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تأثير متقابل الگوهاى رفتارى در احياى هويت محيط شهر 
مطالعه موردى محدوده ورودي سنندج*

دكتر سيد محمد رضا خطيبي**دكتر سيد محمد رضا خطيبي**  

تاريخ دريافت مقـاله:    1389/04/26
تاريخ پذيرش نهايي:    1390/03/07 

 چكيده
ــتخوش  ــهرهاى امروزى ايران كه دس ــت. ش ــهرها تابع مالحظات منطقى طراحانه در فرايند كيفيت دهى به فضاها اس  كيفيت ش
ــت و واجد بستر الزم براى برقرارى تعامالت اجتماعى  ــيارطى تاريخ بوده اس تحوالت تاريخى، فرهنگى، اجتماعى و رويدادهاى بس
نمى باشد و در راستاى آن شكل گيرى قرارگاه هاى رفتارى آن نيز مهيا نمى باشد . اين بحث در صدد شناسايى و تشخيص هويت 
گذشته شهرها و بررسى مولفه هاى هويتى است تا با مداخالت طراحانه بتوان به احياى هويت پيشين آن ها دست يافت و با ارائه 
ــايى گرديد تا نوعى  ــانى و ارتباط متقابل محيط و رفتار شناس ــنتزى از مولفه ها اين مهم نائل آيد. لذا فعاليت ها و رفتارهاى انس س
ــخص تبيين گردد. در اين راستا با بررسي يك نمونه موردي،  ــازى الگوهاى رفتارى مش ــهرها از طريق بسترس هويت مطلوب در ش

تاثيرات متقابل الگوهاي رفتاري در احياي هويت محيط شهري مشخص گرديد.
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 مقدمه

ــكل گيرى شهرها در دو رويكرد قابل بررسى است. ديدگاهى  تفكر ش
ــهرها به مثابه يك  ــهرها و ديدگاهى كه به آينده ش ــته ش كه به گذش
ــت نيافتنى توجه دارد. به عبارت ديگر هويت گذشته  الگوي ايده آل دس
شهرها چه بوده است كه بر آن اساس الگو واره هايى براى هويت آينده 
ــهرها انديشيد. شهرهايي كه تحت تأثير تفكرات مدرن شكل گرفتند  ش
ــكل شده  ــكل يافتند امروزه دچار مش و يا بخش هايي از آن ها تغيير ش
ــتند، هويتي كه آنان را  ــته در پي يافتن هويت خود هس و به طور پيوس
ــته پيوند دهد، ولي در عين حال برآورنده نيازهاي حال و آينده  به گذش
نيز باشد. اين چنين است كه گذشته شهرها به صورت گنجينه اي براي 
آنان در مي آيد، اما در اين ديدگاه بخش هاي كهن شهري تنها موزه هاي 
ــد، اين مناطق نه تنها  ــتند كه مردم از آن ها بازديد مي كنن بزرگي نيس
ــتند كه در آن كيفيات بصري و احساسي به  ــهر هس نقاط عطفي در ش
اوج مي رسد، بلكه در عين حال مراكزي براي تجارت، سكونت، فعاليت 
ــتند كه به پويايي و جذابيت هاي بخش  و عملكردهاي فرهنگي نيز هس

برجامانده از گذشته مي افزايد.

 هويت و مولفه هاى هويتى
ــت از  ــت : هويت عبارت اس  تعريف هويت در لغتنامه دهخدا چنين اس
تشخص و هميت معني ميان حكيمان و متكلمان مشهور است . هويت 
گاه بر وجود خارجي اطالق مي گردد، گاه بر ماهيت با تشخص اطالق 
ــود . عالوه بر آن هويت به معناي متداول آن نتيجه فرآيند اين  مي ش

هماني1 است (بهزاد فر، 1386).
ــخص و وجود آنچه موجب شناسايى شخص باشد  هويت به معناى تش
- همچون شخصيت يا كيفيت- بيانگر ويژگى هاى هر فرد يا پديده اى 
ــخصيت و يا كيفيت هر چيز مى تواند در سنجش  ــد. هويت، ش مى باش
ــخصيت و يا  ــود. بى هويت، بى ش با معيارهايى، خوب يا بد، ارزيابى ش
ــتباهى رايج است كه به جاى بد  بى كيفيت خواندن افراد يا پديده ها اش
ــخصيت يا بد كيفيت به كار مى رود. هويت وابسته الجرم  هويت، بد ش

هر چيزى است كه وجود دارد (حجت،1384).
ــت از ماهيت كه با تشخص لحاظ شده باشد. «داوود   هويت عبارت اس
ــم» هويت را چنين تعريف  ــرى رومى» در مقدمه «فصوص الحك قيص
ــار تحقق، حقيقت  ــت به اعتب ــيئيت به آن اس ــت: «آنچه را ش كرده اس
گويند، و به اعتبار تشخص، هويت نامند و با قطع نظر از هر يك ماهيت 
گويند». آنچه شيئيت شىء به آن است، ماهيت است؛ و هويت، ماهيت 
ــت؛  ــىء اس ــخص. ماهيت (جنس نزديك هويت) از آن ش به اعتبار تش
ــبت با وجود مطلق شده و بدين سان وجود  ــبب نس يعنى آنچه كه به س

دارد؛ پس هويت نيز از آن شىء است. شىء در اينجا اصطالح كلى است 
كه شامل شىء صرف، ابزار و اثر هنرى مى شود. هويت، به اين اعتبار، 
ــت كه بر پايه خاصيت هاى طبيعى  ــژه بودنى (پارتيكوالريته اى) اس وي
هر موجود تعيين مى شود و بنابراين دگرگون شدن را كه در ذات وجود 

موجودات است مى پذيرد و آن را بيان مى كند (صفايي منفرد،1386).
ــخى است به پرسش در مورد چيستى يا كيستى موجودات.  هويت پاس
لذا معادل كلمه (Identity) در زبان انگليسى است. معناى اين كلمه 
ــت: «آنچه كه كسى يا چيزى  ــفورد چنين ذكر شده اس در لغتنامه آكس

هست، همان بودن» (قاسمى اصفهانى،1383).
ــت.  ــه معناى متداول امروزى، هويت نتيجه فرايند " اين همانى" اس ب
ــد، منظور فرايند  ــخيص هويت2 بر مى آي ــور كه از اصطالح تش همانط
ــى از آن، در يك  ــود با اطالعات و داده هاي ــه بين عينيتى موج مقايس
حافظه است. مانند مقايسه اثر انگشت سارق در محل جرم با اطالعاتى 

كه از همان انگشتان در بايگانى پليس وجود دارد (پاكزاد،1386).
هويت مربوط به شخصيت هاي مكاني كه به افراد چيزي درباره محيط 
ــد. آن چيزي است كه يك مكان  كالبدى و اجتماعي مي گويند، مي باش
ــق دارد و نه جاي  ــدي به موقعيتش تعل ــي كه تا ح ــد، زمان دارا مي باش
ديگري. هويت توسط محيط طبيعي و واكنش هاي افراد در مكان هايي 
ــتند، شكل گرفته است و تغييرات آن ها را به هم  ــاكن هس كه آن ها س

.(Dougherty, 2006) وابسته مي  كند
ــى آن  ــردن تاريخ يك مكان نقش مهمي را در هويت بخش ــكار ك آش
ــهر عجين  ــازي مي كند. مكآن هاي عمومي كه با تاريخ و فرهنگ ش ب
شده اند، در ذهن يك ارتباط ميان كاربران و مكآن ها را ايجاد مي كند. 
ــازي با هويت  ــوي معماري و شهرس ــش در جهت حركت به س كوش
پاسخي به نيازهاي معنوي انسان ها در كنار نيازهاي مادي ايشان است. 
ــوي اين مفهوم در برنامه هاي اول و دوم توسعه  ضرورت حركت به س
كشور به صورت كلي و در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه به تفصيل 

مورد توجه قرار گرفته است (مهدوي نژاد و همكاران،1389).
ــت، هويت طبيعي، هويت  ــه جنبه قابل بررسي اس ــهرها از س هويت ش
انساني و هويت مصنوع. اين سه جنبه را مي توان به شرح زير توضيح داد:

 مولفه هاي هويت طبيعى
 عناصر طبيعى نشان دهنده هويت طبيعى هر مكان مى باشند و ازآنجا 
كه طبيعت از ابتدا جزيى از وجود انسان بوده و فرد در كنار آن به آرامش 
مى رسد، شهرها و عناصر آن بايد چنين محيط و بسترى را فراهم سازند 
ــان باشند. اين آرامش عموما در كنار جنبه كالبدى،  و محل آرامش انس
ــه عناصر طبيعى و  ــى  و روانى نيز دارد. به اين ترتيب ك ــه احساس جنب
ــته محيطى مانند كوه، رودخانه نشانه هايى آشنا براى افراد شهر  برجس
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ــند و اين نشانه ها با افراد و ساكنين و شهروندان ارتباط برقرار  مى باش
مى كند و جزيى از وجود و خاطره آن ها مى شود. 

 مولفه هاي هويت انسانى
ــدى- جغرافيايى، با  ــهرى  عالوه بر جنبه هاى كالب ــث هويت ش مبح
ــت و بدون در نظر گرفتن  ــانى نيز در آميخته اس مباحث اجتماعى- انس
اين جنبه ها مفهوم مشخصى را در بر نمى گيرد. به طور كلى بافت هاى 
شهرى و به ويژه بافت تاريخى صرفا واجد ارزش هاى كالبدى نيست و 
ــائل و مشكالت  نمى توان آن را تنها از جنبه كالبدى تحليل كرد و مس
آن را تنها از اين ديدگاه بررسى نمود. حضور فرد در يك فضا و يا مكان 
ــهرى تنها به برداشت كالبدى وى از فضاى شهرى منجر نمى شود،  ش
ــود  بلكه عموما بين فرد و فضا يا كالبد فضايى ارتباط اى برقرار مى ش
كه در ذهن فرد جاى مى گيرند و زمينه ساز برداشت ذهنى او از محيط 

اطراف مى گردد.

 مولفه هاي هويت مصنوع
ــا تمام ويژگى هاى  ــرى و عناصر كالبدى مصنوع، ب ــاخته هاى بش  س
حاكم بر آن همچون فرم، ابعاد، اندازه و تناسبات به عنوان تبلور كالبدى 
ويژگى هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و طبيعى، محيطى كه تحت 
ــد،  يكى از عوامل  ــانى و هويت طبيعى از آن ياد ش عناوين هويت انس
ــند. هويت مصنوع،  ــهرى مطرح مى باش ــكل گيرى هويت ش اصلى ش
ــاخت و استخوانبندى اصلى شهر مشتمل بر مشخصات  ابعاد مختلف س
كالبدى، مشخصات عملكردى، مشخصات فضايى و بصرى را در بر مى گيرد 

(طاهرى،1381 و بهزادفر 1386).
ــهرى گرايش هاى مختلفى  ــازان غربى در طراحى ش از ديدگاه شهرس
ــكيل دهنده هويت  ــود دارد كه هر يك از زاويه ديد خود عوامل تش وج
شهرى را به صورتى متمايز معرفى مى كنند. هر چند شاه بيت همه اين 
ــرد به اين دو را متفاوت  ــت، اما نحوه رويك گرايش ها، خاطره و فضاس

مى بينيد. 
ــات را ارائه مي دهد:  ــده اي از اين نظري ــي نوري (1386) چكي كربالي
ــهرى» روش هاى منظر  ــال گردن كالن در كتاب «خالصه منظر ش مث
را ارائه مى كند و هويت ساز مي داند، يا كوين لينچ در كتاب «سيماى 
شهر» تحليل تصوير ذهنى شهر را مهم بر شمرده است و كارل كروف 
ــهرى  و ويژگى هاى شهر»، ريخت شناسى  شهر را  در مقاله «بافت ش
ــى، عامل تشخيص يك شهر از  مطرح مى كند. از نظر او ريخت شناس
شهر ديگر است و همين عامل، تشخص و هويت شهر را نشان مى دهد. 
هيلر و هنسون نحوه چيدمان فضا را در ساخت هويت شهر موثر مي دانند و 
ــهر را از منظر  جان فروين در كتاب «طراحى و برنامه ريزى پياده »، ش

ــت نظر اسكار نيومن در كتاب  فرد پياده تحليل مى كند. همين طور اس
ــاس در كتاب «طراحى  ــر ادواردز و توم ــاى قابل دفاع»، و نظ «فضاه

شهرى پايدار» و يا «شيوه طبقه بندى اثر هنرى» سانوف.
ــهر ها عنوان  ــاندر براى تعريف هويت در بناها و ش ــتوفر الكس كريس
ــروع كنيم كه هويت هر  ــت: بايد كار را با درك اين مطلب ش نموده اس
ــه در آن مكان  ــوى خاصى از رويدادهايى ك ــتمر الگ فضا از تكرار مس
ــا بيش از هر  ــهر يا بن ــكل مى گيرد. هويت هر ش ــود ش حاصل مى ش
ــى افتد. فعاليت ها،  ــت كه در آن اتفاق م ــز تحت تاثير رويدادى اس چي
ــدن آب،  رويدادها، نيروها، حاالت، اعتصابات، مردن ماهى ها، جارى ش
قهر عشاق، سوختن كيك، دنبال هم كردن گربه ها، نشستن گنجشكى 
پشت پنجره و نظاير آن، رخدادهايى هستند كه زندگى هر فرد از آن ها 

ساخته شده است (كرباليي نوري ،1386).
ــاندر، حاصل رويدادهايى است كه در  پس هويت هر فضا از نظر الكس
آن اتفاق مى افتد. همين طور كه كل شكل مى گيرد، هويتى جاودانه به 
خود مى گيرد كه آن را شايسته نام هويت جاودانه مى كند. اين هويت، 
هويتى ويژه  و كالبدى دقيق و ظريف است كه هرگاه بنا يا شهرى زنده 
ــم كالبدى كيفيت بى نام در  ــود بايد بوجود آيد. اين هويت تجس مى ش

بناهاست (الكساندر،1386).
ــفي براي  ــز در كتاب خارج از مكان3  يك طرح فلس ــكل هاوف ني ماي
ــنهاد مي كند. در حالي كه  ــاد مكان هايي كه يك هويت دارند، پيش ايج
ــت كه نظريات او مي تواند در يك شهر به  مركز توجه وى منطقه اي اس
ــهر  ــود. چنانچه هاوف اظهار مي كند، هويت در مركز ش خوبي اعمال ش
ــت- جدولى از شكل ساختمان،  ــتگي ساخت محيط اس مبتني بر پيوس
مكان هاي شهري، ميدان ها، پارك ها، خيابان ها و راه هايي كه پيوند 

.(Dougherty,2006) داده شده اند، چهارچوب سازمان دهنده هستند

 بحران هويت 
 امروزه بحران هويت به عنوان بحراني جهاني شناخته شده است. يك 
ــئله مربوط به يكسان و يكنواخت شدن همه مكان هاست.  بعد اين مس
ــود، ولي  ــر چند معموًال بحران هويت به بي هويتي مكان تعبير مي ش ه
ــئله آگاهي از ديگر  ــت و آن مس ــدي ديگر نيز بر اين امر مترتب اس بع
ــان ها در هر كجا كه زندگي مي كردند  ــته انس ــت. در گذش مكان هاس
ــته بودن به مكان در آن ها  ــه دار بودن در مكان و وابس ــاس ريش احس
ــت. امروزه آگاهي از ديگران، مكان ها و امكان نقل و انتقال  وجود داش
ــه دار بودن در مكان را از ميان  ــافرت و يا مهاجرت احساس ريش و مس
ــت. همين  ــال آن نوعي آگاهي مكاني به وجود آورده اس ــرده و در قب ب
ــئله ارزيابي مكان را مهم تر از گذشته كرده است (رضازاده،1385).  امر مس
ــروزه معماران معاصر ايراني در برابر بحران هويت و ناهماهمگي هاي  ام
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ــته  ــه دس موجود رويكردهاي گوناگوني دارند كه مي توان آن ها را در س
كلي بررسي كرد.

 الگوهاي رفتاري و هويت شهري
ــامل تعامالت آنان با يكديگر و با فضا است.  نحوه رفتار مردم در فضا ش
بديهي است كه الگوي رفتاري بر اجزاء هويت ساز شهر (بر هويت عيني 
و ذهني) تاثير گذار است. مي توان نظريات ارائه شده در مورد اجزاء هويت 

شهر را چنين تدوين كرد:
- منظر عيني شهر شامل: ديد و منظر شهر، ريخت شهر، نحوه چيدمان 

فضا كه بر نظم فعاليت ها و رفتارها تاثير گذار است.
ــامل: تصورات مردم از شهر، خاطرات، امنيت در  - تصوير ذهني شهر ش

شهر، تكرار رويدادها، روياها 

 فعاليت و رفتار
ــانى برآيندى از انگيزه ها  نحوه انجام يك فعاليت را رفتار گويند. رفتار انس
ــى از  و نيازهاى فرد، قابليت محيط، تصوير ذهنى فرد از دنياى خارج ناش
ــد. بنابراين هر  ــه اين تصوير براى او دارد، مى باش ــى ك ادراك او و معناي
ــكال مختلفى بخود گيرد و  ــرايط فوق مى تواند اش فعاليت تحت تاثير ش
ــتن،  ــود. به عنوان مثال روى نيمكت نشس رفتارهاى متنوعى را باعث ش
ــتند  ــتن هس ــم دادن رفتارهاى مرتبط با فعاليت نشس ــه زدن، ل چمباتم
ــاي5 فرد از محيط  ــت ها و ديدگاه ه ــار منتج از برداش ــزاد،1385). رفت (پاك

اجتماعي و مصنوع است (آلتمن، 1382).

 رفتارها در فضاى شهرى
 برخى رفتارها وابسته به فعاليت هايى هستند كه اصوال در فضايى شهرى 
ــن رفتارها از چهارچوب اين بحث  ــت كه اي انجام نمى گيرند، بديهى اس
خارج است. آنچه در اين مقوله جاى مى گيرد رفتارهاى ناشى از فعاليت هاى 

موجود در فضاى شهرى است.
ــردم را در فضاهاي عمومي مي  ــق با نظر گل (1987) فعاليتهاي م مطاب
توان در سه گروه طبقه بندي كرد كه هر يك به ويژگى هاى متفاوتي در 
ــط كالبدي نياز دارند: فعاليت هاي ضروري، فعاليت هاي انتخابي، و  محي

فعاليت هاي اجتماعي .
ــرايطي  ناگزير از انجام  اين  فعاليت ها  فعاليت هاي اجبارى: فرد در هر ش
است . از آنجا كه فعاليت هايي از اين دست اجباري است، كمترين تاثير را 
از محيط مادي و فضاي عمومي مي پذيرد ، چون در همه روزهاي سال 

و تحت هر شرايطي انجام مي گيرد. 
ــد، مردم فقط فعاليت هاي  ــته باش اگر محيط بيروني كيفيت نازلي داش
ضروري را انجام مي دهند؛ و در جايي كه كيفيت فضايي باالست، عالوه 
ــر اينكه به فعاليت هاي ضروري مي پردازند، تمايل آن ها به حضور در  ب
ــتر  ــريع با اتومبيل بيش محيط و ترجيح دادن پياده روي را به عبور س

مي شود. 
ــى ندارند و در  ــه فعاليت ها جنبه حيات ــاى اختيارى: اين گون فعاليت ه
شرايطى انجام مى گيرند كه زمينه مطلوب براى آن ها فراهم باشد، مانند 

فعاليت هاى تفريحى. 
فعاليت هاى اجتماعي: انجام  اين  فعاليت ها منوط به  حضور افراد ديگر در 
فضا است  و اصوًال خارج  از صورت  جمعي  امكان پذير نيستند ؛ مانند بازي 

.(Gehl,1987) كودكان ، ديدار كوتاه با همسايگان و كسبه محل
ــا كه برآيندي از  ــه نوع حضور در فض ــت كه تركيب اين س بديهي اس
ــاختار روانشناسي فضايي هستند، بر درك از هويت مكان  ويژگي هاي س

تاثير گذار است.
 محيط به آنچه در پيرامون وجود دارد و به صورت بالقوه با فرد در ارتباط 
ــرد امكان دريافت تمامى  ــود. هر چند كه ف قرار مى گيرد، اطالق مى ش
ــت كه از  ــد. محيط تمامى اطالعاتى اس ــته باش اطالعات موجود را نداش
ــى از آنان در گزينش  ــد. هر چند كه تنها برخ ــال مى گردن پيرامون ارس

نظريه پردازاننظريات
ــاني كه بر هويت ويژه خود پافشاري ندارند و اساسا وجود دسته اول كس

ــخن از بحران  ــته س بحران را هم چنان نمي پذيرند. اين دس
هويت را بر نمي تابند و ان را نابه جا مي شمارند.

افشارنادرى، جودت، صارمى، سيحون، شيردل

كساني كه هويت را امري دگرگون شونده مي دانند و نگران دسته دوم
اين مورد نيستند. اين دسته هويت را امري عادي و پذيرفتني 

مي دانند.

پيرنيا، ميرفندرسكى، حجت، سليمانى پور، دانشدوست، 
توسلى، زين الدين، ميرميران، ديبا، اردالن، حائرى، 

سلطانزاده، صفامنش
كساني كه برداشتن يك هويت ويژه پافشاري مي كنند. اين دسته سوم

دسته هويت خواه و هويت جو است
نديمى، حجت

جدول 1. طبقه بندى نظرات در ارتباط با مقوله بحران هويت4
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صفحات     5-15

ادراك، جذب مى گردند. 

 ارتباط رفتار و محيط
از الگوهاى گوناگونى براى بررسى محيط و رفتار انسان ها استفاده شده 
ــت. الگوى رفتارى انسان را موجودى رفتار محور قلمداد نموده است.  اس
ــگرانه بر وابستگى هاى محيطى به مثابه عوامل تعيين  اين رويكرد كنش
ــايى و در طراحى لحاظ  كننده رفتارتاكيد و تالش مى كند آن ها را شناس
ــده  ــناختى ، رفتار و محيط چنان در هم تنيده ش ــد. در الگوى بوم ش كن
ــت. رفتار در بستر محيط تعريف پذير  ــت كه تفكيك آن ها دشوار اس اس
ــت. طبق اين رويكرد محيط، ادامه هستى و شخصيت افراد  به شمار  اس
ــتند و نه پذيرنده صرف  ــراد عامل تغيير محيط هس ــى رود. در واقع اف م
تاثيرات محيطى . اين رويكرد رابطه انسان را با محيط خود پويا و دائم در 
ــان با محيط  در سطوح  حال تغيير مى داند. طبق اين رويكرد، رابطه انس
ــطح، فرد را از  ــود، زيرا تاكيد بيش از حد بر يك س گوناگون برقرار مى ش
ــط غافل مى كند. اين رويكرد  ــك كيفيت نظام مند رابطه رفتار و محي ي
ــراح را با رويكرد فرايند محور  ــت پيوند دادن رويكرد مكان محور ط قابلي
پژوهشگر دارد (آلتمن،1382). الگوهاى رفتارى ناشى از فرهنگ ، اعتقادات، 
عادات، محيط زندگى، قوانين حاكم بر جامعه و خصوصيات فردى است و 
هر كدام از اين شاخصه ها به تنهايى يا به همراه ساير عوامل، رفتارهاى 
ــال الگوهاى متفاوت رفتارى،  ــراد را توجيه مى كند. در هر ح متفاوت اف

محيط هاى خاص خود را براى بروز يا كنترل احتياج دارند. 
ــهرى مختلف افراد و گروه هاى متجانس شهروندان  در محيط هاى ش
ــى را از خود بروز مى دهند. بنا  ــا به هدفى كه دارند رفتارهاى گوناگون بن
ــتم  به نظر چپين و بريل فعاليت هرفرد در فضا تابع الگوى فضايى سيس
فعاليت اوست. سيستم فعاليت در واقع جارى شدن فعاليت در طى زمانى 
ــتم فعاليت فرد واحدى  ــت. در سيس خاص براى نيل به هدفى خاص اس
ــود در  ــروز مى دهد كه اصطالحا به عنوان يك اپيس ــود ب ــار را از خ از رفت
ــد هاويالنه  ــاس ديوي ــود. بر اين اس ــناخته مى ش مكان خاص ش
ــازد و راجر باركر مبدع  ــاى فعاليت» را مطرح مى س ــالح «فض اصط
روانشناسى اكولوژيكى اصطالح قرارگاه رفتارى را معرفى مى كند. باركر 
الگوهاى رفتارى را به شكلى مرتبط با مكان كالبدى همان رفتار توضيح 
ــگاه و  ــاهده رفتار مردم در خارج از آزمايش مى دهد. باركر از طريق مش
ــهر قرارگاه هاى گوناگون رفتارى محيط مصنوع از  در محيط واقعى ش
ــهر را عالوه بر اهداف زيبايى شناسانه،  ــاختمان گرفته تا يك ش يك س
ــراد ذينفع در محيط (فضاى فعاليت يا  ــت تامين محيط رفتارى اف در جه
قرارگاه رفتارى) مورد توجه قرار مى دهد. بر اساس نظريه باركر، قرارگاه رفتارى 
ــر ارتباط دارد: عناصر  ــود كه با دو مجموعه عناص به فضايى اطالق مى ش
ــى و عناصر غير روانشناسى. عنصر روانشناسى از نظر باركر به  روانشناس

شكل خاصى از رفتار اشاره مى كند و عنصر غير روانشناسى شامل اشياى 
مادى است كه بروز رفتارهاى خاصى را تسهيل مى بخشد. مشاهده شده 
ــخص  ــت كه احتمال بروز رفتارى خاص در يك قرارگاه رفتارى مش اس
ــال رفتاري بطور  ــت. چنين احتم ــش از احتمال بروز رفتارى ديگر اس بي
مستقيم به درك ما از هويت مكان ارتباط پيدا مي كند (عباس زادگان،1386).
راپاپورت (1977) ارتباط رفتار و محيط را در سه سطح طبقه بندى كرده است:
اين رابطه با بررسى دو مقوله «ارتباط آن دو موضوع» و «عكس العمل ها 

در انطباق با محيط » نمايش داده مى شود.

 جبر گرايي6 
ــا نوع رفتار دارد.گويي  ــتقيم ب در اين نظريه محيط كالبدي ارتباطي مس
محيط نوعي اجبار مبني بر به كار بردن نوعي رفتار خاص ايجاد مي كند 

و مسئله رفتار و فرهنگ در اين نظريه جايي ندارد. (شكل 1) 

 امكان دهندگي6 
 در اين نظريه محيط امكان و يا محدوديت فراهم مي سازد و رفتار بر اساس 
مسائل فرهنگي شكل مي گيرد. در اينجا بحث انعطاف پذيري مطرح مي شود.  
از ديگر مثال هايي كه مي تواند امكان دهندگي محيطي را توجيه نمايد در 
يك پارك محله اي به عنوان نمونه استقرار نيمكت  (يكي در كنج و ديگري 
ــت  ــتن در هر دو نيمكت وجود دارد و اينجاس در گذر عبوري) امكان نشس
ــماره 2) ــكل ش ــائل فرهنگي هويت پيدا مي كند. (ش كه مفهوم تاثير مس

 احتمال دهندگي محيطي7 
 در اين نظريه محيط به داليل شرايط كالبدي خاص احتمال بروز برخي 
رفتارها را افزايش مي دهد.به عبارت ديگر محيط شرايطي ايجاد مي كند 
ــبت به برخي ديگر افزايش مي دهد. كه احتمال بروز برخي رفتارها را نس
در اينجا بحث گوناگوني و حق انتخاب پيش مي ايد (عباس زادگان،1384).

شكل 2. امكان دهندگي محيطي 
(مأخذ: بنتلي و همكاران1382،)

شكل 1. جبر گرايي محيطي
(مأخذ: بنتلي و همكاران،1382)
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به عنوان مثال در شكل شماره 3 دور بودن اراضي صنعتي در اين فضا 
احتمال رسيدن افراد  به ان فضا را با وسيله نقليه افزايش مي دهد. 

 عكس العمل ها در انطباق با محيط 
انسان در فرآيند انطباق با محيط هفت نوع واكنش ممكن است نشان دهد :
ــكل تظاهرات عمومي، انعكاس در  ــه ش عكس العمل عمومي: به س

رسانه ها و تحريم فضا ديده مى شود.

انطباق در درك فضا: در اين نوع انطباق محيطي  فرد خود را با وضع 
ــه در كنار اتوبان ها،  ــازگار مي كند به عنوان مثال افرادي ك موجود س
استاديوم ها زندگي مي كنند زندگي خود را با اين وضع وفق داده اند .

تنظيم و تعديل محيط و دفاع از خود: كه منظور تغييرات در محيط 
جهت مطلوب كردن آن است .(شكل 5) 

ــرايطي كه نمي توان جهت  انطباق در رفتار: در اين نوع انطباق در ش
ــتفاده كننده از  ــودن محيط، در آن دخل و تصرف نمود، اس مطلوب نم
فضا در رفتار خود تغييراتي صورت مي دهد. به عنوان نمونه با تغيير در 
ــاعات خواب يا بردن اتاق خواب به جايي دور از خيابان  يا دو جداره  س
ــاير رفتار هايش با محيط  ــرف به خيابان و تغيير در س كردن پنجره مش

سازگاري مي كند. (شكل 6)
انطباق نيازها و توقعات: در اين نوع انطباق فرد نيازها و توقعاتش را 
ــا تغييرات صورت گرفته با محيط وفق مي دهد. به عنوان مثال فردي  ب
ــت و در زمين خود انواع گياه و درخت  كه داراي ملكي با زمين زياد اس
ــت در صورت ايجاد تغيير در محيط طبعًا نياز وى هم تغيير  ــته اس كاش
مي كند و به يك زندگي آپارتمان نشيني روي مي آورد و براي ارضاي 
نيازش به كاشتن گل و گياه اندكي در بالكن بسنده مي كند. (شكل 7)
ــدن   انطبـاق از طريـق تـرك محيـط: در صورت موثر واقع نش
ــرد مجبور به  ــده در انطباق با محيط ف ــس العمل هاي ذكر ش عك

ــود. ترك محيط مي ش
درماندگي: آخرين و بدترين شكل واكنش انسان در مقابل محيط است 

كه مى تواند منجر به ناراحتى روحى و روانى گردد. (عباس زادگان،1384)
 از آنجايي كه عكس العمل هاي مطرح شده در انطباق با محيط، بر نوع 
نگرش و حساسيت هاي استفاده كنندگان از فضا تاثير گذار است، بر رفتار 

شكل 3. احتمال دهندگي محيطي 
(مأخذ: بنتلي و همكاران،1382)

شكل 4 . وجود يك كاروانسراي مخروبه در يك خيابان تجاري شهر و ايجاد يك فضاي بي دفاع و اعتراض همگاني به وجود اين فضاي بي امن

شكل 5. تنظيم و تعديل محيط و دفاع از خود

شكل 6. انطباق در رفتار

شكل 7.  انطباق نيازها و توقعات. 
(مأخذ: بنتلي و همكاران،1382)
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آن ها و همچنين درجه وابستگي  و حس تعلق آن ها نيز اثر گذار است. 
در چنين شرايطي مفهوم هويت مكاني نيز دچارتحول خواهد شد.

 مؤلفه هاى طراحى شهرى جهت احياى هويت 
محيط هاى شهرى 

هويت مطلوب شهرى حاصل عوامل متعدد و مولفه هاى مختلفى است. 
ــى، اجتماعى- فرهنگى،  ــى، تاريخى- مذهب ــت محيط مولفه هاى زيس
ــناختى و ادراكى مجموعه  ــدى و نهايتا روان ش ــردى، عوامل كالب عملك
ــتند كه استخراج مفاهيم هر يك و پيش بينى  عوامل و مولفه هايى هس
تعامالت آن ها با يكديگر مى تواند در تبيين هويت مطلوب شهرى تاثير 

عمده داشته باشد.
مولفه هاى زيست محيطى: تاثير پذيرى هويت شهرى از محيط زيست 
طبيعى امرى بديهى و درخور تامل است، زيرا ارتقاء كيفيت محيط زيستى 
مصنوع، با استفاده از اعمال الگوها و متغيرهاى طبيعى صورت مى گيرد.

ــانه هاى تاريخى و مذهبى  مولفه هاى تاريخى- مذهبى: تاكيد بر نش
ــك مى كند و  ــته كم ــف بر اجتماعات در درك گذش ــاى مختل دوره ه
ــازد و اغلب به ايجاد  ــان را پربارتر مى س ــارب ادراكى آن ــه تج مجموع
ــود كه منحصر بفرد است و شخصيت و هويت  مجموعه اى منجر مى ش

شهر را تحت تاثير قرار مى دهد.
ــد چكيده و خالصه  ــى- فرهنگى: فضاى جديد باي ــه هاى اجتماع مولف
فضاى كالبدى- فرهنگى و شكل گرفته گذشته اى باشد كه توان ايجاد 

حس تعلق خاطر در ساكنان جديد را داشته باشد. 
ــهرهاى جديد به  ــيدن به ش ــه هاى عملكردى: براى هويت بخش مولف
تعريف دقيق تقسيمات كالبدى- فضايى در سطوح مختلف شهر نياز است، 

بگونه اى كه هر مركز تقسيم پاسخگوى نيازهاى سطح خود باشد.
ــكيل دهنده  ــاى كالبدى: اين مولفه ها به عنوان عناصر اصلى تش مولفه ه
شهر، عموما تحت تاثير نيازهاى مختلف شكل مى گيرند و بنابراين به عنوان 
ــهر تلقى گردند. ــخصيت واقعى ش ــهرى مى تواند نمايانگر ش ويژگى ش

ــناختى و ادراكى: منظر و تصوير ذهنى مردم از شهر از  مولفه هاى روان ش
تعامل ميان آنان و مكان خلق مى گردد. بنابراين مى توان چنين تلقى كرد كه 
وجود تصوير ذهنى قوى از مكان، خالق و پشتيبان هويت شهر خواهد شد. 
ــا توجه به اينكه اين مقاله رويكردى رفتارى به مقوله هويت دارد، لذا   ب
نقش مولفه هاى اجتماعى- فرهنگى و روانشناختى- ادراكى پررنگ تر 
خواهد شد. طراحان شهرى بايد با پاسخگويى به نيازهاى اساسى انسان 
در محيط هاى شهرى و دميدن مولفه هاى انسانى هويت در روح حاكم 
ــر فضا، محيطى هويت مند ايجاد كنند تا در افراد حس تعلق به مكان  ب
ايجاد شود و آن ها به حضور بيشتر در فضا و برقرارى تعامالت اجتماعى 
ــاندر (1376)، مردم به فضاهاى هويت مند  ــوند. به گفته الكس ترغيب ش

نياز دارند تا به آن ها تعلق داشته باشند.
ــى تعامل ميان مولفه هاى مذكور منتج به ارايه راهكارهاى موجد  بررس
ــكل گيرى تعامالت اجتماعى مى باشد كه  بر  قرارگاه هاى رفتارى و ش

اساس آن اصولى مبين هويت آينده شهرها استنتاج گردد.
از اصول قابل توجه در مداخالت طراحانه شهرى در احياى هويت شهرها 
ــراد در محيط و  ــه منجر به حضور پرنگ تر اف ــهرى ك و محيط هاى ش
ــود، مى توان به موارد زير اشاره  برقرارى تعامالت اجتماعى در آن مى ش

كرد:
رويدادهاى انسـانى: تالش در جهت نمود عينى بخشيدن رويدادهاى 

انسانى و تاريخى محيط و فضاهاى شهرى
ــى  ــول تاريخ ــير تح ــه س ــه ب رويدادهـاى تاريخـى محيـط: توج
ــت موجود(هويت كنونى) براى  ــته)، تحليل وضعي مجموعه(هويت گذش

دستيابى به اهداف مورد نظر
تعـادل تصوير عينى و ذهنى افراد بهره بردار: انطباق تصوير ذهنى 
افراد بهره بردار از فضا با عينيت آن ها جهت جلوگيرى از دچار شدن افراد 

به بحران هويت در سايه مداخالت منطقى طراحانه
ــهرى دريك فضاى  محوريت افراد بهره بردار: مداخالت طراحان ش
ــهرى مى بايست بر اساس «آنچه را كه مردم مي بينند»، «آنچه را كه  ش
ــتفاده كنند» «آنچه را  ــتايند» «آنچه را كه مردم مي توانند اس مردم مي س

كه مردم به خاطر مي آورند» «آنچه را كه مردم تداعي مي كنند» باشد.
ــخگويى به  پاسـخ بـه نيازهاى افراد در محيط هاى شـهرى: پاس
ــهرى جهت ايجاد حس تعلق به  ــاى پنج گانه افراد در فضاهاى ش نيازه
ــى  مكان در كاربران، مطابق با نظريه كار و همكاران، وى نيازهاى اساس
ــان در فضاى شهرى را راحتى، آسودگى، حضور فعال در فضا، حضور  انس

غير فعال در فضا و كشف بر شمرده است.
 ارتباط منطقى محيط و رفتار: توجه به ارتباط بين محيط و رفتار مطابق 
ــنت كاربرد اجتماعى كارمونا در خصوص فضاى شهرى. كارمونا در  با س
خصوص روش هاى پژوهش در طراحى شهرى سه سنت را معرفى مى كند 
كه در طراحى فضاهاى باز شهرى موثر هستند. اين سه سنت عبارتند از: 

سنت بصرى- هنرى، سنت كاربرد اجتماعى و سنت خلق مكان.

 مدنظــر قرار دادن ويژگى هاى هويتى فضاهاى شــهرى 
(كالبدى، عملكردى، معنايى)

القاء مولفه هاى طراحى شهرى جهت احياى هويت فضاى 
شهرى مورد نظر

بررســي نمونه مــوردي (الگوي رفتاري منحصــر بفرد در محور 
ورودي شهر سنندج از سمت همدان)

 محور ورودي سنندج از همدان به دليل وجود قابليت هاى بالقوه طبيعي 
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و داشتن ديدها و چشم اندازهاي زيباي طبيعي واجد قابليت تبديل شدن 
به يك محور پويا و فعال است كه در حال حاضر به دليل عدم تعريف و 
طراحي مناسب، پايين بودن ضريب ايمني و امنيت قرارگاه هاي رفتاري  
و كيفيات نازل محيطي، از پويايي آن در قسمت هايي از محدوده كاسته 

شده است.
بر طبق گفتگوها و مصاحبه هاي به عمل آمده از افرادي كه به ويژه در 
ــا گردنه صلوات آباد در  ــاي پاياني هفته در محدوده پليس راه ت روزه
ــيه محور ورودي) حضور پيدا  ــانه هاي راه (پهنه هاي حاش حوزه هاي ش
مي كنند، مهمترين دليل حضور خود در اين محدوده را مالقات دوستان 
ــنايان عنوان مي كردند كه طى هفته وقت كافي براي ديد و بازديد  و آش
با آن ها را نداشته اند. تعبيري كه اكثريت افراد از اين محدوده مي كردند 
ــت كه افراد اتومبيل هاي خود را  ــگاه ماشين اس فضايي به عنوان نمايش
به صورت عمود بر مسير جاده در حاشيه مسير پارك مي كردند و نظاره گر 
اتومبيل هاي مدل بااليي بودند كه محدوده پليس راه تا گردنه صلوات آباد را 

به صورت رفت و برگشتي طي مي كردند.
ــرد ترين الگوهاي  ــده جالب ترين و منحصر بف ــوي رفتاري ذكر ش  الگ
رفتاري در ميان ورودي شهر هاي مختلف كشور است كه سابقه شكل گيري 
ــت كه شكل گيري  ــال را دارد. ولي نكته قابل ذكر اين اس فراتر از 20 س
ــهر توجيه دارد؟ آيا بروز اين  چنين قرارگاه رفتاري در محدوده ورودي ش
الگوي رفتاري منحصر به فرد با امنيت افراد بهره بردار منافاتي ندارد؟ آيا 
ــهرها كه يكي از  ــروز اين گونه الگوهاي رفتاري در محدوده ورودي ش ب

عناصر هويتي هر شهر هستند منطقي به نظر مي رسد؟
ــواالت مذكور نيازمند توجه ويژه به اين محدوده هاست  ــخ به س  براي پاس
كه با شناخت نيازهاي مشترك استفاده كنندگان از اين فضاها به رفع نيازها 
از طريق پيش بيني تمهيدات و مداخالت طراحانه در سطح خرد پرداخت. 

هر طراح و برنامه ريز در برخورد با الگوهاي رفتاري مردم سه اقدام مي تواند 
انجام دهد: حفظ الگو، حذف الگو و هدايت الگوي رفتاري.

ــاي رفتاري افراد در اين نمونه موردي، از طرفي به  ــاط با الگوه  در ارتب
ــابقه طوالني اين قرارگاه رفتاري نمي توان آن را حذف كرد، از  دليل س

شكل 9.  الگوي رفتاري منحصر بفرد در شانه هاي خاكي شكل 8.  نقشه محدوده ورودي سنندج ، ،(مآخذ: مهندسين مشاور فجر توسعه،1387)
جاده ورودي شهر سنندج

شكل 10.  امنيت، كيفيت فراموش شده در عرصه ورودي

شكل 11.  تپه، جداره عجين شده با جاده ورودي

شكل 12.  هدايت الگوهاي رفتاري با طراحي قرارگاه 
رفتاري فراز تپه
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طرف ديگر به دليل به خطر افتادن امنيت افراد بهره بردار حفظ وضعيت 
موجود آن نيز منطقي به نظر نمي رسد. پس هدايت اين الگوي رفتاري 

مناسب ترين گزينه مي باشد.
ارائه طرح بر اين مبنا بود كه با بهره گيري از مواهب طبيعي موجود در آنجا 
(تپه هاي دژ مانند) كه از جمله عناصر هويتي شهر سنندج مي باشند، با ايجاد 

دخل و تصرف در آن تپه ها افراد را به باالي ان هدايت كرد. 
ــه به فضاي پيرامون و  ــب و ديد مطلوبي ك ــن تپه به دليل ارتفاع مناس اي
شهردارد، محل مناسبي براي ايجاد يك قرارگاه رفتاري جديد است. انگيزه 
اصلي جهت ايجاد قرارگاه  رفتاري در اين نقطه و باالي تپه امكان نفوذ مردم 
ــگران است. زيرا  به داخل طبيعت و تعيين نظرگاه هاي جديد جهت گردش
در وضعيت فعلي تقريباً در هيچ نقطه اي از مسير امكان نفوذ سهل مردم به 

داخل طبيعت و فاصله گرفتن از جاده پر رفت و آمد وجود ندارد.
ــاماندهي  ــب ضمن س ــنهاد مي گردد با طراحي مناس  بدين لحاظ پيش
ــب  ــيرهاي ارتباطي مناس ــط ديوار حايل مس ــداره طبيعي تپه توس ج
ــگران  ــود، امكان صعود گردش ــپ- نيز در نظر گرفته ش ــه و رم – پل
ــهيالتي  ــي تپه نيز تس ــش فوقان ــد. در بخ ــه فراهم آي ــه باالي تپ ب
ــابه جهت  ــنگ و مصالح مش ــوب و س ــي از چ ــي طبيع ــون مبلمان چ
ــاي  ــايبان ه ــتي و س ــرويس بهداش ــن س ــردم و همچني ــتقرار م اس
ــن قرارگاه خواهد افزود. ــا از نوع درخت- به جذبه اي طبيعي- چه بس

ــه روي هم قرارگيرد و در  ــت اليه  به الي  ديوار حايل مذكور الزم اس
طول نيز ديوار حايل مذكور الزم است چه در ارتفاع و چه در طول به 
ــيم شده و اين بخش ها اليه به اليه روي هم  بخش هاي كوچكتر تقس
قرار گيرد، تا بدين ترتيب هم ديوار مقياسي انساني تر به خود بگيرد و هم فاصله 

اليه ها به مسير تردد گردشگران و پوشش گياهي مناسب اختصاص يابد.

ــدف از اين طرح هدايت الگوهاي رفتاري مردم و به عبارتي هدايت  ه
افراد به باالي تپه و فاصله گرفتن از شانه هاي خاكي كنار جاده مي باشد 
ــيه جاده)، مولفه انساني  و با اين امر مولفه طبيعي هويت(تپه هاي حاش
ــت (حفظ و هدايت الگوهاي رفتاري) و مولفه مصنوع هويت (دخل  هوي

و تصرف منطقي در تپه جهت القاء نماد دژ) احيا مي شود. 

نتيجه گيرى

ــخص  ــت كه تا حدى با ش ــهرى خوب و با هويت مكانى اس محيط ش
ــب داشته باشد و ابزارى براى برقرارى  و فرهنگ و رفتارهاى وى تناس
ــهرى، زمان،  ــته و تاريخش، حيات ش پيوند بين فرد و جامعه اش، گذش

محيط و طبيعت پيرامونش گردد.
ــهرى بايد بر   بنابراين ويژگى هاى و كيفيات مكان ها و محيط هاى ش
اين اساس شكل بگيرند و تعريف شوند. اما از آنجا كه افراد و فرهنگ هاى 
ــت، انجام اين امر تا  ــن فضاها و محيط ها متفاوت اس ــره وران از اي به
حدى مشكل مى نمايد و منوط به استفاده و انتخاب معانى و مفاهيم و 

خواسته هاى مشترك است.
ــهرى كه توضيحات آن  ــهرها و محيط هاى ش اصول احياى هويت ش
ــد، كيفياتى هستند كه بايد در شهر ها مورد نظر قرار گيرند و به  داده ش
صورت يكى از اركان اصلى برنامه ريزى و طراحى شهرى براى ارتقا و 

ابقاى هويت شهرى مطرح مى گردند.
ــيدن به اين مفهوم و كيفيت فضايى  ــئله ديگر همانا چگونگى رس  مس
ــتورالعمل ها و  ــيدن مفهوم كاركردى به اين موضوع و ارائه دس و بخش

راهكارهاى مربوط، در شهرها است.

شكل 13.  نمودار ارتباط مداخالت طراحانه و احياى هويت در محيط هاى شهرى

احياي هويت
 در محيط هاي

 شهري

 عكس العمل هاي رفتاري انسان
در انطباق با محيط

محيط هاي شهريپاسخ به نيازهاي انسان در

عدم پاسخ به نيازهاي انسان در محيط هاي شهري

حس تعلق به مكان

ترك محيط
و بروز  ماندگاري

الگوهاي رفتاري مطلوب

مداخالت
طراحانه

 القاء مولفه هاي كيفي احياي
 هويت محيط شهري

مشاركت برانگيزي

 رويكرد رفتارهاي اجتماعي

جبر گرايي محيطي
عدم انطباق عينيت با ذهنيت

احتمال دهندگي محيطي

امكان دهندگي محيطي

انطباق عينيت با ذهنيت

 بحران هويت

 احياي هويت در
ي شهريمحيط ها
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زده
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   ش
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ت 
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بر اين اساس به نظر مى رسد مؤلفه هاى مذكور در جهت تامين هويت 
ــهرى و در مقياس كالن مى توانند مطالعات راهبردى،سياستگذارى  ش
ــهر را تحت تاثير قرار  ــهر ، مكان يابى و نهايتا انتخاب فرم ش احداث ش
دهند و حتى در شرح خدمات مربوط يا موضوعات در خواستى اين نوع 
ــى هويت شهرى و جايگاه و تاثير آن در اين  مطالعات سرفصل «بررس
ــانى و تاريخى  ــردد. در اين مقطع، مولفه هاى انس ــات» لحاظ گ مطالع

بيشتر مطرح اند و تاثير گذارى بيشترى نيز دارند.
ــهرى در صدد  ــهرى با مداخالت طراحانه در يك فضاى ش طراحان ش
ــخگويى به نيازهاى افراد در فضاهاى شهرى بر مى آيند تا در افراد  پاس
ــتر در فضا و برقرارى  ــده و به حضور بيش حس تعلق به مكان ايجاد ش
ــوند و بالطبع اين رويدادها، شكل گيرى  ــويق ش تعامالت اجتماعى تش

قرارگاه هاى رفتارى را در پى خواهد داشت.

پى نوشت

1.Identity 
2.Identification 
3.Out of place

4. مآخذ: نگارنده به نقل از نقره كار، 1383

5.Attitude
6.Enviromental determinism
7. Enviromental posibilism
8.Enviromental probablism
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