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چکیده

شهرهاي نوبنیاد يا new towns  به عنوان يك الگوي جديد در شهرسازي مدرن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است 
و تاکنون کشورهاي مختلف جهان ازجمله کشور هندوستان، با انگیزه هاي گوناگون و به اشكال متنوع از آن در اقدامات 

شهرسازانه بهره جسته اند.
منظر شهری و طراحی فضاهای جمعی نیز همیشه از دغدغه های اساسی معماران منظر و طراحان شهری بوده است. منظر 
می تواند انسجام سازمان فضايی شهر را تقويت کرده و موجب پايداری و خوانايی محیط شود. فضای جمعی در اين منظر، 

فضای اجتماعی است که هويت آن در همخوانی با هدف های انسانی و اصول زيباشناختی معنا پیدا می کند.
اين نوشتار بر آن است با بررسي شهرهاي نوبنیاد هند و با تمرکز بر فضاهای جمعی در اين شهرها به بررسی نقاط ضعف 
و در ادامه تغییرات ايجادشده در آن ها بپردازد. همچنین با بررسی، تحلیل و مقايسه نمونه ها درصدد پاسخگويی به اين 
سؤال است که: »علت عدم موفقیت و فقدان بستری برای تعامالت اجتماعی در برخی از اين فضاهای جمعی چیست و 

تغییرات ايجاد شده توسط مردم در منظر اين فضاها ناشی از کمبود چه عواملی است؟«
به کمك مطالعه اسناد کتابخانه ای و جستجو در منابع مكتوب و اينترنتی به پژوهش در زمینه شهرهای نوبنیاد و بررسی 

متون موجود مرتبط با نمونه ها پرداخته و همچنین با مشاهدات میدانی، اين نمونه ها را بررسی و تحلیل می کنیم.

واژگان کلیدی

شهرهای نوبنیاد، منظر شهری، فضای جمعی، هندوستان، شهروندان.
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مقدمه

شهرهای نوبنیاد و مسايل مربوط به آن ها از مباحث جديد مطرح 
شده در دنیا هستند. اهمیت اين شهرها به اين دلیل است که براي 
اولین بار در مقوله شهرسازي يك ايده کاماًل بي سابقه به مرحله 
عمل درآمده و سپس در جريان تجربه نقاط ضعف و قوت آن بروز 

کرده و کامل تر نیز شده است.
در کشور هندوستان نیز مسئله ايجاد شهرهاي نوبنیاد به عنوان 
مكاني جهت سرريز جمعیت شهرهاي بزرگ و يا به داليل سیاسی 
به طور رسمي در دستور کار قرارگرفته است. از طرف ديگر موضوع 
ايجاد، تقويت و توسعه فضای شهری مناسب، فعال و پويا به عنوان 

محیط های  در  محیط  کیفیت  ارتقای  راهبردی  اهداف  از  يكی 
مصنوع شهری، همواره در صدر کار برنامه ريزان و طراحان شهری 

قرار دارد.
طراحی منظر و نحوه برخورد آن با شهر، در مقیاس های مختلف 
قابل بررسی است. در نوشتار حاضر برای پاسخگويی به پرسش های 
مطرح شده، فضاهای جمعی و منظر شهری در سه مقیاس شهری، 
محله ای و واحد همسايگی مطالعه می شود و با بررسی نمونه های 
مقیاس  در سه  آن ها  مقايسه  و  هند  نوبنیاد  از شهرهای  انتخابی 

مختلف سعی در اثبات فرضیه مطرح شده می شود.

فرضیه
ايجاد  در  هندوستان  نوبنیاد  شهرهای  در  جمعی  فضاهای  اغلب 
جهت  پیش شرطی  به عنوان  اجتماعی،  تعامالت  برای  بستری 
تلقی شدن به منزله فضای شهری، ناموفق بوده اند و دلیل اصلی آن 

ناديده گرفتن زمینه و کاربر فضا توسط طراح است.

شهرهای نوبنیاد یا شهرهای جدید
اجتماعي  ـ  نظام هاي  در  نوبنیاد  شهرهای  يا  جديد  شهرهاي 
دگرگون  بسیار  نظريه اي  تحوالت  به  توجه  با  و  جهان  اقتصادي 
شده اند. اين شهرها، اجتماع هاي برنامه ريزی شده ای هستند که در 

پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده ايجاد مي شوند.
زمان  در  و  هستند  مشخصي  تولد  تاريخ  داراي  جديد  شهرهاي 
برنامه ريزي شهر جديد  معموالً  مي شوند.  معیني ساخته  و  کوتاه 
مبتني بر پیش بیني جمعیت است تا اين جمعیت تخمیني، پايه اي 
براي پیش بیني نیازهاي کالبدي، اقتصادي و اجتماعي آينده باشد.

به ويژه  تاريخي،  دوره هاي  بیشتر  در  جديد  شهرهاي  کلي  به طور 
از زماني که شهرنشیني شروع شد، در اقصي نقاط دنیا طراحي و 
احداث شده اند. احداث اين شهرها در مواردي به مثابه برنامه اي 

براي تحقق بخشي از سیاست حكومت ها بوده است.
برنامه ريزي  ابزار ساماندهي فضاي ملي،  به عنوان  شهرهاي جديد 
طرح  اقتصادي  و  جمعیتي  تمرکززدايي  سیاست  و  ناحیه اي 
مي شود. ايجاد پايتخت هاي جديد )شانديگار، برازيلیا و اسالم آباد( 
تلقي  اهداف  اين  از  گونه اي  نیز  درحال توسعه  کشورهاي  در 
مي شود. شهرهاي جديد با توجه به تحوالت نظريه اي در نظام هاي 
مختلف اجتماعي ـ اقتصادي زمان خود دگرگوني هاي اساسي اي را 

پذيرفته اند.
در حال حاضر شهر جديد به اجتماع هاي از پیش برنامه ريزي شده، 
جامعه اي خوداتكا، با جمعیت و مساحت مشخص، فاصله اي معین 
از مادرشهر، اهداف معین و برخوردار از تمام امكانات و تسهیالت 

الزم براي يك محیط مستقل گفته مي شود )زياری،1384: 48(.

شهر های نوبنیاد در هند
شانديگار و گاندی نگر از شهرهای نوبنیاد هند هستند که به داليل 

سیاسی و براساس گرايش های مدرنیستی بنا شده اند.
پاکستان،  و  هند  میان   1947 سال  موافقت نامة  امضای  از  پس 
اين  پايتخت  الهور  و  شد  تقسیم  کشور  دو  بین  پنجاب  ايالت 
ايالت در پاکستان باختری قرارگرفت. »جواهر لعل  نهرو« تصمیم 
آزادی  نماد  عنوان  به  را  پنجاب  پايتخت جديد  شانديگار،  گرفت 
هند و رهايی از سنت های گذشته و بیانگر سرنوشت آيندة ملت 

پايه گذاری نمايد )بنه ولو، 1384، ج 2 : 113(.
گاندی نگر  و  هاريانا  و  پنجاب  ايالت های  مرکز  به عنوان  شانديگار 
شانديگار  طراحی  شد.  طراحی  گجرات  ايالت  مرکز  به عنوان  نیز 
توسط »لوکوربوزيه« انجام شد. شانديگار لوکوربوزيه به قرار آنچه 
در کتاب »لوکوربوزيه و چانديگارـ چالش مدرنیته با هند پس از 
در  است  هندی  مدرن  معماری  ساختن  روايت  می آيد  استعمار« 
وضعیتی متناقض نما؛ هم در قامت وجهی از فرهنگ هند پس از 

استعمار و هم موتور محرک اين فرهنگ.
گاندی نگر نیز نمونه ای کوچك از همان شهر بود که طراحی آن 

توسط يكی از شاگردان لوکوربوزيه صورت گرفت.

فضای جمعی
فضای جمعی به مثابه حوزه رويدادهايی است که حاوی اطالعات 
سه بعدی مختلف بوده و می تواند متناسب با نیازهای زمانی و مكانی 
افراد جامعه، خصلت مطلوب يا نامطلوب پیدا کند. شرط اساسی 
فضاهای عمومی اين است که در آن ها تعامل و مراوده اجتماعی 
صورت گیرد، چنانچه دسته ای از فضاهای شهری که بستر تعامل 
اجتماعی و ارتباطات شهروندی قرار نمی گیرند را نمی توان فضای 
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با  شهری دانست. بسته به میزان هم خوانی و هم نوايی کارکردی 
با  تناسب  و  تطابق  روابط،  حجم  و  مقیاس  انتظار،  مورد  اهداف 
با کلیت ساختار  نیازهای روزمره گروه های اجتماعی و هم خوانی 
شهر، فضای شهری می تواند از وجوه برجسته تری از نظام مطلوب 

بهره گیرد.
مكان  به  می توانند  بشری،  کاربست  صورت  در  شهری  فضاهای 
شهروندان  برای  را  محلیت  خاص  احساس  و  يابند  ارتقا  شهری 

حاصل کنند )گل، 1388(.
»مامفرد« نیز فضای شهری را فضای اجتماعی تعريف می کرد که 
هويت آن در همخوانی با هدف های انسانی و اصول زيباشناختی 

معنا پیدا می کرد )پاکزاد، 1386: 405(.
با  تپنده جامعه در يك شهر است.  به سان نبض  فضاهای شهری 
اين گونه  که  مؤثری  نقش  به جهت  موضوع  اين  اهمیت  به  توجه 

بسیاری  سوی  از  بارها  امر  اين  اينكه  و  دارند  جامعه  در  فضاها 
از دست اندرکاران مسايل شهری، اجتماعی و روان شناسی مطرح 
و  رفتیم  هند  نوبنیاد  در شهرهای  فضاها  اين  به سراغ  است  شده 
يا عدم موفقیت  اين فضاها علل موفقیت  بررسی  با  سعی کرديم 

اين شهرها را بیابیم.

فضاهای جمعی در شاندیگار و گاندی نگر
با بررسی اين دو شهر نوبنیاد به مطالعه فضاهای جمعی آن ها در 
نقاط  و  پرداخته  واحد همسايگی  و  محله ای  مقیاس شهری،  سه 
قوت، ضعف و تغییرات ايجاد شده در هر مقیاس مطرح شده است. 
لذا هدف از جداول 1و2 دستیابی به عوامل مؤثر در امكان ايجاد 
تعامالت اجتماعی و در نتیجه موفقیت يا عدم موفقیت فضاهای 
جمعی در هريك از اين شهرهاست. در ابتدا ويژگی های مثبت و 

جدول1.  فضاهای جمعی شهر شانديگار در سه مقیاس، مأخذ : نگارندگان.
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 واحد همسایگی محله شهر شهر/ مقیاس
 
 
 
 

 شاندیگار

 نکات مثبت
 بیشترکارآیی  و دستیابیها جهت بندی فعالیتنطقهم -
 در نظر گرفتن فضای جمعی مجزا برای هر مقیاس از شهر -

Sector17پالزای اصلی شهر :: 
 طراحی رواق در دورتادور پالزا جهت ایجاد آسایش اقلیمی -
 انداز مناسب جهت فضای نشیمناستفاده از درختان سایه -
 های اجتماعی در فضای شهریپالزای اصلی و حضور فعالیت پذیری انعطاف -
 محورعدم حضور ماشین و ایجاد فضای پیاده -

 نکات منفی
شدن افراد در فضاا و  پراکنده ت آناز جمعی تر بزرگفضاهای جمعی شهر  -

 کاهش ارتباطات چهره به چهره
عادم توجاه باه     عدم پراکندگی مناسب فضاهای جمعای در ساطش شاهر    -

از  صارفا   هاا  آنو تعیاین   ی جمعای ابه فضا هر منطقه از شهر نیاز افراد میزان 
 تعیین شده شو ضوابط از پی سرانهطریق 

ایجااد احسااس ساردرگمی و     انساانی نباودن مقیااس فضااهای جمعای      -
 در انسان هویتی بی
عادم   عدم مطابقات اساتانداردهای ایان فضااها باا سارانه درآماد ماردم         -

 در فضاهای جمعی ها آنکاهش حضور  درنتیجهو  مردم با محیط همانی این
عادم   انگیاز و فضاهای جمعی آن فاقد عناصر و فضای آشنا و خاطرهشهر  -

آمیخته با تجربیات قبلای انساان و   همای درتوجه به اینکه ادراک محیط پدیده
 گذشته آن است.

عادم شناساایی    هویت تاریخی و فرهنگیآن فاقد  یجمع یشهر و فضاها -
 بیات قبلیرمکان با توجه به تج

 Sector17 اصلی شهر: پالزای 
باا قرارگیاری پارکینار در     Sector17شهر نابسامانی فضای جمعی اصلی  -

 مجاورت آن
 در این فضا به نسبت وسعت سطش گیاهی مناسب عدم وجود پوشش -
 کمبود سایه برای توقف در این پالزا -
 کمبود سایه مانعی برای تلطیف هوا توسط آب استخر -
 یعرضبه  یاز طول یدانم یآکس اصل ییرتغ -
 عدم تجمع مردم در مرکز ثقل فضای جمعی -
های طوالنی دورتادور پاالزا باه دلیال زیااد باودن      عدم حضور مردم در رواق -

 طول مسیر بین نقاط مختلف

 نکات مثبت
بصری از خیابان و بخاش   نفوذپذیری -

مسکونی موجب تناو  فضاایی در ایان    
 مقیاس

-طراحی فضاهایی برای انجام فعالیت -
دار سایه های نشیمنهای مختلف مانند 
 هاو فضای بازی بچه

 
 نکات منفی

 نسبت جمعیت به فضا خیلی کم -
فضای وسیع با پوشش گیاهی کام و   -

س اایجاد فضایی بدون مقی نامناسب
های انسانی و دنجی جهت ایجاد تجمع

 محلی
 ارتباط نامناسب با معبر سواره -
 اندازی مناسبفاقد سایه -
نسابت   کمبود فضای نشیمن مناسب -

 به وسعت فضا
 انگیزفاقد فضاهای آشنا و خاطره -
هاای  عدم حضاور و ارتبااط کااربری    -

عادم   فضای جمعی محله مختلف با
امکان ارتباطات چهره باه چهاره و نیاز    

توساط   حس مالکیت و نظارت بر فضاا 
 مردم

عدم امکان ایجاد تعامل اجتماعی در  -
ایااان مقیااااس باااه دلیااال بزرگااای   

 فضا ازاندازه بیش

 نکات مثبت
حضااور فضاااهای مصاانو  و  
تعریااف شااده و فضاااهای بکاار 

 طبیعی در کنار هم
هاا و فضااهای   وجود باغچه -
خصوصاای جلااوی واحااد هنیماا

مسااکونی امکااان ایجاااد رناار 
 تعلق در این مقیاس

 نکات منفی
عدم حضور و تجماع افاراد    -

 هاSectorدر مرکز 
ایجااااد تغییااار در برخااای  -

 مثل پارکینر ها کاربری
تبدیل بخشی از ایان فضاا    -

 به انبار
هاای مساکونی   تجمع زباله -

 در وسط فضای جمعی
کمبود کااربری تجااری در    -

این فضاها و ایجااد آن توساط   
فقدان توجه به  مردم ساکن

هااای نیاز تاارین اصاالییکاای از 
 روزمره مردم

کمبااود پوشااش گیاااهی و  -
 اندازی مناسب در فضاهسای
نامناسب در ایان   سازی کف -

 فضاها
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منفی برای هر مقیاس در هر دو شهر در جداول مطرح خواهد شد 
و سپس به مقايسه اين دو نمونه می پردازيم تا پاسخ سؤاالت مطرح 

شده را بیابیم.

مقایسه نمونه ها
حال با بررسی نمونه ها و مقايسه آن ها با يكديگر عوامل موفقیت يا 
عدم موفقیت فضاهای جمعی شهر در هر مقیاس مطرح شده و به 
ريشه يابی علت تغییرات ايجادشده توسط مردم پرداخته  می شود. 
در اين پژوهش تفاوت شاخص دو شهر در هر مقیاس به اختصار 

بیان می شود.

مقیاس شهر
در اين مقیاس در شهر شانديگار طبیعت به صورت طراحی شد ه تر 
در هر  آنكه  قرارگرفته حال  قانونمندتری در جوار ساختمان ها  و 
شده اند.  پراکنده   طبیعی  و  باز  محیطی  در  ساختمان ها  شهر  دو 
به شكلی  ساختمان ها  و  طبیعت  هم نشینی  نحوه  شانديگار  در 
سازمان يافته تر نسبت به گاندی نگر صورت گرفته است. به عبارت 
ديگر، در گاندی نگر اختالط طبیعت با شهر به شكلی روستاگونه 

انجام شده است )تصوير1(.
در  بوده،  انسانی  مقیاس  فاقد  شهر  دو  هر  در  جمعی  فضاهای 

صورتی که فضا جهت ايجاد تعامالت اجتماعی نه بايد بیش از حد 
بزرگ باشد و مقهورکننده، نه زياد مجلل و خردکننده شخصیت 
)پاکزاد،  باشد  انسانی  عزت  و  شخصیت  درخور  بايد  بلكه  افراد، 
1385: 76( )تصوير2(. »سرگئی چرمايف« باور دارد که مردم پس 
از سرخوردگی، شروع به ساختن فضاهای شبه روستايی در شهرها 
می کنند، به گونه ای که سبزه زارهای پراکنده پديدار می شوند. اين 
سبزه زارها نه به آن اندازه گستره دارند که بتوان آن ها را پارک شمرد 
و نه به اندازه ای کوچك هستند که واجد صمیمیت و دنجی يك 
باغ خصوصی باشند. »همه چیز به همه کس تعلق دارد و نتیجه آن 
می شود که نه چیزی از آن کسی است و نه کسی می تواند از چیزی 
بهره و لذت ببرد. زمین ها به بهانه  ايجاد فضای سبز به هدر می روند و 
بدتر آنكه به هدف معینی هم اختصاص نمی يابند« چرمايف مخالفت 
خود را با اين روندها ابرازکرده و برای زندگی آدمیان فضای میان 
ساختمان ها را به اندازة خود آن ها مهم می دانست )پاکزاد، 1386: 

306( )تصوير3و4(.

مقیاس محله
لوکوربوزيه برای رفع نیازهای مادی انسان با ايجاد بستر مناسب 
گام هايی را در جهت موجوديت فعالیت در ارتباط با فضای شهری 
مقايسه  در  شانديگار  گفت  می توان  مجموع  در  برداشته  است. 

جدول 2. فضاهای جمعی شهر گاندی نگر در سه مقیاس، مأخذ : نگارندگان.
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 واحد همسایگی محله شهر شهر/ مقیاس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گاندی نگر

 نکات مثبت
 جهت ایجاد سرزندگی و تنوعتوجه به حضور پوشش گیاهی  -
هاا در یای    Sectorهاایی از دالا    ارگانیک بودن پالن بخش -

 مدرن بودن ک  پالن
 نکات منفی

 فضاهایی با پوشش گیااهی انواود در امااداد مهایرها     وجود -
یاادو وجااود نذورپااصیری ب ااری در مهاایرها و درنایجااه ف اادان 

 توسط شهروندان ها آندریافت درسای از 
 حضور مردو در فضاهای جمعی شهریدو  -
 های مخالف در مجاورت ای  فضاهایدو وجود کاربری -
 یجمع یفضاها یاسنوودن م  یانهان -
 یو فرهنگ یخیتار یتآن فاقد هو یجمع یشهر و فضاها -
 انگیزفضاهای جمعی شهر فاقد یناصر لاطرد -
 گیری از فضاهای مخروبه شهرییدو بازیافت فضایی و بهرد -
های یمومی مجاور معور یدو تذکیک و ت هیم فضایی در یرصه -

 فضا فاقد م یاس انهانی سازی کفبا پوشش گیاهی، مولمان و 
یدو طراحی مناسب حاریم ماابی  بخاش مهاکونی و لیاباان        -

-یدو وجود فضاایی پیاادد   ف دان فعالیت و حضور افراد در آن
 محور با امکان ایجاد تعامالت اجامایی

وجاود پوشاش    رغام  یلای یدو طراحی فضای جمعای مناساب    -
 گیاهی فراوان برای ایجاد فضای جارب جمعیت در سطح شهر

هاای فرهنگای و   اساذادد از پوشش گیاهی بدون توجه به جصابیت
 اجامایی

 نکات مثبت
گیری از مناظر بکر روسااایی در  بهرد -

 ای  م یاس
 

 نکات منفی
 مناسب یاندازیهفاقد سا -
 فاقد پوشش گیاهی مناسب -
 ارتواط نامناسب با معور سوارد -
 مناسااب یم نشاا یکموااود فضااا -

ف دان بهار فیزیکای ززو بارای ایجااد    
 تعامالت اجامایی

-دآشااانا و لااااطر یفاقاااد فضااااها -
ف دان بهار معنایی ززو بارای  یزانگ

 ایجاد تعامالت اجامایی
 یهاا ییدو حضاور و ارتوااط کااربر    -

 محله یجمع یمخالف با فضا
 بافت مهکونیارتواط نامناسب با  -
یااادو دسارسااای باااه تهاااهیالت و  -

رفااهی در فضاای جمعای     های کاربری
 محله
 

 نکات مثبت
در نظرگااارفا  فضاااای جمعااای  -

 مابی  واحدهای همهایگی
 

 نکات منفی
 یاا در ا یتجااار یکموااود کاااربر -

آن توسااط مااردو  یجااادفضاااها و ا
 ساک 

 یاهنشاان کموود حضور یناصر  -
یدو ایجاد ن اش انگیازی فضااهای    

 جمعی
 نامناسب در ای  فضاها سازی کف -
-یهو ساا  یااهی کموود پوشاش گ  -

 مناسب در فضا یانداز
 هاا  کااربری  یدر برل ییرتغ یجادا -

ینااا از فضااای پارکاساااذادد مثاا  
 جمعی

کموود فضای نشیم  مناساب در   -
 فضا

 



           تحلیلی بر فضاهای جمعی در شهرهای نوبنیاد هند
عطیه فراهانی فرد، آرزو شیردست

ايجاد  و  جمعی  زندگی  فراهم ساختن  در  حدی  تا  گاندی نگر  با 
تعامالت اجتماعی موفق تر عمل کرده است.

سبز  سطح  می بايست  مسكونی  محلة  هر  لوکوربوزيه  نظر  طبق 
الزم برای جوابگويی به تشكل منطقی برای بازی ها و ورزش های 
داشته  باشد.  را  سالخوردگان  و  نوجوانان  بچه ها،  دسته جمعی 
)لوکوربوزيه، 1386 : 119(. او خود سعی در ايجاد اين فضا برای 
ايده  از فضا مطابق  بهره برداری  نتیجة  اما  طرح خود کرده است، 
آن  از  استفاده  به  فضاها  در  تغییر  با  مردم  بلكه  نبوده  او  نظر  و 

پرداخته اند.
کاربری های  از  ريزبافتی  شبكه  وجود  بر  شهری  زنده  بافت  يك 
گوناگون تأکید دارد که وابستگی دوسويه و همیشگی به يكديگر 
اقتصادی و اجتماعی متكی است ولی  بر رويدادهای  نیز  و  دارند 
اين دو نمونه در مقیاس محلی شاهد فضاهای جمعی، بدون  در 
حضور کاربری های مختلف در آن هستیم که سبب عدم سرزندگی 
 )1388 همكاران،  و  )کرمونا  است  شده  فضا  حضورپذيری  و 

)تصوير5و6(.

واحد همسایگی
در اين مقیاس در گاندی نگر با فضايی تهی روبرو هستیم به گونه ای 
که در روند طراحی واحد همسايگی بلوک ها چیده شده و فضای 
خالی باقی ماندة بین بلوک ها به صورت طراحی نشده رها شده است 

)تصوير7(.
برای  در فضای جمعی واحدهای همسايگی شانديگار، بسترهايی 
انعطاف پذيری  به  فراهم شده ولی عدم توجه  فعالیت  بروز  امكان 
میزان  کاهش  موجب  آن،  در  شهروندان  مشارکت  امكان  و  فضا 
از فضا و عدم حس تعلق به مكان  استفاده مرتب و دائمی آن ها 

شده است )تصوير8(.
بناهای  از  مجموعه ای  به  شهر  دو  اين  طراحی  در  مجموع  در 
با  درهم کشیدگی  و  نظمی خاص  با  که  برمی خوريم  تنديس گونه 
می دهند.  تشكیل  را  شهر  ساختار  هفت گانه  راه های  از  شبكه ای 

  

  

تصوير2. پالزای اصلی شهر، sector 17، شانديگار، هند.
عكس: عطیه فراهانی فرد، 1391.

تصوير1. وجود فضاهايی با پوشش گیاهی انبوه در امتداد مسیرها. 
خیابانی در شهرگاندی نگر، هند. عكس : عطیه فراهانی فرد، 1391.
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تصوير4. عدم توجه به طراحی فضاهای فعالیت های مختلف 
خیابانی در شهر، شانديگار، هند. عكس : عطیه فراهانی فرد، 1391.

تصوير3. فضاهای وسیع و عدم ايجاد فضايی دنج برای تعامالت اجتماعی
 فضای جمعی در شانديگار، هند. عكس: عطیه فراهانی فرد، 1391.
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مشابه  فعالیت های  تمايز  پايه  بر  بايد  شهرها  مدرن  ديدگاه  از 
)پهنه بندی( باشند. در فضاهای پهنه بندی شده اين دو شهر نیز 
امكان هیچ زندگی شهری وجود ندارد و با وجود فضاهای بسیار 
باز موجود به عنوان پتانسیلی برای ايجاد يك شهر زنده، فضايی 
مناسب گردهمايی و تعامل اجتماعی به وجود نیامده است )پاکزاد، 

.)248 :1389
انسان ها همیشه سعی در ايجاد و تغییر محیط طبق نیاز و سلیقه 
از طرف شخص خودشان  نوعی  به  به فضاهايی که  و  دارند  خود 
سبب  همین  به  می دهند.  نشان  بیشتری  کشش  شده اند،  متأثر 
کرده  طراحی  انعطاف پذير  فضاهايی  می شود  توصیه  طراحان  به 

فراهم  را  فضا  استفاده کنندگان در شكل گیری  امكان مشارکت  و 
کنند )مدنی پور، 1387(.

گونه  به  شهرها  اين  در  انعطاف پذيری  شد  گفته  که  همان طور 
ايجاد  يا  افراد  ايجاد نشده و درنتیجه شاهد عدم حضور  مناسبی 
تغییرات نامناسب در فضا هستیم. به عبارت ديگر طراحی فقط از 
بردگانی هستند  و مردم در آن همانند  ديد طراح صورت گرفته 
که بايد خواسته های معمار آن را انجام دهند و آن طور که معمار 
می خواهد زندگی کنند )تصوير9(. باآنكه ادعا می شد که جزئیات 
در همة ابعاد مجموعه و با دقت تمام حل شده است، اما توجه اصلی 
لوکوربوزيه، به مسايل صوری و کالبدی محیط بود و ترجیح می داد 

 

  

تصوير8. عدم توجه به مشارکت شهروندان در شكل گیری فضای جمعی واحد 
همسايگی، شانديگار، هند. عكس : عطیه فراهانی فرد، 1391.

تصوير7. فضای تهی واحد همسايگی، گاندی نگر، هند. 
عكس : عطیه فراهانی فرد، 1391.
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تصوير5. علی رغم وجود امكانات فیزيكی، بستری جهت افزايش ارتباطات 
چهره به چهره خلق نشده است.

 فضای جمعی محله، شانديگار، هند. عكس : عطیه فراهانی فرد، 1391.

تصوير6. فضايی بدون وجود کاربری و جذابیت های فرهنگی ـ اجتماعی برای 
ترغیب حضور در آن. 

فضای جمعی محله، گاندی نگر، هند. عكس : عطیه فراهانی فرد، 1391.



           تحلیلی بر فضاهای جمعی در شهرهای نوبنیاد هند
عطیه فراهانی فرد، آرزو شیردست

مسايل  بر  نه  و  کند  تكیه  اقلیم  مانند  همبستگی  داده های  بر  تا 
متغیری چون روابط اجتماعی )بنه ولو، 1384: 120( )تصوير10(.

از ديدگاه لوکوربوزيه نیازهای مادی و معنوی انسان در سراسر دنیا 
يكسان بوده و ازاين رو، انسان موجودی جهانی است. به اين ترتیب 
پاسخ های ارائه شده در برابر نیاز وی نیز يكسان هستند، او تنها به 
جنبة بیولوژيك يا زيست شناسانة انسان توجه  داشت و می کوشید 
تا نیازهای فیزيولوژيك انسان را برآورده سازد : » انسان به منزله  
جزئی از جهان هستی است و برای اينكه هماهنگی حاکم باشد، 
که  داشته  باشد  وجود  قانونی  همان  معنوی  فعالیت های  در  بايد 
در آثار طبیعت موجود است. بايد آثار انسانی و آثار طبیعی با هم 
پیوند بخورند. طبیعت آموزش های بی پايان می دهد، تظاهر زندگی 
در طبیعت است، همان زندگی ای که زيست شناسی، قوانین مربوط 
به آن را گردآوری می کند. همه  چیزها در طبیعت دارای زايش، 

رشد، شكوفايی و افول می باشند« )لوکوربوزيه، 1354: 34(.
مذاق  به  بومی،  فرم های  از  بهره گیری  بر  هند  دولت  پافشاری 
لوکوربوزيه خوش نمی آمد و حتی يك بار به نهرو گفته  بود : »اساساً 
در دنیای امروز که شما ماشین، شلوار و دموکراسی را پذيرفته ايد، 
سبك بومی چه جايگاهی دارد؟«؛ اما سرانجام ناگزير شد که برای 
توجیه طرح هايش، آن ها را الهام گرفته از زندگی و معماری هندی 

قلمداد کند.
متأسفانه توجه نكردن لوکوربوزيه به بستر فرهنگی هند باعث شد تا 
تمام ساختار معماری مسكونی شانديگار تغییر کند و فقط قسمت 
کاپیتول آن  که يك بخش اداری بود دست نخورده باقی بماند که 
اين نشان از شكست سبك بین الملل )معماری بدون مكان( دارد.

مقیاس  و  پیاده  عابر  به  توجه  نمی شود  ديده  شهر  اين  در  آنچه 
اين  مدرن  شكل  مكعب  ساختمان های  بین  در  که  است  انسانی 

شهر با فواصل بسیار زياد بین آن ها گم است. برخی نظريه پردازان 
و  جنكز«  »چارلز  ونچوری«،  »رابرت  مانند  پست مدرن  معماری 
»برنت برولین« اين شهر را غیر انسانی و فاقد هرگونه هويت تاريخی 

و فرهنگی معرفی کردند )قباديان، 1382: 75( )تصوير11(.
که  است  اجتماعی  فضای  تولید  در  که  انگاشت  چنین  می توان 
می سازد.  را  خاص  واقعی  فضای  يك  خاص  جامعه  يك  ذهنیت 
به گونه ای که اگر ما بخواهیم برای جامعه ای ديگر فضای شهری 
نمی کند،  پیدا  عینیت  ما  نظر  مورد  محصول  لزوماً  کنیم  تولید 
و  )پورجعفر  نشده  است  مطرح  خود  اجتماعی  بستر  در  چراکه 
محمودی نژاد، 1388: 55(. در شانديگار نیز که توسط يك طراح 
پیش بینی  علی رغم  زمان  گذر  از  پس  شد،  طراحی  غیربومی 
لوکوربوزيه مبنی بر پديدارشدن تدريجی ويژگی های بومی در اين 

شهر، شاهد عدم موفقیت طرح در اين زمینه بوديم.

 

 

تصوير9. کاربری های مختلف ايجادشده در لبه خیابان توسط مردم، عدم توجه 
به مشارکت شهروندان در شكل گیری فضا.

 گاندی نگر، هند. عكس : عطیه فراهانی فرد، 1391

تصوير10. توجه زياد به جنبه های کالبدی و ناديده گرفتن جنبه های اجتماعی. 
فراهانی فرد، 1391 عطیه   : هند. عكس  شانديگار،  واحد همسايگی،  از  نمايی 

تصوير11. فضايی در اختیار کامل سواره.خیابانی بدون پیاده رو،گاندی نگر، 
هند. عكس: عطیه فراهانی فرد، 1391.
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نتیجه گیری

جدايی و تقسیم شدن ايالت پنجاب بین دو کشور هند و پاکستان 
خود برای مردم آن سرزمین ايجاد بحران هويت می کند. حال با 
درنظر نگرفتن اين نكته و همچنین فرهنگ مردم، ماهیت پروژه 
ريشه های خود  دريافت  برای  مردم  اين  می رود.  زير سؤال  به کل 
رجوع  خود  شهر  کالبدهای  و  فرم  معماری،  به  نمی توانند  ديگر 
قرار  تأثیر  تحت  را  افراد  زندگی  روش  عماًل  تغییرات  اين  کنند. 
محرک  موتور  عنوان  به  آن  از  لوکوربوزيه  که  همانی  می دهد؛ 
فرهنگ هند ياد می کند! ولی در عمل اين تغییرات موجب جدايی 

بین کالبد و فرهنگ در اين شهرها شده است.
از بررسی اين دو نمونه چنین دريافت می شود که فقدان امكانات 
فیزيكی و عدم توجه به جنبه های اجتماعی و نمادين در کنار هم 
سبب ايجاد فضاهای جمعی بدون امكان تعامالت اجتماعی شده اند؛ 
به نكات مثبت و منفی ذکرشده در جداول مشاهده  با توجه  اما 
می شود که بیشترين نقاط قوت مربوط به تأمین امكانات فیزيكی 
بوده و در مقابل بیشترين نقاط ضعف، ناشی از اين است که در 
هويت ساز  نقش  هند،  نوبنیاد  شهرهای  جمعی  فضاهای  طراحی 
اين فضاها در فراهم کردن امكانات الزم برای رفع نیازهای روحی 

انسان، کمتر مورد توجه قرارگرفته است و اين امر در عدم وقوع 
تعامالت اجتماعی در اين فضاها نقش قابل مالحظه ای داشته است. 
اين در حالی است که مكان نمی تواند تنها مربوط به فضای فیزيكی 
داشته  نمادين  و  اجتماعی  جنبه های  دربرگرفتن  به  نیاز  و  باشد 
به خصوصیات فرهنگی و سبك زندگی مردم  زيادی  که بستگی 
ساکن در مكان دارد و گويای اين حقیقت است که انسان هنگامی 
می تواند سكونت يابد که خودش را جهت داده و با محیط بشناسد. 
خريد،  امكان  نیازهايی چون  رفع  به  اين شهرها  در  مثال  به طور 
اما   است،  شده  پرداخته  حدودی  تا  تفريح  و  کودکان  از  مراقبت 
نیازهای ديگری نظیر لذت، کنش اجتماعی و زيبايی های نمادين 

از قلم افتاده اند.
درواقع طراحی اين شهرها شرايطی را به ساکنان تحمیل نموده 
شده  ايجاد  تغییرات  کنند.  سازگار  آن  با  را  خود  ناچار  که  است 
اين  با  برخورد  در  آنها  عكس العمل  فضاها،  اين  در  مردم  توسط 
به  پاسخ  در  سعی  کار  اين  با  آنها  حقیقت  در  تحمیل هاست. 

نیازهای خاص، آمال يا خواسته های خود داشته اند.
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