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چکیده

فرهنــگ به عنــوان مفهومی پویا همواره تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار داشــته و عناصر شــکلدهندة آن بر اثر
مؤلفههای گوناگون در حال تغییر هســتند .در جوامع کنونی ،تغییرات فرهنگی به طور واضح به چشم میآید و عوامل
توجه به نقش و اهم ّیت دانش شهرسازی در بهبود
مؤثر بر این تغییرات به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شــده اســت؛ با ّ
کیف ّیت زندگی و ارتقای فرهنگ شــهری ،لزوم مطالعة چگونگی تأثیر کالبد شــهر بر فرهنگ ،به روشنی دیده میشود.
در این پژوهش مفهوم «فرهنگ» ،به دو بعد مادی و غیرمادی تقســیم شده است؛ به طوری که دربرگیرندة چهار مؤلفة
«زبان»« ،عقاید»« ،ارزشها» و «هنجارها» اســت .مفهوم «کالبد شهر» نیز به دو بعد «طبیعی» و «مصنوع» تقسیم شد .از
طرفی دیگر دســتهبندی منوچهر مزینی به عنوان چهارچوب مورد بررسی در نظر گرفتهشد که بدین ترتیب ،کالبد شهر
در سه مقیاس «چهره»« ،سیما» و «پیکر» بررسی شد .روش تحقیق ،آمیختهای از روشهای اسنادی و زمینهیابی است؛ با
توجه به موضوع تحقيق براي مطالعة تأثير كالبد شهر بر فرهنگ ،نمونة موردي ب ه نحوی انتخاب شد كه مؤلفههاي کالبد
ّ
توجه
شهر (متغ ّیر مستقل) دستهبندی شده و تأثیر آنها بر مؤلفههای فرهنگ (متغ ّیر وابسته) سنجیده شود؛ از سوي ديگر با ّ
به اينكه فرهنگ به عنوان يك مفهوم پويا از عامل مهم اقتصاد نيز تأثيرپذير است ،بنابراين در ته ّیة پرسشنامهها دقت شد
كه آنها به لحاظ سطح اقتصادي و درآمد ،داراي شرايط تقریب ًا مشابهي باشند .با انجام آزمونهای آماری به وسیله نرم
افزار  ،SPSSنتایج ذیل حاصل شد که عبارتند از کالبد شهر بر روی بیشتر افراد در بافت تاریخی تأثیر زیاد و خیلی زیاد،
و بر روی ساکنان در بافتهای قدیمی و میانی تأثیر متوسط رو به زیاد و در بافت جدید تأثیر متوسط رو به کم دارد و از
بافت تاریخی به بافت مدرن ،از میزان تأثیرپذیری ارزشها و هنجارهای مردم از سیمای شهر کاسته میشود؛ با حرکت
از سمت بافت تاریخی به سمت بافت نوساز و مدرن از تأثیر بافت محل سکونت بر اعتقادات کاسته شده و کالبد شهر بر
عناصر بیرونی فرهنگ نظیر تغییر سبک زندگی ،اخالقیات و چگونگی عمل به هنجارها و غیره تأثیر بیشتری دارد و فقط
در طول زمان بر زبان فرهنگ تأثیر میگذارد.
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مقدّ مه
در طول تاریخ ،فرهنگ به عن وان یکی از ع وامل شــکل دهنده
ســک ونت گاه های بشــری بوده و این در حالی است که فرهنگ
آن ج وامع نیز در طول زمان دچار تغییر شــده اســت .با تغیی رات
فناوری و توســعه ارتباطات ،محیط کالبدی روزب هروز دچار تغییر
م یشــود و این تغیی رات بــه ن وبه خود بر عناصر تشــکیل دهنده
فرهنگ تأثیرگذار اســت .برخی جنبه های زندگی مدرن و تغییر
نگرش انســان نســبت به محیط را می ت وان تغیی رات مثبتی نامید
کــه در صورت هماهنگــی با ارزش ها و نیازهــای کن ونی و آتی
بشر می ت واند بسیار سازنده باشــد .تاثیری که محیط کالبدی بر
فرهنگ م یگــذارد برخی اوقات به جای ســازنده بودن ،زندگی
انســانها را به ســویی پیش م یبرد که گاه تصور م یشود ش رایط
در گذشته بهتر از این بوده است.
در بعد خرد ،تغیی رات عمده ای که در شــکل ،سازمان فضایی
و شــرایط ساختمان ها ایجاد شده است می ت واند در نحوه نگرش،
ارزشها ،شــیوه زندگی ،آداب و رسوم ،شکل و میزان ارتباطات و
به طور کلی فرهنگ مردم تأثیر گذارد؛ به طور مثال در گذشــته
حفــظ ح ریم خصوصی خان واده عملکرد اصلی خانه های ســن ّتی
بــود .حیاط مرکزی به طور ســن ّتی ســطوح متنوعــی از ح ریم و
قلمرو را به نمایش می گذاشــت؛ در حالــی که امروزه این ح ریم
خصوصــی ،ق ربانی ع وامل اجتماعی و اقتصادی شــده و اولویّت
اســتق رار فضاهایــی که ح ریم خصوصی را حفــظ کند به تدریج
تقلیــل یافته اســت؛ در گذشــته فضاهایــی مانند مفصــل ،میان
فضاهای بســته و باز با نام های پیش اتاق ،درگاه ،ای وانچه ،ای وان و
جلوخان و غیره وجود داشت ولی امروزه جایگاه این گ ونه فضاها
در فضاهای معماری تق ریب اً خالی اســت و همین موضوع موجب
شده که رفتارها و روش های زندگی جدیدی به اف راد القا شود که
با گذشته متفاوت خ واهد بود.
در مقیاس شهر ،یکی از ع وامل عمده ای که امروزه شهرسازان
بر آن بســیار تأکید می کنند فضای شهری به عن وان بستری ب رای
تعامل شــهروندان است .به نظر می رسد در اکثر شهرهای امروزی
عدم وجــود فضاهای باز شــهری و مکان هایی که افــراد بت وانند
مالقات و تعامل مؤثر داشــته باشــند موجب گسست اجتماعی و
بیگانگی در شــهرها شدهاست .از سوی دیگر به نظر می رسد در
شهرهای ای ران با ســاخت آپارتمان های مشابه ،کوچک مقیاس و
بدون ارتباط ،مفاهیمی مانند محله ،جامعه محلی و سایر مفاهیم
م رتبط با اینها ،بســیار کم رنگ شده و بسیاری از آداب و رسوم
از بین رفتهاســت .بدون شــک تأثیر ع واملی از قبیل ارتباطات و
مســائل اقتصادی در این تغیی رات فرهنگی دخیل بودهاند ولی در
ایــن پژوهش به تأثیر ع وامل محیط کالبــدی بر تغییر فرهنگ و
به موجب آن نقش شهرســازی در این فرآیند پرداخته م یشود.
یان گهل معتقد است با ورود اتومبیل به شهرها ،استخ وان بندی،

بافت و به طورکلی کالبد شهرها به شدّت با تغییر و تحول م واجه
گردید .به منظور ســازگاری بــا تعداد و حجــم اتومبیل ها معابر
گســترده تر شده و سلســله م راتب خیابان ها تغییر کرد .به دنبال
ایــن تغییر ،رفتــار اجتماعی و فرهنگ شــهروندان نیز به ناچار با
دگرگ ونی م واجه شــد؛ اگر زمانی یک خیابان اتومبی لرو به مسیر
پیاده تبدیل گردد ،فرصت های شــنیدن و شنیده شدن ب رای اف راد
به وجود می آید؛ صدای قدم هــای اف راد ،مکالمات آن ها ،صدای
آب روان به جــای ســروصدای اتومبیل ها جایگزین خ واهد شــد
(گهل.)10 :1987 ،
با ایــن توصیفــات ،از مصداق های تغییر فرهنــگ در ارتباط
با کالبد شــهر به طــور کلی می تــوان به تغییــر در ارزش ها از
درون گ رایــی به برون گ رایــی (فضای درون گ رای بــازار به م راکز
تجاری تجمالتی برون گ را مبدل گشــته) ،تغییر در اعتقادات (از
بین رفتن محرمیت در فضاهای معماری) تغییر در آداب و رســوم
(نداشــتن فضاهای تجمع و یا فضای بازی کودکان ،تغییر در زبان
(ورود کلمــات و اصطالحات گ وناگون و حذف شــدن برخی از
واژههــا) ،تغییــر در جهان بینــی (رفتن به ســمت تجم لگ رایی،
برونگ رایی به واسطه ساختمانهای مجلل و با نماهای دل ف ریب)
و غیره اشــاره نمود .البته این مسأله منحصر به ای ران نیست بلکه
در ســایر کشــورها و ملل نیز مصــداق دارد .بناب راین مســائل و
مشــکالتی از قبیل بیگانگی اف راد نسبت به یکدیگر ،گسستگی
اجتماعی ،ناهنجاری های رفتاری ،کم رنگ شــدن آداب و رسوم،
تغییــر در ارزشهــا ،تجم لگ رایی و ســایر مشــکالت فرهنگی،
ضرورت پرداختن به بررســی ع وامل و مؤلفه های مؤثر بر تغیی رات
فرهنگ را نشان م یدهد .در این پژوهش سعی بر این است که بر
تأثیر «جنب ههای کالبدی شــهر» بر «فرهنگ» تأکید شود.

پیشینة پژوهش
توج ه بــه اینکــه فرهنگ یکــی از اصل یت ریــن مؤلفههای
بــا ّ
شــکلدهنده شهرها اســت مطالعاتی که تاکنون در زمینه ارتباط
فرهنگ و کالبد شهر انجام گرفته عمدتاً در راستای بررسی تأثیر
فرهنگ بر کالبد شهر بودهاست.
عدهای مانند راپاپورت بر آن هســتند که معماری منازل به مرور
زمــان بر فرهنگ ســاکنان تأثیر می گذارد؛ از ســوی دیگر ،برخی
فرهنگها به طور جدی در ب رابر تغیی رات به واسطه کالبد معماری
مقاوم هســتند .به گفتــه وی خانه هایی که در آن هــا قلمرو زن و
مرد کام ً
ال متمایز اســت ،پیامهای متفاوتی در مورد ق واعد شــمول
به کودکان منتقل م یکند و متعاقب اً مســائل متفاوتی در مقایسه با
مکانهایــی که این ق واعد در آنها وجود ندارد به کودکان خ واهند
آموخت؛ مثــ ً
ا در خانه های کوچک کارگری انگلیســی و حتی
در باریــادا در لیمیا که کمبود فضا وجــود دارد اص راری در وجود
اتــاق پذی رایی در جلوی خانه می بینیم .به طور هم زمان در ام ریکا
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می بینیــم که هنگام بحث در مــورد تاثی رات ممکن کاهش اندازه
خانه چنین نتیجه گرفته م یشــود که اولین چیزی که باید حذف
شــود همان اتاق نشــیمن رسمی اســت .اث رات چنین تصمیم ها و
شــیوه زندگی و ارزش هایی که از آنجا نتیجه می شود قابل تعمق
هســتند؛ هم چنین اثبات شــده اســت که بچه هایی کــه در اتاق
پــدر و مادر م یخ وابند ،متفاوت از بچه هایــی که از کودکی اتاق
خصوصی داشــته اند پرورش می یابند .هم چنین م یت وان ادعا کرد
که نظم یا بی نظمی ،رسمی بودن یا غیررسمی بودن چنانچه ب رای
مثال ذکر شد وجود اتاق های پذی رایی رسمی یا غیررسمی ،صرف
غذا در اتاق نهارخوری یا در آشــپزخانه یا هر جای دیگر می ت واند
در فرهنگ سازی کودکان اثر داشته باشد (راپاپورت .)69 :1384 ،
ادوارد هال معتقد اســت رشتههای اصلی یک فرهنگ هم واره در
تمامی کالبد یک جامعه به هم تنیده میش وند .حتی «در تحقیقات
کمــی که روی نقش محیط کالبدی بر روند فرهنگســازی انجام
شده است مثالهایی در فرهنگهای متفاوت دال بر این موضوع پیدا
شدهاســت ».از نظر او اگر اتومبیــل را به عن وان جزئی جداییناپذیر
از شــهرهای امروز و عامل شکلدهنده کالبد کن ونی شهرها بدانیم،
اتومبیل م یت واند از این دو ط ریق بر فرهنگ تأثیر گذار باشد :جدایی
بشــر از محیط طبیعی خود و جلوگیری از تمــاس نزدیک اف راد با
یکدیگر (هال 173 :1385 ،و.)210
ارتباط فرهنگ با شــهر در دو مرحله قابل بررسی است :مرحله
اول این که فرهنگ ،چگ ونه بر اف راد ،تجارت ،ســازمان اجتماعی،
هنر و  ...تأثیــر م یگذارد و دوم این که م وارد مذکور ،چه تاثیری
بر شهر م یگذارند (ت رلی.)5-4 :2005 ،
در مقالــهای تأثیــر م راســم فرهنگی را بر تصویر ذهنی شــهر
بررســی کردهاند .آنها در این بررســی که در رتردام هلند انجام
گرفته ،بــه این نتیجه رســیدند که تصویر ذهنی شــهر به عن وان
یک مقصد فرهنگی ،به واســطه رویدادهــای فرهنگی ارتقا یافته
ولــی عناصر کالبــدی و قابل لمس آن مانند معماری شــهری و
شخصیت شــهر همچنان رو به افول اســت (ریچاردز و ویلسون،
.)1951-1931 :2004
برخــی تغییــر فرهنگ را تا حــد از بین رفتن جایــگاه خان واده
می دانند؛ به عنــوان نم ونه جین جیک وبز کــه از دیدگاه اجتماعی
به بررســی تأثیر کالبــد بر فرهنگ پرداخته ،مفهــوم خان واده را در
حــال نابودی می داند؛ وی از ع وامــل کالبدی مخرب فرهنگ این
گ ونه یاد می کند« :رانندگی در محلههای بدون اف راد پیاده و فضای
جمعی به این معضل خان وادهها دامن زده است ،وی رانکننده اصلی
ج وامع محلی اتومبیل است و نه م واد مخدر یا تل ویزیون» .هم چنین
قطعه بندی مســک ونی ب یحاصلی که در کوچه های بست به انزوا
می رســید و م راکز خ ریدی کــه تنها نقطه اتصــال آن ها با محلی
بودن ،خرج شــدن پول مشــت ریان محلی در آن ها بود را جزو سایر
نیروهای هماهنگ با فرهنگ اتومبیل م یداند (جیک وبز.)1388 ،

برخــی بیش تــر بــه بررســی ماهی ّــت تغیی رپذیــر فرهنگ و
انطباق پذیری آن بــا محیط کالبدی (به ویژه بــا محیط طبیعی)
پرداختهانــد؛ به عن وان نم ونه ابن خلدون شــرایط محیط طبیعی و
ش رایط محیط ساخته شده (شهری) را ت وامان در روند زندگی بشر
و تح ّوالت فرهنگی و اخالقی و رفتاری و درنتیجه باورها و عقیده
وی مؤثــر می داند .او مردم ســاکن اقلی مهای معتدل را کاملتر و
هنرمندانه تر از بقیه دانسته و آنان را از کج روی و انح راف به دور
می دانــد .هم چنیــن تأثیر آب و ه وا در اخالق بشــر را توصیف
نموده و خصوصیاتی چون عاقبت اندیشــی ساکنین کوهستان را
نتیجــه تأثیر محیط طبیعی می داند (نقی زاده .)66 :1381
از ســوی دیگر برخی نظیر آشــوری معتقدنــد :محیط امکان
کســب یا به کارگیــری برخــی ویژگ یهای فرهنگــی را ممکن
می ســازد ولی تعیی نکننده دگرگ ونی فرهنگی عمده نیســت به
عن وان مثال وی م ینوســید« :فوگی هــا در دماغه جن وبی ام ریکای
جن وبی در محیطی بســیار ســرد و ناســازگار بی جامه و بی خانه
م یزیســتند ».بناب راین م یت وان گفت کــه تاثی رپذیری فرهنگ از
کالبد شــهر و چگ ونگی این تاثی رپذیری اص ً
ال امری بدیهی نبوده
و قابل بررسی است (آشوری.)96 :1380،
معنــای نمادیــن محیــط مصنــوع و عناصــر آن در ه ریک از
تمدنهای بشــری گویای معنایی اســت که محیط به ذهن انسان
متبادر نمــوده و درنتیجه بر ادراک او از محیــط و رفتار او تأثیر
گذاشــته و در نهایــت فرهنگ او را شــکل می دهــد .هم چنین
محیطی بــه عن وان بخشــی از هویّت فرد یا جامعــه ایفای نقش
م ینمایــد و در نتیجــه آگاهانه و یا ناآگاهانه ارزشهای مســتتر
در خــود را کــه بر اســاس آن ها شــکل گرفته را بــه جامعه القا
می نماید .بسیاری از این ارزش ها در بدو امر موضوعاتی نامانوس
و ناهماهنگ با فرهنگ جامعه هســتند که به مرور عادی شده و
جامعــه آن را می پذیرد؛ به نحــوی که هرکس در ب رابر آن حرفی
بزند فردی ســن ّتی و مخالف توسعه و پیشــرفت شمرده می شود.
هر سیســتم فرهنگی اجتماعی در یک زیستگاه زندگی می کند
و بی گمان این محیط بر سیســتم فرهنگی اثر می گذارد .در این
زمینــه فرهنگ های برخی از گروههای اســکیمو نم ونه خ وبی از
سازگاری با ش رایط محیط است (نقی زاده.)65 :1381 ،
یکــی از جلوههــای بــارز تغییر کالبد شــهر و تأثیــر آن بر
فرهنــگ ،تغییــر مفهــوم "میدان" از گذشــته تا به امروز اســت؛
میدانی که در گذشــته جایــگاه فعالی تهای اجتماعی ،اقتصادی
و بســتر اصل یت رین تعامالت شــهرهای ما بوده اکنون با کاربری
متفاوت به گذرگاه اتومبی لها تبدیل شده و جایی ب رای تعامالت
اجتماعی ندارد (سلطان زاده.)1391 ،
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رویکــرد اخیر به مفهوم فرهنگ این اســت کــه فرهنگ ب رای
گروه های مختلف در مکان های مختلف و در زمان های مختلف،
معانی و ارزش های مختلفی دارد (شــکویی  .)205 ،1384فرهنگ
دربرگی رنده فعالی تهای روزمره و جنب ههای کالبدی م یشــود که
در آنها ارزشهای مردم شــکل م یگیرد در حالی که ف رایندها و
چگ ونگی ارتباطات میان مردم شــهر ،خرده فرهنگها را شــکل
م یدهد )Miles, 2007: 29-30( .فرهنگ نه فقط به معنای تسلط
بر فنون و مهارتها و شــیوههای رایج در حوزه هنر ،موســیقی و
ادبیات اســت ،بلکه شامل نحوه کوزهگری ،خیاطی یا خانهسازی
هم م یشود .محصوالت و فرآوردههای فرهنگ به آثار برجستهای
چون تابلوی نقاشــی هنرمندی مشــهور منحصر نم یشود و حتی
آوازهای خیابانی هم به اصطالح عامیانه جز فرهنگ به حســاب
م یآیــد (پهلــوان .)42 :1390،ارکان فرهنــگ در ج وانب عناصر
شــناختی ،ارزش ها ،باورها ،هنجارها و نشــانهها قابل تقسی مبندی
م ینمایــد (محمدی اصل .)135 :1391 ،از عمدهت رین ویژگ یهای
فرهنگ این اســت که اکتسابی ،مشــترک ،نمادین ،دارای شمول
همگانی و جامــع اســت ( .)Kottak, 2002: 268-270راپاپورت
معتقد اســت فرهنــگ مجموعه ق واعدی را م یآف ریند که شــکل
ســاخته شده بازتابی از آن اســت .مردم توسط فرهنگ ،مجموعه
ارزش هــا ،باورهــا ،جهانبینــی و نظامهــای نمادین مشــترک به
محیــط خود معنی م یدهند و فضای بی هویّت را به مکان تبدیل
نمی کننــد (حبیب .)146 :1381 ،فرهنگ عموماَ شــامل دو گروه
از پدیدهها اســت ،پدیدههای رفتاری یا مادی و پدیدههای فکری
یــا غیرمادی .فرهنگ مادی به آن گروه از عناصر فرهنگی اطالق
م یشود که به صورت مســتقیم به وسیلة یکی از ح واس ما قابل
تشــخیص هستند ،یعنی م یت وان آنها را دید ،شنید یا لمس کرد
و ...بناب راین هر شیء در هر فرهنگ پدیدة فرهنگی خاص است.
اشیا سادهت رین اشــکال فرهنگ مادی هستند .از این اشکال ساده
م یت وان به اشــکال بسیار پیچیدهای رســید ،همچون رفتارها که
در آنهــا روابط پیچیده اندامی با موقعی تهای کالبدی ،اشــیا و
وضعی تهــای اجتماعی پی وند م یخورند ،ولی همچنان بخشــی
از فرهنگ مادی به شــمار م یآیند .رفتارهای زنی روســتایی ب رای
پختــن نان ،فروشــندة لباس در فروشــگاهی بزرگ یا ســخن رانی
اســتاد دانشــگاه در کالس درس همگی بخشی از فرهنگ مادی
هســتند .هنر یکی از بارزت رین اشــکال فرهنگ مادی اســت که
امروزه شــاخهای ویــژه در علم انسان شناســی بــه آن اختصاص
دارد .ولــی فرهنــگ غیرمادی به پدیدههایی اطالق م یشــود که
مســتقیم اَ توســط ح واس قابل دریافت نیستند .شــعری باستانی
یا ت رانهای روســتایی ،خاطره ،اســطوره یا افســانه ،باورها و عقاید
سیاســی ،تفکر یا باور معنوی همگی اشــکال فرهنگ غیرمادی

هستند (فکوهی .)107 :1391 ،فرهنگ مادی به پدیده هایی گفته
می شــود که با م وازین سنجشــی قابل اندازه گیری هستند ،مانند
فن هــا ،ابــزار ت ولیدی ،شــیمیایی و ...ولی فرهنــگ غیرمادی به
موضوعــات و م واردی اطالق می شــود که بــا م وازین کمی قابل
اندازه گیری نبوده و به آسانی نمی ت وان با مقایسه آن ها را ارزیابی
نمــود ،مانند زبان ،باورها ،هنرهــا و( ...روح االمینی .)20 :1383 ،به
عبارت دیگر فرهنگ مادی شــامل همه وسایل و ابزارهای مادی
و آن چه به دســت بشر از ماده طبیعی ساخته م یشود و عالوه بر
آن شیوه ها و ف رایندهای ساخت آن ها می شود؛ و فرهنگ معنوی
شامل ارزش ها ،دیدها و باورها ،اندیشه ها ،دانش ها و فن ها و دین
و آداب و سنن ،علوم و فلسفه و ادبیات و هنر و همه فرآورده های
ذهنی انســان اســت (آشــوری .)114 :1380 ،فرهنگ غیرمادی به
موضوع ها و مسائلی گفته م یشود که قابل اندازهگیری با م وازین
کمی نیســت و به آســانی نم یتــوان آنها را مقایســه و ارزیابی
نمــود ،مانند معتقدات ،ض وابط خویشــاوندی ،زبان ،هنر ،ادبیات،
رســوم و ،...که هویّــت فرهنگی جامعه را تشــکیل م یدهد و در
نتیجــه از دســت دادن یا به عاریــت گرفتن آن ضایع های اســت
کــه قومی ّت هر گــروه اجتماعی را تهدید م یکنــد .هر فرهنگ
غیرمــادی تنها از ط ریق تبدیل به فرهنگ مادی (به شــکل کامل
یــا جزیی)( ،پایدار با موقت) ،م یت وانــد ب رای اف راد قابل فهم و در
قالــب رابطه ای فرهنگی درک و تحلیل شــود .به عن وان مثال هر
اســطوره باید به قصهای مکتوب تبدیل شــود تا قابل درک گردد
یا هــر باور ،به عن وان مثــال احت رام به فرد مســن ،باید به حرکتی
مانند بلند شــدن در ب رابر او تبدیل شــود .هر پدیده فرهنگی غیر
مادی م یت واند به ب ینهایت شــکل در قالبهای مادی ق رار گیرد
(فکوهــی .)108 :1391 ،در زمینههــای فرهنگــی غیرمادی ،روند
پذیــرش دارای پیچیدگ یها و پیوســتگ یهای روحــی ،عاطفی،
روانی ،عقیدتی و سن ّتی است که به آسانی نم یت وان اندازهگیری
و یــا با فرهنــگ جامعه دیگر مقایســه نمــود .پدیدههایی چون
اعتقادات ،نظام خویشــاوندی ،زبان ،هنر ،ادبیات ،ذوقیات ،آداب
و رســوم و ســنتها از آن جملهاند (روح االمینــی.)109 :1368 ،
همانگ ونــه که در نمودار شــمارة  1مشــاهده م یشــود ،در الیة
مرکزی فرهنــگ ،جهان بینی ق رار دارد که قلــب تپنده آن تلقی
می شــود .در الیه دوم ارزش ها و باورها ق رار دارند که شامل زبان،
ارتباطات ،معماری ،ابزارها ،حقوق و ق وانین ،غذا ،پوشــش و سایر
عناصر مادی اســت .در این تقسیم بندی فرهنگ هم مادی و هم
معنوی اســت .هرچه از الیه های بیرونی بــه درونی حرکت کنیم
فرهنــگ ،معنوی تــر و ذهنی تر و در جهت عکــس آن مادی تر
می شــود .البتــه اقتصــاد می ت واند هم بــه عن وان بلوک ســازنده
جهان بینی فرهنگ تلقی شــود و هم می ت واند فرآورده آن باشــد
(اب والقاسمی.)171-170 :1385 ،

بــه طور کلی می ت وان عناصــر فرهنگ را به چهار بخش اصلی
تقســیم نمود که ســایر عناصر ،زیرمجموعه این چهار عنصر ق رار
دارد .زبان :مجموعهای از عالئم و ق وانین است که به روشی معنادار
در کنار یکدیگر ق رار م یگی رند تا سیســتم ارتباطی پیچیده ای را
به وجود آورند .هنجارها ،انتظارات فرهنگی خاص هســتند که هر
فرد در هر ش رایط مشخص چگ ونه برخورد کند .در واقع هنجارها،
اندیشــههایی هســتند درباره رفتارهایی که بــرای اعضای گروهی
خــاص ،رفتاری صحیح تلقی م یشــوند .عقایــد ،باورها و نظ رات
مشــترکی هســتند که به طور جمعی در هــر فرهنگ وجود دارند
ِ
اســاس بســیاری از هنجارها و ارزش ها نیز هســتند.
و ایــن عقاید
ارزشهــا ،به طور عمیقی با عقاید در ارتباط هســتند و عبارتند از
اســتانداردهای انتزاعی در هر گروه یا جامعه که اص ولی ایدهآل را
از آن چــه که مطلوب و به لحاظ اخالقی صحیح اســت ،تع ریف
م یکنند.
کالبد شهر
"شــکل یا فرم شهر" وســیع ت رین مفهوم وابســته به شهر است
که م یت وان گفــت تق ریب اً دربرگی رندة تمــام واقعی تهای موجود
شــهر است« .کلیه عناصر محیطی اســت که انسان به طور بالقوه
می ت واند در ارتباط با آن ق رار گیرد( ».پاکزاد )101 :1386 ،بناب راین
م یت وان گفت تمامی اطالعات واقعی در محیط شهر شکل شهر
خ وانده می شود .عناصر تشکیل دهندة شکل شهر می ت واند مادی
یا غیرمادی باشــد .به همین دلیل تمامــی جنبه های عملکردی،
اقتصادی ،اجتماعی ،ارتباطی و کالبدی محیط یا شــهر را شامل
می شود.
«شــکل شــهر در حقیقــت ظرفی اســت که امــکان می دهد
فعالیت های شــهری در آن بــه وقوع بپی وندد .از نظــر برخی ،مث ً
ال

مقیاس کالن

در مقیــاس کالن ،ســه رویکــرد اصلــی و عمــده در رابطه با
تأثیر محیــط طبیعی بر انســان عبارتنــد از :جبرگ رایی محیطی،
امکانگ رایی و اک ولوژی فرهنگی.
جبرگرایی محیطی :2مشــهورت رین نســخة جبرگ رایی محیطی
بیانگر تاثیــرات اقلیم بــر گ وناگ ونی اجتماعی اســت .جبرگ رایان
معتقدنــد اقلی مهای گرم بــه مردم کندذهن و احساســاتی که ب رای
ساختن فرهنگ خود ضعی فاند ،منجر م یشود .در حال یکه حاصل
اقلی مهای سرد و تاریک مردمی عبوس ،ترشرو و وس واسی است .در
حال یکه محی طهای معتدل بیشتر مســتعد وسعت یافتن تمدنها
هســتند .منظور اصلی این تفکر که از دوران باســتان وجود داشــته
این است که فعالی تهای بشــر در ارتباط مستقیم با محیط زیست
قــرار دارد .بق راط ویژگ یهای مــردم در مکانهای خاص را به ع وامل

رویکردی تحلیلی به تاثیر کالبد شهر بر فرهنگ با تاکید بر بافت شهری (مطالعه موردی :شهر قزوین)
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جغ رافی دانان ،شــکل شــهر فقط مورف ولوژی شــهر اســت .به این
معنا که دربرگی رنده بافت کالبــدی ،عملکردهای اداری و صنعتی
و مجموع ســاختمان هایی اســت کــه معرف فضایــی پدیده های
شــهری هستند .اگر واژه شناســی ف ولی را در این مورد به کار ب ریم،
شکل شــهر همان جنبه های کالبدی شــهر 1خ واهد بود که خود
ممکن است فضایی یا غیرفضایی باشد ».امروزه عمده اندیشمندان
شهرسازی "شــکل شهر" را اعم از کالبد شهر می دانند .بناب راین در
این پژوهش ،منظور از کالبد شــهر جنب ههای کالبدی شکل شهر
اســت که به طور کلی با مفاهیمی مانند ســاختار کالبدی شــهر،
الگوی شهر و بافت شهر قابل تع ریف است (بح رینی.)57 :1382 ،
از سوی دیگر ،منوچهر مزینی مظاهر بصری شهر را به دو بخش
جســم و جان شهر تقســیم می کند و معتقد اســت ب راي تحليل
جسم شهر
علمي مظاهر بصري شــهر ،باید نخســت تحت عن وان
ِ
آنچه كه چهره ،سيما و پيكر شهر نام نهاده شده مورد بحث ق رار
داده شود و سپس جا ِن شهر را كه اجزاي آن را فعالي تهاي جاري
شهر ،خصوصيات سينتيك شهر و صدا و بو ناميده است؛ اين كه
روحية شــهر كه متشــكل از اين هر شش عامل است كام ً
ال تبيين
شود (مزینی.)56-55 ،1377 ،
در این پژوهش آنچه که تحت عن وان کالبد شهر از آن نام برده
"جسم شهر" از دیدگاه منوچهر مزینی است.
م یشود در واقع همان
ِ
بر اســاس نظ ریه منوچهر مزینی ،در یک دســتهبندی ،کالبد شهر
به دو دســته اصلی جسم شهر و جان شــهر قابل تقسیم است که
جسم شهر ،خود شــامل چهره( ،به تع ریف لینچ)152-89 :1385 ،
سیما و پیکر شهر و جان شهر نیز دربرگی رنده فعالي تهاي جاري و
خصوصيات سينتيك شهر و صدا و بو است .هم چنین در نهایت،
مجموع این شش عامل را روحیه شهر م ینامد.
ب رای بررســی چگ ونگی تأثیر کالبد شــهر بر فرهنگ ابتدا باید
به بررسی چگ ونگی ارتباط و تعامل انسان با محیط پرداخته شود:
رویکردهای تعامل انسان و محیط
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محیطی خاص آنجا نســبت م یدهد ،مانند رط وبت ،ارتفاع از سطح
دریا ،ع وارض زمین و ...در حال یکه ارســطو معتقد است حوزههای
اقلیمی جهان از قبیل سردسیر ،گرمسیر و معتدل نحوه زندگی مردم
جهان را تعیین میکنند (.)Johnson et al, 2001: 204- 212
امکانگرایــی : 3برخــی از امکانگ رایان به شــدّت با هر نقش
شــاخصی ب رای ع وامل محیطی در بیان تنوع اجتماعی و فرهنگی
ورای ســایر مــوارد مخالف هســتند؛ مثل نبود کشــت آناناس در
گ رینلنــد دانمــارک .در حال یکه آنهایی که موضــع متعادلتری
توج ه م یکنند که محیط زیســت
دارنــد به روشهای زیرکانــهای ّ
توســط آنهــا م یت واند ویژگ یهــای فرهنگی را محــدود کرده یا
وسعت بخشد .امکانگ رایی نه نظ ریه است و نه فرضیه ،بلکه روشی
است که روابط عل ّی جبرگ رایی محیطی که آنقدر هم ساده نیست
را به سادگی بیان م یکند (.)Johnson et al, 214
اکولــوژی فرهنگــی 4دربرگی رنــدة تعامالت سیســتماتیک
ع وامل محیطی ،تکن ولوژی و رفتار انســانی است که ب رای تحلیل
فرآیندهای ســازگاری ج وامع خاص تحت شــرایط محیطی خاص
از روشهای علوم اجتماعی اســتفاده م یکند .ژولیان اســت وارد 5در
ســال  1955اک ولوژی فرهنگی را تع ریف کــرد؛ اک ولوژی فرهنگی
توج ه اندیشــمندان علوم محیطی
جبرگ رایــی محیطی را که مورد ّ
قــرن  19و  20بــود ،مورد انتقاد قــرار می دهد .اک ولــوژی فرهنگی
هــم چنین دیدگاه امکانگ رایی را نیز نقــد م یکند ،دیدگاهی که
م یگ وید محیط به پدیدههــای فرهنگی اجازه ظهور م یدهد ولی
بــرای آن جایگزینی وجود دارد؛ و تضمینی نیســت که هر امکان
خاصی به موجودیت مادی منتهی گـ�ردد( (�Lenvinson and Em
 .)ber 1996, 267اک ولــوژی فرهنگی که بــا نامهای دیگری چون
ن وتطورگ رایی 6و انسانشناسی محی طشناختی 7نیز شناخته م یشود
شــاخهای از انسانشناســی اســت که رابطه میان انســان و ج وامع
انســانی با محیط و تحول این رابطه و تأثیر متقابل این دو عامل را
مورد مطالعه ق رار م یدهد( .فکوهی.)215 :1382 ،

و شایســتگ یها را در خود دارد که حداقل بخشــی از آن توســط
محی طهای جغ رافیایی ،اجتماعی و فرهنگی تعیین م یشود .موضع
احتمالگ رایان این گ ونه اســت :با در نظر گرفتن فرد  Aبا شــرایط
 aو  bو  cکــه در محیــط  Eو با ویژگ یهای  dو  cو  fو با انگیزش
ب رای انجام عمل  Mق رار گرفته اســت ایــن احتمال وجود دارد که
فــرد  Aرفتار  Bرا انجام دهد .بر اســاس اعتقاد به جبرگ رایی ،وقتی
مردم آزادانه عمل م یکنند تحت کنترل ت وارث (ویژگی های ذاتی)
و محیط اط راف خود هســتند .جبرگــرای محی طگ رایی به عن وان
شاخهای از نظ ریه تکامل محیط را تعیین کننده اصلی رفتار انسان
م یداند .در این نظ ریه ،محیط به معنای محیط جغ رافیایی یا زمین
فرض شدهاست .معتقدان به جبرگ رایی ،کارکرد محیط ساختهشده
را نیز این گ ونه فرض م یکنند .رویکرد جبری رابطه محیط و رفتار
را رابطهای عل ّی م یداند.
تری یاندیــس در فرهنگ و رفتار اجتماعی ارتباط زیســتبوم،
فرهنگ و رفتار را این گ ونه بیان م یکند:
رفتاری اجتماعی

فرهنگ

زیست بوم

نمودار شمارة  :2چهارچوب نظری مطالعه زیستبوم ،فرهنگ و رفتار؛
ماخذ :تری یاندیس28 : 1378 ،

مردم ب رای پاســخ بــه تمایالت خود به محیــط رجوع م یکنند؛
بعضی محی طها ممکن اســت به تمایــات نهفته یا ناخودآگاهی
پاســخ گ ویند که بــا قابلی تهای الگــوی ویــژهای از محیط بروز
م یکنند .به عن وان مثال در تص ویر شــمارة  1مشــاهده م یشود که
آبنما شــرایط آبتنی را به وجود آورده در حالی که آب نما ب رای
چنین عملکردی ســاخته نشــده بلکه پس از ســاخته شدن چنین
زمینهای را ف راهم آورده است.

مقیاس خرد

در مقیاس خرد در مورد رابطه محیط و رفتار ،چهار موضعگیری
نظری قابل تشخیص است :رویکرد اختیاری ،8رویکرد امکانگ را،9
رویکرد احتمالگ را 10و رویکرد جبری( 11لنگ.)115-114 :1390 ،
رویکرد اختیاری معتقد است که محیط هیچ اثری بر رفتار انسان
توج ه به اینکــه ب رای رفتار انســان محدودیتهای جدی
نــدارد .با ّ
مثل بعضی از ویژگ یهای زیســت شــناختی وجــود دارد ،رویکرد
اختیاری غیر قابل دفاع اســت .امکانگ رایان محیط را تأمی نکننده
رفتار انســان و کمــی بیش تر از آن م یداننــد .این رویکرد محیط
را شــامل مجموعهای از فرصتهای رفتاری می داند که بر اســاس
آن ممکن اســت عملی رخ دهد یا ندهد .تحلیل رفتارهای انســان
نشان م یدهد که مردم به اندازهای که امکان گ رایان فرض م یکنند
در رفتار خود آزادی عمــل ندارند .هر فرد مجموعهای از انگیزهها

تصویر شمارة  :1آب تنی در آب نما؛ مأخذURL1 :

روش پژوهش
توج ه به طیف وســیع مطالعه ،در م راحــل مختلف پژوهش،
بــا ّ
از روش های متفاوت شــد .تحقیق بر پایــه روش تحلیلی آمیخته
(کیفــی و کمی) اســت .در مرحلــه اول تا چهــارم پژوهش ،ب رای

نمودار شمارة  :3رویکردهای تأثیر محیط بر انسان؛ ماخذ :نگارندگان

رویکردی تحلیلی به تاثیر کالبد شهر بر فرهنگ با تاکید بر بافت شهری (مطالعه موردی :شهر قزوین)

رســیدن به چهارچوب نظری پژوهش از روش تحلیل محت وای متن
استفاده شد .در مرحله پنجم ،بر اساس مطالعات پايه و چهارچوب
نظري ،مدل تحليلي تحقيق تدوين گردید و بر اســاس آن مدل ،با
بيان چگ ونگي ارتباط فرهنگ و كالبد شــهر و ذكر ابعاد ،مؤلفه ها
و شــاخص هاي اين دو مفهوم ،بررســي نم ونه موردي ميســر شد.
مرحله ششــم پژوهش را مطالعــات میدانــی و زمینه یابی ،عنصر
اصلی را تشکیل م یدهد .مطالعه موردی پژوهش از نوع توضیحی
اســت ،به گ ونهای که پس از تدوین مدل مفهومی به بررسی روابط
توج ه به موضوع تحقيق ب راي مطالعه تاثير
مطرح شده م یپردازد .با ّ
كالبد شــهر بر فرهنگ ،نم ونه موردي بايد طوري انتخاب م يشــد
كه مؤلفههاي کالبد شــهر (به عن وان متغی ّر مســتقل) دســتهبندی
شــده و تأثیر آنها بر مؤلفههای فرهنگ (به عن وان متغی ّر وابســته)
توج ه به اينكه فرهنگ به عن وان
سنجیده شــود از ســوي ديگر با ّ
يك مفهوم پ ويا از عامل مهم اقتصاد نيز تاثي رپذير اســت ،بناب راين
در تهیه پرسشــنامهها دقت شد كه آنها به لحاظ سطح اقتصادي
و درآمد ،داراي شــرايط تق ریب اً مشابهي باشند .همانگ ونه که گفته
شــد ،در بخش مشاهده از روش زمینه یابی و روش میدانی استفاده
شدهاست.
اصل یت رین پرسش های پژوهش این است که آیا بین بافت شهر
و فرهنگ رابطه معنادار وجود دارد؟
سایر پرسش ها عبارتند از:
الف) آیا بین بافت شــهر در مقيــاس كالن با باورهای فرهنگی
رابطه است؟
ب) آیا بین بافت شهر در مقياس مياني با ارزشها و هنجارهای
فرهنگی رابطه است؟
ج) آیــا بین بافت شــهر در مقياس خرد با زبــان فرهنگ رابطه
است؟
نمونه موردی
بــه دلیل گســتردگی مفهوم "کالبد شــهر" ،در مطالعــه موردی
پژوهش ،بهطور مشــخص به تأثیر "بافت شــهر" بر فرهنگ پرداخته

شــد؛ بافت شهر قزوین بر اســاس ویژگ یهای آن به چهار دسته
قابل تقســیم است که در نقشه شــمارة  1به تفکیک نشان داد
شده است.
الف) بافت تاریخی قزوین
بافت تاریخی شــهر قزوین ،به طور عمــده در دوران صفوی
(شاه تهماسب) شکل گرفتهاست .مقر حکومت در این دوران،
در مرکز شــهر ق رار داشته و داخل آن ،عمارتهایی بنا گردیده
بود که امروزه ،باقیمانده آن ،سردر عال یقاپو و چهلستون است
که هم اکنون ساختمان -موزه شهر م یباشند .در این مجموعه،
مســاجد ،کاروان ســراها ،ســراها و بازارهایی اســت که دارای
توج ه هستند .از برجستهت رین بناهای
ارزشهای تاریخی در خور ّ
فوق م یت وان مسجدالنبی ،کاروان س رای شاه ،کاروان س رای وزیر،
بازار قیص ریه ،کاروان ســرای حاج رضا و مجموعه س رای سعادت را
نام برد.
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بافت قدیمی شهر شامل بافت تاریخی و بخشی از بافت میانی
شــهر بوده و توســعه شــهر را از دوران صفوی تا اولیــن اقدامات
شهرســازانه رضاشــاهی ،در بر م یگیرد .در ایــن بافت ،واحدهای
مســک ونی ،اغلب از ط ریق کوچ ههــا ،در نقطهای در داخل مح لّه با
یکدیگر تالقی م یکردند .این مکان عالوه بر این ویژگی ،جایگاه
اســتق رار عناصر خدماتی مح لّه مانند مســجد ،تکیه یا حســینیه،
حمــام ،آب انبار ،مغازههای خردهفروشــی نیز بوده که مرکز مح لّه
را تشــکیل م یداده اســت .این م راک ِز محلهای از ط ریق شــبکهای
از گذرگاههــای اصلی به یکدیگر م ربوط م یشــدند .این م راکز به
دلیل عملکردشــان محل ارتباط اف راد محله ،تجمع و بازی کودکان
و م راکز خ رید مایحتاج روزانه بودند .تق ریبا  90درصد بناهای می راثی
و تاریخــی در محــدوده مح لّه های قدیمی شــهر قــرار گرفتهاند
(رفیعیان و همکاران.)176 :1391 ،
ج) بافت میانی قزوین
بافت میانی شــهر قزوین عمدتا مشــتمل بر منطقه دو شهرداری
قزویــن و در برگی رنده ن واحــی بابایی و آزادگان اســت .مه مت رین
ن واحــی در بافــت میانی شــهر عبارتنــد از :مح لّه توحیــد ،خیام،
فلســطین ،پادگان ،نادری و ن واب .توســعه این بافت و شکلگیری
کاربریهای موجــود در این مح لّه ها طی دهههــای  1330و 1370
اتفاق افتاده است.
د) بافت نوساز و جدید قزوین
بخش نوساز شــهری بخش عمده از منطقه سه شهرداری (ن واحی
شهرک مهدیه و مینودر) و همچنین بخشهایی از منطقه  2شهرداری
را تشــکیل م یدهد .مه مت رین مح لّهها در این ن واحی عبارتند از مح لّه
پ ونک ،مینودر ،ک وثر ،حافظیــه ،نوروزیان و
مالصدرا .در این ن واحی خانههای آپارتمانی،
مجتمعهای مســک ونی و انبوهســازیهای
تعاون یهای مســکن بخش عمده از توسعه
شهر را در دهه گذشته به نمایش م یگذارد.
بافت شهری در این ن واحی ،منظم با الگوی
طراحی
شــط رنجی و خیابانهــای از پیش ّ
شده است (رفیعیان و همکاران.)177 :1391 ،

بحث و یافت هها
در مــدل مفهومی (نمودار شــمارة ،)4
فرهنــگ بــه عن وان یــک مفهوم وســیع،
تمامی وجوه و ابعاد زندگی بشــر را در بر
م یگیــرد .فرهنگ به دو بخــش مادی و
غیرمادی تقسیم شده که بخش غیرمادی
آن به چهار بخش زبــان ،هنجارها ،عقاید
و ارزشهــا و فرهنگ مــادی به دو بخش

رفتارهای ثابت و خروج یهای مادی تقســیم پذیر اســت؛ درواقع
این بدین معناســت کــه جلوههای بصری و ملمــوس فرهنگ در
دو بخــش قابلیت مشــاهده شــدن دارد :یکی از ط ریــق رفتارهای
دائمی اف راد و دیگری از ط ریق تمامی ســاختههای دســت بشر ،از
صنایع دســتی کوچک م ربوط به هر قومیت گرفته تا ساختمانها،
فضاهای شــهری و تمامی ابعاد محیــط مصنوع .در نهایت اینکه
شــاخ صهای قابل ســنجش مؤلفههای مادی و غیرمادی فرهنگ،
دارای ارتباط دوســویه با یکدیگر هســتند به گ ونــه ای که تغییر
هرکدام بر دیگری تاثیرگذار است .بدین مفهوم که جداگزینی این
دو بعد مادی و غیرمادی را از یکدیگر غیرممکن ساخته است؛ در
واقع م یت وان گفت که به دلیل گســتردگی زیاد مفهوم «فرهنگ»،
به نوعی در این تحقیق ،تأثیر ابعاد مادی فرهنگ بر ابعاد غیرمادی
آن بررسی شده است.
آیــا میان بافت شــهر و فرهنگ رابطه معنــادار وجود دارد؟

وجود رابطه معنادار میان بافت شــهر و فرهنگ اولین فرضیه اصلی
ایــن پژوهش اســت .در رد یا اثبات این فرضیــه در مطالعات کمی
ایــن پژوهش ،گ وی ههــای متعــدّدی در نظر گرفتــه و در بافتهای
مختلف شهر قزوین به آزمون گذاشته شد .ب رای درک بهتر موضوع،
برداشت ذهنی شــهروندان از کالبد شهر و چارچوب فرهنگی خود
پاســخگ ویان نسبت به آنچه خود را به آن منتســب م یدانند ،با دو
گ ویه طرح اندازهگیری شد که پاسخها نشان داد صفتی که اف راد ب رای
توصیف کالبد شــهر به کار م یگی رند بــا چارچوب فرهنگی خود
ارتباطی ندارد و متأثر از آن نیســت .شــدت تأثیر کالبد بر فرهنگ
در نظر بیشتر پاســخگ ویان در کلیه بافتهای محل سک ونت باال
بیان بوده اســت .برخی از اف راد ســاکن در بافتهای مختلف شدت
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معناداری وجود دارد .روند پاســخها نشــان داد با حرکت از سمت
بافت تاریخی به ســمت بافت نوســاز و مدرن از تأثیر بافت محل
سک ونت بر اعتقادات کاسته شده و پاسخها بیش تر به سمت نبود
م وافقت گ رایش دارد.

تأثیر بافت بر فرهنگ را متفاوت بیان کردهاند .پاســخها نشــان داد
هرچــه از بافــت تاریخی به ســمت بافت جدید و مــدرن حرکت
م یشــود از می زان تأثیر کالبد بر زندگی روزمره کاســته م یشود .از
طرفــی رابطه معناداری میان تأثیر بافــت بر روی اعتقادات نیز برق رار
اســت .اگرچه به عقیده ساکنان در بافتهای مختلف اثر کالبد در
شــکلگیری اعتقادات کم بوده اما در بافتهای مختلف می زان این
موضوع متفاوت اســت .نتایج نشان داده که ســاکنان بافت جدید و
نوســاز کمتر از دیگر بافتها به این تأثیر واقف هستند و در مقابل
کسانی که در بافت تاریخی ســک ونت دارند تأثیر این موضوع را به
نسبت ،بیشتر برشمردهاند .در یافتهها مشاهده شد که با حرکت از
بافت تاریخی به سمت بافت نوساز اف راد بیشتری از اسامی رسمی
استفاده م یکنند و از می زان استفاده از اسامی غیر رسمی و نمادها و
نشانهها کم م یشود .بناب راین میان بافت و زبان فرهنگ رابطه معنادار
وجود دارد .در ادامه نیز تج رب ههای اف راد از بیان وضعی تهایی که در
آن ب راساس کالبد موجود کنش فرهنگی خاص را انجام داده باشد،
نشان داد که اغلب اف راد با تأثیر از محیط و کالبد پی رامون خود دست
به رفتارهایی متناسب با آن زدهاند.

آیا بین كالبد شهر در مقياس مياني با ارزشها و هنجارهای

آیا بین كالبد شــهر در مقياس خرد بــا زبان فرهنگ رابطه

اســت؟ ب رای درک رابطه میــان مقیاس خرد (چهره شــهر) و زبان
طراحی شــد که بت وان از ط ریق آن سهم کالبد
فرهنگ ســؤاالتی ّ
را در گفتــار روزمره شناســایی کرد .آنچه از پاســخهای اف راد در
بافتهای مختلف اســتخ راج شد ،نشــان داد که به طور کلی اف راد
متاثر از کالبد پی رام ونی خود البته در مقیاس خرد آن ،تغیی راتی در
توج ه در این
گفتار روزمره خود به وجود آوردهاند ،اما نکته شــایان ّ
میان آن اســت که این تغییر و تأثیر بســیار اندک مبتنی بر بافت
محل ســک ونت اف راد بوده و تق ریبــاَ در تمامی بافتها این موضوع
صادق اســت .با این توصی فها نتیجه م یشود چهرة شهر بر زبان
فرهنگ اف راد تأثیر دارد اما ب رای آنکه بگ وییم تا چه اندازه معنادار

آیا بین كالبد شهر در مقياس كالن با باورهای فرهنگی رابطه

اســت؟ آنچه به عن وان مقیاس کالن از بافت شهر در این پژوهش
مد نظر گرفته شــد ،شــکل یا پیکر شهر اســت .با طرح سؤاالتی
ســعی شد تا رابطه میان پیکر شــهر و باورهای فرهنگی در سطح
کالن مورد بررســی ق رار گیرد .نتایج نشــان داد کــه در بافتهای
مختلف ،شــدت تاثیری که اف راد از شکل شهر م یگی رند متفاوت
اســت .این موضوع در بافت تاریخی و سپس قدیمی بیش تر و به
نســبت در بافت میانی در حد متوسط و در بافت جدید و نوساز
کمتر اســت .بناب راین م یتــوان نتیجه گرفت کــه میان بافتهای
مختلف و تأثیر شکل شهر بر باورهای فرهنگی ساکنان شهر رابطه
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فرهنگی رابطه است؟ کالبد شهر در مقیاس میانی همان سیمای
شــهر در نظر گرفته شــد .در مطالعات کمی ایــن پژوهش ،ب رای
بررسی رابطه میان سیمای شــهر با ارزشها و هنجارها ،گ وی ههایی
طــرح شــد .یافتههــا بیانگر این موضوع اســت کــه در بافتهای
مختلف ســاکنان نظ رات متفاوتی را در ارتباط با تأثیر سیمای شهر
بر ارزشها و هنجارهای خود داشــتند .یافتهها نشــان م یدهد نوع
بافتهای مختلف بر تج ربه اف راد در تاثیری که ســیمای شــهر بر
روی ارزشها یا هنجارهای آنها گذاشــته متفاوت بوده اســت .این
تفاوت و شــدت تأثیر به ت رتیب هرچه قــدر از بافتهای تاریخی،
قدیمــی ،دور شــده و به بافت میانی و ســپس مــدرن نزدیکتر
م یش ویم کاسته م یشود.
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بوده و در بافتهای مختلف این رابطه چگ ونه است باید محتاطتر
برخــورد کرد .چ راکه به رغم آن که نــوع بافتها تأثیر چندانی در
زبان فرهنگ نداشته اما شــدت همبستگی درجه ضعیفی از تأثیر
را نشان داد.
در نهایــت جایگاه مفهوم فرهنگ در ارتباط با شــهر (جســم و
جانشــهر) و تمامی مؤلفهها و شاخ صهای آنها در مقیاس خرد،
میانی و کالن در نمودار شــمارة  5قابل مشاهده است .در این مدل
نهایی ،شــهر و فرهنگ به عن وان دو مفهــوم اصلی در نظر گرفته
شدهاند که شهر خود به دو بخش جسم و جان تقسیم شده؛ جان
شهر در ارتبط مستقیم با ابعاد اصلی فرهنگ غیرمادی یعنی زبان،
ارزشها ،هنجارها و باورها ق رار دارد و جسم (کالبد) شهر در قالب
بافت شــهر و در سه بعد چهره ،سیما و پیکر در ارتباط مستقیم با
فرهنگ مادی ق رار م یگیرد.

نتیج هگیری
به طور کلی نتیجه اصلی این پژوهش این اســت که فرهنگ به
عن وان یک مفهوم بسیار وسیع ،کالبد شهر را نیز در دل خود جای
م یدهد و ارتباط دو ســویه فرهنگ و کالبد شهر بدیهی است؛ با
توج ه به گستردگی مفهوم "کالبد شهر" ،مطالعه تأثیر نوع بافت بر
ّ
عناصر فرهنگ منطقی به نظر می رسد.
همانگ ونه که گفته شــد در ارتباط با رابطه بافت شهر و فرهنگ
ایــن نتیجه حاصل گردیــد که رابطه معناداری میــان تأثیر بافت بر
اعتقادات برق رار است ولی عناصر بیرونی فرهنگ بیشتر از عناصر
درونــی آن تحت تأثیر کالبد شــهر ق رار م یگی رنــد و همچنین با

حرکت از بافت تاریخی به بافت نوســاز و مدرن از تأثیر بافت محل
ســک ونت بر اعتقادات کاسته م یشود .عناصر درونی فرهنگ کمتر
از عناصر بیرونی آن تحت تأثیر کالبد هســتند و همیشه ب رای عدم
تغییر آنهــا مقاومت وجود دارد .نوع بافتهــای مختلف بر تج ربه
اف راد در تاثیری که ســیمای شهر بر روی ارزشها یا هنجارهای آنها
گذاشته ،متفاوت اســت .زبان فرهنگ بیشتر تحت تأثیر گذشت
زمان از عناصر کالبد شــهر تأثیر م یپذیرد و در یک دوره زمانی در
محالت مختلف تغییر چندانی ندارد .این تفاوت و شــدت تأثیر به
ت رتیب هرچه قدر از بافتهای تاریخی ،قدیمی ،دور شده و به بافت
میانی و سپس مدرن نزدیکتر م یش ویم کاسته م یشود .در مقایسه
با بافتهای تاریخی و قدیمی ،در بافتهای مدرن و ســپس میانی
شهر مردم کمتر متاثر از چهره شهر ،واژگان خود را تغییر دادهاند.
توج ه به نتایج مشــاهدات و تحلیل کیفی پرسشنامهها ،ارتباط
با ّ
کیفی مؤلفهها و شاخ صهای فرهنگ در چهارچوب چهره ،سیما
و پیکر شــهر در چهار بافت مختلف شهر قزوین در جدول شمارة
 1نشان داده شدهاست.
بســیاری از مؤلفههای فرهنــگ ای رانی به واســطه تغییر محیط
کالبــدی دچار تغییر شــده که اغلب آنها در جهــت مثبت نبوده
است؛ از نم ونههای بارز این تغیی رات م یت وان کم رنگ شدن آداب
و رســوم ای رانی ،از بین رفتن بازیهای ای رانی ،کم شدن صمیمیت
همســایگان ،تغییر در ارزشها و غیــره را نام برد که متاثر از ایجاد
فضاهــا و مفاهیــم جدید ماننــد آپارتمان ،از بیــن رفتن فضاهای
عمومــی شــهری و غیره اســت .با اینکــه تأثیر مســتقیم و زیاد
عناصر قدرتمندی مثل اقتصاد و رســانه بر ایجاد تغیی رات فرهنگی

بافت شهر
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7جیک وبز ،جین ( ،)1388دوره تاریک پیش رو ،ترجمه فرح حبیب،

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ته ران ،ته ران.
8 .8حبیــب ،فرشــته ( ،)1381تبیین و شناســایی جایگاه فرهنگ
جوامع در روند شــکل گیری کالبد شهر ،پایان نامه ب رای اخذ
درجه دکتری شهرسازی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
ته ران ،ته ران.
9 .9راپاپورت ،اموس ( ،)1384معنای محیط ساخته شده ،ترجمه فرح
حبیب ،انتشــارات پردازش و ب رنامه ریزی شــهری وابســته به شهرداری
ته ران ،ته ران.
1010رفیعیان ،مجتبی و همکاران ( ،)1391اطلس شــهر قزوین ،سازمان
طراحی شهرداری قزوین ،کارفرما.
خدمات ّ
1111روح االمینــی ،محمود ( ،)1383در گســتره فرهنگ ،نگرشــی
مردم شناختی؛ انتشارات اطالعات ،ته ران.
1212ســلطان زاده ،حســین ( ،)1391مصاحبه شــفاهی درخصوص موضوع
"تأثیر کالبد شهر بر فرهنگ".
1313شــک ویی ،حســین ( ،)1384اندیشــه های نودر فلسفه جغرافیا:
فلســفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی ،انتشــارات
موسسه جغ رافیایی و کارتوگ رافی گیتاشناسی ،ته ران.
1414فکوهی ،ناصر ( ،)1391مبانی انسان شناسی ،نشر نی ،ته ران.
1515فکوهــی ،ناصر ( ،)1382تاریخ اندیشــه و نظری های انســان
شناسی ،نشر نی ،ته ران.
1616لنگ ،جان ( ،)1390آفرینش نظریه معماری ،انتشــارات دانشــگاه
ته ران ،ته ران.
1717لینچ ،ک وین ( ،)1385سیمای شهر ،ترجمه منوچهر مزیّنی ،انتشارات
دانشگاه ته ران ،چاپ هفتم ،ته ران.
1818محمــدی اصل ،عبــاس ( ،)1391فرهنــگ اجتماعی ،انتشــارات
فرهنگ ،ته ران.
1919مزیّنــی ،منوچهــر ( ،)1377مطالعه کالبد شــهر تهران از نظر
بصری و زیبایی شناســی ،مرکــز مطالعات و ب رنامه ریزی شــهر
ته ران.
2020نقیزاده ،محمد (« ،)1379فرهنگ :فضای حیات و بستر تعالی جامعه»،
نشریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،شماره  ،4زمستان .79
2121نقی زاده ،محمد (« ،)1381تأثیر معماری و شهر بر ارزش های فرهنگی»،
مجله آبادی .شماره .11
2222هال ،ادوارد ( ،)1385بعد پنهان ،ترجمه منوچهر طبیبیان ،انتشــارات
دانشگاه ته ران ،ته ران.

رویکردی تحلیلی به تاثیر کالبد شهر بر فرهنگ با تاکید بر بافت شهری (مطالعه موردی :شهر قزوین)

پی نوشت ها

.2

قدیمی

گویش،
لهجه،
واژگان

کام ً
ال واضح اســت ولی تأثیر کالبد شــهر نیز به عن وان ظرفی که
کنشهــای فرهنگی را در خــود جای م یدهد کامــ ً
ا قابل تامل
اســت .در وضعیتی که ش رایط اقتصادی و نوع رسانهها ثابت باشد،
فرهنــگ م یت واند تحت تأثیر از بافت شــهر دچار تغییر و تحول
گردد .از سوی دیگر خود مفهوم فرهنگ با وسعتی که دارد شامل
عناصر گ وناگون م یشود که هر کدام به عن وان مظروفی به گ ونهای
متفاوت از عناصر کالبد شهر (مظروف) تأثیر م یگی رند.
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