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هويت احراز
نيازمند شهر در هويت مفهوم به بخشيدن جسميت كلى طور به
شهر» «سيماي نام به كليتي ابزارها، ترين اصلي از ــت. اس ابزارهايى
ارتباطي، شبكه و خيابان چون بخشهايي از كلي مفهوم اين ــت. اس
جزئيات مصالح، بناها، وشكل فرم عطف، نقاط شهر، چشمانداز بافت،
مفهوم ميتواند تنهايي به آنها تمامي كه شده تشكيل رنگ و اجرايي
هويت عناصر اين قرارگرفتن هم كنار از و بگنجاند خود در را هويت

مي آيد. پديد هويت با شهري سيماي كلي مفهوم كه است ساز
دارد آن از نشان آباد عشق شهر سطح در گسترده و مدرن بازسازي
نمايش و قدرت بروز براي مجلل پايتختي ايجاد دنبال به مسئولين كه
موجوديتيجديدبهدنياهستند.درراستاياينسياست،ساختمانهاي
ميدانها، آنها جاي به و شده تخريب شهر مركزي منطقه در قديمي

ــمههاي مجس مجلل، كاخهاي و ــاختمانها س عريض، ــاي خيابانه
بازسازي  و تخريب ميشود. ساخته ورزشي استاديوم و فرودگاه عظيم،
مىگيرد. ــام انج ــيع وس محدودهاي در و باال ــرعت س با ــهر ش مدرن

شهر تغيير حكومت، تغيير
ــدن اجرايىش براى ــور كش نماد و پايتخت ــوان عن به ــقآباد عش
بافت از وسيعي بخش ــد. ش انتخاب حكومتى جديد ــتهاى سياس
شبكه و خيابانها شهري، مدرن مراكز ايجاد و ــازي بازس براي قديم
ساختمانهاي كه مركزي بخش شد. تخريب منظم و وسيع ارتباطى
جدا قديم بافت از آن اطراف خيابانهاى با ــرد مي گي بر در را مدرن
كند كار قديمى بخش ساكنان با ندارد قصد جديد بخش ــود. ميش
با جداسازي است. ــده ش ــاخته س آنان از غير ــانى كس براى گويى و
از ــهر ش اصلي بافت رؤيت از مانع جديد، ــاختمانهاي س از بدنهاي
در آنچه خالف بر جديد بناهاى ــود. ميش جديد خيابانهاي داخل
گرانقيمت مصالح با عمدتًا نامتراكم، بافتي با دارد وجود قديم شهر
سبب امر اين است. شده احداث هم از فاصله با و كم بسيار تنوع با و

از تركمنســتان جدايى از پــس
،1991 سال در سابق شوروى
بــراي تركمنســتان حكومــت
ابــراز و اســتقالل نشــاندادن
تركمنستان كشــور موجوديت
تعريف به تركمن، قــوم پايه بر
در موجود قبايل براي مشترك فرهنگي و گذشته
دين و زبان داشتن وجود با كه پرداخت كشــور
در واحد ملتى يا قوم عنوان به هرگز مشــترك،
دولت هيچگاه و بودند نكرده زندگي يكديگر كنار
ديگر از آنها تاريخ و نداشته خود براي جداگانهاي
تاجيكها و ازبكها همچون ميانه، آســياي اقوام
تمام متحدكردن كار، اين از هدف است. نبوده جدا
براي حكومت بود. واحد هويت يك حول كشــور
ايجادبسترهويتىواحدوتعريفيكملتونمايش
ازآنجاكه  بهسراغشهررفت. آندرمحيطزندگى،
هويتشهريازسويىتبلورتاريخوتمدناجتماعي
استكهدرآنزندگيميكندوازديگرسوحاصل
قرنهاانديشهودستاوردتالشهايگوناگونياست
كههريكسهميخاصدرشكلبخشيدنبهمحيط
موجود، شهر لذا (منصورى،1387) دارد شــهري
هويتجديدموردنظرحكومت نمىتواندارائهكننده
درنتيجهبايددرراستاىسياستهاىجديد باشد،
پذيراىتغييرباشد.پسحكومت،سيماى حكومت،
براىابرازوجودخودبرنامهريزىكردهو شهررا

هويتجديدتركمنستانرامىسازد.

قدرت. شهر، سيماى حكومت، هويت، : كليدى واژگان

عمران كارشناس صالحى/ hamidreza.salehi65@gmial.comحميدرضا

بيستم. قرن دهه60 آباد عشق شهر
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به و باشد داشته بيشترى جلوه دولتى) (عمدتًا جديد بناهاي كه شده
و اطراف در دارد. قرار قدرتمند و مدرن شهري در كه كند تلقين ناظر
بيننده همسطح، غير تقاطعهاي و بزرگراهها ساخت با شهر لبههاي
حلقه يك بزرگراهها اين ــود. ميش آماده مدرن ــهري ش ديدن براي
برخى مي گيرد. بر در را شهر كه است داده تشكيل شهر دور ــته بس
بدنه كه ميكنند عبور شهر مهم بناهاي ــياري بس ميان از بزرگراهها
ــهر ش اصلي نمادهاي از يكي عنوان به را آنها مهم، بناهاى و ــاز نوس
فضايي شهر، در تردد هنگام خيابانهايي چنين وجود ميكند. مطرح
اين پشت آنكه حال مىكشد، تصوير به را ثروتمند ــهري ش و مدرن
توده زندگي محل يعني شهر، اصلي بخش و ــوده فرس بافت بدنهها،

دارد. قرار مردم
قدرت؟ يا اجتماع نمايش جمعى، فضاى

در هويت ايجاد و قدرت ابراز ــراى ب توجه مورد بخشهاي از يكي
فضاهايجمعيحوليك و پاركها روندمدرنيزاسيونشهرعشقآباد،
داراى خود ثقل مركز در فضاها اين معموًال ــت. اس يادماني مجموعه
و شكل زياد، ارتفاع كه ــت اس مدرن مصالح از عظيم الماني يا آبنما
تقريبًا ميكند. القا بيننده به را قدرت و عظمت همواره آنها خاص فرم
خود براي بزرگ و ويژه آبنماي يك داراي ــهر، ش مهم نقاط تمامي
المانها به منتهي مسيرهاي و آبنما وسيع، سبز فضاي ايجاد ــت. اس
المانها اين ــتر بيش جلوه باعث مجموعه، بخش اصليترين عنوان به

منابع
شهر، سيماى با هويت نسبت امير(1387) سيد منصورى،

.www.nazaronline.ir تحليلى علمى- سايت
www.archnoise.com
www.asia-planet.net
www.uan.ir
www.urbanity.ir

سابق، ــوروى ش سلطه دوران همچون ــد مىرس نظر به است. ــده ش
جمعى فعاليتهاى بروز براى محلى اينكه از بيشتر جمعى فضاهاى
دليل به شايد است. حكومت قدرت نمايش براى جايى ــد، باش مردم
چندان نيز آنجا در مردم حضور است، نشده طراحى مردم براى آنكه
به كاركرد؛ و مقياس در فضايى تنوع وجود عدم ــت. نيس ــوس محس
خاصى ويژگىهاى خردفضاها، فقدان و هويتبخش مولفهاى ــوان عن
است. مالحظه قابل جديد ــقآباد عش ــازىهاى فضاس در كه ــت اس
حتى المانها پيرامون جمعى فضاهاى ــده اغراقش عظمت و وسعت
است واقعيت اين مؤيد ــهرى، ش مبلمان و تزئينات ــازىها، كفس در
بخش همچنان ــتى كمونيس ــاله س هفتاد حكومت يادمانگرايى كه
در كه تفاوت اين با است جديد عشقآباد در ــازى فضاس جدايىناپذير
سابق، شوروى شخصيتهاى مجسمه جاى به المانها اين حاضر حال
تركمنستان از ــخصيتي ش يا تركمنها تاريخ از حادثهاى به كدام هر
واحد، شخص حول تكمحوره حكومت نوع به توجه با ــت. اس مربوط
در است. «نيازف» سابق، جمهور رئيس به مربوط مجسمهها اين اغلب
طاليي، رنگ با كه ميشود ديده وى از مجسمههايي شهر جايجاي
زيبايىشناسى در ديگر عبارت به است. كشور در اقتدار و قدرت نماد
ابزارهاي مهمترين از يكي ــت. اس ــده ش عوض مصداقها تنها جديد
كشور پرچم از گسترده استفاده اجبار تركمنستان، در هويت نمايش

است. شهر مدرن بخشهاي تا قديم بافت از نقاط تمامي در

جمعبندى
به ــده ش توليد فرهنگ ــريع س تبديل ــد مىرس نظر به
افتاده جديد عشقآباد در كه اتفاقىاست عينى، مصداق
تمدن تبلور را ــهري ش هويت اگر تعريف، بر بنا ــت. اس
ــته پيوس و تدريجًا و ميكند زندگي آن در كه اجتماعي
از جهش بدانيم، مىگيرد، فضايى و اجتماعى ــت ضخام
نقش درنظرگرفتن ــدون ب حاضر مدل به ــنتى س مدل
هويت عامل ــن مهمتري كه ــا تصميمگيرىه در ــردم م
در تناقض و ريشهها از فاصلهگرفتن باعث هستند، شهر

شد. خواهد شهر از واقعى دريافت
عنوان به كشور آن دولتمردان ــط توس عشقآباد شهر
در ــود. ميش داده نمايش ثروتمند و مدرن پايتخت يك
از ــده ش ــازي بازس و مدرن بخش نمايش با تنها ــع واق
در قدرت ابراز و هويت نمايش در سعي عشقآباد ــهر ش
و شده دور كمي بخش اين از اگر اما دارند. را دنيا برابر
و برنامه ريزيها اين تمامي شود، ديده شهر اصلي چهره

ميشود. مواجه بزرگ تناقض يك با هويتبخشيها
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