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  چکیده
از زندگی افراد در خانه سپری ضاهای مسکونی بخش عمده ای از سطوح شهرها را  اشغال کرده اند و بخش عمده ای ف

سالیان گذشته بنا به در . کیفی انسان از جمله هویت داردهم مهمی در تامین نیازهای ارتقا کیفی مسکن سذا ل. می شود

و ضاهای مسکونی نگردیده وجهی به نقش مردم در هویت یابی خویش در فتبه ویژه نگاه کالن به هویت، دالیل مختلف 

ی کامل هویت مسکن بنای فردی داشته است که هیچ یک از این دو نگاه گویادر بعد جهانی نیز هویت مسکن عمدتا م

ی الگویی ی به ارائهین پژوهش سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه انتیجه ادر . نمی باشند

ه هویت شان می دهد کقیق نتحنتایج  .ی هویت فردی و جمعی باشداز هویت مسکن بپردازد که در بر گیرندهجامع 

توسط  یبیرونبعد توسط مردم و می تواند آن  یروندبعد مسکن از دو بعد بیرونی و درونی تشکیل می گردد که 

نجر می گردد که نقایص مطرح مهویت تعاملی مسکن به  مراین اپیامد . کارشناسان و سیاست گذاران مسکن شکل گیرد

 .شده در باب هویت را مرتفع خواهد ساخت

 

  جمعیفردی و ، هویت عماریمویت، مسکن، ه :کلیدی های واژه
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  :مقدمه -1
فضاهای مسکونی در حدود نیمی از سطوح شهرها را اشغال نموده اند و جایگاه تبلور فرهنگ، سنت، شکل زندگی، فناوری       

لذا ارتقا کیفی مسکن سهم به . از سوی دیگر بخش عمده ی زندگی افراد در خانه سپری می شود. و تمدن هر جامعه ای است

لیکن در سالیان گذشته توجهی به نقش مردم در . ر ارتقا نیازهای کیفی و احساس رضایت در زندگی مردم را دارا ستسزایی د

تامین این نیازها از جمله هویت یابی خویش در ساخت فضاهای مسکونی نگردیده است؛ چرا که اصوال انسان هویت خویش را 

تلف کشور با ویژگی های انسانی متفاوت مهم ترین عالمت بروز این شباهت کالبدی مسکن در مناطق مخ. در خانه می یابد

توان به نگاه کمی نگر و در مقیاس مسکن دولتی می. رسی استمشکل است که دالیل احتمالی آن از جوانب مختلف قابل بر

و عدم توجه به  (. . . رشد سریع شهرها، جنگ و بازسازی، رشد جمعیت و )نیاز سریع به ساخت مسکن در سال های گذشته 

توان دالیلی از جمله ضوابط شهرسازی یکسان و در بعد مسکن بخش خصوصی نیز می. دارزیابی های پس سکنایی اشاره نمو

پژوهش های انجام شده نیز عمدتا بدون توجه به نیازهای انسان امروز، توجه خود . آموزش طراحی و معماری متمرکز را برشمرد

بی به الگویی از مسکن در راستای هویتی جمعی به نام هویت ایرانی اسالمی معطوف و از ویژگی را به مسکن سنتی و دستیا

 .اندیت و نژادهای گوناگون غفلت نمودهانسان های ساکن در مناطق مختلف کشور با قوم

ی هفتاد میالدی توجه هه در بعد جهانی نیز با آشکار شدن نقایص تولید انبوه مسکن پس از جنگ جهانی دوم، از اوایل د      

لیکن مبنای این مطالعات نیز با تکیه بر نگاه فردی به هویت در . ی انسان و خانه  به موضوع مهم پژوهشی تبدیل شدبه رابطه

از این رو مطالعات سال های ابتدایی صرفا به رابطه ی میان فرد و خانه پرداخته است و با احساس نیاز . غرب شکل گرفته است

در نتیجه  .ی خانه بازتر شده و به محیط ها و زمینه های اطراف گسترانیده شدیع تری از هویت انسانی، دامنهوس به سطح

دیده شده است که ( ملی)هویت مسکن در ادبیات جهانی خود در هویتی فردی و در مقیاس داخلی در کالن هویتی  جمعی 

 . هیچ یک نمی تواند شرح کامل هویت مسکن باشد

ی الگویی است که بتواند با رفع نقایص مطرح شده به بهترین شکل گویای هویت مسکن لی این پژوهش ارائهلذا هدف اص

ی مسکونی ت آزمون در هر نوع مسکن و مجموعهضمن لحاظ هر دو جنبه ی فردی و جمعی هویت در آن باشد؛ همچنین قابلی

ی آتی و با کاهش جمعیت کشور، مسالهشود که در سال های ضرورت انجام چنین پژوهش هایی از آنجا ناشی می . را دارا باشد

کمی تامین مسکن در کشور ما نیز مرتفع خواهد شد و آن گاه با خانه هایی روبرو خواهیم بود که از تامین نیازهای کیفی مردم 

 .م قرن اخیر پیموده اندغافل مانده اند؛ در واقع ما نیز دنباله رو همان راهی خواهیم بود که کشورهای غربی در بیش از نی

 

 :روش تحقیق -2
. به صورت توصیفی تحلیلی است آنروش انجام این پژوهش، ساخت گرایی اجتماعی و  بر حاکم (Paradigm)ی الگوواره

ی ی هویت، تفاوت های آن در دو بستر جوامع  فردگرا و جمع گرا و به ویژه در حیطهدر ابتدا با نگاهی اجمالی به مقوله

ی آن، هویت درونی و سپس با تعریف مسکن با استفاده از عناصر و مفاهیم سازنده .و شهرسازی بررسی خواهد شد معماری

بیرونی مسکن تعریف و بر روی الگویی ساختاری از مسکن پیاده می گردد که به عنوان الگوی جامع تحلیلی هویت مسکن 

 .خواهد بود
 

 :هویت فردی و جمعی -3
می چندوجهی، جند الیه و بین رشته ای است که هدف این پژوهش پرداختن به چیستی و تعریف آن نهویت مقوله ای       

اصلی این پژوهش، نگاهی انتقادی به رویکردهای پژوهشی جاری به مفهوم هویت می باشد در  یلیکن از آنجا که مساله. باشد

 .ردگرا و جمع گرا پرداخته می شودادامه مقایسه ای میان نگاه به هویت در معماری و شهرسازی جوامع ف

؛ مهدوی نژاد و 1831قطبی،)بررسی هویت را می توان در سه دوره ی پیش از مدرن، مدرن و پسا مدرن دسته بندی نمود

با ورود . به طور کلی می توان این دوره ها را با نام هویت الهی، هویت جسمانی و هویت روانی نام گذاری کرد(. 1831دیگران،
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گیدنز هویت شخصی را در دوره ی پس از سنت یک . ن مدرن و پس از آن هویت در غرب بر مبنای فرد شکل گرفتبه دورا

بر این اساس بریکول چهار اصل هویتی در دنیای غرب را به صورت تداوم، اعتماد به نفس، خود . انعطاف پذیر می داند یپروژه

        بر مبنای همین نگاه فردگرایانه به هویت،. (Twigger-Ross & Uzzel, 1996)شکوفایی و تمایز معرفی نموده است

مهم ترین نظریه های هویتی دارای رویکردی روان شناسانه  شامل نظریه های روان پویایی، شناختی، یادگیری اجتماعی، 

به  نیز هویت یابی را فرآیندی می داند که(1992) اللی  .(Hauge,2009)وجودی و جنبه های بین شخصی هستند/انسانی

آنچه که از این مطالب بر می آید این است که در معماری و شهرسازی . هویت ختم می شود و پیوسته در حال تغییر است

 . غرب، دامنه ی هویت یابی از فرد آغاز می گردد و به تدریج گسترش می یابد

مجتهد )ان زمین وجود داشته استفلسفه ی ایرانی هویت که انسان را اصل و حقیقت می شمرد ازسرآغاز تمدن و فرهنگ ایر

لیکن در ایران نیز همچون کشورهای پیرامونی از ابتدای قرن گذشته ی میالدی و با ورود جریان علم و (. 143: 1831زاده،

اصلی در حیطه های مختلف علوم انسانی تبدیل شد؛ چراکه اصوال  یبه دغدغهفناوری از کشورهای مرکز، موضوع هویت 

بنا بر این در این کشورها هویت (. 111: 1831مهدوی نژاد و دیگران،)"ر اثر تغییر و انسداد رخ می دهدهویت د یمساله"

مانند دیگر پدیدارهای اجتماعی مقوله ای تاریخی است که در سیر حوادث و مشی "جمعی اهمیتی ویژه یافت؛ هویتی که 

اما (. 12: 1831اشرف، ) "انی گوناگون و متفاوت می یابدوقایع تاریخی پدیدار می شود، رشد می کند، دگرگون می شود و مع

با . در ایران این هویت جمعی بیشتر در قالب هویت ملی و در معماری و شهرسازی به صورت هویت ایرانی اسالمی مطرح گردید

بینند  دولت ها ست که قباله ی تاریخی برای آن تدارک می یعی از هویت جمعی است لیکن ساختهآنکه هویت ملی نو

و عینی، انتسابی و محصول بودن ( در غرب)به طور خالصه می توان ذهنی، اکتسابی و فرآیندی بودن هویت فردی(. همان)

 .این دو نگاه دانست که در معماری و شهرسازی نیز بازتاب نموده است یرا تفاوت های عمده( شرق و ایراندر )هویت جمعی

که در برگیرنده ی انواع فردی، جمعی یا ملی  و عناصر مختلف سازنده ی آن باشد،  به منظور تعریف هویت به گونه ای جامع

به صورت تعامل  1لذا در این پژوهش هویت در الگوی شکل . نیاز به الگویی است که رابطه ی آن ها را با یکدیگر بیان نماید

مت که دارای روابطی سیاسی، اقتصادی و انسان به سه شکل فرد، جامعه و حکو. میان سه عامل انسان، زمان و مکان است

فرهنگی در درون خود می باشند، زمان دارای دو بعد طولی و تناوبی و مکان دارای عناصری در زیر زمین، سطح زمین و باالتر 

، (انتعامل انسان با وجه طولی زم)، تاریخ (تعامل جامعه با مکان)تعامالت میان این عناصر به مفاهیمی چون تمدن.از آن است

و سرزمینی با ( تعامل جامعه با طول زمان)، سنت (رابطه ی فرد با مکان)، شکل زندگی(تعامل مکان با وجه تناوبی زمان)اقلیم 

 .مجموع این عناصر و مفاهیم، سازنده ی هویت می باشند. می انجامد( تعامل مکان با وجه طولی زمان)محدوده ی مشخص

 
هویت یعناصر و مفاهیم سازنده -1شکل   

نگارندگان: منبع   
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 :مسکن -4
  با گسترش جنبش مدرن، توجه به نیازهای مادی انسان مبنای مطالعات مسکن را شکل می داد  که نیاز به بازسازی       

تا میانه های دهه ی شصت میالدی دانشمندان . خرابی های جنگ جهانی دوم کمک شایانی به فراگیر شدن این نگاه داشت

روان شناسی و معمارانه را  چون ادوارد هال، رابرت سومر و اسکار نیومن عدم وجود جنبه های انسان شناسی،اجتماعی هم

لذا از دهه ی هفتاد میالدی توجه به نیازهای روانی انسان از جمله . (Mallgraves&Goodman,2011)می دادند  هشدار

و روان تا پایان قرن، دو رویکرد عمده ی پدیدار شناسی توجه به مکان در مطالعات مسکن احساس گردید و از این زمان 

به عنوان  (Home)بعد نیز معنای خانه  یاز یک دهه(. 1811قالطیفی، آ)عمده ای را ایفا نمودند شناسی در این مطالعات نقش

    . تبدیل گشت به ستون فقرات این مطالعات  (House)ی با بار معنایی و احساسی در مقابل ساختار صرفا کالبدی اواژه 

ریشه های نظری رویکرد پدیدار شناسی در نوشتارهای فالسفه ی بزرگ این مکتب به ویژه هایدگر، بالنو، باشالرد و لویناس 

تحت تاثیر این فالسفه، مطالعات مکان، ریشه داری و خانه به نقطه ی تمرکز بسیاری از . (Deckers,2011)قابل جستجو ست 

روان شناسان محیطی . (Moore,2000)ون رلف، توان، سیمون و باتیمر در دهه ی هفتاد تبدیل شد جغرافی دانان انسانی چ

یکی از ابتدایی ترین تالش ها برای فهم تنوع معنایی خانه .نیز از همین دهه شروع به تمرکز مستقیم بر روی خانه نمودند

انه را به عنوان یک ساختار کالبدی، یک قلمرو، توسط هیوارد انجام شده است که طبق نظر وی معنای خانه ممکن است خ

سایر روان شناسان از جمله کوپر، . مکانی در فضا، خویشتن و هویت خویش و نیز یک واحد اجتماعی فرهنگی تعریف نماید

 .پورتیوس، بکر و اپلیارد نیز در این دهه بر روی خانه و معنای آن مطالعه نمودند

همواره تنشی میان تحقیقات اغلب نامحسوس پدیدار شناسانه و مطالعات تجربی صلب بر روی " هشتاد یلیکن با آغاز دهه      

لذا از این زمان نبود . (ibid:211) "استفاده از خانه، رضایت از خانه، دلبستگی به مکان و ارزیابی مکان وجود داشته است

وی با . (Sixsmith,1986)خانه شناخته شد  چارچوب های نظری روشن و یافته های تجربی به عنوان معضل درک معنای

رویکردی پدیدار شناسانه و استفاده از روش های تجربی به بررسی معنای خانه پرداخت و سه گونه خانه ی کالبدی، اجتماعی و 

ساخت  تقریبا در همین زمان کریستوفر الکساندر با ابراز نگرانی از نبود احساس و امنیت انسانی در. شخصی را تعریف نمود

  تونولی . مسکن، سعی نمود راهکاری جهت تولید مسکن در همه ی نقاط دنیا بر اساس هفت اصل پیشنهادی خود ارائه نماید

 . نیز پنج ویژگی مرکزیت، تداوم، محرمیت، بیان خویش و نیز روابط اجتماعی را بر شمرد که خانه را از مسکن متمایز می سازد

تقادی تر نسبت به معنای خانه ایجاد شد و در حیطه ی روان شناسی بر برخی جنبه های خاص از ابتدای دهه ی نود نگرشی ان

دسپرس ده نیاز در مطالعات خانه را توصیف . (Moore, 2000: 211)تاکید گردید . . . مانند مجردها، پیرها، بی خانمان ها و 

زندگی بیان کردند؛ راپاپورت نگاه کل نگر به مسکن را  موضوعات کلیدی معنای خانه را در طول  نمود و زینگمارک و همکاران 

 .به نقد کشید

دسته بندی نمود  مسکن به عنوان یک مکانبا این حال مطالعات سه دهه ی آخر قرن بیستم را می توان تحت عنوان       

اثر "می داند که در  که مور یکی از مشکالت عمده ی آن ها را عدم توجه به برخی زمینه های فرهنگی و اجتماعی اطراف

وی همچنین بر روی سطوح  .(ibid :211) "تعجیل برای گسترش چارچوب های شخصی و تجربی به فراموشی سپرده شده اند

و اهمیت   فزاینده ی نقش روان شناسی در مطالعات آینده ی مسکن تاکید نمود ( هویت ملی)مفهومی جدید مغفول مانده 

(ibid :213). 

مسکن به عنوان بخشی ضر تغییراتی در مطالعات مسکن حاصل شد که به طور خالصه می توان آن را از ابتدای قرن حا

مطالعات افرادی چون راپاپورت و آلتمن و ورنر در اشاره به نقش مسکن در زمینه های  درنامید و سابقه ی آن  از یک مکان

 ;Coolen & Ozaki,2004)د جدی تری واقع نگاه کل نگر به مسکن مورد نق. می شود اجتماعی فرهنگی اطراف یافت

Hauge,  2007)  و مسکن به عنوان سیستمی از قرارگاه ها که سیستمی از فعالیت ها در آن اتفاق می افتد مطالعه شد

(Chaudhury& Rowles,2005; Hauge,2009; Coolen & Meesters,2012) . همچنین نقش محیط های اطراف در

و جایگاه ویژه ای یافتند ( تا حد ملی) معنای مسکن برجسته شد و در مطالعات مسکن این محیط ها سطوح وسیع تر 
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(Clapham,2005; Shin,2014; padaam,2006) . در رویکردها و روش های مطالعاتی نیز تحولی ایجاد شد که مهم ترین

تفاده از روان شناسی بوم شناسی به جای روان شناسی محیطی دانست آن ها را    می توان اس

(Coolen,2006a&b;Coolen,2008;Meesters,2009;Lawrence,2006) . تحلیل های قوم نگاری و ساخت گرایی

 یوارد حیطه (Blunt&Dowling,2004)و نیز رویکرد جغرافیایی  (Fopp,2008; Clapham,2010;Netto,2011) اجتماعی

ی ن موضوعی چند رشته ای و بین رشته امطالعات گردید و تحقیقات مسکن کامال به عنوااین 

(Mallet,2004;Clapham,2009) استفاده کنندگان مسکن نیز در انواع خاص و بسیار متکثری مورد مطالعه . شناخته شد

 .قرار گرفتند

 :هویت و مسکن-5
لذا مسکن نیز چه به . مدرن پی بردن به اهمیت هویت و مکان بوده است یکی از مهم ترین عوامل وقوع بحران در معماری      

گیفورد هویت را یکی از شش مشخصه ی کاشانه . عنوان یک مکان و چه به عنوان بخشی از یک مکان، با هویت در ارتباط است

نیز در بررسی  (2014)شین . می داند  و تونولی بیان خویش و هویت شخصی را یکی از پنج ویژگی خانه بیان کرده است

. ادبیات نیم قرن اخیر مسکن، بیان خویش و هویت را یکی از شش معنی کلیدی خانه در طول این سال ها برشمرده است

وی . (Hauge,2009)راپاپورت خانه را بازتابی از هویت می داند به دلیل اینکه مسکن و لوازم داخلی آن انتخاب می شوند 

در حال حاضر . (Rapoport,2001)ن و فرهنگ را دلیلی بر ارتباط مسکن با هویت می داند همچنین رابطه ی نزدیک مسک

هریس هویت را از . (O'Mahony,2012)این باور پذیرفته شده است که خانه حس هویت و منبع امنیت را به وجود می آورد

سالیان اخیر و با تغییر در نوع نگاه به  در. ابعاد شناختی مسکن و راپاپورت آن را از معانی سطح متوسط معرفی کرده است

، هویت مسکن نیز از قالب های صرفا فردی خارج (Netto,2011:123)هویت از جنبه های صرفا فردی به تبادل با اجتماع 

که ارتباط مسکن و هویت را از طریق چهار اصل هویتی در دنیای غرب تبیین نموده، دو راه را در  (2009)هاوگ . شده است

با این حال این تعاریف از هویت، گویای کامل . دخیل می داند(از طریق درون خانه و بیرون خانه)ر گذاری مسکن بر هویت تاثی

 .ارتباط هویت و مسکن نمی باشد

، مسکن در سه بعد می تواند با هویت ارتباط برقرار نماید که شامل بعد (1شکل )در این پژوهش و بر اساس الگوی هویت       

البته بعضا به . بعد فردی آن در بسیاری از مطالعات مسکن قابل رویت است. است( ملی)، اجتماعی و حکومتی (خانوادگی)فردی

 .( Hauge,2007:53)استفاده شده است . . . سبک زندگی، ارزش ها، خویشتن و  مثلهویت از واژه هایی  یجای واژه

رهنگ فردگرا و جمع گرا بازتابی از هویت است؛ هر چند که در جوامع لیکن مسکن از کاربری هایی است که در هر دو ف      

جمع گرا   خانه ها تمایل به بازتاب هویت اجتماعی را بیشتر از جوامع فردگرا دارند خانه در فرهنگ های جمع گرا وظیفه ی 

مسکن می تواند در . (Rapoport,1985 in Hauge,2009)نمادین سازی ارزش های گروه و بیان وابستگی گروهی را دارد 

سطح هویت ملی نیز عمل نماید و چنانچه اشاره شد در بسیاری از کشورهای پیرامونی این سطح از هویت جایگزین هویت 

این نوع ملی گرایی همچون یک فعالیت کلونیالی در زدودن تفاوت های محلی و اجتماعات کوچک تر . جمعی گردیده است

اجتماعی مسکن در جوامع فردگرا به دلیل نگاه فردی به هویت و جوامع جمع گرا به دلیل لذا نقش هویت . عمل نموده است

 ه هویت به خوبی ایفا نگردیده استنگاه ملی ب

 

 :الگوی هویت مسکن -6
معنای مسکن و خانه در ورای در ورودی آن گسترش "با این اوصاف، هویت مسکن صرفا به درون آن منتهی نمی شود و       

هویت مسکن باشد باید هم به درون خانه و هم به  یالگویی که بتواند تحلیل کننده پس. (Netto,2011:126) "می یابد

بر این اساس خانه و . در این پژوهش با رویکردی سیستمی به تبیین این الگو پرداخته خواهد شد. محیط های فراتر بپردازد

دارای عناصر، جریان ها و محمل هایی است  و روابطی میان آن ها  محیط آن به عنوان یک سیستم در نظر گرفته می شود که

 .برقرار است
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 الگوی معنای خانه -2شکل 

 نگارندگان: منبع

بر این اساس انسان و مسکن به . انسان و محیط استفاده می گردد یاز رابطه( معنای خانه)جهت تعیین هویت درونی خانه 

این رابطه در نظر گرفته شده اند که اولی به عنوان عنصر متغیر و دومی به عنوان عنصر  یعنوان دو عنصر اصلی تشکیل دهنده

، (ثابت ثابت)لذا مسکن(. 2شکل)هر یک از این عناصر نیز به یک بخش ثابت و یک بخش متغیر قابل تقسیم است . ثابت است

مراد از . ر اصلی سازنده ی معنای خانه هستندچهار عنص( متغیر ثابت)و انسان ( متغیر متغیر)، سکونت(ثابت متغیر)تجهیزات

تجهیزات به عناصر نیمه ثابت موجود در یک فضا . می باشد. . . مسکن، کالبد و ساختار یک خانه شامل دیوار، کف، سازه و 

ردی چون سکونت، رفتار انسانی از رفتارهای ف. مانند مبلمان، فضای سبز، رنگ و دکوراسیون اطالق می گردد( 1811راپاپورت،)

   عنصر انسان به . خواب، مطالعه، فراغت گرفته تا رفتارهای جمعی چون روابط خانوادگی و خویشاوندی را شامل می شود

  بخش های نسبتا ثابت تر وجودی  فرد و خانواده از جمله سن، جنسیت، جهان بینی تا ترکیب و تعداد افراد خانوار منتسب 

ن، شکل زندگی و تمدن جریان هایی هستند که نوع ارتباط این عناصر بخشی از آن ها چهار مفهوم فرهنگ، اسکا. می گردد

 . محسوب می گردند

از  لذا هر یک. از سوی دیگر کلیت مسکن به عنوان سیستمی از روابط، بخشی از سیستم محیط اطراف آن نیز هست      

فرهنگ در . ر بستر محیط اطراف ارتباط برقرار می نمایندمعنای خانه با عناصر و مفاهیمی د یعناصر و مفاهیم تعریف کننده

. بستر اجتماع، شکل زندگی در بستر اقتصادی، اسکان در بستر سیاسی و تمدن در بستر فناوری محیط اطراف شکل می گیرند

   . . .و مسکن، حاصل ترکیب عواملی از محیط چون مصالح ساختمانی، خدمات شهری، تاسیسات زیربنایی، نظام های ادرای 

به همین شکل تجهیزات نیز توسط عواملی مثل صنایع، تولیدات، بازار و تجارت و اقلیم منطقه، سکونت با عواملی . می باشد

چون اشتغال، همسایگی، تعامالت اجتماعی، ارزش ها و هنجارهای جامعه، شبکه های حمل و نقل، رسانه ها و شبکه های 

لذا بدین . ی قومیت، نژاد، دین و حتی آموزش با محیط اطراف خود پیوند برقرار می نمایندمجازی و در نهایت انسان به وسیله 

در (. 8شکل )مبین هویت بیرونی مسکن نیز هست( معنای خانه)شکل الگویی تعریف می شود که عالوه بر هویت درونی مسکن

و مسکن در قالب مفاهیم فرهنگ، تمدن، تعامل میان انسان، سکونت، تجهیزات "نتیجه می توان هویت مسکن را به صورت 

البته عامل زمان نیز در . تعریف نمود "اسکان و شکل زندگی در بستر های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری هر منطقه

 .همه ی این عناصر و مفاهیم جاری است
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 الگوی هویت مسکن -3شکل 

 نگارندگان: منبع

 

 گیری نتیجه -7
ی هویت مسکن و فضاهای ی الگویی شکل گرفت که بتواند به صورتی جامع، تحلیل کنندههاصلی این پژوهش بر ارائف ده

تقسیم هویت مسکن به دو بخش درونی و بیرونی، الگویی در اختیار ما قرار گرفته است که می تواند نقایص با . مسکونی باشد

دهد؛ یعنی از یک سو نگاهی کل نگر و از سوی دیگر نگاهی جز نگر به مسکن و هویت مطرح شده در ابتدای پژوهش را پوشش 

ن شکل و استفاده کنندگان آن می تواند با استفاده از نقش مردم اساس الگوی حاصله هویت درونی مسکبر . داشتآن خواهد 

به ویژگی های منطقه ای و کارشناسان و صاحبنظران معماری و البته با نگاهی  گیرد و هویت بیرونی آن توسط سیاست گذاران

ان از نگاه یکجانبه نگر به هویت مسکن که در سالیان اخیر در این صورت می تودر . در عین توجه به هویت ملی تعریف گردد

ی محض نیز تعدیل می یابد و هویت بخشی فضاهای رایانهکشور ما رواج داشته است پرهیز نمود و از سوی دیگر نگاه فردگ

معاصر شهرها        کیفیت بخشی به مسکن پیامد آن مسکونی بر اساس هویت تعاملی مسکن قابل دسترسی خواهد بود که 

 .می باشد
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