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  خالصه
 

تداوم هویت، این همانی و حس تعلق در شهرهای یابیم که نی دیروز در میدر گذر از کالبد فضای شهری و مسکو

و  های فرهنگی و اجتماعیویژگی، تاریخهای مختلفی چون ها از راههای مختلف خانهونی و گونهبومی و محالت مسک
ها در حاشیۀ و خانه . در حالی که بافت جدید زواره از جمله معابرشده استهای روانشناختی و ادراکی حاصل میمؤلفه

بسته،  اصیل و باهویت خودو های معنوی های بیگانه و وارداتی، چشم خود را به روی ارزشبه تقلید از فرهنگجنوبی شهر، 

از این رهگذر،  تدریج در اثر سهل انگاری قبول عام یافته و بدیهی شده است.های پیش را به هیچ انگاشته و بهتجربۀ نسل
هدف اصلی . داندرا در الگوهایی فراتر از زمان و مکان خاص می های خلق معماری اصیل و باهویتز راهژوهش یکی ااین پ

در اینجا هویت فضا نه به معنای تکراری و سنتی بودن صرف  ست.تعریف مشخصی از هویت شهر و خانه اارائۀ این پژوهش، 

روش تحقیق این پژوهش با توجه  ر و فراگیرتری مطرح کرد.تتوان آن را در معنای عامآن و نه نوآوری محض است؛ بلکه می

ترکیبی )میدانی و  به ماهیت موضوع، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی با رویکرد کیفی است. همچنین از روش
کی از آن های پژوهش حایافته آوری اطالعات استفاده شده است.ای( به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای جمعکتابخانه

هویت معماری و شهر در مفهوم عام آن، گرایشی درونی است که در درون مفهوم سکونت و فطرت انسان نهفته است که 

توان در گرو الگوهای بومی شهری و های جدید شهری را میاست. یکی از راهکارهای حفظ و بقای هویت و اصالت در بافت

هنگ هر شهر دارند و در این پژوهش مرتبط با فطرت و سیرت انسان یاد مسکونی دیروز دانست که ریشه در تاریخ و فر
 شوند.می
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 مقدمه   .1

و از  ها نیستنظریات گوناگونی در حیطۀ هویت مکانی و شهری مطرح شده که هدف این پژوهش اشاره به تمامی آن

 آن میان کوشش خواهد شد تا بیشتر به مسألۀ تداوم هویت شهر و خانه و ارائۀ راهکارهای آن پرداخته شود.

های عملکردی، کالبدی، محیطی، فرهنگی و معنایی آن است. هویت فرهنگی، آن بخش از فضا هویت هر فضا، برآیند هویت

ها و در نتیجه با با آن ویژگی« این همانی»شود که مردم احساس های کالبدی یا معنایی یا عملکردی را شامل میو ویژگی
هایی کنند و ضمن درک هویت فضا، آن را با هویت خویش هماهنگ و همراه یابند. هویت محیطی با موضوعآن فضا می

است که گیری از مصالح بومی و عناصر طبیعی مشخص مرتبط است. این در حالی همچون هماهنگی با محیط طبیعی، بهره

ها و اشکال آن، یادآور نماید و هم اینکه فرمگر میهای جمعی و تاریخی تمدن یا ملتی را جلوههویت معنایی، هم خاطره
نی کنند یا آن را با معاشوند و بیگانگان یا آن را درک نمیمعانی و مفاهیمی هستند که توسط مردم بومی تا حدی درک می

تداوم هویت مطلوب هر شهر از نظر ساکنانش و در نتیجه تداوم خاطرات فردی و  .[1] یابندمورد نظر خود متمایز می

توان به شرایط آید که از آن جمله میهای گوناگونی به دست میجمعی از محل سکونت و داشتن حس تعلق به مکان، از راه
های کالبدی، ، مالکیت، مؤلفهمحیطی، تاریخ و فرهنگ مشترک )آداب و رسوم، زبان و مذهب(، روابط اجتماعیزیست

 . [3] شودیاد می« ان پایدارمک»ازندۀ های س. از این عوامل به عنوان مؤلفه[2] شاره کردروانشناختی، ادراکی و عملکردی ا
 دهیم.ها را که با مباحث این بخش بیشتر مرتبط است، شرح میابتدا به طور مختصر چهار مورد از آن

 

 

 مبانی نظری  .2
 

 تاریخ الف.

از آنجایی که بافت جدید شهر )زواره( قدمت چندانی ندارد و اغلب ساکنانش مهاجران بافت قدیم هستند، از محل 

انگیز بافت قدیم است و در های خاطرهها و خانهای در ذهنشان شکل نگرفته و هرچه هست مربوط به کوچهجدید خاطره

مچنین کالبد و آثار تاریخی نیز تنها در محدودۀ بافت قدیم شکل نتیجه تعلق چندانی به محل سکونت خود ندارند. ه
تواند هویت اند و محالت جدید پیوندی با تاریخ گذشتۀ شهر و خاطرات ساکنان ندارد. بنابراین بافت جدید شهر نمیگرفته

 .[2]کسب کند  را از تاریخ مشترک ساکنان
 

 ب. فرهنگ

ها رایج دهند، فرهنگ مشترکی میان آنا اهالی بومی شهر تشکیل میبه دلیل اینکه اکثریت ساکنان بافت جدید ر

ها و مراسمی که در فرهنگ بومی توان برای ایجاد هویت و فرهنگ مشترک، بر روی نمادها، رفتارها، آییناست و لذا می

گوید: امه می. وی در اد[2] أکید کردخود دارند و در ایجاد خاطرات جمعی و تداعی خاطرات گذشته نقش دارند، ت

هاست. در گذشته و تا حدودی امروز، مردم معماری معماری از جمله عناصر فرهنگی هر ملت است که سازندۀ هویت آن»

. [2]« کردندانتخاب میها های فرهنگی و نظایر اینخانۀ خود را با توجه به شرایط طبیعی محل، درآمد، بعد خانوار، ویژگی

شکل و یکنواخت ساخته شده بافت جدید، بدون مشارکت کارفرما و توجه به نیازهایش، یک های سازمانیدر حالی که خانه

 (.1و باعث ایجاد کسالت در روحیۀ ساکنان شده است )تصویر 
 

 ج. روابط اجتماعی
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 هایها، خیابانتوان پراکندگی خانهاز عوامل فقدان روابط اجتماعی در محدودۀ بافت جدید شهرها از جمله زواره می

رویۀ شهر و وجود فضاهای خالی بسیار نام برد. همچنین کمبود مراکز شاخص و فعال اجتماعی ها، توسعۀ بیوسیع بین آن
بافت قدیم  ای، در مقایسه باهای محلهها مانند دربندها و پاتوقانگیز و خودمانی در محلهمانند مسجد و فضاهای خاطره

های مسکونی از نمودهای امروزین این مشکل یکسان و انبوه سازیارت دیگر به عب (.3و 2یر اوکامالً محسوس است )تص

 .است که در تشخیص تفاوت تنوع کثیر با تنوع اصیل، به فراموشی و گمراهی افتاده است
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 مدخل چند خانه در بافت قدیم -2تصویر            مسکونی و یکنواختی واحدهای  -1تصویر

 )مجموعۀ همسایگی(                              ها در بافت جدیدفواصل زیاد بین آن                     

  
 دیم زواره ها در بافت قهای و تجمع در حسینیهای محلهپاتوق -3تصویر 

 

 د. روان شناختی و ادراکی  

یع بیرونی و دیدن و شنیدن و تجربه ها بیشتر تحت تأثیر ناخودآگاهشان هستند تا وقاشناسی، انساناز دیدگاه روان
« این همانی»زند که از نظر یونگ کردن. سرانجام، در ترکیب با این ناخودآگاه است که هویت چیزی را در ذهن نقش می
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کند که زمینۀ بهتری برای درک چرایی این ها شناسایی میمشترکی را میان انسان *1های ازلیاست. وی همچنین صورت

. همچنین به عقیدۀ پاکزاد هنگامی که انسان با یک فضا [4] کندمیدر وجوه گوناگون فرهنگ بشر فراهم  الگوهای مشترک
داند. در واقع فرد در برخورد با یکی از عوامل شکل و هویت خود می« من»کند، آن را بخشی از احساس این همانی می

داند؛ مانند احساسی که فرد در برابر بازی عینیت خود میدهندۀ هویت خود، احساس این همانی کرده و آن عینیت را ادامۀ 

. ناهمخوانی فضا با انسان که [5] مانی با فضاستدوران کودکی خود دارد. احساس راحتی و خوانایی فضا الزم و ملزم این ه
همانی  شود و در نتیجه احساس اینناشی از عدم درک معانی فضاست، موجب عدم ارتباط یا ضعف ارتباط با فضا می

ای به نام شود و با پدیدهآید. لذا بین فرد و فضای ناهمخوان عامل هویتی پیدا نمیکمتری بین شخص و فضا به وجود می

 .[5] شویمان هویت مواجه میبحر

پردازان مختلف دربارۀ هویت در ادامه به مسائل هویتی پیش روی شهرها و محالت جدید و رویکردهای نظریه

 پردازیم.می
های فرعی های اصلی واحدها و تنوع گونههای تک عناصر معماری یا گونهت و ویژگی خاص یک شهر، از ویژگیهوی

های های عناصر معماری و سایر عواملی که پیش تر نام برده شد، نشأت گرفته و در کیفیتها و انواع ترکیبمنبعث از آن

ها و بازار، عامل های شهری همچون مسجد جامع و حسینیههبصری و عملکردهای خاصی نمایان است. در زواره نیز نشان

 . [7و  6] شوندمییابی، احساس مکان و خوانایی محیط تداوم هویت و شخصیت شهر بوده و باعث تسهیل در جهت
ها وکوچ ساکنان آن است که بخشی از مسألۀ کنونی بافت تاریخی شهر زواره و شهرهایی از این قبیل، رها شدن آن

تواند ناشی از فرسودگی کالبدی، عدم تطبیق و ناسازگاری نظام بافت شهر اند. این مسأله میعلق خود را از دست دادهحس ت
ها با نیازهای امروزی باشد. با این حال بافت قدیم نسبت به بخش توسعه یافته، از انسجام و با شبکۀ سواره و کالبد خانه

و سازهای جدید در بافت قدیم و توسعۀ یکنواخت در خارج از بافت، با  وحدت شخصیتی بیشتری برخوردار است. ساخت

های بیگانه و متضاد با شرایط محیطی و اقلیمی )اختالف زیاد در تناسبات، ناهماهنگی مصالح، تضاد و ناهمخوانی الگوها فرم

قدیم به بافت جدید، کامالً های بومی صورت گرفته است،که به هنگام گذر از بافت های شکلی( و سنن و ارزشو ترکیب
که تغییرات اندکی در فرهنگ و محسوس است و سبب تضعیف و گسستگی پیوند بین این دو بافت شده است. در حالی

شیوۀ زندگی اهالی بومی زواره حاصل شده است. تصویر زیر گویای نکات بسیاری در مورد وضعیت  معماری و شهرسازی 

 (.4ای است که قصد تملک خانه را دارد )تصویر شود، همچون مهمان ناخواندهدیده می ایران است. آنچه در میانۀ تصویر

 
 زواره –های جدید و قدیم تقابل خانه -4تصویر 

                                                 
 است که کهن الگو هم ترجمه شده است. Archetype. معادل آن 1
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 آید.آید این است که چگونه یک شهر به حقظ هویت خود در گذار تاریخ موفق میپرسشی که در این میان پیش می    
و بنا به  رۀکالسیک تا نظریات پست مدرن، به نحوی با مسئلۀ هویت سروکار داشتههای نظری از دوهرکدام از نظام

های مسلط نظری در علوم انسانی و اجتماعی، مفهوم هویت و مفاهیم مرتبط به آن را به نوعی های گفتمانشرایط و ویژگی

 پردازیم.اند که در ادامه به آن میتعریف کرده

سیک، تصوری یکدست و ثابت از هویت داشتند. در این رویکردها از منظری پردازان در رویکردهای کالنظریه

اند. آنچه بعدی به هویت توجه شده و آن را بیانگر یکدستی، همسانی و ثبات در یک اجتماع تعریف کردهگرایانه و تکذات
ی مدرن و شرایط جدید و تر شدن این مفهوم در دنیااکنون در مباحث نظری پیرامون مفهوم هویت مطرح است، پیچیده

تحول رویکردهای جدیدتر برای فهم نظری آن است. سیال بودن و پویایی دنیای مدرن سبب شده تا درک خطی، ثابت، 

 .[8] فهوم هویت نیز دچار تحول شودیکدست و منسجم از م
وسته، بسیاری از مراکز های هنری به وقوع پیدانیم با وجود تغییراتی که به طور دائم در اوضاع اجتماعی و سبکمی

ی پایدار «*1روح مکان»اند. شولتز معتقد است که امر مزبور از ها در طول تاریخ به یکسان باقی ماندهمهم و از جمله خانه

ها تا به امروز از هیئت زمین و یعنی جایی که شخصیت سکونتگاه از ایام ایتالیایی« شهر جاودان»گردد. روم یا ناشی می

توان گفت که هویت شهر و . پس می[9] گرداندمصور میساختمان متأثر بوده، موضوع تداوم زمانی را به خوبی شیوۀ محلی 

 کند. دهد، اصالت خود را حفظ میهای آن طی زمان رخ میرغم تغییراتی که در صفات و مؤلفهخانه، علی

نگ مردم ساکن است. به عقیدۀ او آنچه فرم یک گیری خانه، فرهراپاپورت معتقد است یکی از مباحث مهم و مؤثر در شکل
سازد صرف نیاز به خوردن و خوابیدن نیست، بلکه گونۀ خوردن و خوابیدن که متناسب با فرهنگ مردم ساکن خانه را می

آید، علت اصلی بخشد. وی تغییراتی را که به مرور زمان در فرهنگ خوردن و خوابیدن به وجود میاست، به خانه هویت می

. پاکزاد نیز معتقد است از آنجایی که زندگی انسان روند یکسانی ندارد و فرد به وضعیت کنونی [11] داندنه میویت خاه

. شهر نیز به [5] یرناپذیر نیستگرفته و تغیهای شکل دهندۀ هویت فرد امری کامالً شکلخود قانع نیست، بنابراین مؤلفه

های زیستی است که در مسیر حرکت و ای از انواع گونهگونهل تحوللحاظ آنکه ساختۀ انسان است، محصول در حا
در زندگی جمعی دهد؛ در واقع هویت شهر و خانه، هویتِ تحولِ مستمر انسان سازندگی، صفات هویتی خود را تغییر می

صفات هویت(، در داند، اما این مضمون )متغیر بودن . هرچند که صدرالمتألهین هویت را برای انسان واحد می[11] است
های تعریف کنندۀ هویت امکان دارد در حال تغییر تضاد با یکتا بودن هویت انسان نیست؛ به عبارت دیگر اگرچه مؤلفه

های اصلی آن است که اصالت خود را رسد بُعد تاریخی هویت به ویژه در معماری، یکی از مؤلفهکردن باشند، اما به نظر می

تری را برای پردازان مفهوم هویت، استوارت هال رویکرد چندبُعدی و سیالدر میان نظریه. [12] کندحفظ می تا حدی

 .[8] داندرا یک روند در حالِ شدن می مفهوم هویت بیان کرده است. وی هویت

توان آن را به یک فرم یکدست و ثابت از عناصر فرهنگی ـ با توجه به تأکیدهای متفکران متأخر بر مسئلۀ هویت، نمی
های مختلفِ در هویتی تقلیل داد. سیال بودن و پویایی هویت، نشانگر آن است که هویت در مفهوم عام از عناصر و داده

سترس امروز و فردا سو بیانگر میراث سنتی و از سوی دیگر عناصر در دهایی که از یکشوند. دادهدسترس تعریف می

 .[8] هستند
رات در تداوم هویت و سپس به ارائۀ راهکار این پژوهش برای تداوم هویت در دو بخش پیش رو به نقش تاریخ و خاط

 پردازیم.شهر و خانه می

 

 ات در تداوم هویت و زیستن امروزینقش تاریخ و خاطر .3
                                                 

 .[9] کنندان یاد مینیز تحت عنوان روح مک« جان مکان»یا « شخصیت ویژه». از 1
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مکان بر خالف فضا ناشی از تجربه و تأثیری زودگذر نیست بلکه با طبعی زمانی یعنی خاطرات دیروز، شرایط امروز و 

های حاضر ما نیست؛ در حفاظ آن، صندوقچۀ گذشتۀ خود را کند. خانه، تنها پناهندۀ روزها و شبآینده بروز میتوقعات از 

؛ هرچند در حال زندگی کرده و به چالشی «انسان به خاطرات زنده است»کنیم. نیز از خالل خاطراتمان بارها باز و بسته می

کشد. هایش، آن را به یدک میها و شیرینیراتی است که با تمام تلخیبا مسائل روز مشغول است، ولی دارای گذشته و خاط
نامیم. سنت تأثیراتی از گذشته است که می« تاریخ و سنت»خواه این خاطرات فردی باشند، خواه خاطراتی جمعی که آن را 

ه، بلکه پاسداری از در زندگی جمعی امروز جاری است. بنابراین حفظ سنت، محافظت از خاکستری نیست که به جا ماند

هایی است که بخشد. از این رهگذر، منظور از انطباق با سنت، توجه به ریشههایی است که به زندگی امروز ما گرما میشعله

 .[5] اندا ساختههویت امروز ما ر

ن و یا حتی گردشگران، هویت در یک کالم همواره مالزم با خاطره است. هویت شهری هر شهر در نظر ساکنان آ

برگرفته از خاطراتی است که از آن شهر دارند. خاطرات از رویدادهایی همچون فضای بازی کودکی، مکانی که برای اوقات 
و ... تشکیل  گرفتندهایی با مقیاس انسانی که برای خرید روزانه در آن قرار میکردند، کوچهفراغت از آن استفاده می

 .[4] شودمی
ها، خاطرات و رؤیای آدمی است. بدون آن انسان موجودی پراکنده ها برای ادغام اندیشهترین مکانی از بنیادیخانه یک

تر از و به تعبیر گاستون باشالر پیش [5] هانِ آدمی استاست. به عبارت دیگر خانه هم جسم است هم روح. نخستین ج

. تاریخ خانه، عامل اشتراک و همبستگی خانۀ ایرانی [9] شده استسپرده « گهوارۀ خانه»آنکه او به جهان افکنده شود، به 

 .[13] باشدساز خانۀ امروز و فردا تواند زمینهدر دوران مختلف این سرزمین بوده و بهتر می
درخور »ای توان دریافت که تالشی صادقانه و مداوم الزم است تا بتوان خانهبا توجه به توضیحاتی که داده شد می

 .[5] کنانش آفریدبسان مرکز جهان برای سا ،«سکونت

شولتز نیز خانه را مکانی که خاطرات تشکیل دهندۀ جهان خصوصی آدمی را در خود گرد آورده و به نمایش 
توان به عنوان توالی لحظات تاریخ را نمی»و در ادامه نظریه ای را مطرح می کند که می گوید:  کندگذارد، معرفی مییم

، یعنی از عواملی نسبتاً دیرپا، در گذر زمان ساخته شده است. این عوامل دیرپا را «سنن»و « اعصار»از  انگاشت. تاریخ

منتج دانست. از آن جا که اماکن، به خصوص خانه ها پیوسته در حال تغییر  *1مکانتوان تا حدود زیادی از پایداریمی

در واقع این نظریه ضرورت تداوم الگوهای بومی را «. ماندقی مینیستند، لذا سازش مکانی در دورانی نسبتاً مدید یکسان با

 .[9] باشندخاطره نیز می ها تابعکند. به هر تقدیر دیرپاییآشکار می

ای است برای به حال خاطره ابزار کندوکاو گذشته نیست، بلکه صحنه»گوید: باره مینیز در این 1989)) 2†بنیامین
کاود تا بتواند مکانی جدید در خاطرۀ شهری را ها را میترین الیهمحیط. خاطره تا عمیقآمدن گذشته و پیوند مجدد با 

تری . هر سنت خاطرات خصوصی[14] «ها بخشد...نچیند تا کارکردی مجدد به آهای مجزا را کنار هم میایجاد کند و پاره

دهد. در حقیقت، هنر در خدمت ر اجازۀ بروز میخاطره، مادر استعدادها بوده و در نتیجه به هن»گنجاند. را در خود می
فهوم تجدید خاطرۀ آنچه که در لحظۀ گذرا عمومیت دارد، قرار داشته و بدین ترتیب به زندگی در اینجا و اکنون م

 . [9] «بخشدمی
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 زمان )بومی(خانه در الگوهای بی جستجوی تداوم هویت شهر و .4

 

د دارد که به بررسی دقیقی از مفهوم آن و چگونگی به دست آوردن آن های گوناگونی از مقولۀ هویت وجوتلقی

. [15] ا منجر شده استتر کردن سیمای شهرهای منتهی شده و برخی به آشفتهها به تجارب پراکندهپردازند. این تلقیمی

روکاستن آن به معیارهایی های ناشی از تلقی متداول از هویت که با محدود کردن و تحمیل و فدر اینجا به بررسی نگرانی

دهیم که هویت معماری و شهر )مکان( در مفهومی که در این پژوهش پردازیم و در آخر نشان میمشخص همراه است، می
شود، معنای عام آن )برگرفته از آراء الکساندر( بوده که در درون مفهوم سکونت و فطرت انسان نهفته است؛ دنبال می

. به عبارت دیگر، آنچه در این پژوهش مدنظر است این [16] ایی نخواهد بودندارد و تحمیلی و القماهیتی بیرون از معماری 
شود که انسان متوجه هویت است که هویت انسان درون او مستتر است و ساخت مکان سازگار با هویت انسان، سبب می

مری اکتسابی نیست که بتوان آن را از مکان با فضا کند. بنابراین هویت فردی ا« این همانی»درونی خویش شود و احساس 

 به دست آورد؛ بلکه درونی و ذاتی بوده و تنها باید آن را آزاد کرد.

دهد بیشتر کسانی که دغدغۀ هویت دارند، معتقدند جستجو در مروری بر ادبیات معماری معاصر ایران نشان می
ت و هدایت معماری امروز ایران سودمند باشد. معماری دیروز یابی به هویتواند در دستمعماری گذشته و آموختن از آن می

سازد، تعلق مفهومی به گذشته و الگوگیری باشد و آنچه کاربرد آن را موجه میصرف تعلق به گذشته شایستۀ وامگیری نمی

رغم آهنگ ی. به عبارت دیگر، عله شکل گرفته و تکرار شده استزمانی است که در معماری قرون گذشتهای بیاز ارزش

های نظری ها و نیازهای کالبدی و روانی انسان ثابت مانده است و دیدگاهپرشتاب تغییرات دوران معاصر، بسیاری از ویژگی

 .[16] کنندن آن را تأیید میگوناگو

هایی که با حفظ هویت ملی یا بومی خود در معماری معاصر جهان مطرح هستند، میرمیران با مثال زدن از فرهنگ
ایم که روح آن در تاریخ ما ثابت عتقد است ما در طول چند هزار سال یک جریان معماری ممتد و بسیار نیرومند داشتهم

اعتنا باشیم؛ چرا که در آن صورت در بستر معماری امروز توانیم نسبت به این میراث بزرگ بیبوده است و بنابراین نمی

 . [17] شویمهان رها میج

. در حالی که [18] ده استای و حتی سیاسی تبدیل شبه باید و نبایدهایی تحمیلی و کلیشه اکنون مسألۀ هویت،

دهد. البته معماری در هر جایی که تحت شود به معماری تحمیل کرد؛ نتیجۀ اصیلی نمیحال و هوای ملی و بومی را نمی
متأسفانه این انتظاری است که بسیاری از تحمیل عواملی خارج از خودش قرار بگیرد، نتیجۀ مناسبی نخواهد داشت. ولی 

ها ناشی از شیوۀ نگرش به موضوع هویت است که . در واقع این نگرانی[19] معماران دارند کارفرماهای دولتی و خصوصی از

تری در معماری مطرح کرد که توان آن را در معنای فراتر و عامدر اینجا بر هویت ملی تأکید شده است؛ در صورتی که می
های کریستوفر الکساندر آمده است و رویکرد این پژوهش شود. همان طور که در نظریههویت ملی و بومی را نیز شامل می

 های وی متکی است.در تلقی آن از هویت، بر نظریه

ضا گوید: باید کار را با درک این مطلب شروع کنیم که هویت هر فها و شهرها میالکساندر برای تعریف هویت در خانه
. هویت هر شهر یا بنا بیش از گیردشکل میشود، از تکرار مستمر الگوی خاصی از رویدادهایی که در آن مکان حاصل می

ها، جاری شدن ها، رویدادها، نیروها، حاالت، مردن ماهیافتد. فعالیتهرچیز تحت تأثیر رویدادی است که در آن اتفاق می

ها ساخته آن ها و نظایر آن، رخدادهایی هستند که زندگی هر فرد ازدن بچهآب، نشستن گنجشکی پشت پنجره ، متولد ش

رساند. در واقع هویت از نظر الکساندر، همان شایستۀ می« نامکیفیت بی»و زنده بودن الگوهاست که ما را به شده است 
لی حیات و روح انسان، شهر، هایی که مبنای اصنام در بناهاست؛ کیفیتسکونت بودن معماری و تجسم کالبدی کیفیت بی

 .[21] ها گذاشتامی بر آنتوان نبنا و یا طبیعت بکر هستند، اما نمی
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اندازد. حقیقت این است که هویت در این بناها نه ناشی از تاریخی در ظاهر، این هویت ما را به یاد بناهای گذشته می

اند و از اند که بس ژرف و پرمایهه از این رو دارای این هویتهاست؛ بلکبودن و نه ناشی از ابتدایی بودن روندهای احداث آن

 .[21] کار است ها دراند که در آن هیچ نفسانیتی در کار نیست و فقط مالزمت ضرورتآن رو که با روندی ساخته شده

ادهایی است بخشد، تنها ترکیب کالبدی آن نیست؛ بلکه رویدگیریم آنچه به بناها و شهرها هویت میپس نتیجه می

کند. اما هر افتد. الگوی رایج رویدادها بسته به هر فرد و فرهنگ، تا حد زیادی فرق میکه غالباً و مکرراً در آنجا اتفاق می

 .[21] الگوی رویدادهاستشهر، محله و هر بنا، مطابق فرهنگ غالب خود، مجموعۀ خاصی از 

ها هایی است که مجموع آنط عمیق الگو و هویت پی برد. الگو همان جوهرهتوان به ارتبابنابر تعاریف ارائه شده از الگو، می

 .[12] سازدمی هویت را

بندی راپاپورت با دو نوع بیان هویت، عام )همگانی( و خاص )فردی( سروکار داریم که هر دو باید در بر اساس دسته

 احی خانه( مورد توجه قرار گیرند.طراحی )به ویژه طر
ها، رفتارهای مردم و باشد، درک عمیق ارزشراحی که منعکس کنندۀ هویت گروهی افراد مییک راهبرد در ط

ناخودآگاه  هایی است که برای هویتشان نقش حیاتی دارد و باهای وابسته و همچنین مشاهدۀ عناصر معماری و مکانگروه

 کنیم.مان )بومی( پیگیری میزبی . در این پژوهش این راهبرد را در الگوهای[21] ها مرتبط استجمعی آن
ه در کنندۀ هویت فردی ساکنان باشد. یکی از راهبردهای آن، مشارکت دادن کاربران آیندهمچنین خانه باید منعکس

و راهبرد دیگر، ایجاد یک ساختار کلی مناسب از سوی معمار است که قابلیت تغییر و تطبیق و انعطاف  هاستطراحی خانه

« نوازنمعماری مهما»خت، توسط ساکنان مختلف داشته باشد. هرمان هرتز برگر از این راهبرد به پس از تکمیل مراحل سا

ای انعطاف پذیر طراحی گردد که بتواند متناسب با نیازهای متغیر ساکنان در طول . اگر خانه به گونه[21] یاد کرده است

. برای اینکه [22] بودها خواهد اده و پاسخگوی تمامی آنزمان شکل بگیرد، آنگاه خانه انعکاسی از نیازها و تمایالت خانو
شود، کاربر باید بتواند پیوندهایی را با آن برقرار کند. خانه باید عالوه بر مفید بودنش دارای « خانه»تبدیل به « مسکن»

ر شدن ساکنان با بنا، شود که با فراهم آوردن امکان درگیای از معماری توصیه میباشد. امروزه برای خانه گونه« شخصیت»

شود شخص دربارۀ شیوۀ شخصی زندگی فکر نکند و به آن شخصیت دهد. معماری صرفاً عملکردگرایانه و کاربردی باعث می

. خانۀ امروز به عنوان جزء کوچکی در ارتباط با [21] بندی کندهای حاضر و آماده آرایهفضاهای داخلی را برحسب طرح

 . [22] استهای متافیزیکی، معنوی و مذهبی شده انش معنا پیدا کرده و خالی از نمادها و نشانهشهر نه در ارتباط با ساکن
 

 

 گیری. نتیجه5

 

توان گفت فرآیند تعریف هویت، فرآیندی ناتمام و همیشه در حال رخداد است. روح میاین پژوهش به عنوان نتیجۀ 
. دهدز دست نمیهای مختلف، باز هم واقعیت خود را ای از دورهرغم تغییرات ناشمکان حتی در این عصر جهانی ما و علی

باید بر روح مکان وقوف شود؛ لذا میهویت مکان، موجب متوجه شدن انسان به هویت مستتر در درون )ذات( خود می

 اشت و از آن مراقبت به عمل آورد.د
دی و در نتیجه حفظ و بقای هویت بافت های تداوم خاطرات جمعی و فردر مجموع از نظر این پژوهش، یکی از راه

های دیروز دانست که ریشه در تاریخ شهر و فرهنگ ساکنان دارد و توان در گرو تداوم الگوهای بومی خانهجدید شهر را می

شود. چنانچه شولتز نیز و مرتبط با فطرت و سیرت انسان یاد می« زمانبی»و « زنده»در اینجا، از آن به عنوان الگوهای 

 .داندزمان میحساس تعلق به مکان و هویت فردی را شرط دائمی بودن الگوهای بیا
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توان میشت. در این حالت امید است که بتوان با این راهکار، گامی در جهت پیوند و پیوستگی بافت جدید و قدیم بردا

  .پردازندده میشیستهای زهستند و به تجربۀ زنده یا لحظه« تنیدن خاطرات»گفت که شهر و شهروند در حال 
 

 

 . مراجع6

کنکاشی در اصول طراحی فضاهای باز با توجه به پیشینۀ معماری و شهرسازی " ،(1393زاد، م و مدیری دوم، ا. )فرخ. 1
 .95تا  81، صص 16فصلنامۀ مطالعات شهر ایرانی اسالمی، شمارۀ  ،"ایران

تهران: شرکت ، مجموعه مقاالت هویت شهرهای جدید، "یشهرهای جدید و خاطرات جمع" ،(1385پور، ف. )اسماعیل. 2

 عمران شهرهای جدید.

، مجموعه "بررسی حس مکان در شهرهای جدید )نمونۀ موردی: شهر جدید اندیشه(" ،(1385قاسمی اصفهانی، م. ). 3
 تهران: شرکت عمران شهرهای جدید. ،مقاالت هویت شهرهای جدید

تهران: شرکت عمران  ،مجموعه مقاالت هویت شهرهای جدید ،"شهر، خاطره هویت؛" ،(1385کربالیی نوری، ر. ) .4

 شهرهای جدید.

 تهران: نشر شهیدی. ،مقاالتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری ،(1386پاکزاد، ج. ). 5
 26صص  ،16و  15فصلنامۀ صفه، شمارۀ  ،"های فضایی در معماری شهرهای سنتی ایرانسازمان" ،(1373غفاری، ع. ). 6

 .37تا 

 های فرهنگی.تهران: دفتر پژوهش ،زواره نمادی از اسطورۀ کویر ،(1379غفاری، ع. ). 7

های بهوپال در های هویتی ایرانیالیه -هویت به مثابه فرایندی سیال و ناتمام" ،(1391زاده، ز. )رحمانی، ج و شعربافچی. 8
 .135تا  115ص ، ص5، دورۀ 2فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، شمارۀ  ،"هند

، ترجمۀ محمود امیریاراحمدی، چاپ ششم. تهران: نشر مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی(، 1394شولتز، ک. ). 9

 آگه.
 تهران: انتشارات حرفه و هنرمند. ،، ترجمۀ خسرو افضلیانشناسی مسکنانسان ، (1388راپاپورت، آ. ). 11

 .22تا  11، صص 8مدیریت شهری، شمارۀ فصلنامۀ  ،"فرهنگ مردمفرهنگ کارشناسی و " ،(1381پاکزاد، ج. ). 11

نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه پایان ،"آقای اصفهانالگوی مسکن محله علی قلی " ،(1388ولیدمغربی، ش. ). 12

 هنر اصفهان، اصفهان.
مسکن و محیط فصلنامۀ  ،"ذشته تا آیندهعوامل تأثیرگذار بر تحول مسکن از گ" ،(1392الحسابی، م و کرانی، ن. )علی. 13

 .36تا  19، صص 141روستا، شمارۀ 

مجموعه مقاالت هویت شهرهای ، "ای برای تکوین خاطره و حافظۀ شهریآستانه -شهر جدید" ،(1385حبیبی، م. ). 14
 تهران: شرکت عمران شهرهای جدید. ،جدید

، مجموعه مقاالت کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی "ماری مابررسی یک مسأله؛ هویت و راه مع" ،(1375) .خویی، ح. 15

 تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. ،ایران، جلد سوم

نامه کارشناسی ارشد معماری، پایان ،"خانۀ ایرانی: طراحی الگویی خانه در مناطق مرکزی ایران" ،(1385معمار، م. ). 16
 دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان.

و  31، صص 26فصلنامۀ  معمار، شمارۀ  "جستجوی هویت ملی در معماری امروز، آری یا نه؟" ،(1383) میرمیران، ه.. 17

32. 
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تا  22، صص 25فصلنامۀ  معمار، شمارۀ  ،"جستجوی هویت ملی در معماری امروز، آری یا نه؟" ،(1383صارمی، ع. ). 18

24. 
 22، صص 25فصلنامۀ  معمار، شمارۀ  ،"روز، آری یا نه؟جستجوی هویت ملی در معماری ام" ،(1383قهرمانپور، ف. ). 19

 .24تا 

تهران: دانشگاه  ،، ترجمۀ مهرداد قیومی بیدهندیزمان ساختنمعماری و راز جاودانگی: راه بی ،(1381الکساندر، ک. ). 21

 شهید بهشتی.
 تهران: دانشگاه تهران. ،ان، ترجمۀ سیمون آیوازینگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان ،(1383مایس، پ. ). 21

تا  21، صص 117مسکن و محیط روستا، شمارۀ  ،"پذیرمسکن انعطاف" ،(1386الحسابی، م و برهانی داریان، ف. )علی. 22

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


