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 Abstract     چکیده

موضوع هویت شهری، بحران هویت یکی از مهم ترین معضالتی است که 

ها کنند؛ چرا که این سکونتگاهمیهای جدید با آن دست و پنجه نرم سکونتگاه

اند و بحث هویت شهری به عنوان عمدتاً تحت تأثیر تفکرات مدرن شکل گرفته

توان آید. میها به حساب میهای مطرح شده در این سکونتگاهیکی از چالش

ترین دالیل عدم موفقیت شهرهای جدید در جذب جمعیت، گفت یکی از مهم

هویت هویت شهری است. ساکنین شهرهای بیتوجهی به موضوعاتی چون بی

و این شهرها به مرور زمان به  تمایلی به حل مسائل موجود در شهر ندارند

های شوند. بنابراین شناخت مؤلفههای خوابگاهی تبدیل میمحیط

ها بسیار بخش و تالش برای بهبود وضعیت هویت شهری این سکونتگاههویت

ن نیز به عنوان یک سکونتگاه شهری حائز اهمیت است. مسکن مهر قزوی

رو است. هدف اصلی این پژوهش کاهش معضالت بهجدید با این چالش رو

باشد. پژوهش حاضر با بررسی هویتی در مسکن مهر قزوین میناشی از بی

وضعیت کنونی این ناحیه شهری مبتنی بر مشاهدات میدانی، معضالت 

های سپس با استفاده از معیار هویتی این سکونتگاه را شناسایی کرده وبی

هویت بخشی به ارائه راهکارهایی به منظور بهبود کیفیت وضعیت مسکن مهر 

 پردازد.قزوین از نظر هویت شهری می

 The issue of urban identity and identity crisis is one of 
the most important problems that new settlements 
struggle with; Because these settlements were mainly 
formed under the influence of modern thinking and the 
urban identity issue is considered as one of the 
challenges raised in these settlements. It can be said that 
one of the most important reasons for the failure of new 
cities in attracting population is the neglect of issues 
such as urban identity. Residents of anonymous cities do 
not want to solve the problems in the city, and these 
cities turn into dormitory environments over time. 
Therefore, it is very important to know the identity-
giving components and try to improve the status of the 
urban identity of these settlements. Qazvin Mehr 
housing is also facing this challenge as a new urban 
settlement. The main goal of this research is to reduce 
the problems caused by anonymity in Qazvin Mehr 
housing. The present study, by examining the current 
situation of this urban area based on field observations, 
identifies the identityless problems of this settlement 
and then, using identity criteria, provides solutions to 
improve the quality of Mehr housing in Qazvin in terms 
of urban identity. 

    کلمات کلیدی

 های جدید، مسکن مهر قزوینهویت شهری، برنامه ریزی، سکونتگاه
 Keywords   
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  مقدمه -١

رشد کرد  اییندهطور فزابه ینیشهرنش یندفرآ ی،پس از انقالب صنعت

از جمله کمبود مسکن را به وجود  یو به دنبال آن مشکالت فراوان

 یناز نخست ی،واقع هاییدهاز پد یکیآورد. در واقع مسکن به عنوان 

بوده است و در  یباناست که بشر همواره با آن دست به گر یمسائل

 یشیدهمناسب، معقول و اند یپاسخ یافتنو  ونیتالش برای دگرگ

و از جمله  یارو در کشورهای مختلف دن ینبرای آن است. از ا

مسکن  ینبرای تأم یمتنوع هاییاستکشورهای در حال توسعه، س

با  یزن یرانئه شد. در کشور ابرای اقشار کم درآمد جامعه ارا یژهبه و

آن  یگران یژهبه و وکمبود مسکن  ینهکه در زم یتوجه به مشکالت

دولت  یاستس ینتروجود داشت، طرح مسکن مهر به عنوان مناسب

بحران [. 1]نمود  یدامسکن پ یانمتقاض یجای خود را در اذهان عموم

تر بوده است. چرا کمرنگ یارگذشته، بس یسنت یدر شهرها هویتییب
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هستند و رشد آنها به صورت  یههسته اول یشهرها دارا ینکه ا

 یدامنجر به اخت پ یجیرشد تدر ینصورت گرفته است. ا یجیتدر

 شدهیم شانیزندگ یطمح یکالبد یطمختلف با مح یهاکردن نسل

 هایییاستاز س یعمدتاً ناش ی،در روزگار کنون یتیهو یاست. بحران ب

در ساخت شهرها  یربومیو غ یغرب یاز الگوها یدتقل یکه در پ است

باعث گسترش  ین،شمار شهرنش یشافزا یناست. همچن هصورت گرفت

 یاییجغراف یتبه فرهنگ، موقع توجهییب یجهشهرها و در نت یهرو یب

موضوعات  یشهرها، در زمره هویتییاست. ب یمیاقل هاییژگیو و

 یتعدم موفق یلاز دال یکی ینوعو به  گیرندیقرار م یچیدهپ

کرد.  یآنها تلق هویتییتوان بحران ب یرا م یدجد یهاسکونتگاه

 یستندن یازمندتنها به غذا ن یامروز یگفت که ساکنان شهرها توانیم

گردد؛ بلکه  یتلق یافته یانپا یکه با برطرف کردن آن، مسئله به نوع

 یزهپاک یآرام و تنفس هوا یطمناسب، مح یزندگ یمسکن خوب، فضا

 [.2] آیندیو عمده به شمار م یاصل یازهایدر زمره ن یزن

که آنها در  کنندیالقا م ینچن یحس ینبه ساکن هویت،یب شهرهای

 یبه محل زندگ یگونه احساس تعلق یچقرار گرفته و ه یهمانمقام م

 یازهایبه ن یتوجه اندک یزمسکن مهر ن یهاخود ندارند. در طرح

 یهادر شهرها و سکونتگاه یتساکنان شده است. جذب جمع یانرو

و  یدجد یباشد تا شهرها یتوأم با توسعه اجتماع یدبا ید،جد

. یندموفق به حساب آ یاساخته شده به عنوان پروژه یهاسکونتگاه

در  یت،فقدان هو یلبه دل یدجد یهااز سکونتگاه یاریدر واقع بس

 یهاشهرها تنها به حومه یناند و اموفق نبوده ینجذب مهاجر

 وجودیکه انسان فطرتاً م یاند. در صورتشده یلتبد یخوابگاه

او  یروان یازهایاز ن یو تعامالت اجتماع یتاست و هو یاجتماع

مشکل  ینا یزمسکن مهر ن یهااز پروژه یاریبس درشود.  یمحسوب م

اند. ها شدهسکونتگاه نیبه ناچار جذب ا ینوجود دارد و اغلب ساکن

 ینو تام یبه ابعاد کالبد یاربس یدتاک یلمسکن مهر به دل یهاپروژه

 ینبه ا بخشییتو هو یفیتوان جامعه، در ابعاد کمسکن قشر کم یازن

 ییهاسکونتگاه یناند. همچنعمل کرده یفضع یارها بسنوع سکونتگاه

نداشته  یخیتار اند، عقبهمسکن مهر شکل گرفته یاستکه به دنبال س

با  یاربس یزن ینساکن یق. فرهنگ و سالیستندن یادیقدمت ز یو دارا

هستند که از  یمهاجران ین،چرا که ساکن باشد؛یمتفاوت م یکدیگر

نسبت  یگرد یرا به جا خود یتها شده و هوسکونتگاه ینخارج وارد ا

که به  ی. مهاجرت مردم از مناطق گوناگون و احساس تعلقدهندیم

. کندیم یدها را تشدسکونتگاه ینا هویتییدارند، مشکل ب یگرد یجا

به حضور در اجتماع به  یلیتما ینشود تا ساکن یامر سبب م ینا

 علیمحل سکونت ف یفعال نداشته باشند و شهرها یعنوان شهروندان

که  یکرده، و در صورت یتلق یاجبار یخود را صرفاً به عنوان اقامتگاه

. در شوندیاز آن سکونتگاه ها خارج م یابند،را ب یفرصت مناسب

مواجه نباشند، حس  یتیهو یکه اگر شهرها با بحران ب یصورت

 ینا ینرو، ساکن ین. از اشودیم یجادا ینبه شهرها در ساکن یوفادار

 یقو سال یقدر خور فرهنگ، عال ییمهر به فضاها نمسک یهاپروژه

 ینبه ا یبخش یتکه سبب هو یازمندندخود ن یشان در محل زندگ

 یدر پروژه ها یتچالش هو ی. لذا بررسشودیم یزسکونتگاه ها ن

برخوردار  یخاص یتاز اهم یطرح دولت ینمسکن، به عنوان بزرگتر

 است.

 یشهر هویت -١-١

 یو خرده فرهنگ ها یتوسط فرهنگ شهر یشهر یتهو اساساً 

که  ترییعسو یو در دل ساختار اجتماع یخمتعلق به آن بستر تار

آن شکل  یاسیو س یدر روند تحوالت اقتصاد گیردیجامعه را در بر م

 یتهو یهابه مقوله یستانگاه ا یلدل ینبد شودیو دگرگون م گیردیم

در شهر  هویت[. 3] یستقادر به درك آن ن یشهر یتو از جمله هو

در شهروندان، تعلق خاطر  یخاطرات عموم یو تداع یجادبه واسطه ا

شهروند  یرا به سو ینانرا نزد آنان فراهم کرده و شهرنش یو وابستگ

. کندیم یتتر از ساکن شدن صرف دارد، هدافعال یاشدن که گستره

شهروندان جدا  یرشهر، شهروندان را از غ یتهو یالل یدهبه عق

و  یطشهر، برش از مح یتهو یرفتنو عکس العمل نپذ سازدیم

 یژگیاز هفت و یکیرا  یتهو ینچل کوین[. 4]هاجرت از آن است م

شناسانه  یختشکل و ر یسنجش شکل خوب شهر و از اجزا یبرا

 یفمکان تعر یعنیساده  یاربس یرا به معنا یت. او هوداندیم یمعن

 یمکان را به عنوان مکان یک تواندیکه شخص م یکرده و آن را حد

 امد.نیقرار دهد م ییشناساها مورد مکان یراز سا یزمتما

مطرح  یرشهرشهر از غ یزبدوًا تما شود،یشهر م یتسخن از هو یوقت

بودن شهر وجه  یهستند. آباد ی. همه شهرها در واقع آبادگرددیم

صفت شهر بودن  یاعم از شهر و روستاست. ول هایمشترك همه آباد

با هم وجوه  یز. شهرها نشودیم یزشهر است که با آن متما ینا

داده شدن شهر  یزوجوه مشترك باعث تم ایندارند.  یزمشترك و متما

. به عنوان مثال تهران و اصفهان هر دو شهر هستند. اما، تهران شودیم

در  یشهر زمان ینا یتکند. هو یاست که با اصفهان فرق م یاسم

ادراك  یذهن یهاچشم یشود که تصور تهران در پ یاذهان متبلور م

 [.5] کندیاصفهان پرت م راز کانال عبور کند که با کانال تصو یطمح

شهر  یزیکدر ف ینیمعنادار خواهد بود که تبلور ع یزمان یشهر هویت

 یشهر یتاز هو یشهر نماد یزیکو ف یرونیداشته و در واقع کالبد ب

 ییهاها و چالشبحران یناز مهم تر یکی یت،هو بحران [.6]باشد 

بحران  ینمعاصر با آن روبرو شده است و ا یاست که انسان در دوره

. اما یستخود ن یاتح یغفلت انسان از بعد معنو ییجهجز نت یزیچ

انسان و تمام  یت،بحران هو ینا یت،بحران هو ینکه ا ییاز آنجا

به  یشهر یشود، مسلماً شهر، فضاها یاو را شامل م یدستاوردها

نخواهد بود  یبحران مستثن یناز ا یزر خاص نطور عام و مکان به طو

[7.] 

 یبه بافت شهر یبخش هویت -١-2

محل عمدتاً با در نظر گرفتن و به  یکبه  یبخش یتهو فرآیند

. هر شهر گیردیشکل م یتسا یک هاییتها و ظرففرصت یریکارگ

ها، امکانات و مشکالت خاص خود را دارد و فرصت یطو محله شرا

منحصر  یتتواند از هو یخاص م یطشرا ینبر ا یهکه با تک یتشخص

ها فرصت یضمن بازشناس یقتدر حق [.8]برخوردار شود  یزن یبه فرد

آن در جهت  یذهن یرو تصو ینیتع یو نقاط قوت و ضعف، با دستکار

 یدهشدن پد یصو واجد تشخ یمنطبق شدن بر هم و قابل بازشناس

 [.9] یافتمورد نظر دست  یتبه هو توانیم
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 یدشهر جد هویت -١-3

 ی. براکنندیم یزندگ یطیرا داراست که در مح یاجتماع یدجد شهر

عالوه بر دو عامل  ید،جد یدر شهرها یتپرداختن به موضوع هو

 یتوجه داشت و مورد بررس یزبه عامل زمان ن یدبا یط،اجتماع و مح

 .یمقرار ده

 یک یلتکم یعامل برا ینو مهم تر ینبهتر تواندیزمان: زمان م عامل

است که  یستیز یطشرا ی،شهر یشهر و تحقق اهداف آن باشد. زندگ

 یفرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع ی،کالبد یدر آن تمام عناصر و فضاها

 یجهنت ینکارکرد و استمرار باشند. ا یو دارا یاییو در حال تحرك و پو

 یاتمتعادل و ح یستز یطاست که شرا یعناصر شهر ردکارک یندو برآ

 یطو شرا یطمح ی. دارابخشدیآورده و استمرار م یدرا پد یشهر

که اجزا،  یمربوط به خود است. مادام یزندگ یایو روند پو یستز

باشند  یتشهر هم زمان و به طور متوازن در فعال ینا یعناصر و فضاها

صورت است که  ین. در اآیدیحاصل م یشهر یستاستمرار و تداوم ز

و هر  گیردیشکل م یو مفهوم شهروند کندیخود را معنا م یتهو

. در شهر کندیم یتو رضا یشهروند، احساس تعلق خاطر، وابستگ

که شهر مراحل ساخت  آیدیاحساس تعلق به وجود م ینا یزمان یدجد

مختلف  یو استقرار و اسکان را پشت سر بگذارد و عناصر و فضاها

آن  یو ساکنان در راه انداز یابداستقرار  یت. جمعیرندبگ شکل

به انجام برسد. در  یشهر یاتح یریمشارکت داشته باشند و شکل گ

 یکالبد یاز فضا یاجتماع یزندگ یاست که فضاها یشهر ینچن

 [.10] یستجدا ن

توان  ینم ی: بدون شک تنها با ساختن چند بلوك مسکونیطمح عامل

مرتبط با  ییانشانه ها و نماده یری. به کارگیدبه شهر روح بخش

است  یآن، به عنوان ضرورت یعملکرد ساکنان هر شهر در امر طراح

از مسائل مهم در رابطه با  یکی. یردمورد توجه قرار بگ تواندیکه م

هر شهر با  یخاص و ممتاز برا یتهو یجادا یچگونگ ید،جد یشهرها

نامطلوب و  یطاست. مح یعیمصنوع و طب یطاستفاده از عوامل مح

 ینو توسعه ا یریگشکل یبرا یخطر واقع یکر است که شه یمایس

 رودیآن به شمار م یسکنه آت یرشپذ یتو مطلوب یندهشهرها در آ

[11.] 

 یفتعر یو فرهنگ دو عامل اساس یخاجتماع: از آنجا که تار عامل

 یمطرح م یگریانسان ساخت هستند، مسئله مهم د یفضاها یتهو

توان گفت که  ینوشهرها مربوط است. تگرچه م یابییتشودکه به هو

و به تبع  یخندتار یانسان ساخت ب یشهر یفضاها یدجد یشهرها

با ورود موج  یکنل رسند،یبه نظر م بهرهیآن از فرهنگ خاص خود ب

و فرهنگ آغاز  یختار یریگسو، شکل یکو اسکان آنان از  یانسان یها

با  گذارندیقدم م یدجد که به شهر یآنان ی،سو یگر. از دگرددیم

. فراتر از بخشندینو به آن م یتیهو یاجتماع یکنش و واکنش ها

 یاو فرهنگ جامعه یخحامالن تار یدمسئله مهم، ساکنان شهر جد ینا

ها و اند و با ارزشکه در آن رشد و نمو کرده آیند،یبه حساب م

است که با ورود خود،  یهی. بدنهندیگردن م یاجتماع یهنجارها

و آنها را با خود به  نهندینم یو فرهنگ جامعه خود را به کنار یختار

د ریزنیم یرا پ یخفرهنگ و تار یریشکل گ ینهآورده، زم یدشهر جد

[12.] 

 

  یشهر یتسازنده هو هایمولفه -١-4

 یعیطب هایمؤلفه

است و  یشهر یعنصر عمده سازنده فضا یعت،طب یزیکیف محیط

. گیردیمصنوع شکل م یطاست که در آن مح یبستر ینتنخس

 یانهموار، م هایینها و زم ساخته شده در کو هاییستگاهز یسهمقا

 شوندیرود ساخته م یهآنها که در حاش یانسرد و گرم و م هاییماقل

نشان خواهد داد که فرم  شوند؛یها ساخته مکوه یبا آنها که در پا

تنوع در  ین. اییرکندتغ یعیبستر طب یطشرابسته به  تواندیمصنوع م

 یفضا یفیتبه نوبه خود بر ک یعی،طب هاییفیتو ک یزیکیفرم ف

مصنوع،  یطمح یعیطب یطشرا یری. به کارگگذاردیم یرتأث یشهر

 یطی، محیشهر یفضاها یشناخت یباییو ز یادراک یعالوه بر ارتقا

موضوع  ین. اآوردیفراهم م ییفضا یتو جذاب یکیسالم به لحاظ اکولوژ

را فراهم  یمنطقه شهر یکل یداریموجبات پا یشهر یداریعالوه بر پا

 [.13] سازدیم

 یکالبد هایمؤلفه

مختلف  هاییهدر ال یکالبد-یساختار یتاز نقطه نظر هو یشهر هر

ها شامل معرف ینسنجش ا یاست. ساز و کارها یقابل بررس یزمان

واحد مصنوع  یتکه از گذشته تا امروز بر اجزا و کل گرددیم یعوامل

عناصر،  ینا ینتر. از جمله مهماندگذاشتهیم یرشهر تأث

وجود دارند و آنها را احاطه  هایطمح ینهستند که در ا ییهاساختمان

 یکدیگر،آنها با  یبها، ترکساختمان ینا یریاند. نحوه قرارگکرده

نماها  یاتجوار آنها، احجام و جزئهم یها با فضاهاساختمان یبترک

 یهاهستند که به عنوان مؤلفه یمختلف عوامل یها یاسدر مق

 [.14] گذارندیم یرتأث یشهر یتهو یینو تب یینبر تع یکالبد

 یانسان هایمؤلفه

متأثر از نحوه اعمال آداب و رسوم،  یشهر یتهو یانسان هایمؤلفه

از  یشاست و ب یشهر ساکنان هر یو روش زندگ یرهاعتقادات و س

مؤلفه  ین. سرلوحه اگرددیشهروندان برم یمدن یهابه جنبه یزهر چ

 [.15] گیردیزبان آن شهر است که مورد توجه قرار م یالهجه  ی،انسان

 یمذهب -یخیتار هایمؤلفه

هستند که  ییهاعمومًا شامل مجموعه یمذهب -یخیتار هایمؤلفه

 یها یامبه آنها منجر به استمرار پ یبخش یاتو ح یحفظ و نگهدار

نگه داشتن  یگذشته در پ هاییام. ما با استمرار پگرددیگذشته م

تا به عنوان نقطه اتکا  یمعالمت مشخصه هست یاشاهد، نمونه  ینوع

 -یخیتار یهاکرد. مداخله یهبه آنها تک انبتو یامروز یدر شهرها

 یروان یازهاین ینتأمو در  یرگذارندتأث یشهر یتهو ییندر تب یمذهب

آن است که حس  یازمندانسان متمدن ن یرادارند؛ ز یانقش عمده یزن

مذهب به عنوان  یندر فضا و زمان تعّلق دارد. همچن ییکند به جا

 یوجود داشته و آثار معمار هادنهمواره در اکثر تم یرانکارناپذ یاصل

 یاست. زمان دادهیم یلشهر را تشک یتاز هو یعمومًا بخش یمذهب

و سازمان  یریگجهت یبوده که حت یاتیچنان مهم و ح یرتأث ینا

و در شهر  گرفتهیشکل م یمذهب یعنصر یرکل شهر تحت تأث ییفضا

 ایتکرارشونده با صورت ه یبه عنوان عضو یزن یرانیا -یاسالم

 [.14]شهر مطرح بوده است  یاصل یهاها و بخشمختلف در محله
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 یفرهنگ -یاجتماع هایمؤلفه

 ی،همچون شهروند یاساس یاربس یو کارکردها یممفاه شهرها

 بایستیو م اندیدهرا آفر یو دموکراس یاستتمدّن، س ینی،شهرنش

 یشهو ر یاجتماع یوندو پ یجمع یهمبستگ یبرا یگاهجا ینترمناسب

 یکه هر شهروند در عرصه زندگ ییها یتباشند. از جمله فعال یفرهنگ

مشارکت،  ی،فکروگو، همچون گفت ییهایتفعال پردازد،یبه آنها م

آنهاست که  یرو نظا یطمح یلمکاشفه و تحل یط،لذت بردن از مح

 یاو حرفه یو شغل یفراتر از محدوده خانوادگ هایییطمح یازمندن

اش و به  یاست. به هرحال شهروند امروز، به تناسب شعور و آگاه

 یو فرهنگ یاجتماع یاسی،ت ساعتبار تراکم ارتباطاتش، مطالبا

 یدر پهنه شهر به آنها پاسخ داده شود. و بایستیدارد که م یریناگز

و  یاست که با خرد، انتخاب و آزاد ییفضاها یازمندخاطر ن ینبه هم

کند.  یاظهار نظر و نقادّ یو در امور جار یابددر آن حضور  یّتمسئول

 یشهر یرا در فضا اییژهو یندبدون شک حضور فرا یهاعرصه ینچن

است و  یتو خالق ینوآور ی،که مستلزم هوشمند سازدیم ضروری

 یبرا یتعامل است که امروزه به عنوان ابزار یفضا یجادمحصول آن ا

 [.14]مطرح است  یشهر یدر طراح یتحقّق عرصه عموم

 یعملکرد هایمؤلفه

و تالش  یلکه با شناخت و تحل یارندبس هاییتقابل یدارا شهرها

که  یگردند، شهر یلتبد یازنده و پو یبه شهر توانندیم یگیرپ

 یوندساز باشد؛ نشان روزگار معاصر را داشته باشد؛ با ساکنانش پخاطره

. یندبودن تدارك بب یبرا ییدهد و فضا یشرا افزا یقبرقرار کند؛ عال

جامعه  ینکه نشان از زمان و مکان و همچن یتبا هو دیبا کالب یشهر

 [.14]د دارد و فرهنگ خو

 یو ادراک یروانشناخت هایمؤلفه

است که  یشامل مجموعه تعامالت یو ادراک یروانشاخت هایمؤلفه

تعامالت گرچه  ین. اآیدیحاصل م یشهر هاییطافراد و مح یانم

متفاوت حاصل  یدارند و به کمک ابزارها یمختلف هاییشهر

است و به  یو روانشناخت یآنها مسئله ادراک یجهاما نت گردند؛یم

 ینا یر. اصوالً تأثانجامدیشهروندان و شهر م یانخالق م یوگوگفت

 یجاداست و شامل ا یو ادراک یروان یازهاین ینها در جهت تأممؤلفه

است  یو رفاه اجتماع یتامن یی،مناسب در شهر، خوانا یتصور ذهن

 پردازد. یشهر م یتهو یمؤلفه ها یانبه ب 1جدول  [.14]

 چارچوب نظری پژوهش -2

 و نوع نگاه پایه بر بررسی، مورد هایدیدگاه و هانظریه به استناد با

 ،«وشناخت آشنایی» معیار 8 این پژوهش، گیریجهت چنینهم

 تعامل»، «خودکارآمدی»، «مندیرضایت»، «تشخص و خوانایی»

در  «انگیزی خاطره» و «دلبستگی»، «تناسب محیطی»، «اجتماعی

 و مهم جدید شهری توسعه در مکان هویت گیریفرآیند شکل زمینه

 و پیوند هم که حال عین در معیارها این از هریک. باشندکلیدی می

 هویت تشخیص و احراز از جوانبی و ابعاد هستند، یکدیگر مرتبط با

 ساز آنها، واسطه به و ساخته روشن را جدید شهری توسعه مکان در

 [.16]گیرد  قرار توجه مورد تواندمی فرآیند این و کار

 

 [5، ]مولفه های هویت شهر ١ جدول
 مولفه های هویت شهر

های مؤلفه

طبیعی 

 هویت شهر

گاه کلی طبیعی )طول و عرض جغرافیایی آن شهر و جای

 های وابسته(شاخص

 های ساختاری جغرافیاییمؤلفه

 های وابسته()توپوگرافی، هیدروگرافی و شاخص

 ها(ساختاری طبیعی )رود و درهمؤلفه های 

 های حوزه ای و ساختی طبیعیمؤلفه

 ها()تنوع خاك، پوشش گیاهی، سرریز حوضه

 ها و غیره(ها، تپهای )چشمههای نقطهمولفه

 ای خطی )مسیر آب و مشابه(های نقطهمؤلفه

مؤلفه های 

مصنوع 

 هویت شهر

 منظر عمومی: کلیت فرم شهر با دید پرند

 شطرنجی، شعاعی یا ارگانیک( -)خطی

های اصلی ساخت ساختاری شاخص: خیابان -عناصر خطی

 شهر

ها، ای شهری: میادین، دروازههای کانونی و نقطهشاخص

 ها و غیرهپارك

ها و بازار ای تاریخی و کالبدی: کاخنقطه  -های خطی شاخص

 و غیره

 تک بناهای شاخص شهری

های قدیمی فضاهای شاخص شهری: محلهها و ها: حوزهتوده

 هاهای مسکونی و نظیر اینشهر قدیم، مجموعه ساحتمان

های مؤلفه

انسانی 

 هویت شهر

 تبار و نیاکان

 اوضاع دینی و مذهبی

 آداب و رسوم

 زبان

 

 
    

 [١6]تعریف زیرمعیارها در ارتباط با معیارهای هشت گانه کلیدی فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید.  2 جدول

 های پشتیبانپژوهش شاخص ها )زیرمعیارها( تلقی و کارکرد عنوان معیار

 آشنایی و

 شناخت

به محیط  آگاهی و ادراك نسبت

 اجتماعی فیزیکی و ابعاد

 آگاهی از ارتباط و ترکیب عناصر و اجزاء  -

 شناخت عناصر فیزیکی و ابعاد اجتماعی  -

 احساس خودی بودن، نزدیکی، انس و الفت  -

 یابیتشخیص، ادرا ك فضایی و جهت  -

 ؛ میرمقتدایی،1381؛ لینچ، 1379دانشپور، 

چپ  ؛1384؛ چپ من و اسپارکز، 1388و 1383

 ؛ چـــــپ من و1384مـــــن و برادشـــــاو، 

 1385؛ ؛ حبیبی،1384؛ راپاپورت، 1384دوناوان، 

،  1384و 1385،؛ فالحـــــت 1384و

 ؛1387و برین،  ؛ بهزادفر1386الکســـــاندر، 

 ؛ مدیری،1387؛ گیدنـــــز، 1387حبیبـــــی، 

 ؛ دانشـــــپور،1391و 1388؛ اربـــــاب، 1387

 خوانایی و

 تشخص

 

ارتباطات قابل  وجود کیفیات و

  متنوع، برجسته و خاص درك،

 معنادار به صورت منسجمساختار قابل درك و  -

 هاتنوع و برجستگی فرمها و فعالیت -

 اهمیت، تفاوت، انحصار و یکتایی فضا -

 احساس تمایز، تشخص، مباهات و سربلندی -
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 آسودگی رفاهی احساس آسایش و رضایتمندی

 ارضای نیازها و تمایالت بیولوژیکی و روانشناختی -

 احساس راحتی، آسایش و آسودگی رفاهی -

 سکونت مقایسه و ارزیابی ذهنی محل -

 رضایتمندی کلی و تحقق احساس خوشایند-

 ؛1388ســـــپهری مقـــــدم و چرخچیـــــان، 

 ؛ عزیزی و1389؛ رلـــــف، 1389امیـــــنزاده، 

 ؛1390؛ پیربابایـــــی و کرمی، 1389اربـــــاب، 

 ؛1391کاللی و مدیری، 
Proshansky, 1978; Proshansky, 
Fabian and Kaminoff, 1983; Lalli, 
1992; Twigger-Ross and Uzzell, 1996; 
Hull, Lam and Vigo, 1994; Abu-
Ghazzeh, 1999; Gustafson, 2001; 
Kyle, Mowen and Tarrant, 2004; 
Lobo, 2004; Knez, 2005; Manzo, 
2005; Smaldone, Harris and Sanyal, 
2005; Biedler, 2007; Brown and 
Raymond, 2007; Tweed and 
Sutherland, 2007; Shamsuddin and 
Ujang, 2008; Wells, 2009; Comstock 
et al. 2010; Lewicka, 2010; Raymond, 
Brown and Weber, 2010; Rollero and 
De Piccoli, 2010; Droseltis and 
Vignoles, 2010; Qian, Zhu and Liu, 
2011; Smith et al. 2011; Azizi and 
Arbab, 2012; Lengen and Kistemann, 
2012; Soini, Vaarala and Pouta, 
2012; Ujang, 2012; Budruk and 
Stanis, 2013. 

 خودکارآمدی
 -عملکردی تکامل و خودکفایی

 ظرفیتها و تسهیالت کارکردی

 کم و کیف آستانه رفاه محیطی-

 کارکردی -تکامل و خودکفایی عملکردی-

 مختلف حمایت و تسهیل نیازها و تقاضاهای متنوع و-

 اجتماعی تعامل
 هایهمبستگی ارتباطات و

 و اهالی اجتماعی میان ساکنان

 ارتباط، تعامل و آمیختگی اجتماعی-

 انسجام، همبستگی و مراقبت اجتماعی-

 همکاری و مشارکت اجتماعی فعال-

 محیطی تناسب
متنوع،  ظرفیتها و امکانات

 سازگار و متناسب اختصاصی،

 تناسب و سازگاری فرم و فعالیت-

 اطمینان خاطر و امنیت احساس-

 کننده بودن محیطگر و تقویتدوستانه، تسهیل-

 ها و امکانات متنوع و اختصاصیظرفیت-

 دلبستگی
و  حساس وابستگی، تعهد

و ریشه  مسئولیت، هم سنخی

 داری

 هاپتانسیل تداعی و یادآوری اشخاص و محل -

 پتانسیل تحقق رویدادها و وقایع -

 ارجاع پذیر در حافظهخاطرات و تصاویر  -

 خاطره انگیزی
تداعی  گیری وپتانسیل شکل

و رویدادهای  خاطرات، وقایع

 وابسته مرتبط و

 هاپتانسیل تداعی و یادآوری اشخاص و محل -

 پتانسیل تحقق رویدادها و وقایع -

 پذیر در حافظهخاطرات و تصاویر ارجاع -

 پژوهشمعرفی محدوده  -3

هکتار و به شکل ذوزنقه در شمال  541اراضی مورد مطالعه، به وسعت 

کیلومتری تا شهر قزوین و  10شرقی دشت قزوین و در فاصله ی 

کیلومتری تا آبیک قرار دارد. این اراضی از شمال به  42ی فاصله

روستای آشنستان، از شرق به روستای باورس و از جنوب به کانال 

 -محدود شده، و در بخش شمالی آزادراه قزوین انتقال آب طالقان

 اداری، تقسیمات نظام در مهرگان شهری کرج واقع شده است. ناحیه

 ناحیه این. دارد قرار محمدیه شهرداری رسانی خدمات یمحدوده در

 مسکونی واحد 31610 و  نفر 122647 بر بالغ جمعیتی اسکان برای

 واحد هزار 24 حدود حاضر در حال در. است شده ریزی برنامه

 ی ناحیه این در نفر هزار 76 حدود جمعیتی و شده احداث مسکونی

ناحیه شهری مهرگان در نظام تقسیمات  .اندیافته سکونت شهری

ی خدمات رسانی شهرداری محمدیه قرار دارد. این اداری، در محدوده

واحد  31610نفر و  122647ناحیه برای اسکان جمعیتی بالغ بر 

 برنامه ریزی شده است.مسکونی 

 
 تقسیمات کشوریموقعیت محدوده مطالعاتی در  ١تصویر 

 

هزار واحد مسکونی احداث شده و  24در حال حاضر در حدود 

اند. هزار نفر در این ناحیه ی شهری سکونت یافته 76جمعیتی حدود 

با توجه به مطالعات طرح آماده سازی مصوب مساحت کل ناحیه ی 

درصد آن را  77.74باشد که هکتار می 541.1شهری مهرگان 

های فراشهری تشکیل درصد را کاربری 22.58های شهری و کاربری

دهند. مجموع سطح اختصاص یافته به کاربری مسکونی معادل می

درصد سطح ناحیه ی شهری  30.08باشد که مترمربع می 1628698

 دهد.مهرگان را به خود اختصاص می

 

 
 یی ناحیه شهری مهرگانعکس هوا 2تصویر
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 تحلیل  -4

در این بخش با توجه به مشاهدات میدانی صورت گرفته و همچنین 

مصاحباتی که با شهروندان انجام شده، ناحیه شهری مهرگان مورد 

گیرد. وضعیت ناحیه شهری مهرگان به تفکیک بررسی قرار می

گیری هویت مکان در گانه کلیدی فرآیند شکلمعیارهای هشت

، «تشخص و خوانایی»، «آشنایی و شناخت»جدید یعنی  شهرهای

تناسب »، «تعامل اجتماعی»، «خودکارآمدی»، «رضایتمندی»

 باشد:به شرح زیر می« انگیزیخاطره»، «دلبستگی»، «محیطی

 آشنایی و شناخت -4-١

بر اساس مطالعات صورت گرفته، این معیار در ناحیه شهری مهرگان 

قرار دارد. ساکنین مسکن مهر قزوین تا حد در وضعیت نسبتاً مطلوبی 

مناسبی از اجزاء و عناصر موجود در شهرك شناخت دارند و اکثریت 

این ساکنین، به خصوص کسانی که جزء اولین ساکنین مسکن مهر 

باشند، ابعاد فیزیکی که شامل فضاهای شهری و بناها قزوین می

توانند در ذهن خود شناسند و این ابعاد را میباشد را به خوبی میمی

تجسم کنند یا به توصیف آن بپردازند. طی مصاحباتی که با شهروندان 

این ناحیه شهری صورت گرفته است، به این نتیجه رسیدیم که 

ساکنین این محدوده از موقعیت مکانی خویش در شهرك آگاهی 

توانند برای خود مسیریابی نمایند. از آنجایی که ساکنین داشته و می

ناحیه شهری از نظر اقتصادی جزء اقشار متوسط و ضعیف جامعه این 

شان احساس نزدیکی و الفت وجود دارد و شوند، میانمحسوب می

کنند. در رابطه با شناخت ساکنین را افرادی خودی تلقی می

توان گفت که فقط شهروندان از یکدیگر به صورت چهره به چهره می

تری از رابطه ی نزدیکطهدر میان همسایگان یا کسانی که راب

 شهروندی دارند، این شناخت وجود دارد.

 خوانایی و تشخص -2-4

این ناحیه شهری از عناصر، فضاها و نمادهای برجسته اختصاصی 

بخش شهر یاد کرد باشد که از آن به عنوان عنصر هویتبرخوردار نمی

. و یا با دیدن آن سمبل و نماد به یاد ناحیه شهری مهرگان افتاد

همچنین در این شهرك بناهای یکسان، فضاهای شکل گرفته مشابه 

های شهری بدون تمایز و تفاوت به تعدد وجود دارند. در هم و فرم

های توان گفت که کل سطح این ناحیه شهری از ترکیبواقع می

های بلندمرتبه کنند. مانند ساختمانیکسان و یکنواختی تبعیت می

ه هم و بدون تمایز حتی در رنگ بناها، یک شکل با نماهای شبیه ب

هایی که به عنوان فضاهای باز و سبز شهری در مراکز محالت پارك

اند و بدون کارآیی الزم هستند و از نظر فرم و ترکیب قرار گرفته

تفاوت چندانی باهم ندارند که بتوانند محالت این ناحیه شهری را از 

که در سرتاسر ناحیه شهری یکدیگر متمایز کند، اراضی فاقد کاربری 

اند و اقدامی هاست در همین وضعیت قرار گرفتهوجود دارند و مدت

شان صورت نگرفته است و چهره این ناحیه شهری را برای ساماندهی

های شهری مشابه به هم و غیره. احساس اند، خیابانمخدوش کرده

ساکنین به محل زندگی خود به صورتی نیست که آن را از سایر 

تر بدانند و صرفاً به عنوان محل زندگی خود ها ارجحشهرها و شهرك

گونه خوشنامی و کنند که شاید از هیجبه این ناحیه شهری نگاه می

اعتباری برخوردار نبوده و یا اینکه به سکونت در این شهرك مفتخر 

خود دارد تنها به  باشند. اهمیتی که این شهرك در میان ساکنین

که محل سکونت آنهاست و نه به دلیل تمایز آن یا دلیل این است 

برخورداری از عنصر، نماد یا ویژگی که خاص این شهرك باشد و آن 

توان ها قیاس کرد. به طور کلی میرا نتوان با سایر شهرها و شهرك

گفت وضعیت معیار خوانایی و تشخص در این ناحیه شهری چندان 

داماتی است که این وضعیت را مناسب نبوده و نیاز به راهکارها و اق

 بهبود بخشد.

 رضایتمندی -3-4

یکی از عواملی که سبب افزایش رضایتمندی ساکنین از محل  

شود، برخورداری از خدمات متنوع و مورد نیاز است سکونت خود می

که شامل خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی 

هر قزوین مشهود است غلبه باشد. آنچه که در مسکن مو غیره می

ها و ها و همچنین کمبود کاربریکاربری مسکونی بر سایر کاربری

های مورد نیاز و اساسی زندگی است. ساکنین محالت مختلف فعالیت

نیز برای تأمین نیازهای خود همواره یا در حال تردد میان محالت 

ند. دیگر هستند و یا حتی نیازمند مراجعه به شهرهای اطراف هست

شود که میزان رضایتمندی و احساس آسایش و همین امر سبب می

آسودگی شهروندان کاهش یابد. در چنین وضعیتی که نیازهای 

شود، واضح است اساسی ساکنین توسط محل زندگی خود تأمین نمی

که به سالیق مختلف نیز در این شهرك پاسخ داده نشده است و ناحیه 

ها و توقعات شهروندان خود ضعیف شهری مهرگان در تأمین اولویت

عمل کرده است. شرایط حاکم در این محدوده، احساس خوشایندی 

کند و ممکن است آنها همواره این شهرك را در شهروندان ایجاد نمی

های اطراف مقایسه نموده و دیدگاه و ارزیابی منفی به را با سکونتگاه

ه باشند. این محل سکونت خود که ناحیه شهری مهرگان است، داشت

شناختی ساکنین سکونتگاه نه تنها توانایی پاسخگویی به نیازهای روان

را نداشته، بلکه در تأمین نیازهای بیولوژیکی هم دچار ضعف شده 

 است.

  خودکارآمدی -4-4

تر هم اشاره شد، یکی از مشکالت این سکونتگاه طور که پیشهمان

ساکنین است. عالوه بر های مورد نیاز ها و فعالیتکمبود کاربری

های خدمات رسانی که در موضوع کمبود کاربری و فعالیت، کاربری

این محدوده وجود دارند نیز از پراکنش مناسبی در سطح ناحیه 

شهری مهرگان برخوردار نیستند و شهروندان هر محله برای تأمین 

نیازهای روزانه خود مجبور به رفت و آمد به محالت دیگر هستند. 

ها به طور کلی در این ناحیه شهری وجود ین برخی از فعالیتهمچن

ندارند. یعنی ساکنین حتماً برای تأمین برخی از نیازهای خود باید در 

تردد میان شهرهای اطراف باشند. به عبارتی، ناحیه شهری مهرگان، 

به لحاظ امکانات، تجهیزات و خدمات خودکفا و خودمتکی نبوده، و 

اطراف، شهروندان برای سکونت دچار مشکالتی  هایبدون سکونتگاه

خواهند شد. در مصاحباتی که با برخی شهروندان صورت گرفت، آنها 

نارضایتی خود را از این وضعیت مطرح کردند و به این موضوع اشاره 

داشتند که همیشه برایشان شرایط رفت و آمد وجود ندارد ولیکن 

ه و این وضعیت بسیار ای جز تردد میان شهرهای دیگر نداشتچاره

 برایشان ناخوشایند است.
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 تعامل اجتماعی -5-4

دهد که تعامالت اجتماعی نسبی میان مطالعات انجام شده نشان می

اکثر همسایگان این شهرك وجود دارد. ولی این موضوع در مورد 

های مسکن مهر به دلیل کند. ساختمانی همسایگان صدق نمیهمه

کنند که ه دارند، این امکان را فراهم نمیواحدهای مسکونی زیادی ک

ی همسایگان از همدیگر شناخت کافی را داشته باشند و تعامالت همه

اجتماعی میان آنان شکل بگیرد. بسیاری از آنها عالقمند به برقراری 

ها ارتباط مؤثرتری با یکدیگر هستند. همچنین به سبب وجود پارك

ری از شهروندان با یکدیگر و فضاهای سبز در مراکز محالت، بسیا

تری دارند و از همدیگر به عنوان ی صمیمی و دوستانهرابطه

کنند. اکثر شهرکی قابل اعتماد و یا یک دوست مطمئن یاد میهم

شهروندان به این موضوع عالقمند هستند که در امور مرتبط با محل 

نها تری داشته باشند. در واقع آسکونت خود با یکدیگر مشارکت عمیق

سایر شهروندان را به عنوان عضو و بخشی از اجتماع محلی خود 

 اند و برقراری ارتباط اجتماعی برایشان حائز اهمیت است.پذیرفته

 تناسب محیطی -6-4

در مورد وضعیت ناحیه شهری مهرگان در رابطه با معیار تناسب 

شود سهم بسیار باالی کاربری محیطی، اولین موضوعی که مطرح می

توان به هاست. پس از آن، مینی نسبت به سایر کاربریمسکو

هایی با مقیاس محلی و یک پارك با مقیاس بزرگتر در مرکز پارك

ها و فضاهای باز شهری ناحیه شهری مهرگان اشاره کرد. این پارك

اگرچه محل تجمع بسیاری از شهروندان در اوقات فراغت خود 

مانند مبلمان نامناسب، هستند، اما به دلیل مشکالتی که دارند 

شان وجود دارد و نیازمند بهبود همچنان قابلیت افزایش کارآیی

کیفیت وضعیت موجودشان هستند. ناحیه شهری مهرگان، خیلی قادر 

های سنی مختلف مانند سالمندان ی نیازهای گروهبه پاسخگویی همه

مندان یا کودکان نیست؛ و به فضاهایی نیاز دارد که به عنوان مثال سال

های موجود، را تشویق به گردهمایی در آن فضا کند. به غیر از پارك

روی و غیره به های سرگرمی، پیادهفضای مناسبی برای انجام فعالیت

خورد. وجود و تعدد اراضی فاقد کاربری و بایر امنیت چشم نمی

شهروندان را به خصوص در ساعاتی که تردد کمتر است تهدید 

ها و مؤسساتی است که نیازمند مکان کند. این شهركمی

های آنان کار گیرد و تواناییاستعدادهای متنوع شهروندان را در آن به

را تقویت و حمایت کند. ناحیه شهری مهرگان به طور کلی از کیفیت 

و تنوع مناسبی در خصوص فضاهای جمعی و عمومی برخوردار نبوده 

 ا بهبود بخشند.و نیازمند راهکارهایی است که این شرایط ر

 

 دلبستگی -7-4

دانند و ساکنین این شهرك عمومًا خود را متعلق به جای دیگری می

در صورت فراهم شدن شرایط عالقمند هستند که از این شهرك خارج 

ی هنگامی که شوند. چرا که وقتی در این شهرك قرار دارند، به اندازه

حال خوشی ندارند. دانند در جایی هستند که خود را متعلق به آن می

دهد که شهروندان احساس دلبستگی و نتایج مطالعات نشان می

وابستگی به فضا و عناصر موجود در ناحیه شهری مهرگان ندارند. 

اگرچه که آنها خود را در برابر اتفاقات محل سکونت خود مسئول 

ی داری نسبت به آن به واسطهدانند ولی احساس تعلق و ریشهمی

اند. ترجیح شهروندان بر این ن شهرك هنوز پیدا نکردهسکونت در ای

است که بیشتر اوقات خود را با دوستان و خانواده در جایی غیر از 

ناحیه شهری مهرگان سپری کنند و ترك این محل چندان برایشان 

سخت نیست و در صورت ترك محل سکونت خود، نسبت به آن 

 شوند. چندان دلتنگ نمی

 انگیزیخاطره -8-4

دهد بررسی این ناحیه شهری بر اساس معیار خاطره انگیزی نشان می

فضاهای موجود در ناحیه شهری مهرگان قابلیت چندانی در 

گیری خاطره در اذهان عمومی ندارد. عناصر و اجزاء این شهرك شکل

تواند خاطراتی را برای شهروندان تداعی کند. در واقع چندان نمی

وقوع رویدادهای به یاد ماندنی و ناحیه شهری مهرگان، بستر 

شود که شهروندان به مراسمات مختلف نیست. همین امر باعث می

ندرت برای خود تصاویر و وقایعی را یادآور شوند که در محل 

شان اتفاق افتاده است. بنابراین ساماندهی این وضعیت و سکونت

 تالش برای خاطره انگیز ساختن محیط زندگی ساکنین ناحیه شهری

 مهرگان بسیار حائز اهمیت است.

با استفاده از مطالعات انجام شده، نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و 

کلیدی فرآیند شکل های ناحیه شهری مهرگان در هشت بعد فرصت

مورد بررسی قرار گرفته  گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید

 سوات بدست آمده را نشان می دهد: تحلیل، 3است. جدول شماره 

 

     

 تحلیل سوات ناحیه شهری مهرگان، مأخذ: نگارندگان 3جدول 

 (T)تهدید (O)فرصت (W)ضعف (S)قوت ابعاد

آشنایی و 

 شناخت

ـ وجود شناخت نسبی ساکنین 

 محالت از یکدیگر

ها، نماد و ـ کمبود سمبل

 های موجودنشانه

ـ امکان ایجاد و تقویت نهادهای 

 محلی

ـ به خطر افتادن امنیت ساکنین 

به دلیل عدم شناخت کافی از 

 همسایگان خود

تشخص و 

 خوانایی

ـ وجود دسترسی آسان به محالت 

 شهری

ـ عدم وجود ویژگی دعوت 

 های شهرکنندگی در ورودی

ـ  فرصت استفاده از المان های 

متنوع برای افزایش خوانایی در 

 شهر

ـ یکسان بودن نمای بناها و 

احتمال کاهش خوانایی در بافت 

 شهری

 رضاتمندی
ـ پراکنش مناسب کاربری فضای 

 سبز و فضاهای باز شهری

ـ نبود افتخار به زندگی در محل 

 سکونت خود

 ـ ضعف خدمات بهداشتی و درمانی

 ـ کمبود مراکز فرهنگی و تفریحی

های ـ فرصت بهره گیری از زمین

خالی و فاقد کاربری مشخص برای 

 دارای کمبودخدمات 

ـفرصت افزایش خانوارهای مالک 

 محل اقامت خود

ـ احتمال افزایش نارضایتی 

ساکنین به دلیل تداوم روند کند 

خدمات رسانی حتی با گذشت 

 چند سال
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 خودکارآمدی
ـ دسترسی مناسب به حمل و نقل 

 عمومی و ایستگاه های اتوبوس
 ـ کمبود امکانات رفاهی

ازار ـ فرصت ایجاد فضاهایی چون ب

و کاهش دفعات مراجعه ساکنین 

این ناحیه شهری به سکونتگاه 

 های اطراف

ـ احتمال افزایش تردد به شهرهای 

اطراف به دلیل عدم خودکفایی 

 ناحیه شهری مهرگان

 تعامل اجتماعی
ـ مالقات روزانه افراد از طریق 

 پارك های موجود در شهر
 های جاذب جمعیتـ نبود کاربری

تعامالت اجتماعی ـ فرصت تقویت 

 به دلیل وجود فضاهای باز همگانی

ـ امکان ایجاد مکان های مناسب 

برای گذران اوقات فراغت برای 

 های سنیاکثریت گروه

ـ احتمال کاهش تعامالت 

احتماعی میان ساکنین به دلیل 

 ناکارآمدی فضاهای باز شهری

 تناسب محیطی

ها موجود ـ نوساز بودن ساختمان

 شهریدر این ناحیه 

ها و فضاهای باز ـ وجود پارك

 شهری متعدد

 ـ نفوذپذیری مناسب در بافت

ـ عدم استفاده از المان های 

 مناسب

ـ باال بودن میزان تخصیص زمین 

 به کاربری مسکونی

ـ فرصت بهبود و تقویت پیاده 

 مداری در آینده

ـ به خطر افتادن امنیت ساکنین 

به دلیل تعدد واحدهای مسکونی 

 سکنه و اراضی بایر خالی از 

 دلبستگی
ـ عالقه ساکنین به مشارکت در 

 زیباسازی شهری

ـ عدم وجود تعلق مکانی در میان 

 اکثریت ساکنین

ـ ناکارآمد بودن فضاهای شهری 

جهت ارضای نیاز روحی و روانی 

 ساکنین

ـ فرصت خو گرفتن و انس یافتن 

 ساکنین با مکان با گذشت زمان

معاشی به ـفرصت ایجاد وابستگی 

 مکان

ـ فرصت ایجاد انگیزه در ساکنین 

برای مشارکت در ارتقا وضعیت 

 موجود شهر

ـ خطر خروج ساکنین از بافت به 

 دلیل عدم وجود تعلق مکانی

ـ احتمال کاهش همبستگی 

اجتماعی به دلیل نبود نهادهای 

 محلی 

 خاطره انگیزی
ها ـ خاطره انگیز بودن برخی مکان

 برای کودکان

ه انگیز نبودن مکان های ـ خاطر

موجود در سطح شهر برای همه 

 افراد در سنین مختلف

ـ ایجاد و تقویت پاتوق هایی جهت 

 گردهمایی اجتماعی

ـ خطر تشدید بحران بی هویتی در 

انگیز صورت تداوم شرایط خاطره

 نبودن فضاهای شهری موجود

  نتیجه -5

از آنجایی که مقوله هویت از مفاهیم مورد توجه بشر است، بررسی 

عوامل هویت دهنده فرد یا اجتماع بسیار حائز اهمیت است. این هویت 

موضوعاتی است  ترینشود و امروزه یکی از مهمدر شهر نیز منبعث می

شود. چرا که معمواًل که در خصوص شهرهای جدید مطرح می

توجهی به بحث هویت شهری اه با بیگیری این شهرها همرشکل

تر است. اگرچه که هویت شهرها با گذشت زمان ممکن است پررنگ

های شود، ولیکن در ساخت شهرهای جدید همواره باید مؤلفه

ریزان شهری قرار گیرد. شناخت هویت بخش مورد توجه برنامههویت

ید کند تا شهرهای جدهای تاثیرگذار آن در شهر، کمک میو مؤلفه

هویتی رنج ببرند و عواقب آن ساخته شده کمتر از این بحران بی

یابد. در این پژوهش نیز سعی بر این بوده است پس از کاهش می

هویتی و عوامل تشدید کننده آن در مسکن مهر شناخت معضل بی

بخشی به شهرها را در این ناحیه شهری مورد قزوین، معیارهای هویت

نبال ارائه راهکارهایی باشیم که این مسئله و بررسی قرار دهیم و به د

راهکارهای پیشنهادی  4بحران را بهبود بخشد. لذا در جدول شماره 

وضعیت موجود و هویت بخشی به ناحیه شهری  کیفیت برای ارتقا

 بخش به شهرها آورده شده است.در ابعاد هشگانه هویتمهرگان 

 

 

 راهکارهای پیشنهادی، )مأخذ: نگارندگان( 4جدول 

 راهکارهای پیشنهادی ابعاد

 آشنایی و شناخت
 ایجاد مسیرهای حرکتی به هم پیوسته در محالت 

 کندایجاد فضاهای باز شهری کارآمدی که ساکنین را به استفاده از فضا دعوت می

 تشخص و خوانایی

 در ناحیه شهریاستفاده از نماد، نشانه های متمایز و برجسته 

 گشتگی ها و ظاهر فضاهای شهری و کمک به کاهش حس گمایجاد تفاوت و تمایز در نمای ساختمان

 های زیباسازیاستفاده از نور و رنگ در پروژه

 سبزهای برون شهری به محورهای ها و تبدیل محورهای متصل کننده ناحیه شهری مهرگان به شریاناستفاده از عناصر طبیعی در ورودی

 رضاتمندی

 های عمومیاستفاده از مبلمان و تجهیزات شهری مناسب و کارآمد در مکان

 ها و نهادهای محلی تأسیس مؤسسه

 های مختلف حمل و نقل از جمله حمل و نقل عمومی، پیاده، دوچرخه و ...تأمین و توسعه گزینه

 های مختلف به ساکنینهای آموزش مهارتبرگزاری کالس

 های دارای کمبود چون کاربری بهداشتی و درمانی در سطح ناحیه شهریسرانه کاربریافزایش 

 خودکارآمدی

 های خدماتی و مورد نیاز در سطح محالت و پراکنش بهینه خدماتافزایش سرانه کاربری

 هایی برای رفع نیازهای روزانه ساکنین و کاهش تردد روزانه ساکنین به شهرهای اطرافایجاد مکان

 هایی چون فروش پوشاك زنانه، مردانه و بچگانهایجاد فعالیت

 های سنتی زایی برای ساکنین در سطح محالت با ایجاد بازارچهاشتغال

 حمایت از مشاغل کوچک مقیاس، خانگی و زودبازده

 خدماتی در سطح ناحیه شهری -تقویت محورهای تجاری
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 تعامل اجتماعی

 ایجاد مراکز گردهمایی در محالت

 ایجاد نهادهای محلی و تشویق ساکنین به مشارکت در این نهادها

 ایجاد فضاهایی برای معاشرت میان افراد در سنین باال مانند رستوران های سنتی

 ارتقا سطح کیفیت فضاهای باز شهری موجود

 ی ایجاد تعامالت میان ساکنین.های جاذب به منظور بسترسازی براپیش بینی انواع مسیرهای پیاده مدار در سطح محالت با کاربری

 تناسب محیطی

 گیری از اراضی بایر موجود در سطح ناحیه شهریتوسعه و ایجاد فضاهای شهری مناسب با بهره

 ایجاد فضاهای سبز و کاشت درختان و گیاهان کمک کننده در ارتقا زیبایی بصری ناحیه شهری مهرگان

 ح محالت  های موجود در سطزیباسازی فضاهای سبز و پارك

 های جلب کننده و منحصر به فرد به دلیل اینکه ورودی هر شهر نقش به سزایی در نمایش شخصیت و هویت آن شهر دارد.ایجاد ورودی

 دلبستگی
 توسعه  فضاهای پذیرایی و تفریحی در سطح محالت

 های موجود برای توسعه مشارکت و آموزش ساکنیناستفاده از ظرفیت

 تلط فراغتی، اجتماعی، فرهنگی و ... در محدودههای مخایجاد پهنه

 خاطره انگیزی

 ایجاد مراکز مذهبی و فرهنگی در سطح محالت

 هاایجاد فضاهایی برای برگزاری مراسمات آئینی و جشن

 بسترسازی برای حضور فعال ساکنین در سطح محالت با ایجاد فضاهای دعوت کننده

 مشخص و بایرترزیق کاربری به اراضی فاقد کاربری 

 موجود در سایت وسعه مختلط و پیوسته برپایه حداکثر استفاده از فضاهایت

 مراجع -6

ي [1] ؛ فرح، حبیب و رهبر ن ان  (. "رابطه1390منش، کمال ) ذبییح، حسی  ن ن مب  ي بی 
 و تأثب   مجتمع رضایت از 

هاي مسکونن بر روابط انسان:  مجتمع هاي مسکونن
ي هویت شهر، سال  مجتمع مسکونن در تهران"، فصلنامه موردي چند ي  مطالعه

 .تابستان ي هشتم، بهار و  پنجم، شماره
ن ) [2] ، حسی  ، چاپ نهم، تهران، «دیدگاه های نو در جغرافیای شهری(. »1385شکونی

 انتشارات سمت. 
ان، پرویز ) [3]  (. هویت شهرها: غوغای بسیار برای مفهویم پیچیده، آبادی. 1384پب 
، مجله شهرداری «بحران ادرایک رفتاری در فضای شهری(.  »1380رضازاده، راضیه ) [4]

 های کشور. ، طرایح شهری، سازمان شهرداری5ها، ویژه نامه شماره 
ی  [5]

 اول، چاپ –هوّيت شهر تهران  (. هوّيت شهر، نگاهی به1386) بهزادفر، مصطفن
 شهر. نشر : تهران

ضا، سید  نوفل، [6]  در  موثر  های شاخص ارزیانر  و  برریس»(. 1388) همکاران، و  علب 
 . 3شماره  آرمانشهر، ، فصلنامه«اصفهان( در شهر  جلفا  محله موردی )نمونه هویت

اصفهان: بخش  هویت شهری و شناخت زیبایی در دیدگاه اسالمی.  (1386نقی زاده، م ) [7]

 شهری شهرداری اصفهان

، فریبا ) [8] ، 48ش  15س  ، آبادی،«طبیعت، هویت و محالت شهری(. »1384قرانی
  . 32-35صص 

، مروارید ) [9] اهل کجا هستیم؟ هویت بخشر به بافت »(، 1383قاسیم اصفهانن
 ، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنه. «مسکونن 

، ویدا )  [10] ، بیتا؛ وثوقی (، برریس هویت در شهرهای جدید، مجموعه 1386تختی
کت  ن الملیل شهرهای جدید، انتشارات شر عمران خالصه مقاالت همایش بی 

 شهرهای جدید. 
، شیدا ) [11] ، مجموعه «شهرهای جدید، شهرهای بدون خاطره(. »1386باقری بهشتی

کت عمران  ن الملیل شهرهای جدید، انتشارات شر خالصه مقاالت همایش بی 
 شهرهای جدید. 

ان، پرویز ) [12] شهرهای جدید نر تاری    خ و بدون فرهنگ: مسئله هویت (. »1386پب 
ن الملیل شهرهای جدید، انتشارات  ، مجموعه خالصه مقاالت«یانر  همایش بی 

کت عمران شهرهای جدید.   شر
، زهرا ) [13] ی، سهیل؛ مشارزاده مهرانر (. جایگاه مفهوم هویت در شهرهای 1385صبر

کت عمران  ن الملیل شهرهای جدید، انتشارات شر جدید، مجموعه مقاالت همایش بی 
 شهرهای جدید، چاپ اول، تهران. 

های طبییع در ایجاد هویت (. شناسانی نقش مؤلفه1394)زینیل قطب آبادی، امینه  [14]
 . 4های منظر شهر، سال دوم، شماره شهری، پژوهش

(. هویت شهر، نگاه به هویت شهر تهران. تهران: مؤسسه 1390بهزادفر، مصطفن ) [15]
 نشر شهر. 

ن معیارهای 1394ارباب، پارسا؛ عزیزی، محمدمهدی؛ زبردست، اسفندیار) [16] (. تبیی 
های زیباشکل کلیدی فرآیند  یه هبن ی هویت مکان در توسعه شهری جدید، نشر  -گب 

 . 4، شماره 20معماری و شهرسازی، دوره 

 

 

 


