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چکیده

کالنشهر تهران به دلیل آنکه بیانگر و جلوهگاه باورها و شیوه زیست مردم و نتیجه نگرش
آنهاست؛ میتواند بهعنوان عوامل هویتی مردم این شهر ظاهر شوند .در این راستا پژوهش
حاضر به مطالعه نمادهای شهر تهران و نقش آن در هویت شهری از دیدگاه شهروندان
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کالنشهر تهران پرداخته است .ازاینرو با روش پیمایشی ،با جامعه آماری افراد  18سال و
باالتر ساکن در مناطق  00گانه شهر تهران ،نمونهای به حجم ( ،)422=Nبه شیوه احتمالی و
به روش نمونهگیری خوشهای با ابزار پرسشنامه که پایایی آن با آلفای کرونباخ  2/895بوده،
انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد نگرش ذهنی پاسخگویان به هویت شهری بین گروههای
سنی مختلف ( )5/315و گروههای فعالیتی ( )4/043تفاوت معنیداری در سطح  99درصد
اطمینان دارد .همچنین نمره نگرش مکانی پاسخگویان به هویت شهری بین گروههای سنی
مختلف ( )3/468و گروههای فعالیتی ( )5/362تفاوت معنیداری در سطح  99درصد اطمینان
وجود دارد .یافتههای این پژوهش همچنین حاکی از وجود رابطهای قوی و معنادار در سطح
 99درصد اطمینان بین سرمایهی اجتماعی و نگرش ذهنی هویت شهری شهروندان تهران و
 .1این مقاله بخشی از نتایج یافتههای پایاننامه دکتری با عنوان «هویت و فرهنگ (مطالعه موردی هویت شهری و فرهنگ شهری در تهران)»
است.
 .0دانشیار و معاون پژوهشی دانشکدۀ علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .3استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
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وجود رابطهای معنیدار بین مدرنگرایی با نگرش مکانی هویت شهری در سطح  95درصد
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اطمینان است .نهایتاً اینکه رابطهای بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری (با
ضریب همبستگی  )2/716مثبت و نمایانگر رابطهای مستقیم و خطی بین نگرش ذهنی و
نگرش مکانی به هویت شهری است.
مفاهیم کلیدی :کالنشهر تهران ،نماد ،هویت ،هویت شهری
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صاحبنظران علوم اجتماعی بر این واقعیت تأکید میکنند که احساس هویت بهواسطه
دیالکتیک میان فرد ،جامعه و فضای شهری زیست او شکل میگیرد .هویت کموبیش در
نگرشها و احساسات افراد نمود مییابد ولی بستر شکلگیری آن زندگی جمعی است،
بنابراین مسئله هویت ،جامعه و فضای شهری تاروپودی هستند که در زمان باهم بودن معنا
پیدا میکنند .هویت یک شهر بهواسطه مؤلفههای فرهنگی ،آدابورسوم ،عادات و هنر یک
قوم در مکان جغرافیائی خاص شکل میگیرد .همچنین هویت اجتماعی شهرها از طریق انجام
تغییرات متناسب با نیازهای انسانی در تعامل با قابلیتهای محیط کالبدی معنا مییابد .کوین
لین در تئوری شکل خوب شهر ،پنج معیار یا سنجه معنی ،شامل؛ ساختار ،هویت ،شفافیت،
سازگاری و خوانایی را مطرح کرده است .از نگاه او هویت و ساختار از اجزای شکل و
ریختشناسانه معنی بهحساب میآیند (بهزادفر .)36-37 :1386،درواقع شهرها نیز چون
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انسانها که دارای ویژگیها ،هویت و شخصیت مخصوص خود هستند دارای هویت و
شخصیت هستند (توپکو.)1248:1270 :0211،
از همین رو هویت ،تعلقخاطر به مجموعهای مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل
شکلگرفتهاند .آنچه به هویت در منظر شهری مفهوم میبخشد ارتباط انسان امروز با زندگی
گذشته و حال اوست که در بستر شهر ظهور پیدا میکند و یکی از ابزارهای حفظ یا تولید
آن ،حافظه جمعی و ذهن شهر است؛ بنابراین میتوان نسبت تعامل هویت و چشمانداز شهری
را در چهار عامل خالصه کرد که خود ابزاری برای حفظ هویت در منظر شهر است)1 :
ویژگیهای کالبدی شهر و قابلیتهای آن؛  )0معانی و مفاهیم قابلدرک در شهر؛  )3بستر
پویای زمان و زندگی امروز و ...؛  )4زندگی اجتماعی و حیات مدنی شهروندان .بنا بر آنچه
گفته شد در شهرهای امروز ،ریختشناسی شهری با سه مسئله مهم مواجه است )1 :عدم
توجه به جنبههای کیفی شکل شهر در حمایت از توقعات روانی انسان از فضا؛  )0بیتوجهی
به ویژگیهای شکلی شهرسازی سنتی در ایران و ...؛  )3نبود رویکرد جامع نسبت به شکل
شهرهای جدید ،ساختوسازهای جدید و گسترش سریع و روزافزون آن (.(Habib,2006:6
نتایج برخی از تحقیقات داخلی نیز شاخصهای هویت شهری را اینگونه برمیشمارد.1« :
جغرافیای محله؛  .0فرهنگ محلی؛  .3پیوستگی فضاهای عمومی شهری؛  .4خوانایی و نمایانی
فضاهای کالبدی؛  .5ویژگی تحلیلی خط آسمان( ».رضازاده)6 :1382 ،؛ بنابراین شهرها و

فضاهای شهری گذشته از شکل معماری ،فیزیکی و جنبهی شهری آنها ،دارای شخصیت و
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هویت ویژهای هستند؛ درحالیکه آنچه از اغلب شهرهای کنونی ما در ذهن عموم شکلگرفته
جز مجموعهای از ساختمانهای بلند ،پارکها و خیابانها نیست .شهر جایی است که تعامل
شهری در آن به وقوع میپیوندد و مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود پیدا میکنند .به
عبارتی آنچه شهر را میسازد ،لزوماً ساختمانهای عظیم و پارکها نیستند ،بلکه شهروندان
خود شهرند که با تمام سالیق و ویژگیهای منحصربهفرد خود در حقیقت هویت شهری را
میسازند .بنابراین رابطه تعاملی شهر با تاریخ و نمادهای فرهنگی و هنری ،بستری به نام
فرهنگ شهری را به وجود میآورد که زندگی شهروندان در آن جاری است و اساساً کیفیت
موجود در شهر برخاسته از همین بستر است .احساساتی که مردم نسبت به شهرهای خود
دارند (در اثر گذر تاریخ و تجربه و محیطی که مملو از نمادها و مناظر مختلف تاریخی،
فرهنگی و مملو از اراده انسان در شهر است که ماهیتی کیفی را در بستر زمان و مکان جاری
میکند) در قالب هویت شهری و فرهنگ شهری تجلّی پیدا میکند .ازاینرو جامعهشناسان،
فرهنگ شهری را عاملی مهم در تقویت جامعه مدنی ،تقویت عرصه عمومی و تقویت
بنابراین یکی از مسائل عمده کالنشهرها ،بحث هویت شهری در شهرهاست .کمتوجهی
به ابعاد و عوامل هویتبخش در کالنشهرها ،باعث ایجاد محیطهایی مصنوع و تهی از هویت
انسانی شده است .از نتایج این امر ،پایین بودن احساس تعلق مکانی ،همبستگی و مشارکت
اجتماعی ،کاهش انگیزه ساکنان برای ادامه سکونت و تأثیر در عدم تحقق اهداف جمعیتی
است .همچنین در چند دهه اخیر سیمای بسیاری از مناطق شهری کالنشهرها به خاطر
دگرگونیهای اقتصادی و تغییر بافت جمعیتی ،دستخوش تغییرات عمده شده که ضمن محو
شدن نشانههای هویتی؛ باعث آشفتگی اجتماعی و فرهنگی ،از بین رفتن روح همبستگی و
سنتها و تقلیل کیفیت کنشهای اجتماعی شهروندان شده است .بههرروی روند تغییر
پرشتابان و بروز عناصر شهری جدید در دوران معاصر ،ضمن پدیدار شدن رفتارهای جدید
و بهتبع آن هویتهای جدید ،این تغییر روش زندگی و درنتیجه این تغییرها درروند توسعه
شهرها؛ هویت شهری را تحتالشعاع قرار داده است .اکنون این پرسش اساسی مطرح میشود
که نقش نمادهای سیاسی کالنشهر تهران در محقق ساختن جامعهپذیری ،در قالب هویت
شهری چگونه است؟ به عبارتی برای هویت بخشی به کالنشهر تهران و تبدیل آنها به
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شهروندی میدانند.

جلوهگاههای فرهنگ و تمدن ایرانی– اسالمی ،نمادها و سیاستهای اداره امور شهری به چه
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میزان در ساخت و شکلدهی به هویت شهری مؤثر و موفق بوده است؟
مبانی نظری

مفهوم هویت از دیدگاه جامعهشناسی شهری غالباً در دو بخش مکمل یکدیگر مطرح
میشود :اول؛ ایجاد خاطره و تداعی در شخص و دوم؛ تمایز و استقالل از شخص؛ بنابراین
تشخیص هویت فرآیندی قیاسی بین عینیتی موجود با دادههایی از آن در ذهن است .تشخیص
هویت درواقع نوعی ارزشگذاری یا تعیین کیفیت است که بین فضا با اندوختههای ذهنی
فرد از تجربیات مستقیم با فرهنگ و سنت ارتباط کاملی برقرار میکند (کمیلی.)1387:169 ،
کونر ( )1996هویت محیطهای شهری را؛ شهر غیرقابل رؤیت مینامد و آن کیفیتی است که
در یک منطقه شهری و یا فضای شهری ،خصوصیات متمایز و متفاوتی را نسبت به سایر
فضاها قابلدرک میسازد (قرایی .)1387:09 ،با این اوصاف برای شهر و محیط زندگی انسان
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نیز همانند هر انسانی دیگر میتوان هویتی قائل شد که این هویت ضمن آنکه منبعث از تفکر
و هویت انسانی است مقوّم آن نیز است (نقی زاده .)430 :1386 ،تعیینکننده نگرش هر انسان
در محیط زندگیاش ،هویت آن محیط است .هویت است که در انسان انگیزه و نشاط ایجاد
میکند .در فضای بیهویت ،همه افراد باهم و با محیط زندگیشان بیگانه هستند (بهزادفر و
همکاران .)12 :1387 ،شهرها به دلیل آنکه بیانگر و جلوهگاه باورها و شیوه زیست مردم و
نتیجه نگرش آنها به هستی هستند؛ میتوانند بهعنوان عامل هویتی یک تمدن ،یک ملت و
یک جامعه ظاهر شوند .پس شهر را میتوان محیطی برای تجلی هویت ،ارزشهای منبعث
از اعتقادات ،جهانبینی و فرهنگ شهروندان و پدیدآورندگان خود دانست.
عواملی که شکلدهنده به هویت مکان در بافتهای شهری بوده شامل پیکره و سیما
(چشمانداز بهعنوان نماد هویت) ،نظم فضایی (ترکیب ،قلمرو ،تباین و غیره) ،رویدادها ،هویت
فردی ،خاطره ،جهتگیری و یگانه پنداری است (پور جعفر و همکاران)1392:19 ،؛ بنابراین
عناصر هویت بخشی شهر را در مؤلفههای زیر میتوان خالصه کرد که عبارتاند از :هویت
کالبدی؛ شامل انتظام عوامل کالبدی در شهر و سلسلهمراتب در شبکه معابر ،راهها و فعالیتها
است .عوامل فوق اگرچه بهظاهر عمدتاً فضایی و شکلی است اما بهواقع ماهیت و اثری
اجتماعی و فرهنگی در موضوع هویت شهری دارند .هرچقدر شهر بهسوی این عوامل رشد

پیدا کند و با فعالیتها و کنشهای اجتماعی شهروندان همسوتر گردد ،شهر از هویت و
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خوانایی بیشتری برخوردار خواهد شد .از دیدگاه کوئین لینچ عناصر هویت بخشی شهر
عبارت است از )1 :راهها و شبکه ارتباطی ،محلهها ،گرهها و نشانهها (وارثی و همکاران،
 )0 .)06 :1389هویت بصری؛ ارزشهای زیباشناختی در شهر و کیفیت فضایی ،امکان ادراک
و موقعیت وجه نیابی را شامل میشود )3 .هویت شناختی :هویت شناختی کیفیت و کمیت
اطالع از فضای شهر و نمادها و نشانههای شهری و ارزشهای تاریخی و فرهنگی را به ما
نشان میدهد (موثقی و آیرملو.)108 - 119 :1385 ،
با این اوصاف هویت در هر جامعه ،نشان از فرهنگ آن جامعه است .فضاهایی همساز
با هویت شهری موجب آرامش ،امنیت و مشارکت شهروندان میشود .فضاهای شهری محل
تعامل اجتماعی است و این تعامل در مکانهایی دیده میشود که برای شهروندان حس امنیت
و حس تعلق را فراهم میکند .فضاهای شهری همیشه بهعنوان عناصر ضروری در هویت
یک شهر در نظر گرفتهشدهاند .وقتی از مردم یک شهر خواسته میشود تا نقشههای ذهنی از
 .)074پس فضاهای شهری بخشهایی از بافت شهری به شمار میآید و مفهومی است که
در ذهن شهروندان نقش میبندد و این بدین معنی است که هویت شهری صرفاً به فضاها و
معماری-که عمدتاً شهرسازی به آن میپردازد -محدود نمیشود بلکه کنشها و واکنشهای
شهروندان و فعالیتهای منسجم و سازگارانه و تعاملی شهروندان با یکدیگر و با فضای
پیرامون-که عمده مبحث موردنظر جامعهشناسی است -بخش اصلی مفهوم هویت شهری را
در برمیگیرد.
 -8-8عوامل هويتبخش شهری

ریچارد راجرز فضای شهری را اینچنین میداند که عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی
و بصری دارند و بستری است برای فعالیتهای انسان و برقراری تعامل اجتماعی ،بهعنوانمثال
خیابانها ،میدانها و  ...ازجمله فضاهای شهری محسوب میشوند (داوری نژاد و همکاران،
 .)54 :1391بنابراین هویت یک شهر را میتوان از جنبههای مختلف :کالبدی ،طبیعی ،انسانی
و اجتماعی ،تاریخی و اقتصادی بررسی کرد و درواقع شکلگیری هویت شهری تحت تأثیر
فرهنگ ،شکل طبیعی و کالبد مصنوع شهر قرار دارد .هویت مکان ،بهعنوان یکی از راههای
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شهرشان را ارائه دهند از میدانهای عمومی و باغها شروع میکنند (صدیق و همکاران:1391 ،

ارتباط بین انسان و مکان از طریق فرهنگ ،سابقۀ تاریخی ،خاطرات جمعی ،نوع و ماهیت
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فناوری ساخت ،عملکردها ،نشانهها ،فرمها و نمادهای شهری و ویژگیهای بصری و کالبدی
ادراک میشود .هویت مکان از ارزشهای فردی و جمعی نشئت میگیرد و با گذر زمان عمق،
گسترش و تغییر مییابد (امین زاده)9 :1389 ،
بهطورکلی چهار بعد اساسی را که نمایانگر هویت کلی شهر است ،میتوان به شرح زیر
طبقهبندی کرد :بعد اول :هویت محیطی ،اکولوژیک محیط طبیعی را با ویژگیهای خود
ساختار محیطی شکل میدهد .بعد دوم :هویت اجتماعی فرهنگی ،فرد با حضور و رشد یافتن
در جمع و با اخذ ویژگیهای آن جامعه؛ هویت جمعی مییابد .بعد سوم :هویت اقتصادی،
پایههای اقتصاد شهری ،جایگاه شهر را در سلسلهمراتب سازمان فضایی شبکه سکونتگاهی
و ارتباط آن را با سایر شهرها تعریف میکند .بعد چهارم :هویت کالبدی فضایی که به بافت،
ساختار ،شکل شهر و ساخت اصلی آن وابسته است .به دلیل متأثرشدن از اندیشهها ،عقاید،

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال دوم ،شماره چهارم (پیاپی  ،)8زمستان 8938

باورها ،فعالیتها و سطح فرهنگ جامعه ،مهمترین ابعاد هویتی شهرها است (مبهوت و
همکاران)4-3 :1390،؛ بنابراین میتوان دریافت هویت شهری در چارچوب فرهنگ شهری
که برخاسته از رفتارهای اجتماعی در ادوار تاریخ و روند رویدادهای اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی و ...یک شهر و یا کشوراست ،ایجاد میشود و یک محیط شهری با فرهنگ خود
یک هویت شهری میسازد که میتوان بیان کرد همانطور که فرهنگهای متفاوتی در یک
جامعه و یا محیط شهری وجود دارد ،هویتهای شهری متفاوتی نیز ممکن است در یک
جامعه و محیط شهری وجود داشته باشد.
از همین رو هویت در شهر بهواسطه ایجاد و تداعی «خاطرات عمومی» در شهروندان؛
تعلقخاطر را نزد آنان فراهم کرده و شهرنشینان را بهسوی شهروند شدن که گسترهای فعالتر
از ساکن شدن صرف دارد ،هدایت میکند .پس هویت معلول فرهنگ خود شهروندان است.
هویت شهر زمانی معنادار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک شهر و درواقع کالبد بیرونی
فیزیک شهر نمادی از هویت شهری باشد (لینچ .)83 :1383 ،در این میان نشانهها عواملی
مهم در تشخیص هویت شهر هستند بنابراین این سمبلها و نشانهها در بناهای تاریخی یا
معاصر بهواسطه فرم و تضاد با پیرامون و قدمت و دیده شدن دوردست ،خاطرهای در ذهن
ناظر ایجاد میکند و در چشمانداز شهری تنوع و هویت به وجود میآورد (فرجامی:1383 ،
.)87

 -2-8عوامل مؤثر در هويت شهری
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موضوع هویت شهری از منظر جامعهشناسی در محورهای مختلفی موردبحث قرارگرفته
است .فرهنگگرایان شهری ،شهر را کانون یادگیری اکتسابی ،ارتباط ،فردگرایی ،نقشها و روابط
رسمی و غیرشخصی ،تعقل و خردورزی و ...میدانند .از طرفی در مکتب ساختارگرایی ،شهرها
و پدیدههای شهری بخشی از یک جامعه وسیعتر محسوب میشوند و برای شناخت عمیقتر
و منطقیتر مسائل شهری باید کل جامعه که شهر نیز بخشی از آن است ،موردبررسی قرار گیرد.
در اندیشه تالکوت پارسونز ،روابط اجتماعی با عناصر فیزیکی گرهخورده است .وی اعتقاد دارد
تمام کنشگران در نظام اجتماعی ،در کنار سایر چیزها ،ارگانیزمی فیزیکیاند که باید در فضای
فیزیکی به یکدیگر مرتبط شوند (افروغ .)43 :1377 ،هانری لوفر ( )1994نیز اعتقاد دارد فضا
یک محصول اجتماعی است .وی فضا را نه موجود ذهنی و نه موجود عینی میداند ،بلکه از
دید او فضا یک واقعیت اجتماعی است ،فضا مجموعهای از روابط و اشکال اجتماعی است .به
عقیده عدهای دیگر از جامعه شناسان شهری ،فضاهای شهری میتوانند بهعنوان ساخت دهنده
کنشهای اجتماعی بین کنشگران شوند و یا به عبارتی هویتساز باشند (لوفر.)03 :1994،
درواقع مبحث مشارکت و سرمایهی اجتماعی و ارتباط آن با فضاها و هویت شهری نیز
موضوعی خاص در جامعهشناسی است .فضا از سویی ،همزمان ،وسیله و نتیجه ،پیششرط و
پیامد عینی کنش و روابط اجتماعی است و از سوی دیگر بستری است که فرآیندها و عمل
اجتماعی در آن ساخته و بازتولید میشوند .فضاهای شهری ،بهعنوان عرصههای زندگی
اجتماعی ،مکانهایی برای جامعهجویی ،وابستگی و مبادلهی اجتماعی و برخورد رسمی با
دیگران هستند .برخی جامعهشناسان مانند لوفور معتقدند فضا یک محصول اجتماعی است
(ربانی و حبیبی .)1392 ،در همین رابطه ،رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی را بهعنوان اعتماد،
هنجارها و شبکههای پیوند تعریف میکند که همکاری کنشگران برای نیل به سود متقابل را
تسهیل میکند .به اعتقاد رابرت پاتنام ،سرمایه اجتماعی «به ارزش جمعی همه شبکههای
اجتماعی و تمایالت ناشی از این شبکهها برای کمک به یکدیگر اشاره دارد» .وی در بررسی
سرمایه اجتماعی ،مشارکتهای مدنی را از اشکال ضروری به شمار میآورد و معتقد است هر
چه شبکهها در جامعهای متراکمتر باشند احتمال همکاری شهروندی در جهت منافع متقابل
بیشتر میشود .هنجارهای قوی در تعامالت تقویت میشود (پاتنام .)098-097 :1382 ،اگرچه
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فرآیندها و مناسبات اجتماعی در نظر گرفته شوند ،به تعبیری فضاهای شهری قادرند علت

فوکویاما نیز مانند پاتنام بر نقش کالن سرمایهی اجتماعی بر توسعهی اقتصادی و سیاسی
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عالقهمندی نشان دادهاند ،اما کلمن تحت تأثیر کاربرد نظریهی انتخاب عقالنی در تبیین رفتار ،با
نگاه خردتری به موضوع سرمایهی اجتماعی ،بر منافع فردی سرمایهی اجتماعی تأکید دارد
(قاسمی و رستمی .)1393 ،از منظر خرد جامعهشناسی ،در بطن زندگی شهری ،منافع فردی،
افراد را به سمت ارتباطات اجتماعی سوق میدهد و همین سرمایهی اجتماعی ضامن بقای
شهروندان در فضاهای شهری است .افراد با دارایی سرمایهی اجتماعی آمادگی بیشتری برای
پذیرش ذهنی و مکانی هویت شهری دارند.
گئورگ زیمل اعتقاد دارد «مناسبتهای فضایی» از یکسو ،تنها شرط و از طرف دیگر،
نماد «مناسبتهای انسانی» است (زیمل .)78 :1370 ،سازمان فضا ،هم متضمن پایه مناسبات
اجتماعی و هم نشاندهنده بازتاب آنها است (تانکیس .)4 :1388 ،در دیدگاه دیگر متفکران،
فضا چیزی بیرون و مقدم بر جامعه نیست ،چیزی است که توسط خود جامعه ایجادشده
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است .بر این اساس ،پدیده فضایی؛ پدیدهای اجتماعی است.
مانوئل کاستلز نیز ازجمله متفکران این حوزه میگوید« :فضا ،جامعه است ،یکی از ابعاد
عمده و مادی آن است .کاستلز بر این نکته تأکید میکند که شکل فضایی و مکانی یک جامعه
پیوند تنگاتنگی با مکانیسمهای کلی توسعه آن جامعه دارد و محیطهای شهری مظهر تجلی
نمادین و فضای نیروهای اجتماعی وسیعتری هستند( .گیدنز .)836-837 :1386 ،کاستلز
برخالف جامعهشناسان مکتب شیکاگو ،شهر را جایگاه مشخص (مستقل) و جداگانهای
نمیداند ،بلکه آن را بخش تفکیکناپذیر فرآیندهای هدف جمعی تلقی میکند که بهنوبه خود
جزء جنبههای ذاتی سرمایهداری صنعتیاند .هاروی و کاستلز هر دو تأکیددارند که شهرها
محیطهایی سراپا مصنوعیاند که به دست مردم ساخته میشوند (کاستلز)087 :1382،
همچنین به اعتقاد دیویدهاروی ،اشکال؛ فضایی بهمثابه محیط و اشیای بیجان نیستند که
درون آن فرآیندهای اجتماعی رخ بدهد ،بلکه این اشکال ،خود سرشار از فرآیندهای
اجتماعیاند؛ همانگونه که به یک معنا ،فضاییاند .سیمای فضای شهری یا یک مکان ،درواقع
بازتابدهنده روابط اجتماعی یا در یککالم فرهنگ و هویت است .بهزعم هاروی فهم فضا
با همه پیچیدگیهایش وابسته به درک فرآیندهای اجتماعی است و فهم فرآیندهای اجتماعی
نیز وابسته به درکی از شکل فضایی است (هاروی.)103 :1386 ،

جین جیکوبز ( )1998درباره اشکال سودمندیهای اجتماعی که شهرها میتوانند مروج
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آن باشند ،صحبت میکند .جیکوبز اعتقاد دارد بین تاروپود فیزیکی شهر و زمینههای کنش
اجتماعی درون آن ارتباط مستقیم وجود دارد .وی برخی ویژگیهایی که شهر را کارآمد
میکنند در نظم محلی خیابان ،شناسایی میکند .وی روایت خود را از جامعه جویی شهری
بیشتر بر مبنای ارتباطهای هرروزه مختصر که خیابانها و فضاهای عمومی ،صحنه ترکیبی

شهری را سرزنده میسازد ،قرار داده است (.)pp. 257-78 Jacobs,1998

فضاهای شهری همچنین با در نظر گرفتن نقش و کارکردشان میتوانند زمینههای
گسترش حوزه عمومی که مدنظر هابرماس بود ،فراهم کرده و در تقویت آن مؤثر واقع شوند
(هابرماس .)115 :1386 ،فضاهای شهری ،بهعنوان عرصههای زندگی اجتماعی ،بستری برای
انجام دادن تعامل و ارتباطهای اجتماعی هستند ،این فضاها با توجه به خاصیت عمومی و
اجتماعی که دارند ،میتوانند به ساخت و بازتولید مناسبات اجتماعی و شکلدهی به هویت
شهروندان ،باعث تقویت هویت و فرهنگ شهری شود .فضاهای شهری دارای زبانی هستند
قرار دهند .شوای ،اعتقاد دارد فضای شهری موجب تسهیل در روابط اجتماعی و پاالیش
ساخت اجتماعی (فرهنگ و هویت) میشود( .شوای)103 :1375 ،
کوین لینچ ( )1970اعتقاد دارد فضای شهری صحنهای است که داستان زندگی در آن
گشوده میشود و در فضای شهری است که رفتارهای شهری در قالب فرهنگ و هویت
شهری و همگرایی شهروندان به منصه ظهور میرسد و این رفتارها در قالب تفاهم و
همبستگی اجتماعی به هویت شهری ساخت میدهد (لینچ )134 :1381 ،و فضای شهری با
تسهیل جریان شهروندی و شهروندی فرهنگی از طریق حس تعلق انسان به محیط (فضای
کالبدی شهر) و به اجتماع (از طریق تسهیل کنشهای متقابل شهروندان) حیات مدنی را به
کالبد شهر در قالب فرهنگ و هویت شهری تزریق میکند .نقش فضای شهری در فراهم
آوردن امکاناتی برای تسهیل روابط انسانها با یکدیگر تعریف میشود (حبیبی.)31 :1378 ،
پارسونز معتقد است؛ تمام کنشگران در نظام اجتماعی ،در کنار سایر چیزها ،ارگانیزمی
فیزیکیاند که باید در فضای فیزیکی به یکدیگر مرتبط باشند .این مفهوم بدان معناست که
موقعیت ارضی در تمام کنشها وجود دارد .در این نظریه ،نظام اجتماعی ،فضای فیزیکی و
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که میتوانند با مخاطبان خود ،ایجاد ارتباط کرده و کنش و روابط اجتماعی را تحت تأثیر خود

موقعیت ارضی ازجمله مفاهیم اساسی قلمداد میشوند .از طرف دیگر جکوبز اعتقاد دارد:
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بین تاروپود فیزیکی و زمینههای کنش متقابل اجتماعی روابط تأثیرگذار وجود دارد که بر این
اساس میتوان گفت میزان سرمایه اجتماعی با توجه به وضعیت کیفی فضاهای شهری متفاوت
است .بین تناسب فضای شهری و سرمایه اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد .بین سرزندگی
شهری و سرمایه اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد .بین دسترسی به فضاهای شهری و سرمایه
اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .در خصوص دسترسی به فضاهای شهری فرن تانکیس
معتقد است ،آرمان اولیه فضای عمومی بر مبنای برابری در دسترسی است .اگرچه زندگی
واقعی ،مبین این است که فضاها برحسب دسترسی بنا نشدهاند ،بلکه از راه اشکال کنترل و
طرد ،سازمانیافتهاند .حقانیت فضای جمعی ،بیان آشکار ،معمولی و پایهای تعلق عمومی
است( .افروغ)1377:14 ،
موضوع هویت شهری با مدرنیته نیز پیوندی غیرقابلاجتناب دارد ،بهطوریکه برای نمونه
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مطالعات تی .اچ .مارشال درزمینۀ تکامل حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی فراتر رفته و برای
شهروندی جنبههای دیگری مانند حقوق فرهنگی (اقوام ،ادیان و مهاجران) و جنسیتی (حقوق
همجنسبازان ،دوجنسیها و  )...را نیز مهم دانسته و مسائل دنیای مدرن در حوزههای
تکنولوژیک ،اکولوژیک و فرهنگ جامعه مصرفی را در چارچوب مطالعات شهروندی،

اجتنابناپذیر میداند ( .)1999,Isin & Woodدر بطن شیوه زندگی شهری و الگوی کنشی و
روابط اجتماعی و همچنین سنتهای فرهنگی و با توجه به شرایط اجتماعی مدرن شهری
شدن ،افراد از فضاهای فرهنگی و جغرافیایی خود کندهشده و به مکان جغرافیایی و فرهنگی
جدیدی با ویژگیهای خاص پرتاب شدند که نتایج و پیامدهای روانشناختی ،فرهنگی و
اجتماعی فراوان داشته است (حبیب .)54 :1388 ،با ورود به عرصه مدرن و تحوالت گسترده
در ایران و تأثیر مدرنیته بر فرهنگ شهری ،اکثر شهرهای ایران درواقع دارای آمیزهای از نفوذ
فرهنگ بیرون و سنتهای محلی شده است .دامنه زندگی مردم اکثر شهرها در ایران از حدود
و حصار خود شهرها و ایران فراتر رفته است .در اکثر شهرها ،میتوان به پیوستارهای فرهنگی
برخورد کرد که یکسوی آن مربوط به کالنشهرهای اروپایی و آمریکایی (عناصر مدرنیته) و
سوی دیگر آن فرهنگ ملی و محلی شده است( .حسنی )181-171 :1381 ،فرهنگ شهری
به لحاظ ساختاری و کارکردی ،پدیدهای جدید و حاصل دوران مدرن است و مستلزم صرف
زمان و تالش بیشتری است تا نهادینه و کارآمد شود ( .)4 .Barnett,2003,pعالوه بر این ،شهر

مدرن و فضاهای شهری جدید ،تأثیر عمیقی بر ابعاد روانشناختی فرد و فرهنگ انسانی و
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هویتی بر جای میگذارد (زیمل .)57 :1370 ،ازاینرو طبیعی است که از منظر جامعهشناختی،
شهروندان در فضاهای شهری مدرن نیازمند نگرشی مدرن به دنیای پیرامون خود باشند و
چهبسا افراد با نگرش مدرن ،هویتهای شهری مدرن را به سهولت بیشتری بپذیرند.
پیشینه تحقیق

طاهره نصر ()1396؛ در پژوهشی با عنوان «جایگاه نشانههای شهری در واکاوی مؤلفههای
«هویت» و «فرهنگ» در سیمای شهر ایرانی (مطالعه موردی :بررسی سیمای شهر شیراز)»
آورده است شهر ،با الگوی فرهنگ گرا نمیتواند در هرجایی از زمین پیاده شود ،هویت هر
شهر است که منظر آن شهر را شکل میدهد و با شهری دیگر متفاوت است ،همچنین فضاهای
شهری میتوانند برای مردم ،تداعیکننده جنبههای نمادین ،فرهنگی و تاریخی باشند .پژوهش
حاضر به تبیین مؤلفههای هویتی میپردازد که ازلحاظ فرهنگی میتوانند بر منظر و سیمای
شهر تأثیرگذار باشند .روش تحقیق بهصورت توصیفی -تحلیلی و روش جمعآوری اطالعات
داده است .نتایج حاصل ،حاکی از ضرورت توجه به نشانهشناسی شهری برای بازنمایی
مؤلفههای هویت فرهنگی در شهرها است که در ارتقاء کالبدی -فضایی ارزشهای شهری
بسیار قابلتوجه بوده است.
سعید امان پور و مهیار سجاد ( )1394در پژوهشی با عنوان «کنکاشی در هویت و فرهنگ
شهروندی در شهرهای اسالمی آرمانی (با تأکید بر ایران) »هنجارها و ضوابط حاکم بر
شهرسازی ،رفتارها و مناسبات شهروندی مبتنی بر اصول ،قواعد و سیاستهایی است که در
فرهنگ هر جامعه ریشه دارد .جامعه اسالمی نیز با فرهنگی منبعث و متأثر از دین و شریعت
از نظام ویژهای در ارتباط با شهرسازی و مناسبات شهری برخوردار است؛ بنابراین در شهر
اسالمی ،فرهنگ شهروندی و در مقیاسی کالن ،هویت ،بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه
اجتماعی ،فرهنگی و در این قالب ،توسعه شهری محسوب میگردد؛ اما مسئله این است که
علیرغم تمام تالشهای صورت گرفته ،هنوز ،خألهایی در این عرصه مشاهده میگردد.
سؤال اصلی تحقیق نیز بر این موضوع متمرکز است که آیا میتوان منطبق بر آموزههای
اسالمی ،هویت و فرهنگ شهروندی در شهرهای اسالمی را با نگاهی آرمانخواهانه تعریف
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بهصورت میدانی -اسنادی بوده است و بهعنوان نمونه موردی شهر شیراز موردبررسی قرار

نمود و چارچوبهای آن را مشخص نمود؟ لذا این پژوهش با روشی توصیفی -تحلیلی
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مبتنی بر تحلیل محتوای پهنانگر اسناد حاصل از مطالعات کتابخانهای و اسنادی با هدف
کنکاشی در هویت و فرهنگ در شهرهای اسالمی آرمانی به تحقیق پرداخت .بر اساس
یافتههای تحقیق ،راهکارهایی نیز پیشنهاد گردیده است که مهمترین آنها عبارتاند از:
•

اولویت بر هویت و فرهنگ شهروندی اسالمی در تمام بحثهای شهری

•

تهیه بستههای هویت اسالمی برای طرحهای شهری

•

تدوین چارچوبهای نظری فرهنگ شهری مبتنی بر هویت اسالمی

•

تأکید بر هویت و فرهنگ اسالمی در طرحهای باالدستی کشور
 .1منتظری ،زهرا ،حدیثه طوسیان و محمدرضا مبهوت ( )1390در تحقیقی با عنوان
«تأثیرگذاری المانهای شهری (عناصر شهری) بر هویت فضای شهری» که به
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شیوه مطالعات کتابخانهای انجام دادهاند .نشان دادند عامل دلبستگی شهروندان
به شهرها و سکونتگاههایشان ،ویژگیهای اقتصادی و جغرافیایی نیست بلکه
هویت و زیباییها و کیفیتهای بصری است و برای ایجاد چنین حسی مدیران
و طراحان شهری باید در طراحی شهرها و نمادهای شهری ویژگیهای اقلیمی،
هویتی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی و ...را موردتوجه قرار دهند.
 .0موسی پژوهان و احمد خلیلی و کرامتاهلل زیاری ( )1390پژوهشی با عنوان
«سنجش هویت شهری در شهرهای جدید ایران بر اساس اصول هویتبخش
مکتب اصفهان» که هویتمندی فضاهای شهری در ده شهر جدید ایران (بعد از
انقالب) که مبتنی بر روشهای کمی و کیفی با استفاده از مدل کمّی گورلر و
روش پیمایش کیفی پرسشنامهای انجام دادهاند ،نتایج این تحقیق نشان داد شهر
جدید بهارستان از منظر سنجههای انتخابی با امتیازات  60از صد در رتبه نخست
قرارگرفته و شهرهای اندیشه و پردیس در مکانهای بعدی قرار دارند .نتیجه
حاصل نشان میدهد امروزه هویت شهری همچون حلقه گمشدهای است و
شهرها نه بر پایه هویت اصلی خود ،بلکه بر پایه تقلیدهای بدون اندیشه از

مظاهر غربی و الگوهای مدرن بدون توجه به الگوهای بومی در حالی
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شکلگیری و گسترش است.
مریم ضیائی ،)0218( 1در پژوهشی با عنوان «ارزیابی هویت شهری از طریق ماتریس
مناظر فرهنگی» ،آورده است ،هویت یک مکان مشخص با ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی
جامعه مرتبط است .این هویت ترکیبی از اشکال فیزیکی و اشکال محل شهری است .رشد
روزافزون شهرهای معاصر در کنار تغییرات اخیر فضاهای شهری سنتی ،برخی از شکافها
را بین ویژگیهای فیزیکی در محیطهای شهری و هویتهای فرهنگی آنها ایجاد کرده است.
این مسئله بهویژه در تبدیل مکانها تحت فرایند طراحی /برنامهریزی شهری ،نیاز به توجه
ویژه به جنبههای فرهنگی و اجتماعی دارد .جامعه شهری این تحقیق شهر مشهد بوده است.
هدف تحقیق بررسی روند بازسازی شهری و عمدتاً شناسایی ویژگیهای فرهنگی فضاهای
شهری و حفظ آنها عنوانشده است .روش تحقیق آن مبتنی بر چارچوب تحلیلی بهصورت
کیفی و با تأکید بر هویت مکان از جنبههای فرهنگی موردبررسی بوده است .در بخش
(عملی) را فهرست نماید .در این تحقیق برای این منظور عوامل نمایه هویت مکانها با
یکدیگر ترکیبشدهاند و عناصر مشخصه چشمانداز فرهنگی در قالب یک ماتریس  CLSاز
مناظر فرهنگی جمعآوریشده و در قالب چارچوب تحلیلی با ویژگیهای فیزیکی برای بهبود
کیفیت هویت شهری که برخی از جنبههای غیر فیزیکی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد مورد
تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند .همچنین برخی از عوامل چشمانداز فرهنگی کشفشده و تأثیرات
مربوط به هویت شهری محل ،طراحی و در مقیاسهای کوچک و بزرگ موردبحث
قرارگرفتهاند .نتایج تحلیل و بررسی برخی خصوصیات ملموس /غیرمستقیم ناحیه شهری که
در مطالعه بهصورت یافته خطی توصیفشده است در تجزیهوتحلیل ویژگیهای غیرمستقیم
عناصر معماری شهر مشهد در دو اصل (هویت) مذهبی در قالب نقش معماری فارسی-
اسالمی و ( )0اوقات فراغت برجسته شده که بهمنظور تغییر چهره شهر به یک شهر توریستی-
مذهبی برای شهرداری شهر پیشنهادشده است.
پیتر نینتید)0218( 0؛ در پژوهشی با عنوان «هویت دوگانه شهری هویت – مطالعه موردی
روتردام ،»3با هدف ،بررسی توسعه هویت شهری روتردام که با مطالعه موردی و بهصورت
کیفی انجام شد .در بخشی از تحقیق آورده است با تفکر نظری در مورد مفهوم هویت شهری،
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روششناسی این تحقیق نیز تالش شده است برخی از عوامل توصیفی هویت فرهنگی

روتردام عالوه بر شهر بندری در فرآیند فیزیکی ،اجتماعی و تحوالت اقتصادی ،شهری صنعتی
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است ،به یک روایت در ارتباط با هویت شهری ،توسعهیافته است .در خصوص فرآیند تحقیق
در مورد هویت روتردام بر این مهم تأکید شده است که  15سال پیش جنبههای خاصی
شناسایی و روشن شد که هویت روتردام در حال تغییر است .با پایان یافتن دوره بازسازی
فیزیکی ،امکانات بندر به ساحل گسترش یافت و جمعیتی با فرهنگی بسیار متنوعتر به این
بندر نقلمکان کردند که این فرهنگ از گذشته تاکنون بهمثابه عوامل مؤثر بر هویت روتردام
هستند و ارزشهایی ،مانند زنانگی در جامعه شروع به ایفای نقش میکنند .این تحقیق در
پایان نتیجهگیری کرده است که در فرایند جهانیشدن ،مردم ممکن است به ریشههای محلی
نیاز داشته باشد ،اما اینکه آیا این ریشهها بر اساس مکان و یا بر اساس اجتماع است همچنان
یک سؤال بدون جواب است .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که درمجموع ساختار
تشکیلدهنده هویت شهر بندری روتردام بیشتر ترکیبی است.
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درمجموع مطالعات شهری 4با رویکرد هویت و فرهنگ ،مفهومی عام و دربرگیرنده است
و درواقع حوزه چند رشتهای است که مورخان ،جامعهشناسان ،جغرافیدانان ،روانشناسان
اجتماعی ،اقتصاددانان سیاسی ،مردمشناسان ،معماران و برنامهریزان شهری هر یک در آن نقش
دارند .از روزگاران کهن تا به امروز صاحبنظران بزرگ اجتماعی ،فالسفه ،جامعهشناسان و
شهر سازان ،شهر و نظام شهرنشینی را از دیدگاههای خاص خود موردتوجه قرار داده و
نظریههای مختلفی در مورد آن ارائه دادهاند .برخی از صاحبنظران مانند فالناگان ،5مجموعه
بینشها و مکاتب جامعهشناسی شهری را در دو گروه اصلی با عنوان فرهنگگراها و
ساختگراها جای میدهند و به لحاظ جامعهشناسی تعدد مکاتب را نمیپذیرند (توسلی،
 .)90 :1385به نظر فالناگان ،فرهنگگرایان شهر را بهعنوان متغیر مستقل انگاشته و به تأثیر
آن روی رفتار و تجربیات مردم میپردازند .برعکس ،ساختارگرایان در جستجوی تأثیر متقابل
بین نیروهای سیاسی ،اقتصادی و سازمان فضایی متحول حوزه شهریاند و عمدتاً به ساخت
شهری عالقهمندند (افروغ .)151 :1377 ،امروزه بسیاری از محققان تمایل دارند که به تلفیق
دو رهیافت فرهنگگرا و ساختارگرا بپردازند؛ زیرا هر دو رهیافت در تبیین واقعیتهای
روزمره دارای توانایی خاصی هستند (شارعپور .)191 :1389 ،بنابراین در این پژوهش نیز از
ترکیبی از نظریههای فرهنگگرایان و ساختارگرایان استفادهشده است؛ همچنان که زیمل
اعتقاد دارد مناسبتهای فضایی ،از یکسو تنها شرط و از طرف دیگر نماد مناسبتهای انسانی

است .سازماندهی فضا؛ هم متضمن پایه مناسبات اجتماعی و هم نشاندهنده بازتاب آنهاست.
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مفاهیم اساسی در این نظریه ،مناسبات فضایی و مناسبات انسانی و روابط متقابل بین آنهاست.
 -9روش تحقیق

در مطالعه حاضر از روش پیمایشی 6استفادهشده است .روش پیمایشی ابزاری است با
ویژگیهای .1 :نمونهای گویا از جمعیت  .0ارزیابی مستقیم پاسخ پاسخگویان و  .3روش
مرجّحی برای جمعآوری دادههاست (دواس .)00 :1376 ،جامعه آماری پیمایشی این مطالعه
شهروندان تهرانی  18سال باالتر است و روش نمونهگیری آن بهصورت احتمالی از نوع
خوشهای چندمرحلهای (مناطق  00گانه تهران) انجام شد .برای تعیین حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده شد که تعداد  422نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات،
پرسشنامه ساختدارمند بوده بهگونهای که پرسشنامهها پس از تکمیل و بازبینی ،توسط
نرمافزار  spssخروجی گرفته شد و دادهها مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت .اعتبار یا روایی
پرسشنامه تحقیق نیز از نوع اعتبار محتوایی است .در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار
پرسشنامه از پایایی باالتری برخوردار است (کرلینجر .)111 :1380،مقدار آلفای کرونباخ برای
متغیر هویت شهری درمجموع نیز باالتر از  2/9محاسبه شد .بنابراین پایایی بیشتر ناظر به این
سؤال است که ابزار اندازهگیری با چه دقت و صحتی پدید یا صفت موردنظر را اندازهگیری
میکند (ببی.)074 :1381 ،
جدول ( )1ضرايب پايايي سؤالهاي پرسشنامه (گويهها) به تفکیک شاخصهاي
موردبررسي
شاخصها
هویت شهری

آلفای کرونباخ

شاخص نگرش به هویت شهری

0/9797

شاخص مکانی هویت شهری

0/7999

آلفای کرونباخ (کل)
0/7979
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آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار  2/7باشد و هر چه این مقدار به عدد  1نزدیکتر باشد

-4يافتههای تحقیق
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 -8-4بخش اول :يافتههای توصیفی
جدول ( )2عوامل تشکیلدهنده هويت شهري از ديدگاه مردم تهران
عوامل

خیلی
زیاد

زیاد

کم

خیلی
کم

میانگین
اصالً

بیپاسخ

جمع

نمره (-02
)2

روابط
روزمره

5/3

29

8/39

12

8/15

0

100

65/9

افراد با
يکديگر
رابطه فرد با
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محیط و

6

5/31

3/42

8/13

6

5/0

100

9/10

محل
زندگي
رابطه فرد با
شهر محل

18

3/41

8/30

5/6

3

5/0

100

25/13

زندگي
معماري

13

46

5/30

5/6

3

1

100

13

شهري
حافظه
تاريخي
شهر
(مکانهاي
تاريخي،
موزهها

5/8

8/36

3/37

5/12

5

0

100

05/11

خیلی

عوامل

زیاد

زیاد

کم

میانگین

خیلی

اصالً

کم

بیپاسخ

جمع
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نمره (-02
)2

بافت
قديمي و)...
هنر و
زيباشناسي
(نقاشي،

10

5/38

8/33

5/12

5/1

8/3

100

45/11

خطاطي،
عکاسي و
)...
شاخص
نگرش به

8/9

2/37

7/35

6/10

6/0

1/6

100

70/11

شهري

بر اساس جدول فوق ،ازنظر پاسخگویان عوامل تشکیلدهنده هویت شهری به لحاظ
بیشترین میانگین عبارتاند از« :رابطه فرد با شهر محل زندگی» (با میانگین  ،)13/05معماری
شهری (با میانگین  )13و شاخص نگرش به هویت شهری (با میانگین  )11/7و در مقابل،
«روابط روزمره افراد با یکدیگر» با میانگین  9/65کمترین اهمیت را ازنظر پاسخگویان دارد.
جدول ( )3ديدگاه مردم تهران درباره مکانها و مراکز نمايانگر هويت شهر تهران

خیلی

عوامل

زیاد
8/12

میدان آزادي
ساختمانهاي شیک،
مجلل و مرتفع
بزرگراهها
اتوبانهاي شهر
برج میالد

و

8/14

زیاد کم
5/42
3/41

8/30
5/29

خیلی
کم
5/11
5/10

اصالً بیپاسخ جمع
5/2
5/3

0
5/0

100
100

میانگین نمره
()2-02
60/12
70/12

9

5/37

32

16

5

5/0

100

50/11

5/7

8/37

3/32

19

5/3

0

100

35/11
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هويت
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خیلی

عوامل

زیاد

پارکها و مراکز
تفريحي
خريد

مراکز

و

مجتمعهاي تجاري
کاخها ،موزهها و
گالريهاي هنري
خیابانها (وليعصر،
شريعتي و )...
علمي

مراکز

و

دانشگاهي
و

وزارتخانهها
سازمانهاي دولتي

سینماها و سالنهاي
نمايش
محلههاي قديمي و
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بافت تاريخي
شاخص
هويت شهري

مکاني

5/7

زیاد کم
29

35

خیلی
کم
15

اصالً بیپاسخ جمع
13

5/0

100

میانگین نمره
()2-02
15/10

10

3/30

3/40

5/13

5/5

5/0

100

30/11

5/9

37

8/37

8/9

6

0

100

70/11

5/35

14

31

5/3

16

100

0

05/12

12

3/33

5/37

3/12

5

1

100

70/11

5/10

3/32

37

8/10

9

5/0

100

25/11

5/7

33

3/36

8/13

9

5/0

100

80/10

5/30

8
3/10

35

3/32
3/34

3/12

17
8/13

5/6

100

0
1/0

100

25/10
45/11

جدول باال حاکی از آن است که ازنظر پاسخگویان مکانها به لحاظ بیشترین و کمترین
میانگین عبارتاند از :مراکزی که نمایانگر هویت شهر تهران هستند «ساختمانهای شیک،
مجلل و مرتفع» با میانگین  10/72و در مرتبه بعد «میدان آزادی» با میانگین  10/62از 02
بیشترین و «پارکها و مراکز تفریحی» با میانگین  12/15از  02کمترین اهمیت را دارند.
-2-4بخش دوم :يافتههای تبیینی (متغیرهای زمینهای)
جدول ( )4نگرش به هويت شهري به تفکیک جنس ،سن ،تحصیالت و فعالیت برحسب
میانگین
متغیر
جنس

سن

سطوح

میانگین

مرد

60/11

زن

75/11

 81-49سال

13

 49-47سال

50/11

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنیداری

()df

()sig

236/0-

398

315/5

4)،(395

متغیر

تحصیالت

سطوح

میانگین

 90-97سال

95/10

 90-97سال

65/12

 90سال و باالتر

75/12

بیسواد و ابتدایی

45/12

راهنمایی

75/11

دبیرستان

30/11

دیپلم

80/11

فوقدیپلم و
لیسانس

394/1

()df

()sig

5)،(394

10/13

فوقلیسانس و باالتر

35/13

دانشجو

60/13

خانهدار

05/12

بازنشسته

80/10

بیکار

40/11

شاغل دولتی

55/12

شاغل غیردولتی

15/13

کل

70/11

243/4

5)،(394

بر اساس جدول فوق نمره نگرش ذهنی پاسخگویان به هویت شهری بین گروههای سنی
مختلف و گروههای فعالیتی تفاوت معنیداری در سطح  99درصد اطمینان وجود دارد .بدین
معنی که افراد با گروههای سنی مختلف و گروههای فعالیتی مختلف نگرشهای ذهنی متفاوتی
به هویت شهری دارند.
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فعالیت

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنیداری

898

جدول ( )5شاخص مکاني هويت شهري به تفکیک جنس ،سن ،تحصیالت و فعالیت
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برحسب میانگین

متغیر
جنس
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سن

سطوح

میانگین

مرد

10/11

زن

80/11

 18-04سال

65/12

 05-09سال

10/11

 32-39سال

85/10

 42-49سال

20/12

 52سال و باالتر

05/13

بیسواد و
ابتدایی

تحصیالت

دبیرستان

20/11

دیپلم

15/11

فوقلیسانس و
باالتر
فعالیت

دانشجو

468/3

()df
398

4)،(395

30/13

راهنمایی

لیسانس

آزمون
767/1-

75/11

فوقدیپلم و

آماره

درجه آزادی سطح معنیداری

818/1

5)،(394

55/11

35/13
35/12

360/5

5)،(394

()sig

متغیر

سطوح

میانگین

خانهدار

12

بازنشسته

25/10

بیکار

15/11

شاغل دولتی

65/12

شاغل غیردولتی

90/13

کل

45/11

درجه آزادی سطح معنیداری

آماره

()df

آزمون

899

()sig

جدول فوق نشان میدهد نمره نگرش مکانی پاسخگویان به هویت شهری بین گروههای
بدین معنی که افراد با گروههای سنی مختلف و گروههای فعالیتی مختلف نگرشهای مکانی
متفاوتی به هویت شهری دارند.
-9-4يافتههای تبیینی (متغیرهای جامعهشناختی)
جدول ( )6ضرايب همبستگي و سطح معنيداري متغیرهاي سرمايۀ اجتماعي
و مدرنگرايي با نگرش ذهني و مکاني به هويت شهري
متغیر مستقل
سرمایهی اجتماعی
مدرنگرایی

ضریب همبستگی

سطح معنیداری ()sig

نگرش ذهنی هویت شهری

0/48

0/000

نگرش مکانی هویت شهری

0/75

0/141

نگرش ذهنی هویت شهری

0/22

0/272

نگرش مکانی هویت شهری

0/92

0/022

متغیر وابسته

بر اساس یافتههای تبیینی مندرج در جدول باال بین سرمایهی اجتماعی با نگرش ذهنی
هویت شهری ،با ضریب همبستگی  2/84درصد ،رابطهی مثبت و معناداری در سطح 99
درصد اطمینان وجود دارد .بدینصورت که هر چه سرمایهی اجتماعی فرد باالتر باشد ،نگرش
ذهنی وی به هویت شهری نیز ارتقاء مییابد و بالعکس .همچنین جدول فوق نشان میدهد

نمادهای سیاسی شهر تهران و هويت شهری

سنی مختلف و گروههای فعالیتی تفاوت معنیداری در سطح  99درصد اطمینان وجود دارد.

که بین مدرنگرایی و نگرش مکانی هویت شهری ،با ضریب همبستگی  2/69درصد ،رابطهی
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معنیداری در سطح  95درصد اطمینان وجود دارد .بدین معنی که هر چه تفکرات مدرنگرایی
فرد بیشتر شود نگرش مکانی وی به عناصر هویت شهری (شهر تهران) نیز بیشتر میشود و
بالعکس.
جدول ( )7ضريب همبستگي نگرشهاي ذهني و مکاني به هويت شهري
متغیرها
نگرش ذهنی هویت شهری -نگرش مکانی هویت شهری

ضریب

سطح معنیداری

همبستگی
0/989

000/0

ضریب همبستگی بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری مثبت و نمایانگر
رابطهای مستقیم و خطی بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری است؛ یعنی هر
چه نمره نگرش ذهنی به هویت شهری بیشتر میشود؛ نمره نگرش مکانی نیز افزایش مییابد.
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نتیجهگیری

اصوالً رشد شهرنشینی و توسعه ساختوسازهای شهری تبعات مختلف و خاصی ازجمله
تغییر چهره شهرها و بهویژه تغییر هویت شهری در پی داشته است .البته بهموازات این موضوع،
تنوع و پراکندگی تحت تأثیر زمینههای فرهنگی ،قومی و اقلیمی ،بهویژه مدرن شدن جامعه
ایرانی در چهار دهه اخیر و مستحیل شدن تدریجی مهاجران در فرهنگ شهری ،مقوله گسست
شهر قدیم و شهر جدید و ...عالوه بر اینکه زیست شهری ،شیوه زندگی و الگوی کنش روابط
اجتماعی را تحتالشعاع قرار داده ،این روند بهویژه در کالنشهرها باعث تغییر زندگی شهری
در فضا و زمان در تغییر هویتی و فرهنگی شهری؛ شهروندان شده است .در کنار این مباحث
سه عامل عمده هویت بخشی شهری عبارت بودند از :هویت کالبدی ،هویت بصری و هویت
شناختی .یا در یک تقسیمبندی دیگر چهار بعد اساسی نمایانگر هویت کلی شهر عبارتاند
از :بعد اول :هویت محیطی ،اکولوژیک محیط طبیعی با ویژگیهای خود ساختار محیطی را
شکل میدهد .بعد دوم :هویت اجتماعی فرهنگی ،فرد با حضور و رشد یافتن در جمع با اخذ
ویژگیهای آن جامعه فرهنگ هویت جمعی مییابد .بعد سوم :هویت اقتصادی ،پایههای
اقتصاد شهری ،جایگاه شهر را در سلسلهمراتب سازمان فضایی شبکه سکونتگاهی و ارتباط
آن را با سایر شهرها تعریف میکند .بعد چهارم :هویت کالبدی فضایی ،بافت و ساختار و

شکل شهر و ساخت اصلی به آن هویت وابسته است .همانطوری که قبالً اشاره شد به دلیل
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متأثرشدن از اندیشهها؛ عقاید ،باورها ،فعالیتها و سطح فرهنگ جامعه ،مهمترین ابعاد هویتی
شهرهاست .بر این اساس نتایج مطالعه هویت شهری از منظر شهروندان تهران نیز بازنمایی و
مؤید این مهم است ،همچنان که ازنظر پاسخگویان عوامل تشکیلدهنده هویت شهری به
لحاظ بیشترین و کمترین میانگین عبارت بودند« :رابطه فرد با محیط و محل زندگی ،معماری
شهری ،حافظه تاریخی شهر و هنر زیباشناسی» ،به ترتیب با میانگین  11/45 ،13 ،13/05و
 11/25از  02بیشترین و «روابط روزمره افراد با یکدیگر» با میانگین  9/65از  02کمترین
اهمیت را داشت؛ بنابراین با توجه به این نتایج میتوان دریافت که هویت شهری در چارچوب
فرهنگ شهری که برخاسته از رفتارهای اجتماعی در ادوار تاریخ و روند رویدادهای اجتماعی
و سیاسی و اقتصادی و ...یک شهر و یا کشوراست ،ایجاد میشود و یک محیط شهری با
فرهنگ خود یک هویت شهری را میسازد .همچنان که «رابطه فرد با محیط و محل زندگی»
باالترین میانگین را از نگاه شهروندان تهرانی در عناصر تشکیلدهنده هویت شهری به خود
تخصیص داده است .از سویی لینچ تأکید دارد هویت در شهر ایجاد و تداعی «خاطرات
شدن که گسترهای فعالتر از ساکن شدن صرف دارد ،هدایت میکند .در همین راستا میتوان
نتیجه گرفت که «حافظه تاریخی شهر و شهروندان» بهویژه در تداعی خاطرات عمومی
قابلتأمل است ،چراکه هویت معلول فرهنگ خود شهروندان است و از سویی هویت شهر
زمانی معنادار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک شهر و درواقع کالبد بیرونی فیزیک شهر
نمادی از هویت شهری باشد.
از سوی دیگر نشانهها عواملی در تشخیص هویت شهر به شمار میآیند؛ بنابراین سمبلها
و نشانهها در بناهای تاریخی یا معاصر بهواسطه فرم و تضاد با پیرامون ،قدمت و دیده شدن
دوردست ،خاطرهای در ذهن ناظر ایجاد میکند و در چشمانداز شهری تنوع و هویت به
وجود میآورد این موضوع در نتایج مطالعه نشان داد که «معماری شهری» دومین عنصر
تشکیلدهنده هویت شهری کالنشهر تهران است .همچنین در کنار این مباحث شاید بتوان
گفت عامل دلبستگی شهروندان به شهرها تنها ویژگیهای اقتصادی و جغرافیایی نیست،
بلکه هویت و زیباییها و کیفیتهای بصری است .از همین رو در طراحی شهرها و نمادهای
شهری ویژگیهای اقلیمی ،هویتی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی و ...را موردتوجه قرار
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عمومی» در شهروندان و تعلقخاطر را نزد آنان فراهم کرده و شهرنشینان را بهسوی شهروند

میدهند و برای ایجاد تمایز شهرها و تقویت هویت مکانی عالوه بر ایجاد تمایز از طریق

892

نمادها و المانهای شهری (عناصر شهری) نشانهای از هویت بومی آن مکان را هم در سایر
عناصر شهری مدنظر قرار میدهد .در همین راستا «هنر زیباشناسی» از نگاه شهروندان یکی
از مهمترین عناصر تشکیلدهنده هویت شهری تهران بوده است .از سوی دیگر المانهای
شهری (عناصر شهری) نیز نمادهایی هستند که در عین بیجانی و بیروحی به فضاهای
شهری جان و روح میبخشند و جنبههای تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی را در خود میپرورانند
و به دلیل فرم و عملکرد خاص خود زبان ناطق هویت شهر هستند و به ثبت خاطرات و
تعامل در اذهان کمک میکنند .درواقع خاطرهای جمعی و فردی ناشی از هویت و معیارهای
فرهنگی است که از طراحی المانها (عناصر) و نشانههای شهری ایجاد و به نسلهای بعد
منتقل میشود و به حفظ و ماندگاری هویت شهروندان و غنای شهری که نقش مؤثری در
حفظ هویت شهری دارد ،کمک شایانی میکند .نمادهای مطلوب عالوه بر بومی کردن فضای
شهرها ،تقویت احساس ،تعلقخاطر به محل سکونت و ترغیب شهروندان به مشارکت در
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اداره امور شهرشان ،کمک شایانی هم به شناساندن در سطح ملی و بینالمللی کرده و به توسعه
شهر کمک میکند .در این خصوص همانگونه که نتایج تحقیق نشان داد «ساختمانهای
شیک ،مجلل و مرتفع ،میدان آزادی ،کاخها ،موزهها و گالریهای هنری و خیابانها (ولیعصر،
شریعتی و  »)...مصداق بارز در این زمینه هستند .درمجموع توجه به عناصر تشکیلدهنده
هویت شهری ضمن اینکه منجر به احساس تعلق به شهر ،افزایش مشارکت شهروندان در
مدیریت شهری و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود؛ در بهینهسازی و تأمین منابع اقتصادی،
کاهش هزینه خدمات ،افزایش انسجام اجتماعی ،کاهش تنشهای ناشی از زندگی شهری و
رضایت شهروندان نیز نقش بسیار مؤثری ایفا میکند ،بنابراین میتوان گفت بین هویت و
فرهنگ یک تعامل سازنده وجود دارد .چنانچه نتیجه این تحقیق نیز نشان میدهد ضریب
همبستگی بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری مثبت و نمایانگر رابطهای
مستقیم و خطی بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری است ،یعنی هر چه نمره
نگرش ذهنی به هویت شهری بیشتر میشود ،نمره نگرش مکانی نیز افزایش مییابد .یافتههای
این تحقیق همچنین گویای نقش مؤثر متغیرهای سرمایهی اجتماعی و مدرنگرایی بهعنوان
دو متغیر اصلی جامعهشناختی در این پژوهش بود بهگونهای که در راستای نظریات
جامعهشناسانی همچون کلمن در زمینهی سرمایهی اجتماعی و مارشال و بارنت درزمینهی

مدرنگرایی ،یافتهها حاکی از وجود رابطهی مستقیم (خطی) بین دو متغیر سرمایهی اجتماعی
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با نگرش ذهنی هویت شهری و نیز مدرنگرایی با نگرش مکانی هویت شهری بود .شهر و نمادهای
سیاسی شهر تهران از گذشته تا حال دچار یکسری تغییر و تحوالت به نفع شهر بوده و در
مواقعی شهر دچار یک نوع سردرگمی و بحران شده است .شاید امروز بهشتزهرا و مرقد
مطهر امام (ره) یا حسینیه ارشاد ازنظر مردم نماد سیاسی شهر تهران نبوده اما دانشگاه تهران یا
حسینیه امام خمینی باشد؛ زیرا باقی ماندن عناصر و نمادهای سیاسی شهر تهران در دورههای
زمانی مختلف به دالیل متعدد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای جلب مشارکت
مردم ،بهصورت نمادهای سیاسی ادوار مختلف شهر ضروری است؛ بنابراین حذف و یا فقدان
جایگاه مشخص نمادهای سیاسی و عناصر شهری در سلسلهمراتب هویت شهری موجب
عدم استقالل هویت شهری شده و موجب میشود هویت شهری تحت تأثیر فرایندهای
بیرونی (اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) قرارگرفته و هویت شهری را با چالشهای فراوانی
روبرو سازد؛ بنابراین ،سازماندهی فضا؛ هم متضمن پایه مناسبات اجتماعی و هم نشاندهنده
بازتاب آنهاست .ازاینرو نقش نمادهای سیاسی شهری در هویت شهری ،نمایانگر مناسبات
اصوالً با توجه به چندوجهی بودن ابعاد هویتی شهر ،اخذ یک رویکرد سیستمی و همه
جانبهنگر که در آن تمام ابعاد با هم موردتوجه قرار داده شود ،الزم و ضروری است؛ تا از این
رهگذر عناصر سازنده شهری (محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی) مشخص و جایگاه آن
در شهر و جامعه و نحوه ارتباط آن با مردم در پدیدههای شهر شناسایی شوند .در راستای
ارتقای هر چه بیشتر کیفیت فضای شهری و هویت محلهای راهکارهای زیر قابلتأمل است:
 جلوگیری از ساختمانهای جدید با مصالح ناهمگون در محله بهخصوص در اطراف
بناهای باارزش.
 حفظ خط و فرهنگ و زبان فارسی.
 تقویت فعالیتهای جذاب بهصورت خودجوش یا سازمانیافته برای جذب دیگران.
 تنوع در انواع کاربریها بهنحویکه جاذب گروههای مختلف اجتماعی ،سنی و ...
باشد.

نمادهای سیاسی شهر تهران و هويت شهری

فضایی و مناسبات انسانی و روابط متقابل بین آنهاست.

 ساماندهی کاربریهای اوقات فراغت (خوراکیفروشیها).
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 حفظ و تقویت کارکردهایی که متناسب با تصویر ذهنی شهروندان از آن فضا باشد.
 تقویت فعالیتهای گوناگون ولی مکمل یا سازگار.
 ایجاد و بسترسازی مشارکت آحاد شهروندان تهرانی در حوزهی تصمیمگیری در
سطح مناطق و نواحی محل سکونت خود.
 با توجه به نوسازی و مدرنگرایی در بافت شهری تهران ،ایجاد سازگاری بین
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بافتهای مدرن شهری (عینیت) با ذهنیت شهروندان تهرانی ضروری است.
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