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 چكیده
ای برای تمامی جوامع بشری قائل شد و نتیجه آن گرایی، هویت یگانهجامعه بشری در گذر از دوره مدرن، با شعار عقل

بناها  فردای منحصربههچیزی نبود جز یکسانی و یکنواختی فرم بناها و شهرها. این مسئله موجب از بین رفتن ویژگی

های پیاپی را قادر به احساس آورد و نسلازاین موجبات تداوم و هویت کالبدی بناها را فراهم میهایی که پیشویژگیشد؛ 

ها با احساس متمایز بودن، ثبات داشتن و تعلق به گروه، امنیت و آرامش الزم انسان کهییازآنجاکرد. ها میتعلق به آن

بنابراین در شهر محل سکونت خود به بناهایی احتیاج دارند که موجبات رفع این نیازها را کنند؛ کسب می برای زندگی را

بر این اساس هدف این بناهایی که با رویکردی به زمینه فرهنگی جامعه موجب احساس هویت مردم آن شود.  ؛فراهم کند

-از مبانی نظری پژوهش و پرسش آمدهدستبههای یافته .رگذارندیتأثدر هویت یک بنا پژوهش یافتن معیارهایی است که 

، «تمایز از بافت اطراف» دسته سههای فوق به که معیارپاسخ داده شد، نشان داد هایی که توسط متخصصین نامه

 فوق، متغیرها و های. نتایج حاصل از بررسی معیارشوندتقسیم می« در عین تازگی هماهنگی با زمینه»و  «رویدادپذیری»

انتخاب راهبردهای طراحی یک مبنایی برای  عنوانبهتواند این جدول می که اندشدهیمعرف یها در جدولروابط متقابل آن

 بنای باهویت قرار گیرد.

 

 .زمینه، رویدادپذیریاحساس تعلق، هویت،  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 از ثابت، امری خداوند، آفریده یک عنوانبه آدمی عتطبی نبود؛ ایمسئله هویت پیشامدرن زندگی در و سنتی جوامع در

از  مقتدر نظام یک کارکرد هویت او و شدمی دیده خدایان یا خداوند چشم از که بود تصویری آدمیو  استوار بود و روشن پیش

 به آن روزگار تبعبه نیز مدرن از پیش معماری در هویت مفهوم[. 1بود ] ایاسطوره آیینی و دینی باورهای شدهیینتع پیش

 مقام تکریم برای را زیبایی و پایایی کارایی، معماری و بود انسان کرامت بر گذشته معماری بود. تکیه نشده مطرح امروزی شکل

دهد، ضمن قائل شدن به اصالت فرد، طور که آرای علمای شاخص آن نشان میدر تفکر مدرن، هماناما ؛ [2] خواستمی انسان

با عقل دریابد،  هر آنچهشود. مشخصه انسان عقل اوست و هر کس ها فرض مییکسان و عام برای عموم انسانفطرت و ماهیتی 

های گوناگون و این نگرش به معنای نفی هویت[. 3] معتبر، معقول و مقبول خواهد بود هاو مکان هازمانبرای همگان و در همه 

در مقطعی از جنبش معماری مدرن نیز به مظروف معماری توجهی  است.قائل بودن یک هویت یگانه برای تمامی جوامع بشری 

اما  ؛خودی توجه درست معمار به مظروف دانستندتا آنجا که ظرف و قالب معماری را نتیجه و زاده مستقیم و خودبه مفرط شد

بخش، ناتوان ساخت، اکتفا دتآنچه آن نهضت را از پدید آوردن فضاهایی درخور زندگی کامل انسانی، یعنی فضاهای زنده و سعا

                                                 
طراحی مجموعه تئاتر شهر رشت با توجه به هویت »ارشد مریم حاجیان افراکتی با عنوان  این مقاله برگرفته از بخشی از رساله کارشناسی1 

 به راهنمایی نویسنده اول است« فرهنگی منطقه
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بنابراین عدم شناخت از زندگی با تمام شئون آن ؛ [4] ی کارکردهای مادی و جسمانی، بودبه وجهی از زندگی انسان، یعن

-هویت معماری شد و ساختمانایجاد بحران موجود در  تاب این نوع شناخت در معماریجسمانی، روحانی و روانی و باز ازجمله

در اکثر ای دادند که بههای بلندمرتکردند جای خود را به ساختمانبا انسان ارتباط برقرار می راحتیبه شتههایی که در گذ

شود و عنوان یک مسئله مطرح میهای هویتی در دوره مدرن، هویت بهپس از وقوع بحران شکلی یکسان دارند. غالباًشهرها 

به تدوین الگوهای فرآیند  ازآنپسات اول در قالب نقد مدرن عنوان شده و آید. این نظریبرای حل آن نظریات مختلفی پدید می

بعد جدیدی در معماری ایجاد کرد و  یانسان رفتارها و نیازهای. مطالعه [5]بر مبنای مطالعه رفتار انسان منجر شد  طراحی

نیازمند فهم چگونگی ادراک محیط  توجه را از طراح و کارفرما به سمت مخاطب سوق داد. طراحی محیط مطلوب برای کاربران

شده توسط مخاطب درک نشود، مخاطب دچار توجه به آن است؛ زیرا اگر محیط ساختهتوسط آنان و سپس طراحی محیط با 

ها با انسان کهییازآنجادهد. گذارد و یا مطابق میل خویش آن را تغییر میتدریج استفاده از آن محیط را کنار میتنش شده و به

؛ بنابراین در شهر [6]کنند س متمایز بودن، ثبات داشتن و تعلق به گروه، امنیت و آرامش الزم برای زندگی را کسب میاحسا

محل سکونت خود به بناهایی احتیاج دارند که موجبات رفع این نیازها را فراهم کند؛ بناهایی که با رویکردی به زمینه فرهنگی 

در این راستا پژوهش حاضر به دنبال یافتن معیارهایی است که موجبات هویت  .جامعه موجب احساس هویت مردم آن شود

 آورند.یک بنا را فراهم می

های مرتبط تدوین شده ی مفهوم هویت و نظریهیابی یک بنا بر اساس مطالعههویت در پژوهش حاضر ابتدا معیارهای اولیه

 نامهمنظور از یک پرسشو طراحی شهری تدقیق گردید. بدیناست. سپس این معیارها، بر اساس نظرات متخصصین معماری 

مبنایی برای انتخاب راهبردهای طراحی  عنوانبهتواند می آمدهدستبهپیمایشی و تحلیل نتایج آن استفاده شده است. نتایج 

 یک بنای باهویت مورد استفاده قرار گیرد.

 

 چارچوب نظری -2
به متون تخصصی معماری و شهرسازی  سپسها پرداخته شده و شناسی آنه واژه، ابتدا بهویتتبیین مفهوم  منظوربه

 مراجعه شده است.

  هویتتعریف 

در [ 7]گیرد می یکسان ریشه و معنای مشابه به Iden از Identitiesدارد.  التین زبان در ریشه Identity یا هویتواژه 

 ده است:معنی در تعریف واژه هویت آورده ش دودستهفرهنگ آکسفورد 

)الف( کیفیت یا شرایط )وضعیت( یکسان )همان( بودن در مواد، ترکیب، طبیعت، خصوصیات یا در کیفیات ویژه، )ب(  .1

 یکسانی مطلق و اساسی، )ج( یکی بودن، یگانگی.

ها یا در همه شرایط و اوضاع، )ب( وضعیت یا واقعیتی که یک و تشابه شخصی یا چیزی در همه زمان )الف( همانندی .2

خودش باشد و نه چیز دیگر، )ج( فردیت، شخصیت، وجود شخصی و فردی، خود همان چیز بودن، )د( شرایط ص یا چیزی شخ

 .[6]در احساسات و عالیق  شناخته شدن

او  جوهری بر صفاتمشتمل  کهیا شخص شیحقیقت »گونه تعریف شده است: در فرهنگ فارسی عمید واژه هویت این

ذات، »در فرهنگ فارسی معین در مقابل واژه هویت این معانی آمده است: . [8]« و وجودهستی باشد، شخصیت، ذات، 

هویت عبارت از حقیقت جزئیه است یعنی هرگاه »؛ و همچنین «تعالی، هستی، وجود، آنچه موجب شناسایی شخص باشدباری

ارجی است و مراد تشخیص است و هویت گاه ماهیت با تشخص لحاظ و اعتبار شود هویت گویند و گاه هویت به معنی وجود خ

 [.9] «بالذات و گاه بالعرض است

 دانند:ها شرط احراز هویت را در دو چیز میدهد که همگی آنبندی معانی مختلف هویت نشان میجمع

 دیگر حفظ ثبات و تداوم در طول زمانعبارتدر طول زمان یا به« شباهت با خود»الف( 

 هااز سایر پدیده« تمایز»و « سنخشباهت با پدیده هم»واسطه به تشخیص بودنب( قابل
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سنخ و های آن با پدیده همبر این اساس، نخستین گام در راه تشخیص هویت امکان بازشناسی پدیده بر اساس شباهت

بلکه تجربه معنا و سنخ در ذهن است. درواقع واژه بازشناسی تنها به معنی شناسایی اشیا نیست، هایش با پدیده غیر همتفاوت

. گام دوم نیز [6] ابدیتواند ادامه ای میسر نگردد، آنگاه فرآیند تشخیص هویت نمیمفهوم آن نیز هست. اگر بازشناسی پدیده

 تداوم آن شباهت یا تفاوت در طول زمان است.

  احراز هویت بر مؤثرعوامل 

تواند یک فرد هنگامی می. هداری هویت ناممکن استها ساخت و نگیابی هستند و بدون آنزمان و فضا شرط الزم هویت

مدعی داشتن هویت باشد که از تداوم خود اطمینان حاصل کند. این تداوم چیزی نیست مگر احساس ثبات شخصیت در طول 

نیازمند بنابراین هرگونه هویت فردی و اجتماعی ؛ یابدزمان. هویت بر تداوم استوار است و تداوم هم در چارچوب زمان معنا می

که وجود یک گذشته معنادار را فرض کنیم. کنیم، مگر درصورتیتداوم فردی و اجتماعی است و چنین تداومی را احساس نمی

جای تاریخ را به 1تقوایی واژه خاطره جمعی[. 6]« تاریخ»و ازلحاظ جمعی، « خاطره»ازلحاظ فردی، گذشته موردنظر همان 

های مختلف و خاص بوده باشد، بر ضخامت زمان گذشته دارای بستر بیشتری برای فعالیتقدر گزیند و معتقد است هرچهبرمی

 .[11]آورد به شمار می دو عنصر اصلی هویتشود. او خاطرات جمعی و حافظه تاریخی را حافظه جمعی آن جامعه افزوده می

گمان هویت کند. بیهویت را تأمین می های مختلف مهم است که عناصر و اجزای اصلیرو برای افراد و گروهمکان ازآن

تر، داشتن در درجه نخست به معنای خاص و متمایز بودن، تابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است. به بیان روشن

شتن و ها با احساس متمایز بودن، ثبات داکند که انسانها فراهم میمرزپذیری و قابل تحدید بودن مکان، این امکان را برای آن

عنوان ظرفی که دربرگیرنده وقایع و چنین مکان به. هم[6] تعلق به گروه، امنیت و آرامش الزم برای زندگی را کسب کنند

شود تواند به حفظ خاطرات کمک کند. یک خاطره واضح و روشن، مستقیماً به یک مکان مشخص مربوط میحوادث است، می

مکان و رخ دادن اتفاقات مشترک در زمانی خاص در مکان، حافظه و خاطره جمعی . با گذشت زمان و رجوع چندباره به [11]

 .[12]شود ها سبب معنادار شدن محیط میگیرد که این خاطرهشکل می

 گیری هویتفرآیند شكل 

 دیگر انسان وقتی یکعبارتگیری هویت به معنی تبدیل فضا به مکان است؛ بهبر اساس مطالب بخش قبل، فرآیند شکل

ای در ذهن او کند جایگاه ویژهواسطه خاطرات و معانی که برای او ایجاد میشمارد که آن بنا بهبنا را بخشی از هویت خود می

بیابد. برای نیل به این هدف باید مراحل تشکیل این تصویر ذهنی را مورد بررسی قرار دهیم تا بدانیم انسان در درجه اول 

 کند.کند و در درجه دوم چگونه با آن پیوند روانی برقرار میایی میمحیط اطراف خود را شناسچگونه 

برای تشکیل تصویر ذهنی از محیط دو مرحله قائل است؛ ادراک و شناخت. به نظر او انسان در وهله اول با  2جان لنگ

رشد ذهنی نسبت به  گانه محیط را شناسایی کرده و سپس با تفکر، یادگیری، یادآوری، احساس کردن وتوسل به حواس چند

ها، درک نداشتنها و دوستداشتنکند. او عاطفه را با احساس مرتبط دانسته و آن را شامل دوستآن شناخت و عاطفه پیدا می

نیز  3گرازمینه-حوزه شهرسازی با رویکرد ادراکی پردازاننظریه[. 5]داند میگیری نگرش نسبت به محیط ها و شکلارزش

. [13]افتد: احساس و ادراک ها را در دو بخش اتفاق میتصویر ذهنی از محیط اطراف در ذهن انسان گیریمعتقدند شکل

عنوان نظام ادراکی یاد کرده و ادراک نیز معادل همان شناخت و گانه هستند که لنگ از آنان بهاحساس همان حواس پنج

 عاطفه است.

                                                 
1 Collective Memory 
2 Thon Lang 

منظر  گریدعبارتبهگردد؛ فضایی مطرح می-گرا آن است که به عنوان یک ساختار اجتماعیزمینه-ویژگی اصلی منظر شهری ادراکی3 

الگو، از  شود. مفهوم منظر شهری در اینشهری پدیداری است که تنها از طریق تجربه انسانی و در تعامل میان انسان و محیط آشکار می

 گریدعبارتبهگیرد؛ فضا به مکان صورت می میپارادافراتر رفته و با لحاظ گردیدن بعد معنا یک تحول چارچوبی از  یبعدسهمفهوم فضایی و 

 .[13]مکان دانست  میپاراداتوان متکی بر گرا را میزمینه-منظر شهری ادراکی
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ای هویت باشد، در درجه اول مخاطب باید آن را با حواس چندگانه ذهن مخاطبان دار که یک بنا دربدین ترتیب برای این

گوید یک می 1گونه که کوین لینچعنوان یک عنصر از سایر عناصر شهر آن را به رسمیت بشناسد. همانخود احساس کند و به

شناخته و یا بازشناسی ها عنوان مکان متمایزی از سایر مکانتواند یک مکان را بهحدی که شخص می»مکان با هویت یعنی 

یابی مرحله از فرآیند هویت این[. 14] «شودنظیر و یا حداقل مخصوص به خود را دارا که شخصیتی مشخص، بیطورینماید. به

های ظاهری از واسطه محل قرارگیری و ویژگیمتضمن بعد فیزیکی یک مکان است و بدین معنی است که بتوانیم یک بنا را به

 سایی نماییم.سایر بناها شنا

عنوان مرحله بعدی در هویت بخشی به آن، امکان ایجاد شناخت و عاطفه نسبت به مکان در ذهن مخاطب است که به

شود. حس مکان از نظر لینچ عاملی است که میان انسان و مکان ارتباط برقرار کرده و وحدت ایجاد حس مکان نیز شناخته می

یدارشناسان نیز مفهوم حس مکان به معنای حقیقت و ماهیت مکان است که نشانی بر پد از دیدگاه[. 14]آورد میبه وجود 

در طول زمان و با توجه به درک افراد، میزان حضور و  . حس مکان[15] مکان استهای موجود در اهمیت معانی و پیام

دهد: تعلق ها حس مکان رخ میآن به سه مرحله اشاره دارد که در 2مشارکت آنان در مکان متفاوت است. بر این اساس شامای

تفاوتی و کند که از بیبندی میبستگی به یک مکان و تعهد به یک مکان؛ و این سه مرحله در هفت سطح دستهبه مکان، دل

بستگی، یکی شدن با اهداف، مشارکت و درنهایت حس فداکاری و تعهد عمیق نسبت به مکان را آگاهی از استقرار تا تعلق، دل

شود بیشتر مربوط به عوامل کالبدی و حضور در حقیقت آنچه در سطوح اولیه حس مکان دیده می [.16] شودیشامل م

بستگی با گردد، مشارکت و دلتر با مکان میفیزیکی در یک مکان است. در سطوح میانی حس مکان، آنچه منجر به رابطه قوی

آخر حس مکان احساس یکی بودن و تعهد کامل با مکان به دلیل های موجود در آن است و در سطوح واسطه فعالیتمکان به

 گردد.ها، مشاهده میگرفته در ذهن انسانمعناهای شکل

کند و نمادهای آن مکان داند در یک مکان متمایز زندگی میسطح آگاهی از قرارگیری در مکان، هنگامی است که فرد می

کنند اما استفاده می این فضاهاافراد از ین مکان متصل کند، وجود ندارد؛ ا دهد ولی هیچ احساسی که او را بهرا تشخیص می

 [.17]های اجباری است نه چیزی بیشتر وآمد و انجام فعالیتبرایشان فقط در حد فضایی برای تردد، رفت

محترم  نمادهای موجود در مکان آگاه است. نمادهای مکان برایشسطح تعلق به مکان، سطحی است که فرد از نام و 

تحقق این سطح از حس مکان را در گرو تعلق  3شولتزنوربرگ  .[17]دهد، برایش مهم است هستند و آنچه برای مکان رخ می

؛ [18]هویت بخشی به یک مکان  داند و معتقد است هویت انسان تابعی است از نقش و میزان مشارکت وی دربه آن می

-دهد، تعلق انسان را به آن مکان بیشتر میدر رویدادهایی که در یک مکان رخ میدیگر از نظر او نقش داشتن انسان عبارتبه

او به نظر . افتدمینیز معتقد است هویت هر شهر یا بنا بیش از هر چیز تحت تأثیر چیزی است که در آن اتفاق  4الکساندر کند.

 [.4]افتد بستگی دارد که در آنجا اتفاق میفضایی واجد هویت نه صرفاً به محیط کالبدی آن، بلکه به الگوی رویدادهای 

تواند در یک فضا ایجاد شود، سطحی است که بستگی به مکان که در بهترین شرایط و با رعایت تمامی عوامل میسطح دل

ین بستگی به مکان، رابطه نمادفرد ارتباطی پیچیده با مکان دارد. مکان برای او معنا دارد و محور فردیت است. درواقع، دل

-ها بر این داللت میهای متفاوتی از معنا وجود دارد که تمام آنبندی. البته دسته[19است ]ایجادشده توسط افراد به مکان 

های عاطفی که یک های ابزاری بالقوه محیط ربط دارند و بعضی معانی دیگر به کیفیتکنند که بعضی از معانی به استفاده

نماد نتیجه فرآیندی  یک. استکند که در این بخش منظور مورد دوم محیط دریافت میکننده از گر یا استفادهمشاهده

ی های ذهنکند که این معانی از دادهتبع آن، موضوع، ورای استفاده ابزاری، معنایی ضمنی پیدا میشناختی است که به

ه درک معنای نمادین باشد، معنی که نماد به گر قادر بکه یک مشاهدهدیگر برای اینعبارت؛ به[5]شوند گر گرفته میمشاهده

های های ذهنی او موجود باشد. بدین ترتیب اگر دریافت معانی را در گرو درک و دریافت پیامکند باید در دادهآن اشاره می
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موجود در شود به اشارات موجود در محیط بدانیم، آشنایی که افراد با محیط زندگی خود و معماری بومی آن دارند، باعث می

گرو رجوع  درک معنای مکان را در 1؛ بنابراین راپاپورتطور صحیح تعبیر نمایندها را بهها بیشتر توجه کنند و آناین ساختمان

ی زندگی، نژاد و سایر ی وضعیت، شیوهاز نظر او معنی اغلب با زمینه ارتباط دارد و اطالعاتی درباره داند.به طراحی بومی می

بستگی به آن مکان و درنتیجه هویت آن لینچ نیز آشنایی و ارتباط زیاد با یک مکان را عامل دل[. 21]کند می متغیرها ارائه

گردد. خانه یک نفر با محیط آشنایی زیاد، درست مانند یک شکل خاص موجب ایجاد حس مکان می»او  گفتهداند. به می

از طرف دیگر  [.14] «باشندمیهای بسیار مشخص و با هویتی ایگاهانداز دوران کودکی وی معموالً بسترها و جطبیعی و چشم

باید توجه داشت تقلید محض از الگوهای معماری بومی و تکرار دوباره معماری گذشته، خطر یکنواختی و مرگ تدریجی بنا را 

ر خالصه و جسد گذشته تکرار شوند طوها بهگیری از آثار گذشته اگر اشکال و فرمدر بهره»زاده به دنبال دارد؛ و به گفته نقی

الکساندر نیز معتقد است هویت در بناها نه ناشی از تاریخی بودن است و نه ناشی از [. 21] «گرایی نخواهند یافتنامی جز واپس

ترتیب در کنار توجه به  . بدین[4]هویت آن است بودن یک بناست که رمز هاست، بلکه زندهابتدایی بودن روند احداث آن

 گیرد.های فرهنگی محیط و پیروی از الگوهای بومی، تازگی و نو بودن بنا نیز موردتوجه قرار میرزشا

دوم امکان وقوع  مرحلهاول از بافت اطراف متمایز باشد، در  مرحلهبرای اینکه یک بنا دارای هویت باشد باید در  تیدرنها

 منطقه پیروی کند. فرهنگ از الگوهای معماری بومی و تازگی در عین های جمعی در آن وجود داشته باشد و در آخرفعالیت

هاست و برای نیل به این هدف ایجاد یابی شناسایی آن از سایر فرماولین مرحله در فرآیند هویت :الف( تمایز از بافت اطراف

تفاوت و تمایز بیشتری هرچقدر یک عنصر، [. 22] گیردمورد توجه قرار می عاملی است برای تشخص و هویت یافتنکه تفاوت 

دیگر تمایز و تفاوت با عبارتنسبت به عناصر مجاور خود داشته باشد، پتانسیل بیشتری برای شناساندن خود به مخاطب دارد؛ به

-اند، موجبات وضوح آن عنصر در زمینه و امکان ماندگاری آن در ذهن مخاطبان را فراهم میعناصری که در اطراف قرارگرفته

های فرمی در خود تواند این نمایانی را با استفاده از ویژگیکند. هر عنصری میاز این کیفیت به نام نمایانی یاد میکند. لینچ 

تواند در به وجود آمدن یا تقویت کردن نمایانی، داشته باشد. از سویی دیگر چگونگی قرارگیری آن در کنار سایر عناصر نیز می

صر برای شناساندن خود به مخاطب هم از جنبه فرمی و هم ازلحاظ مکان قرارگیری باید بدین ترتیب یک عن[. 23]مؤثر باشد 

را برای  «برجستگی»های فرمی و واژه را برای جنبه «فردیمنحصربه»لینچ در مطالعات خود واژه  شرایط الزم را دارا باشد.

ن متغیرهایی که بر عوامل فرمی تأثیرگذار بر هویت برای یافت[. 24]دهد فضایی مورد استفاده قرار می-های مکانیتوضیح جنبه

ترین ویژگی فرم، شکل است و اندازه، رنگ و اصلی. های آن رجوع کردتوان به مفهوم فرم و ویژگییک عنصر داللت دارند می

است در این الزم به ذکر فردی خواهد شد. ها موجب ایجاد منحصربه[ که تمایز در آن25] های آن هستندبافت سایر ویژگی

 برای بیان نوع بافت عنصر استفاده خواهد شد. «تمایز در مصالح»پژوهش از 

توانند موجب تشخص و شوند عوامل دیگری نیز وجود دارند که میعالوه بر عواملی که موجب ایجاد تمایز فرمی می

های الزم تار فضایی شهر، پتانسیلکمک به قرارگیری عنصر در محل مناسبی از ساخ برجستگی یک عنصر شوند. این عوامل با

-یابی یک عنصر میرسد عوامل تأثیرگذار در مکانکنند. به نظر میگیری آن در تصویر ذهنی شهروندان فراهم میرا برای جای

محل »فضایی تأثیرگذار بر نمایانی یک عنصر در بافت شهری شامل -عوامل مکانی. فضایی باشند-توانند همان عوامل مکانی

هستند. منظور از محل قرارگیری عنصر آن است که هر عنصر در  «ی استقرار و نوع محور مجاور عنصریری عنصر، نحوهقرارگ

های مجاور یا منظور از نحوه استقرار، منفرد و جدا بودن بنا از ساختمان. [26]کدام قسمت از بافت شهر قرار گرفته است 

نوع محور مجاور نیز به میزان اهمیت محورهای ارتباطی اطراف عنصر [. 27]ت پیوسته بودن آن در ارتباط با عناصر اطراف اس

که محورهای مجاور یک عنصر تسهیالت مناسبی برای دسترسی سواره و پیاده فراهم کنند، در ارتباطات اشاره دارد. درصورتی

توانند در برجسته شدن آن نند، میشهری در موقعیت مناسبی قرار داشته باشند و کریدور بصری مطلوبی برای عنصر فراهم ک

که این تصویر ذهنی اهمیت نمایانی یک بنا در روز به اندازه اهمیت آن در شب است. برای اینعالوه بر این  .رسان باشندیاری

ه و یا وضوح و شفافیت روز بوددهنده آن بهتراز با تصویر ذهنی مخاطب در روز داشته باشد، باید ارکان تشکیلعمق و قدرتی هم
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-تواند در شکلرو نورپردازی عنصر در شب میهای خاص و متفاوتی نسبت به سیمایشان در روز را به نمایش بگذارد. ازاینجلوه

 .[26]گیری این تصویر ذهنی و برجسته کردن عنصر در فضای شهری نقش داشته باشد 

از استقرار در مکان، ایجاد حس تعلق به مکان  پس از شناسایی بنا توسط مخاطب و گذر از سطح آگاهی :ب( رویدادپذیری

شولتز، هویت یک بنا بیش از هر چیز نوربرگ ی نظرات الکساندر و بر پایه گیرد.بخشی به آن مورد توجه قرار میدر جهت هویت

ارکت انسان چنین مشافتد و ظرفیت فضایی جهت رخ دادن این رویدادها و همتحت تأثیر رویدادهایی است که در آن اتفاق می

ها در ایجاد حس تعلق نسبت به بنا تأثیرگذارند در همین رابطه پاکزاد فضا را زمانی برای انسان دارای در رخ دادن بخشی از آن

عنوان موجودی عنوان موجودی مستقل و عینی تلقی کرده و از طرف دیگر خود نیز بهداند که از طرفی بتواند آن را بههویت می

افتد، تعریف هایی که در درونشان اتفاق میدرواقع فضاهای شهری با همین فعالیت [.28]لیت و رفتار بنماید عینی در آن فعا

بدین ترتیب [. 19]شود ها تصاویر ذهنی و از سوی دیگر خاطره شهری را سبب میها و روابط مابین انسانشوند. این فعالیتمی

ای مختلف ایجاد کند، منجر به ایجاد خاطرات بیشتر با مکان شده و با ههر چه قدر یک مکان بستر بیشتری برای فعالیت

 گردد.بخشی به مکان میافزایش حس تعلق موجب هویت

بعدی از ایجاد حس مکان در جهت هویت  مرحلهپس از ایجاد حس تعلق به بنا،  زمینه در عین تازگی: هماهنگی باپ( 

بستگی به مکان در گرو معنادار بودن بنا برای مخاطب است و درک و جاد دلبستگی به مکان است. ایبخشی به بنا، ایجاد دل

ها آشنایی داشته باشد که این آشنایی در گرو پیروی ساختمان از دریافت معنی یک بنا وقتی برای مخاطب میسر است که با آن

گونه از نامش ری بومی همان. در معمااستهای فرهنگی محیط در عین تازگی الگوهای معماری بومی و توجه به ارزش

-پیداست، اصل اساسی پیوند با محیط و بوم است و درواقع نفس معماری بومی در محترم شمردن این پیوند با مجموعه داده

بنا و  آنچه در معماری بومی باید به آن توجه شود زمینه دیگرعبارت؛ به[29]دارد ی بنا به انسان عرضه میهایی است که زمینه

 اند.شدهگرایی بررسیر آن بر معماری است که این تأثیرات در قالب نظریات زمینهتأثی

باشند، بلکه های درونی خود نمیگرایان معتقدند که اجزای کالبدی شهر زیر پوشش نیروها یا ویژگیزمینهگرایی: زمینه -

ها بود و به جوهر وی خواص و ابعاد پدیدهتوان فقط در جستجرو نمیبه محیط و مجموعه پیرامون آن وابسته هستند. ازاین

گرایی در سه دسته طورکلی نظریات زمینه. به[31] ای که در آن قرار دارند نگریستها بدون توجه به بعد زمان و زمینهپدیده

ها یک از آنکه کدامو این اجتماعی-گرایی فرهنگیگرایی تاریخی و زمینهگرایی کالبدی، زمینهباشند؛ زمینهقابل تقسیم می

اجتماعی و -فرهنگی تاریخی، زمینه به ترتیب زمینه 1های خاص آن زمینه دارد. برولینبستگی به ویژگی استواجد ارزش 

در موقعیت گذار؛ یعنی زمانی که کهنه و نو با هم در کشمکش چنین از نظر او داند. همکالبدی را واجد ارزش می سپس زمینه

[. رجوع 31] داننددارتر مییک را زیباتر و معنیمردمی که قرار است در آن وضعیت زندگی کنند کدامهستند، باید توجه داشت 

 [.32است ]پذیر از طریق هماهنگی بنا با بافت باارزش موجود امکانبه زمینه کالبدی 

استمرار تاریخی »گویند ها میآنناپذیر هویت شهرهاست. اند که گذشته عضو جداییبر این عقیدهگرایان تاریخی زمینه

یکی از عوامل حیات شهرهاست و برای حفظ آن باید روی شانه پیشکسوتان بایستیم و سنت خاصی ارائه دهیم. اگرچه سنت 

گرایان نیز یکی از زمینه 2. آلدو روسی[33] «کند و عاملی برای عمل استقابل نقد و تغییر است، اما نظمی خاص ایجاد می

های تاریخی سازی دارد. روسی معتقد است گونهکند، بلکه سعی در شبیهشکال تاریخی مستقیماً تقلید نمیاز اکه تاریخی است 

تاریخی از طریق الهام گرفتن از  بدین ترتیب رجوع به زمینه .[34است ]آگاه شهروندان نهفته معماری در خاطره جمعی نیمه

 شود.پذیر میآثار تاریخی ارزشمند در زمینه امکان

بخشی به یک هویتراپاپورت  . به عقیدهاستجوع به زمینه فرهنگی اجتماعی نیز در گرو رجوع به فرهنگ غالب در زمینه ر

فرهنگی وجود دارند و میان مردم دارای معانی مشترکی هستند  هایی است که در زمینهم و ویژگیدر گرو استفاده از عالئ بنا

که در یک فرهنگ خاص داری معنای مشترک میان مردم سی شکال هندها و افرم ها،[. به طور مثال استفاده از رنگ15]
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-هویت. بدین ترتیب استفاده از عناصر دارای معنی مشترک در ذهن مردم، در به بنای معماری هویت ببخشدتواند هستند، می

کنند، بلکه ه روابط کالبدی اکتفا نمیشکل شهر تنها ب نیز در مطالعه 2و هنسن 1هیلر خواهد بود. رگذاریتأث بخشی به یک بنا

ء به دست انسان منطق خاص دهد که غالباً طراحی یک شیاند. منطق اجتماعی فضا نشان میبرای آن منطق اجتماعی قائل

گیری در چند مرحله انجام شده است. در مرحله اول اهداف عملکردی مدنظر بوده و در مرحله دوم خود را دارد. این شکل

 ها با عملکردشان مطابقت دارد.ها بناهایی هویت دارند که فرم آناز نظر آن گریدعبارتبه؛ [35] شودآن اضافه میسبک به 

که در تقابل با هم نیستند بلکه الزمه دانند درحالیتازگی: نوگرایی را در بسیاری از موارد در نقطه مقابل با هویت می -

بخش گذشته به همراه تجلی های اصیل و فرهنگی و هویتلوب، پذیرش اصول و ارزشنوگرایی مط»زاده یکدیگرند. از نگاه نقی

 «های فرهنگی جامعه ندارد، استها وارد شده و تزاحمی با ارزشمطابق با نیاز انسان و نیز بومی نمودن هر آنچه از سایر تمدن

گیری از نظریات و های مخاطب از طریق بهرهستهتوان نوگرایی را پاسخ مناسب زمان و مکان به خوادیگر میعبارت؛ به[21]

ها دانست. از طرف دیگر نوآوری با بدعت نیز متفاوت است. نوآوری آنگاه از جنس تجارب پیشینیان و تکامل بخشیدن آن

ت از نوع بدع ،جایگزین موجود و متضاد آن باشد ،که جدیدی موجود و مکمل آن باشد و آنگاه خالقیت است که جدید، زاده

انقطاع، های خودی به معنای پیوند با گذشته و عدم ارزش «تداوم»خوانی با هویت نخواهد داشت بلکه ؛ و هم[36] خواهد شد

توانند هویت شود، در راستای یکدیگر مییاد می «تحول»در عین نوآوری و خالقیت با توجه به شرایط زمانه که از آن به 

ب تازگی در معماری در کنار تداوم و عدم انقطاع گذشته مستلزم خالقیت خواهد بود. بدین ترتی[. 11]کالبدی را شکل دهند 

وغریب نیست بلکه ممکن انگیز و عجیبنظیر، شگفتلزوماً یک ترکیب غیرمعمول، بی 3زعم آنتونیادسخالقیت در معماری به

[. 37]دهند رود، انجام میها انتظار میه از آنآرامی و در هماهنگی با محیط خود، هدفی را کاست در کارهایی یافت شود که به

 .اندبرخی از راهکارهای خالقیت در ادامه شرح داده شده

بندی کرد: استعاره توان در سه دسته کلی طبقهیکی از راهکارهای ایجاد تازگی، استفاده از استعاره است. استعاره را می

آید که سرچشمه نخستین خلق اثر، نوعی مفهوم، ایده، پدید می نامحسوس، محسوس و ترکیبی. استعاره نامحسوس هنگامی

شود که منشأ هنگامی خلق می استعاره محسوسحالت انسانی یا کیفیتی ویژه )فردیت، طبیعی بودن، سنت یا فرهنگ( باشد. 

نی است که شامل هر آاستعاره ترکیبی های بصری یا مادی باشد )سقفی شبیه گنبد آسمان(. آغازین خلق اثر، بعضی از ویژگی

های بصری زمینه گرفته تا مفاهیم توان از جلوهبا استفاده از استعاره می بنابراین؛ [37] طور توأمان استدو این سرمنشأ به

 خواهند شد.متجلی کرد که درنهایت موجب احراز هویت  ارزشمند در یک فرهنگ را با روشی جدید در کالبد یک ساختمان

ست چراکه عموماً در تعارض با اآمد عادت نوعی خالف یک پارادوکسراهکار بعدی استفاده از پارادوکس و متافیزیک است. 

نماید و ظاهراً بیانگر ای است که متناقض میپارادوکس، گزاره اند.عنوان حقیقت پذیرفتهقاعده و عرفی است که مردم آن را به

حال حقیقت دارند و واجد مضامینی معنا یا مهمل برسند، اما باایناست به نظر بی دو موضوع متضادی است که حتی ممکن

. [38] . در این حالت مسئله درگیر کردن معانی مورد انتظار در معماری با نمونه برخوردهای متناقض است[37] اندمعنوی

کند. بدین ترتیب نشان دادن کمک می ها و تضادهای زمینهدیگر پارادوکس و متافیزیک در نشان دادن تعارضعبارتبه

 .تواند موردتوجه قرار گیردهویتی و تأکید بر بحران هویت نیز میخصوص در مورد موضوع هویت و بیهای زمینه بهپارادوکس

 نیافتهابهام ازلی و ابهام دست شود؛طورکلی به دو دسته تقسیم میابهام به ابهام یکی دیگر از راهکارهای نیل به تازگی است.

خودآگاه مردم پوشیده شده است و مقوله دوم های جمعی نیمههایی از سالیان، تاریخ، سنت و تجربهی اول در الیهپنهان. مقوله

های فیزیکی است که تاکنون دیده نشده یا بدان توجه نشده است. اعتقادات دینی، مراسم و خرافات، عینی و دارای ویژگی

س رنگ و منظره، کل مفاهیم مرتبط با مقوله فضا و زبان و کاربردش در زیرمجموعه عوامل ابهام شعائر و مناسک مذهبی، تقدی

کند تفحص کرده و آشنا ها طراحی میهای فرهنگ گروهی که برای آندیگر معمار باید در شالودهعبارتگنجند؛ بهازلی می

طور مثال آداب ورود به یک ساختمان سودمند است. بهها در این زمینه بسیار شدن با مراسم و سنن و تعمق در اهمیت آن

                                                 
1 Hillier 
2 Hanson 
3 Antoniades 
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های فیزیکی یا غیر فیزیکی های پنهان بسیاری از وضعیتنیافتهمنظور از دست. آوردفضاهای متناسب با آن را به وجود می

ه شب یا دقایق طور مثال فکر کردن باند. به)حال و هوا و حس( است که تاکنون برای اهداف معماری موردتوجه قرار نگرفته

شود، شرایط جوی متفاوت و تأثیری که بر کوتاهی که طی آن نور خورشید از زمین رخت بسته و نور مصنوعی جایگزین آن می

های اندازها مثالچنین چشمحال و هوای محیط دارد، صداهای موجود در محیط مانند صدای باران، پرندگان و امواج و هم

 .[37]ان هستند های پنهنیافتهخوبی از دست
هایی راهکار بعدی استفاده از شعر و ادبیات در معماری است. الهام از شعر و ادبیات از طریق الهام از تعابیر ظاهری از محیط

دهد که دهد. تعبیر ظاهری ایستا زمانی رخ میافتد و به دو صورت ایستا و پویا رخ میاند، اتفاق میشدهکه در آثار ادبی توصیف

تعبیر بصری مستقیم عناصر فرمی و فضایی محیطی که در اثر ادبی توصیف شده است، استفاده کند. تعبیر پویا زمانی  شخص از

و « حال و هوای فضایی»، «هاله»دهد که محصول معماری از توجه مستقیم رها باشد و در عوض به ارتباط انتزاعی رخ می

کند و با ایجاد انگیز ایجاد میا با استفاده از شعر تصاویر ذهنی و خیالطراحی فض .[37]ی ادبی بپردازد کلی قطعه« جوهره»

گردد. مشهورترین و درنتیجه هویت آن محیط می [39]ای ماندگار و تأثیرگذار موجب ارتباط بیشتر انسان و محیط خاطره

 بخشی به معماری، هایکوهای ژاپنی هستند.استفاده از شعر و ادبیات در الهام

دهد اشکال را کس پوشیده نیست. هندسه به ما امکان میسه در معماری و نقش آن در خالقیت بر هیچاهمیت هند

دهد شده میای از اشکال از پیش آمادهچنین هندسه به ما مجموعهدرستی ترسیم کنیم. همها را بهراحتی درک کنیم و آنبه

قدری بوده است که همواره از آن جذابیت هندسه برای گذشتگان به. [37]های متنوعی به کار برده شوند توانند به روشکه می

ی اقلیدسی و اشکال کوشید تا هندسهاز دوران باستان تا عصر رنسانس انسان می ؛اندهایشان بهره جستهبرای خلق ساختمان

طقه و انتخاب فرم هندسی بدین ترتیب با توجه به نمادهای من. [38]صورت یک نظام واحد و جهانی تلفیق کند طبیعی را به

 به بنا هویت بخشید.توان های شاخص در آن، میمتناسب با آن، یا تبعیت از ساختار هندسی زمینه یا ساختمان

فراوان دارد.  بخشی به بنا اهمیتهویتجای آن موضوعی است که در تدبیر و اهتمام به انتخاب مصالح مناسب و کاربرد به

نظیر از تداوم سلوک ی استفاده از این مصالح، یادگاری بیدر محل در دسترس است و شیوه کمیابی مصالح، کاربرد آنچه

کند. نکته اینجاست که همواره . کاربرد مصالح مناسب، ساختمانی واقعی را از طرحی نمایشی متمایز می[37]پیشینیان است 

-اوری ساختمانی و معیارهایی که مردم در آنجا به کار میشود را موردتوجه قرار داد و فنباید سرزمینی که بنا در آن ساخته می

انگیز است شده و خاطرهبندند را مدنظر داشت. توجه به این موارد در زمینه و مصالحی که در بافت موجود برای مردم شناخته

تواند موجب تازگی اثر چنین ترکیب این مصالح با مصالح مدرن میتواند نقش شایانی در هویت بخشی به بنا ایفا کند. هممی

 گردد.دوامی ساختمان میگردد. البته در کاربرد اختالطی مصالح باید توجه داشت که افراط در اختالط موجب ضعف و بی

. وجو کردتوان جستهش و خالقیت میحال رد آن را در هر پژوطبیعت همه جا هست. طبیعت تأثیرگذار است و درعین

های درآمیخته با خطوط زمین، در اند: ساختمانشدههای خالقه از طریق رویکردهای زیر حاصلاستفاده از طبیعت در فرآیند

، ور ساختن ساختمان در زمیننخورده نمایاندن زمین، ضمن دفن و غوطهپالن و نیز در برش، پیروی کامل از طبیعت، دست

، یا از طریق درآمیختن عناصر فضای خارجی در آمیختگی فضای داخلی و خارجی، از طریق تدابیر تداوم دید و تخلخلدرهم

-های صوری از طبیعت یا برداشت جوهریهای تقلیدی، از قبیل برداشتواکنش، تأکید و پرداختن به مصالح، فضای داخلی

 .[37]آمیزند شده در هم میگرا که در آن تمام موارد گفتهواکنشی جامع، وجودی از قوانین طبیعت

سازی، عکاسی، های هنری از قبیل نقاشی، مجسمهتوان با تالش در دیگر زمینهمعماری را می خالقیت اصیل در آثار

قص و موسیقی با معماری تری میان رنزدیکی قویاز میان این هنرها طراحی صحنه، رقص، تئاتر، سینما و موسیقی غنا بخشید. 

های معابد یونان باستان را ی موسیقی و استقرار ستونهارمون 2هایارتباط بین کانن 1. معمار یونانی جورجیادسوجود دارد

                                                 
1 Georgiades 

کردند کردند که آن صداها ملودی را یکی پس از دیگری اجرا میسازی میصدایی را برای صداهایی آهنگدر زمان قدیم یک ملودی تک2 

 [.37شد ]حسوب می)کانن( م شدهانتخاب اعدهآن ملودی در حکم ق جهتنیازاو 
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ها بلکه به علت تناسب فضای برد نه به علت استقرار تصادفی ستونمطرح کرد که بر اساس آن لذتی که چشم از نظاره آن می

و با تحلیل  2رنه-اردیو ن 1مایس نیز با مطالعه آثار ویتکوور. فون[37]ها با هارمونی موسیقی معینی است پر و خالی بین ستون

ها با معماری، بین اصوات خوشایند موسیقی یونان و ابعاد مادی این آثار پیوند های موسیقی و ارتباط آندقیق منطق گام

ای متفاوت توان جلوهخصوص رقص و موسیقی می. بدین ترتیب با رجوع به هنرهای موجود در زمینه به[38]بیند تنگاتنگی می

 کرد که ضمن تازگی برگرفته از فرهنگ زمینه نیز باشند.در بنا ایجاد 

 خالصه کرد: 1و متغیرهای مربوط به آن را در جدول  بخشی به بناتوان معیارهای هویتگفته میبر اساس مطالب پیش

 

 بخشی به یک بنا: معیارهای مؤثر بر هویت1جدول 
معیارهای بازشناسی وجوه  وجوه اصلی هویت

 هویت در بنا

 های مرتبطمتغیر

 تمایز از غیر

 

 کالبدی سبت به زمینهتمایز در شکل ن فردیمنحصربه

 کالبدی و عرض و ارتفاع( نسبت به زمینه تمایز در اندازه )طول

 کالبدی تمایز در رنگ نسبت به زمینه

 کالبدی در بافت )مصالح( نسبت به زمینه تمایز

 محل قرارگیری عنصر برجستگی

 استقرار )منفرد یا پیوسته(نحوه 

 نوع محور مجاور

 در شب پذیریمشاهده

رجوع به زمینه کالبدی،  گروهیتشابه درون

 اجتماعی-تاریخی و فرهنگی

 واجد ارزش معاصر هماهنگی بنا با بافت

 الهام از آثار تاریخی ارزشمند در زمینه

 هماهنگی فرم با عملکرد

 در بنا مشترک در ذهن مردم حضور عناصر دارای معنی

 های حیات جمعیطراحی عرصه رویدادپذیری تداوم در طول زمان

 های بصری یا مفهومی زمینهالهام از ویژگی خالقیت و تازگی

 های زمینه در بناتجلی تضادها و تقابل

 ها و اساطیر در بناورسوم، مناسک و شعائر و افسانهتجلی آداب

 های فیزیکی خاص زمینه مانند نور و شرایط جویگیالهام از ویژ

 برداشت مستقیم یا مفهومی از آثار ادبی زمینه در بنا

 الهام از هندسه موجود در بافت زمینه در طراحی

 استفاده از مصالح رایج در زمینه یا ترکیب آن با مصالح مدرن

 های طبیعی زمینهها و ویژگیالهام از جاذبه

 داشت مستقیم یا مفهومی از هنرهای بومی زمینه باألخص رقص و موسیقیبر

 

 های میدانیپیمایش -3
کند، اما اطالعات دقیقی از میزان تأثیر برخی از متغیرهای تأثیرگذار بر احراز هویت در بناها را مشخص میمطالعات پیشین 

شده ها از یک پیمایش میدانی استفاده دهی به آنها و نیز وزندهد. برای فهم روابط میان متغیرها به دست نمیهرکدام از آن

                                                 
1 Wittkower 
2 Naredi-Rainer 
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دهی به متغیرها، است. دستاورد این پژوهش میدانی، تعیین ضریب تأثیر هرکدام از متغیرها بر احراز هویت در یک بناست. وزن

سؤال و با استفاده  22سته، با ب نامهکرد. بدین منظور، یک پرسش ها را احراز هویت یک بنا مشخص خواهدنقش هرکدام از آن

تایی، جهت سنجش وزن هر یک از متغیرها، طراحی شد. جامعه آماری در این پژوهش، از مقیاس لیکرت با طیف پنج

نفر از میان اساتید  41متخصصین معماری با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری هستند که به علت محدودیت تحقیق تعداد 

های صحت داده درنهایتشونده انتخاب شدند. عنوان پرسشهای مرتبط بهت و سازماندانشگاه و پژوهشگران مؤسسا

ضریب همبستگی، ارتباط میان  سپس با محاسبه و ؛ای آزمایش شدنمونهتک tها توسط آزمون نامهاز پرسش آمدهدستبه

آمده بر دستز آزمون دانکن متغیرهای بهبا استفاده ا در نهایتمتغیرهای مستقل و متغیر وابسته مورد آزمایش قرار گرفت. 

 پذیری نتایج پژوهش از آزمون کرونباخ استفاده شد.در انتها برای اطمینان از تعمیم بندی شدند.دسته یرگذاریتأثاساس میزان 

 

 هایافته -4
، «کالبدی زمینهبت به تمایز در اندازه نس» هایمتغیرن یانگیمای نشان داد که اختالف نمونهتک tنتایج حاصل از آزمون 

 گریدعبارتبه؛ دار نیستبا سطح متوسط معنی« برداشت مستقیم یا مفهومی از آثار ادبی زمینه در بنا»و « نوع محور مجاور»

ها برای آن شدهمحاسبهبوده و سطح معناداری  39ی آزادی مرجع در درجه tاز مقدار  ترکوچکها برای آن شدهمحاسبه tمقدار 

درصد اختالف معناداری میان این متغیرها  95است که نشانگر این است که در سطح اطمینان  15/1از مقدار عددی  ترگبزراز 

 گیرند.با سطح میانگین وجود ندارد و این متغیرها از نظر اهمیت، در سطوح متوسط قرار می

تمایز در بافت نسبت به »، «کالبدی بت به زمینهتمایز در رنگ نس»، «کالبدی تمایز در شکل نسبت به زمینه»ی برای متغیرها

هماهنگی بنا با بافت »، «پذیری در شبمشاهده»، «نحوه استقرار )منفرد یا پیوسته(» ،«محل قرارگیری عنصر»، «کالبدی زمینه

ارای معانی حضور عناصر د» ،«هماهنگی فرم با عملکرد»، «الهام از آثار تاریخی ارزشمند در زمینه»، «واجد ارزش معاصر

تجلی تضادها و »، «های بصری یا مفهومی زمینهالهام از ویژگی»، «های حیات جمعیطراحی عرصه»، «مشترک در ذهن مردم

های فیزیکی خاص الهام از ویژگی» ،«ها و اساطیر در بناورسوم، مناسک و شعائر و افسانهتجلی آداب»، «های زمینه در بناتقابل

استفاده از مصالح رایج در زمینه یا »، «الهام از هندسه موجود در بافت زمینه در طراحی»، «شرایط جویدر زمینه مانند نور و 

بومی برداشت مستقیم یا مفهومی از هنرهای »و  «های طبیعی زمینهها و ویژگیالهام از جاذبه» ،«ترکیب آن با مصالح مدرن

با سطح ها هر یک از آن نیانگیمای نشان داد که اختالف نمونهتک tحاصل از آزمون نتایج  «زمینه باألخص رقص و موسیقی

بوده و سطح  39ی آزاد مرجع در درجه tتر از مقدار ها بزرگبرای آن شدهمحاسبه tمقدار  گریدعبارتبه؛ دار استمعنیمتوسط 

درصد  95ست که در سطح اطمینان است که نشانگر این ا 15/1از مقدار عددی  ترکوچکها از برای آن شدهمحاسبهمعناداری 

 گیرند.اختالف معناداری میان این متغیرها با سطح میانگین وجود دارد و این متغیرها از نظر اهمیت، در سطوح باال قرار می

دار بین متغیرهای مستقل و مثبت و معنی و اطمینان از برقرار بودن رابطهای نمونهتک tبرای اطمینان از نتایج آزمون 

 غیر وابسته از آزمون ضریب همبستگی استفاده شد.مت

تمایز در »، «کالبدی تمایز در شکل نسبت به زمینه»شده از آزمون همبستگی نشان داد که میان متغیرهای تحلیل انجام

محل »، «یکالبد تمایز در بافت نسبت به زمینه»، «کالبدی تمایز در رنگ نسبت به زمینه»، «کالبدی اندازه نسبت به زمینه

، «عانی مشترک در ذهن مردمحضور عناصر دارای م»، «در شبپذیری مشاهده»، «نوع محور مجاور»، «گیری عنصرقرار

، «های زمینه در بناتجلی تضادها و تقابل»، «های بصری یا مفهومی زمینهالهام از ویژگی»، «های حیات جمعیطراحی عرصه»

برداشت مستقیم یا »و  «های طبیعی زمینهها و ویژگیالهام از جاذبه»، «در طراحیالهام از هندسه موجود در بافت زمینه »

 99دار با سطح اطمینان مثبت و معنی با احراز هویت در بنا رابطه «مفهومی از هنرهای بومی زمینه باألخص رقص و موسیقی

 درصد وجود دارد.

الهام از آثار »، «واجد ارزش معاصرهماهنگی بنا با بافت »، «نحوه استقرار )منفرد یا پیوسته(»چنین میان متغیرهای هم

های فیزیکی خاص در زمینه مانند نور و شرایط الهام از ویژگی»، «هماهنگی فرم با عملکرد»، «تاریخی ارزشمند در زمینه
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 95دار با مثبت و معنی هبا احراز هویت در بنا رابط «استفاده از مصالح رایج در زمینه یا ترکیب آن با مصالح مدرن»و  «جوی

 درصد اطمینان وجود دارد.

برداشت مستقیم یا مفهومی »و  «ها و اساطیر در بناورسوم، مناسک و شعائر و افسانهتجلی آداب»میان متغیرهای  عالوهبه

تجلی »ای متغیر تک نمونه tکه در آزمون با احراز هویت در بنا همبستگی وجود ندارد. با توجه به این «از آثار ادبی زمینه در بنا

درصد در سطوح باال قرار گرفت، نتیجه  95با سطح معناداری بیش از  «ها و اساطیر در بناورسوم، مناسک و شعائر و افسانهآداب

ون آزمون همبستگی برای این متغیر قابلیت تعمیم ندارد؛ اما متغیر برداشت مستقیم یا مفهومی از آثار ادبی زمینه در بنا در آزم

t درصد در سطح متوسط قرار گرفت؛ درنتیجه از نتایج پژوهش حذف خواهد  95ای نیز با سطح معناداری کمتر از تک نمونه

 شد.

یک از همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل باید دید کدام پس از اطمینان از معنادار بودن متغیرها و اثبات رابطه

ها بر اساس معناداری و عدم بندی آنبندی متغیرها، نیاز به دستهرگذارتر است. برای طبقهها در روند احراز هویت بنا تأثیآن

طرفه و آزمون تعقیبی دانکن استفاده شده است. نتایج معناداری اختالفات است که به این منظور، از آزمون تحلیل واریانس یک

گیرند. متغیر سطح قرار می 6ر هویت بخشی به بنا در د مؤثرمتغیرهای نشان داد که این آزمون برای متغیرهای مربوطه 

تمایز در اندازه نسبت به »با بیشترین امتیاز در سطح اول و متغیر « حضور عناصر دارای معنی مشترک در ذهن مردم در بنا»

 در سطوح، شدهکسب گیرند. سایر متغیرها نیز با توجه به امتیازبا کمترین امتیاز در سطح ششم قرار می« بافت کالبدی اطراف

 است. مشاهدهقابل 2که در جدول  گیرندقرار می ششمدوم تا 

 

 درصد 59در سطح اطمینان  1بندی متغیرها: سطح2جدول 

 متغیرها سطح

 حضور عناصر دارای معنی مشترک در ذهن مردم در بنا 1

 حیات جمعی یهاهصعرطراحی  2و  1

 کالبدی نسبت به زمینهتمایز در شکل  3و  2و  1

 های فیزیکی خاص زمینه مانند نور و شرایط جویالهام از ویژگی 4و  3 و 2 و 1

 حل قرارگیری عنصرمهای طبیعی زمینه، ها و ویژگیالهام از جاذبه 4و  3و  2

 های بصری یا مفهومی زمینهالهام از ویژگی 5و  4و  3

ها و اساطیر در بنا، ورسوم، مناسک و شعائر و افسانهتجلی آدابنحوه استقرار، های زمینه در بنا، لتجلی تضادها و تقاب 6و  5و  4و  3

کالبدی، الهام از هندسه  نسبت به زمینهتمایز در رنگ پذیری در شب، مشاهدهکالبدی،  تمایز در بافت نسبت به زمینه

، برداشت مستقیم یا مفهومی از هنرهای الهام از آثار تاریخی ارزشمند در زمینهموجود در بافت زمینه در طراحی، 

 هماهنگی فرم با عملکردبومی زمینه باألخص رقص و موسیقی، 

 استفاده از مصالح رایج در زمینه یا ترکیب آن با مصالح مدرن 6و  5و  4

 واجد ارزش معاصر هماهنگی بنا با بافتنوع محور مجاور،  6و  5

 کالبدی بت به زمینهستمایز در اندازه ن 6

 

 نشان داده شده است. 1در نمودار  هاامتیاز آنبا توجه به  به تفکیک تعداد، متغیرها اولویت

 

                                                 
. این بدین معنی است که متغیر اندشدهیبنددستهها در سطوح میانی الزم به ذکر است که به علت نزدیکی امتیاز متغیرها، برخی از آن1 

 تواند در تمامی سطوح ذکرشده قرار بگیرد.می موردنظر
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 ها نسبت به میانگینبندی متغیرها بر اساس اختالف امتیاز آن: اولویت1نمودار 

 

است و این نشان از  82/1ها محاسبه شد که برابر با ای کرونباخ برای دادهپذیری نتایج، ضریب آلفبرای اطمینان از تعمیم

 .دارد آمدهدستبهپذیر بودن نتایج تعمیم

 

 بندیجمع -9
ها عدم آن نیترمهمهای مختلفی در پی دارد که به آن آسیب یتوجهیبترین نیازهای انسان است که هویت یکی از اساسی

جلوگیری ها یا گذشته است و برای رفع این آسیب ناشی از قطع ارتباط باو ازخودبیگانگی  فسنعزتاحساس آرامش، امنیت و 

تمایز »نشان داد که هویت از سه روش  شدهانجامها شناسایی راهکارهای دستیابی به هویت ضروری است. مطالعات از بروز آن

قابل دستیابی است که این معیارها توسط متغیرهایی  «یهماهنگی با زمینه در عین تازگ»و « رویدادپذیری»، «از بافت اطراف

 1و نمودار  2در جدول  ریتأثهستند که میزان این  سنجشقابلمتفاوتی بر میزان دستیابی به هویت دارند،  ریتأثکه هرکدام 

 .اندشدهئهارا 3برای دستیابی به هر یک از متغیرها نیز راهبردهایی پیشنهاد شده است که در جدول نشان داده شد. 

 

 آمدهدستراهبردهای پیشنهادی برای طراحی بنای باهویت با توجه به متغیرهای به. 3جدول 
 راهبردهای طراحی بر هویت بنا مؤثرمتغیرهای 

 فرمی متمایز نسبت به اطرافش داشته باشد. - کالبدی تمایز در شکل نسبت به زمینه

 های اطراف باشدارای اندازه متفاوت نسبت به دانهد - کالبدی تمایز در اندازه نسبت به زمینه

 دارای ارتفاع نسبی شاخص نسبت به بناهای اطراف باشد. -

 در آن متمایز باشد. کاررفتهبهمصالح  - کالبدی تمایز در بافت نسبت به زمینه
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 دارای رنگ متفاوت نسبت به بافت اطراف باشد. - کالبدی تمایز در رنگ نسبت به زمینه

 نزدیک به بافت تاریخی و در ارتباط با آن طراحی گردد. - حل قرارگیریم

 به نحوی در بافت استقرار یابد که بیشترین میزان نفوذپذیری را دارا باشد. -

 هایی از بافت قرار گیرد که کریدور بصری مطلوبی به آن وجود داشته باشد.در قسمت -

 ار گیرد.منفرد در بافت قر طوربه - ی استقرارنحوه

 آن آسان باشد. هاصلی یا فرعی واقع شود تا دسترسی ب 2های درجه در کنار شریان - نوع محور مجاور

 در محل تقاطع محورها با هم قرار داشته باشد. حاًیترج -

 تر.دسترسی و بار بصری بیشجهت وآمدترین بخش محورها در پررفتقرارگیری  -

 ی سه بعد ساختمان با نورپردازی.بر رو دیتأک - پذیری در شبمشاهده

 ای دارند.هایی از بنا که تمایز فضایی یا ویژگی بصری ویژهبرجسته کردن بخش -

مشترک در ذهن دارای معنی حضور عناصر 

 مردم در بنا

ها و مصاحبه با مخاطبان بنا و استخراج عناصر دارای معنی مشترک در ذهن آن -

 .استفاده از این عناصر در طراحی

 حیات جمعی شهر در دل بنای جدید. جای گرفتن بخشی از فضای باز و عرصه - های حیات جمعیطراحی عرصه

 روی.ایجاد قابلیت پیاده -

 چندکارکردی بودن بنای جدید. -

های فیزیکی خاص در زمینه الهام از ویژگی

 مانند نور و شرایط جوی

 .طراحی بنا با توجه به مالحظات اقلیمی -

 .مجاورت بنا در کنار فضای سبز شهری - های طبیعی زمینهها و ویژگیاز جاذبه الهام

 .تلفیق بنا با طبیعت اطراف -

 زمینه. های طبیعیهای بنا با ویژگیتشابه فرمی در برخی از بخش -

 .آمیختگی فضاهای داخلی و خارجی از طریق تداوم دید و تخلخلدرهم -

 استفاده از حاالت انسانی و کیفیات ویژه زمینه در طراحی. - هومی زمینههای بصری یا مفالهام از ویژگی

 های زمینه در طراحی بنا.نشان دادن پارادوکس - های زمینه در بناتجلی تضادها و تقابل

ورسوم، مناسک و شعائر و تجلی آداب

 ها و اساطیر در بناافسانه

 ن آن در طراحی.و گنجانددر زمینه مطالعه آداب استفاده از فضا  -

 ها در طراحی.شناسایی عناصر نمادین موجود در زمینه و به کار بردن آن -

الهام از هندسه موجود در بافت زمینه در 

 طراحی

 .تقلید از هندسه بناهای شاخص موجود در زمینه و استفاده از آن در طراحی -

 .طراحیدر ار آن الگوی اولیه و تغییر ساخت عنوانبه زمینهاستفاده از هندسه  -

 .اشکال آثار تاریخی گذشتهسازی یا شبیه تقلید - الهام از آثار تاریخی ارزشمند در زمینه

 .وساز در گذشته در طراحی بنای جدیدهای ساختاستفاده از شیوه -

 .که نشانگر عملکرد آن باشد یاگونهبهطراحی فرم بنا  - هماهنگی فرم با عملکرد

رایج در زمینه یا ترکیب استفاده از مصالح 

 آن با مصالح مدرن

 .واقعی آن و نه به شکل نمایشی صورتبهاستفاده از مصالح  -

 .جدیددر کنار مصالح از مصالحی بومی منطقه استفاده  -

برداشت مستقیم یا مفهومی از هنرهای 

 بومی زمینه باألخص رقص و موسیقی

 ها در طراحی.ستفاده از تناسبات آنهای محلی در زمینه و امطالعه موسیقی و رقص -

 اشکال آثار باارزش معماری معاصر. سازییا شبیهتقلید  - هماهنگی با بافت معاصر واجد ارزش

 .هاباارزش معماری معاصر و تغییر در تزیینات و آرایش آن آثاراستفاده از اشکال  -

 

 مراجع
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