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 ای شهری تهرانضنقش هویت شهری در کیفیت محیطی ف

 
  ،2فاطمه ابراهیم زاده، *، 1مریم زنگنه 

 

   

 

  :چکیده

کیفیت زندگی شهری افراد وابسته به کیفیت محیطی فضای شهری است که در آن زیست می کنند ، تأثیر هویت شهری در 

یت محیطی آن ارتباط عمیقی با حس تعلق شهروندان با محل سکونت آنها دارد که تبعات نادیده گرفتن این مهم بر ادراک کیف

                                                                                                      افراد جامعه نسبت به فضای شهری شان خدشه وارد می کند ، از اینرو پرداختن به آن حائز اهمیت است .                                 

شهرهایی که تحت تأثیر مدرنیسم شکل گرفته و تغییر شکل یافته اند ، امروزه دچار مشکل شده و به طور پیوسته در پی یافتن 

نیز برآورنده نیازهای حال و آینده آنان باشد ، هویت خود هستند ، هویتی که آنها را به گذشته پیوند دهد و در عین حال 

بنابراین می توان با نگاهی به هویت گذشته آنها الگو واره هایی با این رویکرد اندیشید ، چنانچه بازیابی هویت شهری تهران با 

امری اجتناب  تاریخچه فرهنگی غنی که دستخوش تغییرات فراوانی در طول تاریخ شده است می تواند بغرنج بنماید ولیکن

ناپذیر است. این نوشتار در پی یافتن ریشه های هویتی و نقش آن در باال بردن کیفیت محیطی فضای شهر تهران است چنانچه 

 با ایجاد پلی بین گذشته و حال بواسطه احیای هویت واقعی شهر بتوان به کالبد فضای شهری جانی دوباره بخشید.

 

 .ی ، کیفیت محیطی ، فضای شهری هویت ،  هویت شهر کلمات کلیدی:  
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 همقدم -1
دارای هویت ها انسان که همانطور  ب دگرگونیهای فراوان تاریخی است که چهره آن را مخدوش ساخته ،شهر تهران بازتا

تاریخی  شهر تهران بدون توجه به پیشینه فضایمدرنیسم در قامت  .هستند تشخص  دارای هویت وها نیز شهرهستند ، 

. اینها همه در بحران هویت شهری  معماری شهر و هویت آن قد علم کرده و هویت وجودی شهر را مخدوش ساخته است

از این رو است کالبد شهری بازتاب یک نوع هرج و مرج و عدم انطباق با هویت شهری مناسب است ،  ، معاصر ایران نقش دارد

آنان در می آید، در این دیدگاه بخشهای کهن شهری صرفا جهت تماشا نیست، که گذشته شهرها به صورت گنجینه ای برای 

بلکه در عین  بصری و احساسی به اوج می رسد ،محیطی ، این مناطق نه تنها نقاط عطفی در شهر هستند که در آن کیفیات 

ر جای جذابیت های بخش بفعالیت و عملکردهای فرهنگی نیز هستند که به پویایی و  ، سکونت،حال مراکزی برای تجارت 

سنخیت دارد نیاز به تأمل  شهری و شهروندانتا چه اندازه با هویت کنونی حال آنکه فضای شهری مانده از گذشته می افزاید . 

دارد و برای درک آن ابتدا باید نسبت به هویت و تشخص شهر شناخت به دست آید تا بتوان بر اساس آن چهره شهر را مطابق 

  .از آن انتظار می رود منطبق ساختبا هویتی که 

 ، به عبارتی دیگر با شناختفضای شهری شهرها را می توان با سه رویکرد گذشته ، حال و آینده مورد بررسی قرار داد 

و پیشینه آن می توان الگو ، مؤلفه های هویتی در نظر داشتن هویت فضای شهری شهر تهران و با توجه به نیاز های امروز و 

 ایی را برای احیای فضای شهری اندیشید. واره ه

تا با می توان دست یافت  به شناختی نسبی از محتوا در اینجا با هدف بررسی هویت شهر تهران در دوره های تاریخی آن

                            فضای شهری حال و آینده تهران منطبق بر هویت شهری آن پرداختتکیه بر آن به کیفیت محیطی مد نظر برای 

 . فضای شهری شهر تهران قدمی برداشته شودکه با استناد به آن امید است در راستای بهبود 
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:مفاهیمی از هویت -2  
« هو»در ابتدا به معانی و ریشه های هویت پرداخته می شود ، در لغتنامه دهخدا در بیان ریشه و اصل کلمه هویت لفظ      

   (                  1912،23761پنهانی مشاهده آن غیر را درست نیاید ، تعریف شده است )دهخدا،« خود»آورده شده است و هو 

هویت اشاره به غایت است و آن درباره خدای تعالی اشاره است به کنه ذات او به اعتبار اسماء و صفات و با اشعار به غیبوییت     

خارجی اطالق می شود و گاه بر ماهیت با تشخص اطالق می شود که عبارت است از حقیقت جزییه  آن، هویت گاه بر وجود

 (   23700)همان،

نیر اشاره شده است که در واقع به آن به عنوان معادل فارسی هویت « تشخص»در بیان معنی به واژه دیگری به نام      

،انفراد،شحصیت و بزرگی و آنچه بدان چیزی از غیر خود ممتاز نگریسته می شود. تشخص:جدایی ،ممتاز شدن،تعیین یافتن

                                                   (  1337شود،آنچه غیر دیگر در آن چیز مشارکت آن نباشد، تعریف شده است.)همان،

  در تعیین  «وجود بر ماهیت تقدم دارد » تنها پدیده ای که دغدغه هویت دارد انسان است . به گفته سارتر ، در مورد انسان   

هویت انسان نکات جدیدی مطرح می شود که در مورد ابژه های دیگر کمرنگ تر است. توقع  بر آن است که فرد مورد نظر  

 فعاالنه عمل نموده و از خود اطالعات بروز دهدکه منجر به سهولت در تعیین هویت او گردد. این نوع دریافت تنها به گذشته

   فرد مورد نظر بسنده نشده و اطالعاتی از حال و آینده شخص نیز کد نطر قرار می گیرد. به عبارت دیگر در تعیین هویت وی 

رفتارهایی را که می بایستی در آینده شخص نیز مد نطر قرار می گیرد. به عبارت دیگر در تعیین هویت وی رفتارهایی را که 

 (.  21: 1970نیز مورد مالحظه واقع می شود . )بهزادفر، می بایستی در آینده از وی سر زند

 

هویت شهری و مولفه های آن -9  

مؤلفه های شخصیت یک شهر همانند انسان  برای شناخت هویت شهر می باید مؤلفه های سازنده شخصیت آن را شناخت .     

ه محیط طبیعی ، مصنوع و انسانی از همدیگر دارای دو بعد عینی یا کالبدی و ذهنی یا روحی است که می تواند از طریق س

 ( 11:1970بهزادفر، ) . تفکیک شوند

تغییراتی که در طول تاریخ هویت شهری مقوله ای است که بیشتر از هر شهر دیگری در شهر تهران دچار خدشه شده است،     

                                                                                                                                        چهره آن را مخدوش ساخته است.

شهرها مانند همه موجودات و چیزهای دیگر بر مبنای صفات ممیزه ای که آنها را از موجودات و چیزها دیگر جدا می کند واجد 

یتی آن را نمی توان در یک الگوی تعریف شده جای داد. یعنی هویت هستند. شهر امروز ایرانی بی هویت نیست. بلکه صفات هو

به طور خالصه ، هر  . شهر ایرانی امروز نه دارای الگوهای شهرهای سنتی کشور است نه الگوی شهرهای غربی را نشان می دهد

عیین می کند . شهر و یا هر یک از عناصر زیر سیستمی واحد شهر در اجرای شخصیت خود صفاتی دارند که هویت آن را ت

    . در صورت به کار گرفته شدن این صفات باید شناخت درستی از آن به دست دادصفات هویتی ویژگی هایی هستند که 

 .(19 :1970)بهزاد فر ،

تهران از آغاز پایتخت شدنش و بخصوص از آغاز سده نوزدهم )با شروع خکومت فتحلی شاه ( بستر اتفاقات وتغییرات     

آمد و شد به اروپای آن دوران شکلی از معماری وشهرسازی شود که یک پایتخت بدان نیاز دارد.گو اینکه  یی میفضا-کالبدی

آرمانی در ذهن هیأت حاکمه ایجاد میکند ولی حضور نیروهای داخلی در بیان کالبدی این تصور اکار ناپذیر است.اسلوب های 

بک بازگشت در ادبیات دوره قاجار ، نشانه بارز و گویای چنین التقاطی هنری با روشهای کهن در هم آمیخته می شود.پیدائی س

  ( 127:1932است. )حبیبی، 

ره قاجار و بخصوص دوران حکومت ناصرالدین شاه، با زبان ، سبک و ارزشهای فضائی جدیدی روبرو می شویم که در دو     

   ( 193با نام و یا خاطره سبک تهران سخن گفت. )همان: شاید بتوان در یک کالم بر آن نام سبکی تازه نهاد و از دوره ای

، شیوه تولید سرمایه داری با اعالن و گسترش نوگرایی  و پایان جنگ جهانی اول 1936با تشکیل دولت پهلوی در سال     

 (113به خویش جنبه ای جهانی می بخشد. )همان: )مدرنیسم(
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سم را طی کرده باشد، مظاهر و شکلهای مطروحه آن را نه تولید بلکه تقلید می در پهلوی دوم بی آنکه شرایط گذار به مدرنی    

  (117)همان: کند.

                                                                                                                                    با این گذار تاریخی روند تحوالت در شکل گیری فضای شهری تهران آشکار می شود و توان بررسی هویت آن بدست می آید.

، نداشتن ابزار شناخت است به طور بنیادی از درک غلط مفهوم هویت شروع می  مهمترین مسله شناخت هویتی شهرها    

ت. در اینجا با تبیین مؤلفه شود، به عالوه روش ها و ابزارهای شناخت هویت نیز پر مسله تر از بحران زدگی هویت شهرهاس

های هویت شهر نحوة مواجهه و شناخت آن با کلیاتی از وضع تهران توضیح داده می شود . شاخص ها یا مؤلفه ها ی هویت 

ی هویت انسان است که موضوع پژوهش و شناخت روان شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است و از شاخص هاشهر، مشابه 

برمی خیزند. از محتوای شخصیی شهرها با اختصاصات طبیعی صفات اختصاصی و برجسته متغیرها  محتوای شخصیت شهرها

 .(16 :1970)بهزاد فر ،در مولفه های طبیعی ،مصنوع و انسانی اقدام کرد. 

 آنچه در اینجا اهمیت دارد گزینش متغیرهایی است که محتوای هویتی یک شهر را توضیح می دهند . ارزش گذاری شاخص ها

                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                            (10 )همان: یا معرف های هویتی گام بعدی است.، متغیرها و 

 مؤلفه طبیعی -3-1
 (11:  1970اجزای مؤلفه طبیعی از متغیرهایی چون کوه، دشت،رودخانه و ...تپه ماهور و نظیر آن برخوردار است. )بهزادفر،     

 مؤلفه مصنوع -3-2
 اجزای مؤلفه مصنوع از متغیرهایی چون تک بنا ها، بلوک شهری، محله ،راه، خیابان ، میدان و نظیر آن برخوردار است.

 )همان(

 ه انسانیمؤلف -3-3
 )همان( اجزای مؤلفه انسانی از متغیرهایی چون : زبان، دین ،سواد، اعتقادات محلی ،آداب و رسوم و نظیر آن می باشد.

 

 

 کیفیت محیطی -9
وجود دارد و بصورت بالقوه با فرد در ارتباط قرار می گیرد ، اطالق می شود .هرچند که فرد  محیط به هر آنچه در پیرامون ،    

. در واقع محیط و تنها برخی از آنان در گزینش ادراک ، جذب می گردند ود را نداشته باشدجدریافت تمامی اطالعات مو امکان

فضای شهری نیز به عنوان ساخته ای مصنوع در پاسخگویی به  تمامی اطالعاتی است که از پیرامون به ما ارسال می گردند.

کالبدی و ...( یک محیط محسوب می شود . از دیدگاه نظریه اطالعات فضای  مسائل شهری شهروندان ) ترافیکی ، اجتماعی ،

هر آنچه در پیرامون ،وجود دارد ،  شهری به مثابه حوزه رویدادهایی است که حاوی اطالعات سه بعدی مختلف می باشد.

زایی داشته و مطابق ویژگی منجمله محیط ، فضا یا مکان ، متشکل از اجزاء مختلف است . موارد فوق همچون هر کلیتی ، اج

 ( 13،17:1973)پاکزاد،   آنها، روابطشان و ... هویت می یابند.

حیط بر مردم می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد) ویژگی ها و کیفیات محیط ، مستقیماً بر روی فعالیت ها ، اثرات م    

          عنوان فرمی از ارتباطات غیر کالمی دیده شود.خلق و خوها و غیره عمل می کند( در این بین ، محیط می تواند به 

  ( 23:1933)راپاپورت، 

اطالعات مفیدی راجع به جهان پدیده ای وجود دارد . بر اساس دانش ما ،زندگی فقط در محیط زمینی جریان دارد، زمین     

 ( 77:1931جایگاه خود را دارند.) لنگ، مختلف هر کدام در آنکیفیت هایی دارد که زندگی را متعادل می سازد و موجودات 

ارتقاء »کیفیت فضا یکی از مهمترین دلمشغولی های دانش طراحی شهری می باشد . در حدی که بسیاری از نطریه پردازان    

کیفیت چگونگی یک چیز یا پدیده می باشد که  دانند. یفه فعالیت طراحی شهری میظرا مهمترین و« کیفیت محیط و فضا 
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عاطفی و عقالنی خاص بر انسان می گذارد و می تواند به مرز بندی چیزها از یکدیگر منجر شود ، در صورتیکه کمیت بی تأثیر 

 ( 130،139:1973انتها و بی حد و حصر است. )پاکزاد،

های عناصر هویتی هر کدام ممکن است تأثیر ویژه ای در ارتقای کیفیت محیطی داشته باشد که خود موضوع هدف گذاری    

 تکنیکی متفاوتی در زمینه برنامه ریزی و طراحی شهری هستند . برای مثال ، ایجاد تعلق خاطر ، سرزندگی ، ایمنی ، امنیت ،

ود از اهداف و موضوعات عملیاتی طراحی شهری خدلپذیری بصری و نظیر آن از مؤلفه های ارتقای کیفیت محیطی هستند که 

این نظر که به لحاظ کیفی دارای چه میزان ارزش هستند به سه قسمت شامل عناصر عناصر هویتی را از  محسوب می شود .

یک عنصر هویتی می تواند مثبت باشد که توانایی های خاصی را دارا بوده و بتواند  وقتی مثبت، منفی و خنثی تقسیم نمود .

یک عنصر هویتی منفی است که نه تنها  مثبت باشد و زمانی برای حیات و معنی دار کردن شهر مفید و به لحاظ بار معنایی

هیچ گونه ویژگی ، موقعیت یا شرایط ویژه خاصی را در جهت پیشرفت و حفظ منافع ارزشمند جامعه و طبیعت دارا نبوده بلکه 

خنثی مثالً وجه تسمیه یا طول و عرض  ممکن است باعث تخریب و ویرانی شرایط ویژه محیط شود . در خصوص عناصر هویتی

ایی ، با وجودی که در جهت دسته بندی خصوصیات از مؤلفه ها به حساب می آیند اما به لحاظ ارزش گذاری ، دارای بار جغرافی

 (11:  1970 )بهزادفر، ارزشی خنثی هستند.

  

 فضای شهری -5
فضاهای شهری  ا می نامند . ام« غیر منقول»در نگاه اول فضاهای شهری ایستا و غیر متحرکند و به همین دلیل نیز آنها را 

 . این بیننده است که برای درک کامل فضا باید در آن حرکت کند. حرکت نیاز به زمان دارد. از افراد انتظار حرکت دارد

                                                                                                             (       00:1973)پاکزاد،

فضای شهری نیز مانند هر پدیده ای در جهان هستی دارای فرم و محتوائی می باشد. آنچه در کشور ما به صورت گسترده 

ای در میان طراحان رایج است ، این تفکر قدیمی است که فرم یا صورت همان شکل و محتوا همان عملکرد است. محتوا ، 

محتوای یک  است. محتوا دارای خصلتی دوگانه است: عینی و ذهنی موضوع ، معنی و مفهومی است که در یک پدیده نهفته

فرم ،ظاهر ، ساختار ، چگونگی و نحوه رشد محتوا و تجسد و پدیده یا فرایند در داخل اثر نهفته است که در هم عجین هستند. 

 (30همان:)فرم ،ظاهر ، ساختار ، چگونگی و نحوه رشد محتوا و تجسد و بیان آن است  بیان آن است.

فضای شهری اگر هویت مند باشد و با هویت شهری و شهروندان منطبق باشد سبب خوانایی مطلوب در ذهن و ادراک افراد 

 جامعه از محیط اطرافشان می شود.

ه وی برای رفع نیازهای خود ن . انسان دارای نیاز هایی است که بر اساس آن با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می کند

ور به فعالیت های متعددی است ، بلکه محیط را نیز سیستم دینامیکی می یابد که قادر است بسیاری از نیاز های وی فقط مجب

 ( 37:1973)پاکزاد، را پاسخ دهد.

طرز فکر مدرنیستی در کشورهای مبداء نتوانست بیش از سه دهه دوام آورد. بسیاری متوجه شدند که حتی بهترین راه حل 

بسیاری از فضا ها یا عملکرد مطلوب مورد قبول  توانند به تنهایی نیازهای انسان ها را برآورده نمایند. های عملکردی نمی

لینچ معنی را خاصیتی از محیط می داند که می تواند فرد را به دیگر جنبه های زندگی مرتبط سازد،  .استفاده کنندگان نبودند

                                                                                                                             (33همان:)  نگ می نامیم.البته معنی ها آموخته می شوند که جمع آن را فره

 از فضای شهری عام کیفی توقعات-6

آن را بشناسند و از فرصتهای  مردم باید قادر به درک شهرشان باشند.الگوی اساسی شهر ،عملکردهای عمومی و مؤسسات 

موجود آگاهی یابند.د یک شهر اصیل سرچشمه پیدایش چیزها و مکان ها با شفافیت دیده می شود. این بدان مفهوم است که 

 (62:  1970)بهزادفر، محیط شهری باید معانی مهم خود را فاش نماید. 
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شهری دارد، صرفنظر از اینکه میدان باشد یا خیابان یا هر  ی است که انسان از هر فضایتوقعات، توقعات کیفی عاممنظور از 

انبساط خاطری است که از ادراک یک چیز ، فرایند و یا رویداد به  : زیبایی فضای دیگری که در اینجا به آنها اشاره می شود:

 یک کل واحد است . در حقیقت ادراک و تجربه مجموعه ای از عناصر متعدد و متنوع به صورت وحدت انسان دست می دهد .

همان همکاری و همراهی  هماهنگی.  : مردم به واحدهای فضایی هویت دار نیاز دارند تا به آنها تعلق داشته باشند هویت

دارای سه مرحله است : آشفتگی، ساختار یافتگی و شکل  نظم .هدفمند گروهی از عناصر جهت نیل به ایجاد یک کلیت است 

ناشی از دوام الگو ، روش  : پایداری.  ی است که استعداد و قدرت حیات و زندگی در او وجود داردآن چیز ماندگاری.  یافتگی

: در مقایسه با مکانهایی که دارای یک عملکرد ثابت هستند ،  تغییر پذیری یا نظام این پدیده ها در طی زمانی طوالنی است .

         ، ر می دهند.که این ویژگی را قابلیت تغییر پذیری می نامیمبه مراتب امکانات بیشتری در اختیار استفاده کنندگان قرا

 ( 111تا  133: 1973 ، پاکزاد)

 

 نقش هویت شهری در کیفیت محیطی-7
با در نظر گرفتن پیشینه شهر تهران و اشراف به مؤلفه های هویتی آن و همچنین از سوی دیگر با شناخت عوامل مؤثر در  باال 

در احیای هویت شهری آن گامی ن می توان با توجه به نیاز های روز جامعه تهران از فضای شهری بردن کیفیت محیطی آ

      برداشت تا این مهم سبب رهایی فضای شهری تهران از هرج و مرج پیش آمده گردد.
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 گیرینتیجه -7

عه نسبت به فضای شهری که ارتباط عمیقی در اثر نادیده از دست دادن حس مکان و بی تعلقی افراد جام با توجه به تبعات

روی داده است ،ضروری به نظر می رسد با یافتن ریشه های هویتی و نقش دارد  گرفتن کیفیت محیطی مبتنی بر هویت شهر

شهر بتوان  بین گذشته و حال بواسطه احیای هویت واقعی پیوندیبا ایجاد  آن در باال بردن کیفیت محیطی فضای شهر تهران ،

 را متناسب با نیازهای جامعه امروز تهران بهبود بخشید. فضای شهری 
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