتخاب استدر این رویکرد تاکید بر سه عنصر توان. اولویت است

ارد زیرا چنین جوامعی جوامعی که در آن عدالت وجود ندارد، پایداری نیز وجود ند. های توسعه پایدار است مادی مردم از اولویت

عدالتی  پایدار اجتماعی تاکید بر رفع بی بنابراین در مبحث توسعه. کنند های دیگر فراهم می برداری گروهی را از گروه ه بهرهزمین

 :در توسعه پایدار با رویکرد اجتماعی دو مفهوم وجود دارد. توجه استتعادلی در سطح جوامع مورد  و بی

یند توسعه در های اصلی در فرآ هکه مردم فقیر باید بعنوان گرو ار استاول، مشارکت یا توسعه از پایین بر این محور استو

 اولویت قرار گیرند؛

 [.6]دوم، توانمندسازی که به عنوان تامین ابزار و بستر های الزم برای تغییر زندگی فقرا تعریف شده است

 شرایط زندگی سالم : گردد اساسی یتبلدادن فرصت های انتخاب جامعه که منجر به دستیابی به سه قا فرآیند بسط

 .[1]های زندگیی از استانداردمحوری و برخوردار بلند مدت،دانش

 سازد تا با  کیفیت و امنیت محیط اجتماعی ارتقا یافته و افراد را توانا می ندی است مستمر که در چارچوب آنفرآی

 [.9]های فردی اجتماعی تبلور یابد مشارکت، کلیه کارکردهای زندگی و ظرفیت

 ی توان پایداری اجتماعی را به معنای ارتقای کیفیت زندگی، توسعه منابع انسانی، تنوع فرهنگی، تحرک اجتماعی، م

سازی نهادی، امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری، تعلق خاطر مکانی، و در  اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ظرفیت همبستگی

مسایل درونی و واکنش بهینه در برابر تغییرات بیرونی به شمار  ها و اجتماعات محلی برای غلبه بر چالشنهایت توانمندی 

 [.9]آورد

  پایداری اجتماعی مفهومی است که عمدتا با ابعاد کیفی همگام است و با مفاهیمی چون زندگی انسانی و احساس

دهی جوامعی  ی یعنی شکلبخشی به سرمایه اجتماع ری اجتماعی به معنای حفظ و بهبودپایدا. گیرد ارزیابی قرار می اه موردرف

ای دارای احساس ترحم، صبوری، های مردمی، جامعه دارای ارتباط و تعامل میان گروه همگن و یکپارچه با منافع متقابل،

 [.8]شود ه با سرمایه اخالقی نیز همراه میقابلیت انعطاف و تابع عشق و وفاداری که گا

 از  داف توسعه پایدار و نیز اطمینان حاد مردم در جهت تامین اهها، بسیج آ ازی به منظور ظهور و بروز خالقیتسبستر

از ارکان تعریف  ای بهتر برای همه با تاکید بر رفاه مردم بومی و تاکید بر نقش حیاتی آنان در مدیریت محیطی و توسعه یندهآ

 [.10]پایداری اجتماعی است

مفهوم پایداری اجتماعی به معنی برخورداری د، به طور کلی ، می توان به این نتیجه که رسیدر نهایت بر اساس تعاریف باال

جتماعی و داشتن شرایط مردم از رفاه عمومی به میزان یکسان، وجود همبستگی و مشارکت اجتماعی میان مردم، عدالت ا

 .باشد میای بهتر برای همه  و همینطور اطمینان از آینده زندگی سالم

 

 شاخص های پایداری اجتماعی  -2-3

ها در زیر آورده  ار نظر کرده اند که تعدادی از آنحب نظران متعددی پیرامون شاخص های اجتماعی توسعه پایدار اظهصا

 .شده است

سالمت و بهداشت عمومی، دسترسی به امکانات، حمل و نقل عمومی، دسترسی به فضای سبز، فضای مسکونی،  -

 .[11]شغلی برای افراد با مهارت پایین های فرصتینی اجتماعی کمتر، باالبردن گز خیزی، جدایی میزان جرم

ترین و معتبرترین دسته بندی ها در بیانیه ریو آمده است که عبارتند از محور بودن انسان و نیاز های او،  یکی از کامل -

ی گهای فرهن دادن به هویت و ویژگی شد جمعیت تا نزدیک به صفر، اهمیتمقابله با انفجار جمعیت شهری و کاهش نرخ ر
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های مثبت فرهنگ محلی، کاهش فقر و کاهش اختالفات طبقاتی، بسیج زنان و جوانان و  خاص هر شهر و حفظ و تقویت ارزش

محیطی، توزیع عادالنه و متعادل امکانات بین مناطق  در آموزش و ارتقا سطح فرهنگ زیستکودکان برای مشارکت 

 .[11]شهری

 .[12]مسکونی، پویایی و ثبات، مشارکت، دسترسی به خدمات محلی هویت، تعامل، امنیت، رضایتمندی حس تعلق و -

 .[13]سرمایه اجتماعی، میراث معنوی، هنر و فرهنگ، هویت -

ماعی، دموکراسی محلی و مشارکتی، بهداشت وکیفیت زندگی، امنیت، توزیع عادالنه، حس تعلق و هویت، تعامل اجت -

 .[5]رف همگانهای عمومی جذاب، حق تص نظم اجتماعی، دسترسی، عرصه

ها و شبکه های اجتماعی محلی، ایجاد محیط سالم وامن،  ، ایجاد فضای مناسب فعالیت گروههویت معین اجتماعی -

 .[14]ایجاد مشارکت جمعی، تنوع فرهنگی

توجه به ابعاد اجتماعی پایداری به این مفهوم است که یک شهر پایدار، شهری است که با مدنظر قرار دادن اهداف  -

صرفه، بهداشت و درمان و ارائه خدمات اصلی دیگر به شهروندان، بتواند یک محیط امن،  به ر سرپناه مناسب و مقروناص نظیخ

 .[15]پدید آورد ،انسانی و فعال که عاری از بزهکاری باشد

رخورداری های پایداری اجتماعی گفته شده در باال را، توجه به عدالت اجتماعی و حق ب وجه مشترک تمامی شاخصمی توان 
های پایداری  ترین شاخص ترین و اصولی توان گفت اساسی اما به طور کلی می. همگان دانست برابر از فضاهای شهری برای

کاهش فقر و کاهش اختالف طبقاتی، امنیت اجتماعی، توزیع عادالنه، هویت، تعامل اجتماعی، مشارکت و : اجتماعی شامل
 .باشد میهای عمومی جذاب و ایجاد محیط سالم  تگی، میراث معنوی، دسترسی و عرصههمبس
 

 فضای شهری -2-4

 فضای از شناسان جامعه که تعریفی مثال عنوان به .باشد مشخص تعریف این حوزه است الزم شهری فضای تعریف در

 منداناندیش باور به شهری فضای .دارند موضوع این از شهرسازان و معماران که است تعریفی از متفاوت ،دارند شهری

 .است آن هندسی های مولفه و کالبدی فضای از فراتر شهرسازی، و معماری

 به رسیدن برای ناآگاهانه یا آگاهانه که است شهروندانی زندگی فضای شامل عام، تعریف یک در شهری فضای 

 .[16]شود می طی مختلف مقاصد

 موم شهروندان بدون نیاز به کنترل و غیره پاکزاد معتقد است که فضاهای عمومی آن دسته از فضاها می باشند که ع

 .[11 ]...ها، مساجد و  ها، میادین، بازار ها، پارک فضاهایی چون خیابان. آن را دارندحق ورود و حضور در 

 ،شویم، مردمی که اقوام یا دوستان یا  ها شریک می ا با غریبهفضاهای عمومی فضاهایی هستند که م از نظر والسر

یی برای همزیستی با فضا .هستند... های سیاسی، اعمال مذهبی، تجارت، بازی و  آن ها فضایی برای فعالیت. نیستندهمکاران ما 

ا را نشان داده شخصیت فضای عمومی، زندگی عمومی ما، فرهنگ شهر و زندگی روزمره م. های غیر شخصیصلح و برخورد

 [.11]کند وتنظیم می

 اختصاصی  و مرزبندی شده  هایدر دسترس عموم که هم از قلمرو و فضاهای عمومی فضاهایی هستند چند منظوره

اصوال این فضاها را در صورتی عمومی تلقی می کنند که . شوند اد متمایزند و هم میانجی میان آنها محسوب میها و افر خانواده

رار کنند، مردم آزادانه و به ها بر عهده مسئوالن دولتی باشد، با مردم به صورت یک کل واحد ارتباط برقمین و مدیریت آنتا

 .[19]ها استفاده کنندیک اعضای جامعه بتوانند از آن ها بهره ببرند یا مشترکا از آنراحتی با آن ها دسترسی داشته باشند و یکا

و  بر اساس تعاریف گفته شده در باال می توان گفت که فضای شهری فضایی است که در دسترس عموم مردم قرار دارد

های مختلف اجتماعی  جام فعالیتدر این فضا مردم به ان. توانند مشترکا از آن استفاده کنند مختلف اجتماعی میه های گرو

 .توانند با یکدیگر در تعامل باشند پردازند و همچنین می می

 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 5 

 های فضای شهری ویژگی -2-5
 :های فضای شهری پرداخته می شود ترین ویژگی در زیر به ارائه برخی از مهم

Lerup  های فضای  به چهار محور زیر در تبیین ویژگی بر فضاهای عمومی شهر استکهلم، 1812در مطالعه در سال

 :کند عمومی موفق اشاره می

 فضا بودن پیش بینی قابل و خوانایی و تداوم منسجم، ساختار امنیت، قلمرو، تامین. 

  محیطی آسایش و راحتی پاسخگویی، فضا، در مناسب تسهیالت وجود . 

 بیان امکان آموزش، آلودگی، رمز و پیچیدگی چون ابعادی وجود مستلزم که: محیطی هیجان و شور اطالعات، یزانم 

 . فضاست در دلبستگی و جویی خلوت یابی، هویت انتخاب، تضاد، و گوناگونی خود،

 [18]اجتماعی تعامالت. 

Lennard های زیر در طراحی فضای عمومی موفق  ژگیات خود بر فضاهای عمومی به ویو همکارانش نیز بر پایه مطالع

 :اشاره دارد

 نماید،  ن که فضاهای عمومی را تماشائی میاین ویژگی معطوف به کالبد مکان بوده و ضمن آ: تصور و تشخص مکان

 .نماید آن در ذهن کاربران خود ایجاد می تصور قوی از شخصیت و هویت

 ای عمومی از طریق تعریف و تعیین مکان که در اولین مواجهه حس مکان در فضاه: یادماندنی حس مکان و تجارب به

های مکان تمرکز نموده و حافظ حس  این ویژگی بر مردم و رویداد. استدهد در رابطه  با مکان وی را تحت تاثیر قرار میفرد 

انی که در آن به وقوع ما با مکچرا که خاطرات . باشد عنادار و به یاد ماندنی در آن میهمبستگی در مکان و خلق تجارب م

 .پیوندد،گره خورده است می

 این  کنند، وش های مختلف از مکان استفاده میاز آنجایی که افراد گوناگون به ر: تنوع فعالیت برای کاربران گوناگون

 .گردد تا افراد مختلف به مقتضای شرایط خود بتوانند به راحتی در مکان حضور داشته باشند کیفیت سبب می

 متخصصین بر این باورند که مردم باید قادر به جهت گیری در مکان و ادراک : ی و تعریف مطلوب مکانگیر جهت

 .[18]باشد خوانایی و تمایز بخشهای مختلف میبندی،  خود در آن باشند که مستلزم مفصل موقعیت

Oldenburg   ویژگی زیر اشاره دارد 9نیز در تعریف فضاهای عمومی به: 

 مردم بتوانند به راحتی به یکدیگر ملحق شوند، زمینه و بستری که .1

 مکان سوم به عنوان عنصر تعادل بخش در زندگی روزمره، .2

 های اصلی این فضاست، امکان نشستن و صحبت کردن از جمله فعالیت .3

 در دسترس بودن در کلیه ساعات شبانه روز، فردی یا جمعی و برای همه مراجعین، .4

 بخشند، های دائمی فضا هستند و به فضا ویژگی خاصی می هکنندهای مشابه که استفاده  دیدن گروه .5

 گرا و خوانا باشد با اختالف سطح کم، ساختار کالبدی که مرکز .6

 فضای سرزنده، لذت بخش و مفرح و به دور از بیگانگی، جایی که گویی در تجارب مثبت فرد دارد، .1

 .[18]ای دور از خانه خانه .9

 :این ویژگی ها را بیان کرده است "فضاهای شهری-مکان های عمومی "نتحت عنوا کتاب خودمتیو کرمونا در 

  دسترسی؛ 

 سخت فضا و نرم فضا؛ 

 فضای همگانی؛ 

 ایمنی و امنیت؛ 

 منظر شهری؛ 

 اختالط و تراکم؛ 
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 [20]همه شمول بودن . 

سوی  به" نعنوا تحت آمریکا شهرسازان انجمن ژورنال در ای مقاله در 1891 سال در اپلیارد دانلد و جیکوبز آلن

 :ها پرداختند به این ویژگی " شهری طراحی(مانیفست)بیانیه

 سرزندگی؛ 

 کنترل؛ و هویت 

 شادی؛ و تخیل ها، فرصت به دسترسی 

 معنا؛ و اصالت 

 همگانی؛ و اجتماعی زندگی 

 شهری؛ خوداتکایی  

 [.20]همه برای محیطی 

های الزم برای  ترین ویژگی ترین و اصلی یتوان مهمبا فضای شهری مناسب، م بنابر ویژگی های ذکر شده در باال در رابطه

... گیری یک فضای شهری خوب را امنیت، هویت، خوانایی، نفوذپذیری، زندگی همگانی و اجتماعی، سرزندگی، تنوع و شکل

 .دانست

 

  هویت  -2-6

 به بازشناسد،  انی را از سایر مکان هاتواند مک یک مکان، یعنی حدی که یک شخص می هویتد است که لینچ معتق

به نظر لینچ فضا باید دارای . نظیر و یا حداقل مخصوص به خود را داشته باشد وری که آن مکان شخصیتی مشخص و بیط

 .[21]هویتی قابل ادراک و شناسایی، به یاد ماندنی و واضح باشد

 کند یا خصوصیاتی که موجبات قابلیت تمیز  نمی راپاپورت هویت را خصوصیتی از محیط، که در شرایط مختلف تغییر

در این تعریف . کند سازد تعریف می آورد و عناصر شهری را از یکدیگر متمایز می و تشخیص عنصری را از عناصر دیگر فراهم می

را  راپاپورت بر دو نکته تاکید دارد اول اینکه، هر هویت محیط متضمن یک محتوای درونی است که ذات و ماهیت خودش

 [.21]سازد سازد و دوم آنکه دارای مرزی است که آن را از بیرون و غیر خودش جدا می مشخص می

 شود و فضای بنای ساخته شده، باید با توجه به بستر و زمینه فرهنگی  بخشی از هویت افراد از طریق مکان بازیابی می

عه هم خوانی داشته باشد واین امر از طریق شناخت معماری فضا و مسکن باید با فرهنگ هر جام. جامعه، شکل گرفته باشد

چرا که مردم عناصر اصلی هستند که در فضا و معماری زندگی . های زیبایی شناختی مردم امکان پذیر است سلیقه

 [.21]کنند می

 های او مولفه .های سازنده شخصیت آن شهر را شناخت ای شناخت هویت هر شهر باید مولفهبهزادفر معتقد است بر 

این دو بعد می تواند از طریق سه محیط . سازنده هویت شهر را به دو بعد عینی یا کالبدی و ذهنی یا روحی تقسیم می کند

 .[21]مصنوعی و انسانی از همدیگر تفکیک گردد طبیعی،

 ت هوی. اقتصادی بررسی نمودند بعد کالبدی وطبیعی، انسانی واجتماعی، تاریخی وهویت یک شهر را می توان از چ

فرهنگی مکان ه اجتماعی وبازتابی از وجویابد و  رشد می( کالبدی وطبیعی) مکان در اثر تجربه مستقیم محیط فیزیکی

 .[22]است

 در حالی که هویت های قابل تشخیص مکان اشاره دارد،  هویت مکان به ویژگی: گوید رضازاده در رابطه با هویت می

 .[22]شود باطشان با یک مکان بر انگیخته میه واسطه ارتمکانی احساسی در یک فرد و یا جمع است که ب

 ر گردد و از طرف دیگ است که از یه طرف به انسان بر میاز انسان نیست، بلکه مفهومی نسبی  هویت محیط مستقل

. داطب آن، غیر قابل تفکیک هستند و برای مکان واقعیت مستقلی به نام هویت وجود ندارمکان و مخ. به محیط بستگی دارد
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بخشد و هویت مکان  هویت را شکل می دهد و واقعیت می هویت همواره به تعبیر انسان معطوف است، زیرا این انسان است  که

 .[23]نخواهد بودبدون حضور انسان واقعیت ملموسی 

ی بتواند مکانی دزمانی که فر:  توان تعریفی از هویت به این صورت ارائه داد مختلفی که از هویت ارائه شد، می طبق تعاریف

ویت است زیرا ردی باشد، می توان گفت آن مکان دارای هف به صرها بازشناسد و آن مکان دارای شخصیت منح را از سایر مکان

اها با زمینه فرهنگی هر جامعه برای رسیدن به هویت باید معماری فض همچنین. هویت همواره به تعبیر انسان معطوف است

هویت را می توان از ابعاد مختلف همچون کالبدی، اجتماعی، تاریخی، طبیعی آخر الزم به ذکر است، در  .خوانی داشته باشد هم

 .مورد بررسی قرار دارد... و

 

 بخش عوامل هویت -2-1

مولفه های سازنده هویت شهر، لزوما نوع یا گونه خاصی از ویژگی ها و عناصر شهری از قبیل ویژگی های ظاهری شهر یا 

دی و فرهنگی شهر به شرط تداوم های برآمده از زمینه های اجتماعی، کالب آن نیستند، بلکه همه مولفهصفات ساختاری 

 .ساز باشند توانند هویت می

 دهنده شخصیت آن فضا  های تشکیل هویت شهر بر پایه مولفه. رده هستبخش یک شهر بسیار گست عناصر هویت

از متغیرهای . و انسانی که هرکدام صفات و متغیرهای خود را داراستوع های طبیعی، مصن گیرد که عبارتند از مولفه میشکل 

 :ها می توان به موارد زیر اشاره نمود این مولفه

 ...رود، تپه، دشت و کوه،: های طبیعی مولفه

 ...های شهری و  ک بناها، راه، محله، میدان، بلوکت: های مصنوع مولفه

 .[22]...اب و رسوم ودفرهنگ، زبان، مذهب، آ: های انسانی مولفه

 ساز شهر هستند  هنگی هر کدام بخشی از عوامل هویتهای تاریخی و فر های شهری و ارزش ها، نشانه فضای شهر، نماد

 .[22]و مفهوم خاصی را به ما ارائه دهدکدام بایستی در شب و روز خوانایی داشته  و هر

 شهر نظیر جمعیت و فرهنگ شهر ( سیاسی و فرهنگی)ی هویت شهری، عناصر اجتماعی  دهنده از دیگر عوامل تشکیل

ها و اعیاد و بسیاری از  لباس، آداب و رسوم و عقاید، جشن ها، خط، مهارت. است...( ان، هنر، پوشش و نژاد، زب)یا شهروندان 

 .[22]شوند بندی می نیز در میان عناصر محتوایی طبقه های ملی مولفه

 گوناگونی،  ی همچونهای مولفه. یت نقش بسزایی داشته باشدهوفضای شهری بایجاد تواند در ا های کالبدی می ویژگی

 . گذار هستند گیری هویت بسیار تاثیر در شکلو رنگ تعلق  تناسبات بصری ،پذیری انعطاف خوانایی،

حیط هایی را که م و انسان با اختیار خود موقعیت دهد است که به انسان فرصت انتخاب می کیفیتی در فضا: گوناگونی -

ایش حضور اقشار گوناگون جامعه طراحی، جهت افزریزی و  هنگام برنامهدر . به رفتار تبدیل می نماید ،بالقوه برای او ایجاد کرده

 [.24]های عمومی مختلف در فضای شهری به گوناگونی مناسب در محیط دست یافت وان با کنار هم قرار دادن کاربریت می

یابی  در حقیقت بعد از جهت. گردد و مانع از ایجاد هراس در فرد می در محیط یابی شخص جهت منجر به: خوانایی -

 [.24]گردد احساس تعلق و وابستگی به مکان میگیرد، که موجب  ط شناسایی واقعی از مکان صورت میشخص در محی

وان آن را به سه ت باشد و می می های رفتاری متنوع در مکانی مشخص قابلیتبه معنای امکان ایجاد : پذیری انعطاف -

 .دسته تقسیم کرد

پذیری دو  در این گونه انعطاف. ف زمانی استهای مختل رفتاری فضا در یک زمان و یا دورهشامل تنوع : پذیری تنوع .1

هم برای زمان و  تواند برای چند عملکرد به طور همابت چنین فضایی هم می ث همیباشند و ساختار ن میزمان متغیر عامل فضا و 

 .های متفاوت استفاده گردد های مختلف و در زمان عملکرد

بجایی را دارا است و با استفاده از جا چنین فضایی امکان سازگاری با شرایط جدید به تناسب گذر زمان: پذیری تطبیق .2

 .گردد های جدید متناسب می ثابت برای پذیرش فعالیت اصر نیمهعن
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ای ایجاد فضایی متناسب با ک فضایی در طول زمان برفضای تغییر پذیر امکان گسترش و تفکی: پذیریتغییر .3

 .[24]واند به دو صورت افقی و عمودی صورت گیردت گسترش در فضاهای تغییر پذیر می تفکیک و. های جدید را داردعملکرد

تر شده و  ضایی عمیقنین فپذیر تجربه محیطی نسبت به چ نعطافدر گذر زمان به دلیل تداوم استفاده از یک فضای ا

 .گردد پایدار بین مردم و مکان ایجاد میوابستگی 

های ارائه شده آگاه سازد و به طور  هجزثیات ظاهری مکان را گویند، آنگونه که مردم را نسب به گزین: تناسبات بصری -

ا به همین که یک مکان بتواند به وسیله کیفیات ظاهری خویش مفاهیمی ر. گذارد بر تفسیر مردم از مکان تاثیر می مستقیم

برخی از عوامل ایجاد کننده . هایشان آشنا کند، آن مکان دارای تناسبات بصری است ها را با حق انتخابقل کند که آنمردم منت

 [.24]باشد و تنوع می تناسب بصری شامل تعادل، نظم، سادگی، وحدت، تکرار

مود فیزیکی حس تعلق ن. گردد دیکی انسان و محیط میتعلق به محیط یک حس روانی است که باعث نز :رنگ تعلق -

 .آورد سه ویژگی برای فرد به ارمغان می هایی شکل یافته در محیط است کهبه صورت قلمرو

 حس هویت فضایی؛ .1

 حس انحصاری؛ .2

 .[24]کنترل ارتباط در فضا و زمان .3

 فضا ا در یک ه عملکرد. یت داشته باشدگیری هو سزایی در شکلهای عملکردی نیز در یک فضا می تواند تاثیر ب گیویژ

فضای شهری تری را برای حضور و یا عدم حضور آن ها در  های قوی شود و انگیزه در ذهن شهروندان به طور ناخودآگاه ثبت می

گیری جوش و دیر پای خیابان و قرار خودهای  سابقه، فعالیتها می توان به کاربری های با ژگیاز جمله این وی. انگیزند بر می

 .[25]اشاره کرد.... ر کنار یکدیگر وهای سازگار د کاربری

و رسوم مختلف، هنر،  فرهنگی همچون اعیاد -فت که عوامل مختلفی از جمله عوامل اجتماعیتوان گ ترتیب می بدین

 عملکردیو عوامل ... پذیری، خوانایی و  صری، رنگ تعلق، گوناگونی، انعطاف، عوامل کالبدی از قبیل تناسبات ب... فرهنگ و 

می توانند از موثرترین  ...  ودر کنار هم  های سازگار پای خیابان، قرارگیری کاربری دیرهای  سابقه، فعالیت های با ربریکاهمچون 

 . عوامل در شکلگیری هویت باشند
 

 پایداری اجتماعی در فضای شهری -2-9

 هدمتع ی خوب منجر بههای یک فضای شهر ترین ویژگی و حس تعلق به عنوان یکی از اصلی از یک سو، مولفه هویت

 حدی از روابط اجتماعی توان انتظار داشت، به طوری که می. شود به فضای شهری و وقایع درون آن مینمودن شهروندان نسبت    

ها با آن بیشتر های مختلف مردمی و مشارکت گروه های متفاوت در خوردن اندیشه  گرهمیان شهروندان شکل بگیرد و باعث 

تحرکات اجتماعی در فضاهای شهری یکی از مبانی و اصول اصلی این روابط و از سوی دیگر،  .هری شودیکدیگر در فضای ش

توسعه اجتماعی پایدار شهری در پی ایجاد فرصت هایی است که در فضاها و مکان  بر همین اساس، .پایداری اجتماعی است

الزم به ذکر است، . ش حس مسئولیت پذیری ایجاد گرددهای شهری امکان انتقال تجربیات، ارتقای مبادالت اجتماعی و افزای

به عبارتی دیگر،  .اهمیت برقراری و تداوم این نوع از روابط به دلیل تقویت ارزش ها و هنجار ها یا فرهنگ یک جامعه می باشد

ضح کامال وا رتیببدین ت. شود پایداری اجتماعی در فضا می یهویت منجر به شکلگیری ارتباطات اجتماعی و در نتیجه ارتقا

 . عی در فضای شهری دارداتاثیر مثبتی در وضعیت پایداری اجتم که بهبود هویت، است

 

 گیری نتیجه -3

های با ارزش هر فضای شهری است و بایستی به عنوان یک مولفه اصلی برای دستیابی به توسعه  هویت یکی از دارایی

بخش که در بخش مبانی نظری  هویت و عوامل هویت تعاریف ارائه شده ازبا توجه به . پایدار اجتماعی مورد توجه قرار گیرد

به بیان راهکارهایی در سه بر این اساس، . گذار هستندگیری هویت تاثیر د مختلفی بر شکلشود که ابعا آورده شد، مشخص می
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یت آن در فضاهای شهری شود که موجب ایجاد هویت و بهبود وضع و عملکردی پرداخته میفرهنگی  -بعد کالبدی، اجتماعی

 .رجوع کرد 1توان به جدول  در این رابطه می .گردد می در این فضاها پایداری اجتماعی ارتقای در راستای

 
 شهری وضعیت آن در  فضایهویت و بهبود  راهکارهایی در خصوص ایجاد: 1جدول 

 هاهکاررا ابعاد

 کالبدی

 با حفظ  ،های قدیمی ای سنتی بافته شدنی در جدارهرفتن تزئینات اصیل و تکرارن بین   جلوگیری از از

 .های جدید رگیری این تزئینات در ساخت و سازکا آنها و به

 های قدیمی و ساخت و ساز های جدیدیجاد پیوند و هماهنگی بین ساختارا. 

 امکان  خواناتر شدن و شده به منظوراستفاده از نور و رنگ در راستای از بین بردن فضاهای گم

 .محیط تر ی دقیقشناسای

  های  ری از طریق به کارگیری نورپردازیشهانگیز در فضای  های قدیمی و خاطرهبناشاخص کردن

 .مناسب و خاص

 ی با استفاده از مصالح بومی و رایج در محل به منظور حفظ وحدت طراحی متناسب با اقلیم و نماساز

 .در بدنه فضای شهری

 با هدف جذب بیشتر عابرین پیاده به ر مخرب خودرو، پیوستگی حرکت پیاده و محدود کردن تاثی

 .فضای شهری

 گذشته و در نتیجه ایجاد حس  ها و خاطرات جمعی درصر کالبدی نمادین بر اساس رویدادطراحی عنا

 .ران نسبت به فضاتعلق در کارب

 بینی و جذاب از یا ایجاد فضاهای غیر قابل پیشامکان کشف و ر. 

 دراک بهتر فضا و جلوگیری از به منظور ا ،بسیار پیچیده و شکستههای  جلوگیری از ایجاد فرم

 .کنندگان از فضا سردرگمی استفاده

 ناهای تاریخی متروکه و رها شدهنوسازی و بهسازی ب. 

 اده از فضای سبز یا مبلمان شهری در فضاهای عقب نشسته یا بالتکلیفاستف. 

 فرهنگی-اجتماعی

 تاریخی موجودبنیه ظت از آثار و احفا فرهنگ سازی برای. 

  کردن نسل جدید با فرهنگ سنتی و قدیمی به منظورحفظ اصالت فرهنگیآشنا. 

 های  ویت نشانههای خاص و قدیمی و و همینطور حفظ و تق ها و اسامی باسابقه معابر، مکان حفظ نام

 . ذهنی جمعی

 به م مختلف سال، های خاص در ایا ای شهری برای اجرای مراسم و آییندر نظر گرفتن بخشی از فض

 .منظور آشنایی افراد با یکدیگر و افزایش میزان همبستگی اجتماعی میان مردم و شهروندان

 عملکردی

 ها در محدوده مورد مطالعهولیه به آنهای فعالیتی ا رفته کانون  هویت و ماهیت از دست بازگرداندن. 

 هاان عملکردسابقه با همان اسامی و همهای قدیمی و با حفظ و تقویت کاربری. 

 های مختلف  به لحاظ زمانی به منظور جذب گروههای متنوع ایجاد فضاهای شهری دارای عملکرد

 . ...اجتماعی از جمله زنان، کودکان، معلوالن، سالمندان و 
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 راهکارها دابعا

 عملکردی

 قرار از جمله برای مکث و استهای متفاوت اجتماعی  ایی به منظور انجام فعالیتبینی فضاه پیش

 .های کوچک و امکان توقف در برخی نقاط و نظاره کردن محیط اطراف تجمع

 های نشستن در شرایط مختلف جوی از طریق نصب  اده بودن فضای شهری به خصوص مکانقابل استف

 .سایبان و یا سایر عناصر الحاقی

 ر شبهای خاموش د ی به منظور به حداقل رساندن بدنههای غیر ادار گیری کاربریکار به. 

 ها و یا  ستفاده از فضای شهری در موقعیتجهت امکان ا، جایی  به استفاده از مبلمان شهری قابل جا

 .مراسم خاص
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