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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

يستگاه انساني محسوب مي شود كه بشر با هدف ايجاد امنيت و آسايش خود و اطرافيانش آن را بنا نموده است.شهر تنها يك شهر ز

كالبد نيست بلكه در آن روح اجتماع دميده شده است.روح اجتماع سبب هويت شهر مي شود.هويت داراي پيشينه طوالني 

هويت فردي او را مي سازد.مكاني است كه خود را با ان مي شناسد و به  است.هويت بخشي از شخصيت وجودي هر انسان است كه

ديگران مي شناساند.انسان همواره در طول تاريخ به دنبال هويت بوده است.با قرار گرفتن در مكان هايي كه خاطره جمعي محسوب 

ت در گذشته را مطالعه كرد و در عصر مي شود احساس رضايت مي كند.هويت را نبايد در شهر و معماري از دست بدهيم.بايد هوي

كنوني مطابق با زمان خود ان را احيا كرد.اين مقاله در صدد است با تشريح تعاريف هويت و منظر شهري،نقش و جايگاه هويت را در 

ندن روح منظر شهري بررسي كند و با توجه به موضوع بحران هويت در عصر كنوني راه هايي را براي احياي مجدد هويت و بازگردا

ئه دهد.چرا كه بي هويتي باعث پايين امدن سطح معماري و شهرسازي مي شود و سردرگمي مردم ساكن در آن به كالبد شهرها ارا

     را در پي دارد چرا كه خوانا نيست.
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  مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه- - - - 

 بسيار كه است موضوعاتي از ييك تهوي وعموض د،ان هگرفت ورتص راناي رمعاص اريمعم وزةح در هك هاييپژوهش  و تمطالعا در

 و ازپژوهشگران ياريبس هتوج رديگ ارب اني،جه اريمعم به آوردن روي و درنم دوران نگذاشت رس پشت از دبع و است توجه مورد

  فرهنگي ساختارهاي شامل جغرافيايي؛ محيط تأثير تحت شهر هر هاي ويژگي.است شده جلب المياس يايران تهوي به طراحان،

 منطقة هر بر حاكم هاي سياست و ايدئولوژي جمله از فرهنگي ساختارهاي. دگير مي شكل جغرافيايي منطقه آن تاريخي

شهرها و .است محيط در فرهنگ تجلّي شهر هر هويت گفت توان مي رو، ازاين گذارد، مي تأثير شهر هويت در شدت به جغرافيايي

كه انچه از اغلب شهرهاي كنوني ما در  فضاهاي شهري گذشته از استقالل ،شخصيت و هويت ويژه اي برخوردار بوده اند؛درحالي

هويت در شهر به واسطه ايجاد و ذهن عموم شكل گرفته است جز مجموعه اي از ساختمان هاي بلند،پارك ها و خيابان ها نيست.

ه ك»شهروند شدن«در شهروندان،تعلق خاطر و وابستگي را نزد انان فراهم كرده و شهرنشينان را به سوي » خاطرات جمعي«تداعي 

گستره اي فعال تر از ساكن شدن صرف دارد،هدايت مي كند.پس هرچند كه هويت  شهر خود معلول فرهنگ شهروندان ان 

است؛ليكن فرايند شهروند سازي را تحت تاثير قرار داده و مي تواند باعث تدوين معيارهاي مرتبط با مشاركت و قضاوت نزد ناظران 

  و ساكنان گردد.

  

        تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق    روشروشروشروش - - - - 1111

ن در منظر شهري بررسي گردد با توجه به معنا هويت ،تاثير آ تحليلي – توصيفي روش به استناد با است آن بر سعي تحقيق اين در

  و راه هايي براي  احياي هويت در معاري معاصر را پيشنهاد دهد.

  

        طرح مسالهطرح مسالهطرح مسالهطرح مساله- - - - 2222

  در منظر شهري چيست؟    مفهوم هويت- - - - 

  چه عواملي سبب هويت بخشي در شهر مي شود؟-

  ظر گرفتن چه نكاتي به احيا هويت كمك مي كند؟در ن-

  :از اند عبارت مقاله اهداف بنابراين

  دستيابي به معناي هويت-

  بررسي مولفه هاي هويت-

  بررسي عوامل هويت بخشي شهر-

  بررسي نقش هويت در منظر شهري-



 

  بررسي راه هاي احياي هويت-

        

  هويتهويتهويتهويت    شناسيشناسيشناسيشناسي    واژهواژهواژهواژه- - - - 3333

 بر گاه و شود مى اطالق خارجى وجود بر گاه كه تشخص عبارتست از هويت« است : شده فتعري چنين هويت دهخدا نامه لغت در

 از است اشارت الهوت و احديت مرتبه و را گويند ناب ذات مرتبه هويت. است جزئيه حقيقت از عبارت كه تشخص ماهيت با

بر  مي  را هستي و وجود معني لذا. شود ق مياطال خداوند مطلق ذات به هويت ايران، عرفاني ادبيات در)349 : 1337 دهخدا،(»آن

 دايره ي به فيض رسان معناي به و»  هويت ساريه« را هويت ميداند، نسبي و ممكن الوجود را موجودات كه همه مالصدرا. اورد

 صتشخي با ماهيت هرگاه يعني .است شده تعريف جزئيه حقيقت به هويت فلسفه، در .) 1375 است(سجادي، دانسته ممكنات

 بالعرض گاه و بالذات گاه هويت .است تشخيص مراد و است خارجي وجود معني به گويند؛هويت هويت شود، معتبر و لحاظ

 واژه )1984: 1363باشد(عميد، او جوهري صفات بر ملمشت كه شخص يا شيء هويت به معني حقيقت.)5288 :1371است(معين،

دو  داراي كه شده مشتق "يكسان و مشابه" يعني Idem از و دارد "Identitas"التين  زبان در ريشه "Identity"يا  هويت

سازگاري  زمان مرور با كه است تمايز معناي به آن دوم است،معناي مطلق تشابه مفهوم بيانگر آن معناي اولين:  است اصلي معناي

هويت فردي او را ميسازد؛مكاني  هويت بخشي از شخصيت وجودي هر انسان است كه)1383:66 (محرمي،. ميگيرد فرض را تداوم و

ق تر از صرف بودن يا تجربه كردن است كه خود را با ان ميشناسد و به ديگران ميشناساند.در واقع ميان فرد ومكان رابطه اي عمي

        )1380:6ن مكان برقرار است.(رضازاده،آ

        

        پژوهشپژوهشپژوهشپژوهش    پيشينهپيشينهپيشينهپيشينه- - - - 4444

 بمانيان نژاد، .بطور مثال مهدوي شده است ايراد ايران معاصر ماريمع در آن جايگاه هويت و درباره فراواني سخنان اخير سالهاي در

 تبيين معناي به منظور اين به و پرداخته اند معاصر دردوران معماري هويت معناي بررسي به خود )درمطالعات1389خاكسار( و

 دوران در هويت مفهوم تغييرات هضمن اينك پژوهش اين در آنها. اند پرداخته مدرن وپست مدرن مدرن، از پيش دوره سه در هويت

 هس در تهوي شنق و اهجايگ يبررس هب وزهح اين انديشمندان نظر و معماري يتخصص تونم از فادهاست اب اند، كرده بررسي را معاصر

 به است انجام داده كه مطالعاتي در )1384( حجت )عيسي 122-113: 1389پرداخته اند.(مهدوي نژاد و ديگران، دهش رذك دوران

 نشات كه امروز معماري بي هويتي جستجوي داليل به و پرداخته مدرن انسان و سنتي ديدگاه انسان دو از هويت جايگاه بررسي

 گرفته نشأت كه ايران است گذشته گمشده معماري هويت يافتن پي همچنين در و است پرداخته مدرن طلب تنوع ازانسان گرفته

 هويتي وجود براين بنا. دارد وجود هويت معماران، به تعداد ما امروز معماري در كه است دمعتق او. مذهبي است يا سنتي انسان از

 هويتي بود، هويت بافتن جاي به هويت الهي يافتن پي در كه معمار نگاه وحدتگراي به دليل گذشته معماري در كه حالي در ندارد؛

  )62-55: 1384دارد(حجت، وجود واحد

  

  ::::درهويتدرهويتدرهويتدرهويت    موثرموثرموثرموثر    هايهايهايهاي    مولفهمولفهمولفهمولفه- - - - 5555



 

        باورهايشباورهايشباورهايشباورهايش    وووو    انسانانسانانسانانسان    هويت،هويت،هويت،هويت،    5555- - - - 1111

 مولف و و طراح مقام در هم او، وآگاهي شناخت ميزان و انسان،باورهايش دارد، مهمي تاثير هويت تبيين بر كه مهم مسائل از يكي

   .است معماري شناسنده ي و بهره بردار جايگاه در هم

 جايي شروع از هويت بحث مورد اين در. مي شود مربوط ناب عنوان شناسنده ي به او به هويت، مقوله ي در انسان بخش ديگرتاثير

 همه معماري،براي بناي يك يا پديده يك در موجود ويژگي هاي.گيرد شناسايي قرار مورد كسي براي چيزي باشد قرار كه شود مي

 دريافت و دردرك پديده، آن از بهره وران و بينندگان اشراف و شناخت ميزان.باشند نمي دريافت و شناخت قابل اندازه يك به افراد

 ايراني يك صورتي كه در دهد، تشخيص را گليم و قالي بين فرق بتواند ممكن است اروپايي يك مثال. است موثر آن ويژگي هاي

 نيزمي تواند را نقشه ي آنها نوع در تفاوت تخصصي تر حتي شرايط در و انواع فرش ها تفاوت گليم، با فرش تفاوت دريافت بر عالوه

 كه جايي ساخته مي شود، كشور از خارج در ايراني معماري مشخصه ي عنوان كه به ساختماني مثال عنوان به يا. دهد خيصتش

 اگر ولي. اشاره مي كند ايراني معماري كلي و شاخص ويژگي هاي از سري يك دارند،به ما معماري از كمي شناخت آن، بينندگان

 توجه خودي ازمعماري مشخصه هاي بيشتري و جزئيات به است، الزم بسازد، دريزد را ساختماني باشد داشته قصد معمار همان

  .نمايد

  

  مكانمكانمكانمكان    وووو    هويتهويتهويتهويت5555- - - - 2222

پاريس  اهل من «» هستم تهران اهل من« چون جمله هايي. بيان مي كنيم خاستگاه مان مكان ذكر با را خود هويت همواره ما

 يا شهرتهران در كه نيست معنا آن به صرفاً و مي كند وخاستگاهي صدق هزادگا هر مورد در كور، ناسيوناليسم هاي از فارغ»  هستم

. مي كنيم ومنضم داخل پاريس يا تهران شهر هستي به را خود ما كه معنااست بدان بيشتر بلكه داريم؛ دفتري يا خانه پاريس،

 خوش و حس آسودگي از فراتر يچيز است پنهان هويت معناي در ميرسد به نظر كه يافتن، بستگي و داشتن تعلق كه پيداست

 به هميشه نها انسا وجغرافيايي؛ تكنولوژيكي اجتماعي، تاريخي، موقعيت از نظر صرف پس،.مي نماياند را مكان يك در رفاه يا زيستي

 شود.( مي شامل را هويت بشر و وجود از بخشي آن، شناسايي و مكان از زيرا برخورداري داشت، خواهند نياز مكان

Buttimer,1980 ( به است، بارارزشي داراي فضا كه از چون گستره اي مكان كه، شد آشكار آنگاه مكان جديد، معناي دوران در 

 گذشته كه،در درمي يابيم تاريخ طول در مقوله اين به كوتاه گذري )در 1382 تغييرچهره داد.(پرتوي، يابي مكاني مكان غير

 استفاده ويژگي هاي ديگري از يك، هر تعريف براي و كرده قلمداد يكي را وفضا مكان مفهوم باستان، فالسفه ي و ايراني حكماي

 ، 1979 سال در تصويرذهني ي واژه بيان با بار اولين  لينچ كوين بيستمي، نظريه پردازان قرن بين از ) 1387 (حبيبي، كردند. مي

. فو. اي چون ،پديدارشناساني 1970 ي دهه اوايل از ) 1350 لينچ،.(دانست آن از روشن تصويرذهني داشتن سبب را محيط هويت

 محيط با او رابطه و انسان زيستي ابعاد متوجه ) Buttimer,1980(باتيمر و)Relph ,1976( رلف ادوارد )، Tuan ,1977 (تون

  هوسرل و رهايدگ از تاسي به و شولتس نوربرگ پديدارشناسانه هاي نظريه توسط بيستم قرن دوم نيمه در كه تحقيقاتي. شدند

  .شد تقويت

 زيست«آشكار تجلي مكان وي، نظر از. دانست مي برابر زدايي هويت با را جديد دوران در»  مكان رفتن دست از« شولتس نوربرگ

 كليتي تا داده يكديگر دست در دست منفرد آثار كه، دانست مي معنا رابدان»  مكان هنر« چونان معماري فهم وي. است»  جهان

 شولتس، نوربرگ.(باشد مي آن سبك براي اي ريشه»  معماري عرف« نظروي در. ببخشد معنا آنها تك تك به كه ند،ده تشكيل را



 

 ازمشكالت بخشي تواند مي آنها از درست استفاده و محلي معماري مكاني،در معماري هاي هنگفرو ها عرف شناخت ) 1381

  .نمايد برطرف را امروز معماري

 امام مسجد است، شاد ما معماري. است متفاوت بسيار لندن ابري آسمان با و دارد همخواني آبي نآسما با ما معماري فرهنگ

  شاد و كليساي نتردام پاريس ترساننده و سنگين مي باشد. و مهربان اصفهان

  

        زمانزمانزمانزمان    وووو    هويتهويتهويتهويت5555- - - - 3333

 يهنظر در زمان.است بوده نديشمندانا توجه مورد همواره او، معماري و ممكنات،انسان دايرة جهان، وجودي ابعاد از ييك عنوان به 

 قراردادي، اطالق ونفي سرمدي مرتبه در زمان به مرتبه واالترين در و بوده اليه واليه مترتب ايراني - عرفاني شناسانه هستي هاي

 در ليت هافعا اين يابند، مي مكان معنا در و زمان طول در انساني فعاليت هاي كه آنجايي از سو يك همگن، شده، گذاري اندازه

 خاطرهاي آنها، به باره چندين بارجوع. باشند جمعي يا فردي است ممكن كه كند، مي ايجاد ذهن انسان در را خاطراتي طول زمان

 جامعه شناس توسط»  جمعي حافظه«مفهوم بار، اولين براي. مي بندد نقش مي باشند، انسان هويت بخش عوامل از كه جمعي

 فرد فرد در كه احساس اين و نيست ومنقطع دارد امتداد تاريخ طول در جمعي زندگي او، نظر در. رديدمطرح گ تايم اميليا فرانسوي

 نهادينه جامعه و فرد زندگي و زمان طول غيرارادي در پديده اين. مي شود ناميده جمعي حافظه دارد، وجود آنها اكثريت يا جامعه

 مستقر آن در كه مكاني مي كند، حس آنجاست فرد در وقتي كه شود مي حفظ جايي در جمعي حافظه و هويت اجتماعي. مي شود

 خاص و مختلف فعاليت هاي براي بيشتري بستر گذشته داراي زمان چقدر هر )1383 خاور، است.(خسرو متفاوت سايرنقاط با است

هاي  صحن بلكه نيست ذشتهگ تفحص ابزار خاطره حبيبي، به نظر. شود مي افزوده جامعه آن جمعي حافظه ضخامت بر بوده باشد،

 اصلي هويت عناصر از گرفته، شكل زمان طول در كه تاريخي وحافظه خاطره پس ) 1383 است(حبيبي، گذشته آمدن به حال براي

  .مي باشد بخشي

  

  عوامل هويت بخشي شهريعوامل هويت بخشي شهريعوامل هويت بخشي شهريعوامل هويت بخشي شهري- - - - 6666

ولفه هاي تشكيل دهنده شناخت هويت شهر بايستي بر پايه مولفه هاي تشكيل دهنده شخصيت ان فضا شناسايي شود؛از جمله م

شخصيت يك شهر عبارتند از:مولفه هاي طبيعي،مصنوع و انساني است كه اين موارد هر كدام صفات و متغيرهاي خاص خود را دارا 

  مي باشند.

  از جمله متغيرهاي اين مولفه ها مي توانيم به موارد زير اشاره نماييم:

 مولفه هاي طبيعي:كوه،رود،مادي،تپه،دشت و... . �

 مولفه هاي مصنوع:تك بناها،راه،محله،ميدان،بلوك هاي شهري و... . �

 ) 54- 56: 1386زبان،مذهب،اداب و رسوم،سواد و ... .(بهزادفر،مولفه هاي انساني:فرهنگ، �

 زماني كه بنابراين. ندارد مفهوم انساني عامل بدون شهر. باشد سويه دو ارتباطي مي تواند شهر هويت دهنده عوامل بين ارتباط

 دليل، به همين. شهر با انسان و محيط با انسان انسان، با انسان تعامالت. است انساني تعامالت از صحبت شود مي شهر از صحبت



 

 حافظه شود، مي تعريف آن با انسان كه عناصري از يكي و مي دهد شكل نيز را انسان هويت شهر، هويت تشكيل دهنده عوامل

 شهر به مي تواند كه توجهي قابل عناصر نيست.از هويت داراي شهري تاريخي حافظه فاقد شهر. است حافظه داراي نيز شهر. است

 شكل آيد مي وجود به آن در كه هنري آثار با شهري نيز معماري. است شهر در شناسي زيبايي بحث هنر،. است هنر بخشد، هويت

 و ساخت توسعه و شهرنشيني رشد.است مهم بسيار شهرسيماي  در باشد داشته مطابقت ايراني فرهنگ با كه آثاري خلق. پذيرد مي

 تغيير دستخوش و ايام طول در شهرها چهره تغيير آن ترين از مهم يكي كه دارد را خود خاص و مختلف تبعات شهري سازهاي

 هاست. آن هويت شدن

        

  شهريشهريشهريشهري    منظرمنظرمنظرمنظر- - - - 7777

 و ذهنيات و ها هانگيز و ها نقش براساس ردمم كه است رموزي و معاني ها، سمبل نمادها، شامل كالبدي، عناصر بر عالوه شهر

معاني  از بخشي وي است، شده عجين خاطرات با محيط درك و فضا احساس شولتز، نگاه از. ميكنند درك را آن دروني، عواملديگر

خاص  معناي به هم بودن زنده. است زنده فضاي همان مكان، او براي. مينمايد جستجو انسان روحي حاالت و تجربه ها در را مكان

  )73: 1382 (شولتز، عام معناي به هم و

ذهن  در و مي آيد پديد تاريخ طول در كالبد با آن شدن همراه و انساني فعاليتهاي واسطه به كه است ماهيتي شهري، منظر

واسطه  به هك است عيني امري آغاز در شهري منظر. باشد جمعي يا و فردي است ممكن ذهني ابعاد اين ميشود؛ تفسير شهروندان

افراد  دهنده پيوند مشترك عنصر به شدن، تكرار و زمان گذشت سبب به و مييابد موجوديت شهر فيزيكي عوامل ظهور كيفيت

همان  شهر ادراك كه نمود ادعا مي توان دربرميگيرد، توأمان را شهر كيفيت و كالبد شهري، منظر كه آنجا از. ميگردد بدل جامعه

 ميبخشد، معنا بدان آنچه اما ميشود، درك احساسات و كالبد طريق از ابتدا در شهري منظر گرچها. است شهري منظر تفسير

 ؛)عيني – محسوس( صرف كالبد نه و) ذهني – محسوس غير( است صرف خاطرات نه شهري منظر. است ذهنيت شهروند

  .ذهني - عيني پديدهاي شود؛ مي حاصل شهر در دو اين تعامل از است كه پديدهاي

  

  شهريشهريشهريشهري    منظرمنظرمنظرمنظر    وووو    هويتهويتهويتهويت- - - - 8888

 گذشته در تنها را هويت چنانچه. است كارامد بسيار شهري منظر هويت درك جهت "بودن خويشتن زمان فرزند" اصطالح

 است شهر مدني، حيات و امروز زندگي شكلگيري بستر. ميدهيم دست از را "امروز زندگي" نام به مهمتري شاخص جستجوكنيم،

  يم.ميده دست از را شهر درواقع پس

 در كه اوست حال و گذشته زندگي با امروز انسان ارتباط مي بخشد مفهوم درمنظرشهري هويت به آنچه كه كرد توجه بايد لذا

 منظر و هويت نسبت ميتوان. شهراست ذهن و جمعي حافظه آن، توليد يا حفظ ابزارهاي از يكي و ميكند پيدا ظهور بسترشهر

  : است شهر منظر در هويت حفظ براي ابزاري خود كه مودن خالصه عامل چهار تعامل را در شهري

  .آن قابليتهاي و شهر كالبدي يژگيهاي و -

  .شهر در درك قابل مفاهيم و معاني -



 

  .امروز زندگي و زمان پوياي بستر -

  شهروندان مدني حيات و اجتماعي زندگي -

كالبدي  و طبيعي فرهنگي، مؤلفه هاي و ساخته هايش با او ارتباط انسان، هويت احراز زمينه هاي مهمترين از يكي كه آنجايي از

 هويت مفهوم تفسيراگرچه اين با. شد نيزخواهد وي هويت در تحول عامل مؤلفه ها، اين در دگرگوني هرگونه است، محيطش

 و جمعي هخاطر فزاينده عامل خود، زمان، گذشت با اما است، شهر فرهنگ و جمعي خاطره كالبد، معلول خود شهري، درمنظر

  شد. خواهد فرهنگ شهر

  

        هويتهويتهويتهويت    احياىاحياىاحياىاحياى    جهتجهتجهتجهت    شهرىشهرىشهرىشهرى    طراحىطراحىطراحىطراحى    هاىهاىهاىهاى    مؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفه- - - - 9999

 -اجتماعى مذهبى، - تاريخى محيطى، زيست هاى مولفه.است مختلفى هاى مولفه و متعدد عوامل حاصل شهرى مطلوب هويت

 هر مفاهيم استخراج كه ستنده هايى مولفه و ادراكى مجموعه عوامل و شناختى روان نهايتا و كالبدى عوامل فرهنگى،عملكردى،

  باشد. داشته تاثيرعمده شهرى مطلوب هويت تبيين در تواند مى يكديگر با ها آن بينى تعامالت پيش و يك

 ارتقاء زيرا است، تامل درخور و بديهى امرى زيست طبيعى محيط از شهرى هويت پذيرى تاثير: محيطىمحيطىمحيطىمحيطى    زيستزيستزيستزيست    هاىهاىهاىهاى    مولفهمولفهمولفهمولفه    

  .گيرد مى صورت طبيعى متغيرهاى و الگوها اعمال از ادهاستف با محيط زيستى مصنوع، كيفيت

 مى كمك گذشته درك در اجتماعات بر مختلف هاى مذهبى دوره و تاريخى هاى نشانه بر تاكيد: مذهبىمذهبىمذهبىمذهبى    - - - - تاريخىتاريخىتاريخىتاريخى    هاىهاىهاىهاى    مولفهمولفهمولفهمولفه

 شخصيت و است دبفر منحصر كه شود مى منجر اى ايجاد مجموعه به اغلب و سازد مى پربارتر را آنان ادراكى تجارب ومجموعه كند

  .دهد مى قرار تاثير تحت را هويت شهر و

 كه باشد اى گذشته گرفته شكل و فرهنگى - كالبدى خالصه فضاى و چكيده بايد جديد فضاى: فرهنگىفرهنگىفرهنگىفرهنگى    ----اجتماعىاجتماعىاجتماعىاجتماعى    هاىهاىهاىهاى    مولفهمولفهمولفهمولفه

  .باشد داشته را جديد ساكنان در خاطر تعلق ايجادحس توان

 شهر مختلف سطوح در فضايى - كالبدى تقسيمات دقيق به تعريف ديدج شهرهاى به بخشيدن هويت براى: عملكردىعملكردىعملكردىعملكردى    هاىهاىهاىهاى    مولفهمولفهمولفهمولفه

  .باشد خود سطح نيازهاى پاسخگوى تقسيم مركز هر كه اى است،بگونه نياز

 و گيرند مى شكل مختلف نيازهاى تاثير تحت عموما شهر، دهنده تشكيل اصلى عناصر عنوان به ها مولفه اين: كالبدىكالبدىكالبدىكالبدى    هاىهاىهاىهاى    مولفهمولفهمولفهمولفه

  .گردند تلقى شهر واقعى شخصيت نمايانگر تواند مى شهرى ژگىعنوان وي به بنابراين

 مى بنابراين. گردد مى خلق مكان و آنان ميان ازتعامل شهر از مردم ذهنى تصوير و منظر: ادراكىادراكىادراكىادراكى    وووو    شناختىشناختىشناختىشناختى    روانروانروانروان    هاىهاىهاىهاى    مولفهمولفهمولفهمولفه

  .شد خواهد شهر هويت پشتيبان و خالق مكان، از قوى ذهنى تصوير كه وجود كرد تلقى چنين توان

حاكم  روح در هويت انسانى هاى مولفه دميدن و شهرى هاى محيط انسان در اساسى نيازهاى به پاسخگويى با بايد شهرى انطراح

 برقرارى و فضا در بيشتر حضور به ها آن و شود ايجاد مكان به تعلق حس افراد در تا كنند ايجاد مند هويت محيطى فضا، بر

 داشته تعلق ها آن به تا دارند مند نياز هويت فضاهاى به مردم ،) 1376(  كساندرال گفته به. شوند اجتماعى ترغيب تعامالت

 اجتماعى تعامالت گيرى شكل و رفتارى هاى موجد قرارگاه راهكارهاى ارايه به منتج مذكور هاى مولفه ميان تعامل بررسى.باشند



 

 احياى در شهرى طراحانه مداخالت در توجه قابل ولاص از.گردد استنتاج شهرها آينده هويت مبين اصولى آن براساس كه باشد مى

 مى شود، مى آن در اجتماعى تعامالت وبرقرارى محيط در افراد تر نگرپر حضور به منجر كه شهرى هاى محيط شهرهاو هويت

  اشاره كرد: زير موارد به توان

  شهرى  فضاهاى و حيطم تاريخى و رويدادهاى انسانى بخشيدن عينى نمود جهت در تالش: انسانىانسانىانسانىانسانى    رويدادهاىرويدادهاىرويدادهاىرويدادهاى

براى ) كنونى هويت(موجود وضعيت تحليل ،)گذشته هويت(تاريخى مجموعه تحول سير به توجه: محيطمحيطمحيطمحيط    تاريخىتاريخىتاريخىتاريخى    رويدادهاىرويدادهاىرويدادهاىرويدادهاى

  نظر مورد اهداف به دستيابى

 از ىجلوگير جهت ها آن عينيت با فضا از بردار بهره ذهنى افراد تصوير انطباق ::::برداربرداربرداربردار    بهرهبهرهبهرهبهره    افرادافرادافرادافراد    ذهنىذهنىذهنىذهنى    وووو    عينىعينىعينىعينى    تصويرتصويرتصويرتصوير    تعادلتعادلتعادلتعادل

  طراحانه منطقى مداخالت سايه در هويت بحران افراد به شدن دچار

انچه را «،»را كه مردم مي بينند آنچه«اساس  بر بايست مى فضاى شهرى دريك شهرى طراحان مداخالت: بردار بهره افراد محوريت

انچه را كه مردم تداعي مي »«اطر مي اورندانچه را كه مردم به خ»«انچه را كه مردم مي توانند استفاده كنند»«كه مردم مي ستايند

  باشد.»كنند

 تعلق حس ايجاد جهت شهرى فضاهاى در افراد گانه پنج نيازهاى به پاسخگويى: شهرىشهرىشهرىشهرى    هاىهاىهاىهاى    محيطمحيطمحيطمحيط    دردردردر    افرادافرادافرادافراد    نيازهاىنيازهاىنيازهاىنيازهاى    بهبهبهبه    پاسخپاسخپاسخپاسخ

 فعال حضور ودگى،آس راحتى، را شهرى فضاى در انسان اساسى نيازهاى وى همكاران، و كار نظريه با مطابق كاربران، در مكان به

   .است شمرده بر كشف و فضا در فعال حضورغير فضا، در

 فضاى خصوص در كارمونا اجتماعى كاربرد سنت با مطابق رفتار و محيط بين ارتباط به توجه ::::رفتاررفتاررفتاررفتار    وووو    محيطمحيطمحيطمحيط    منطقىمنطقىمنطقىمنطقى    ارتباطارتباطارتباطارتباط

 شهرى باز فضاهاى طراحى در كه كند مى معرفى را سنت سه شهرى طراحى در پژوهش هاى روش درخصوص كارمونا. شهرى

  .مكان خلق سنت و اجتماعى كاربرد سنت هنرى، -بصرى سنت:از عبارتند سنت سه اين. هستند موثر

  

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

با توجه به معنا و مفهوم هويت و نقش ان در منظر شهري در ميابيم كه نقش هويت در معماري امروز بسيار كمرنگ شده و در 

كه در  معماري گذشته به علت هويتي. معماري امروز به نوعي دچار بحران هويتي شده است.بعضي مواقع ناديده انگاشته مي شود

با مطالعه و پژوهش و استفاده از تكنولوژي و امكانات امروزي مي توان رموز هويت در آن نهادينه شده داراي ارزش وااليي است.

 در ايراني اسالمي هويت مفهوم به يابي دست برايد.از طرفي معماري گذشته را كشف كرد و ان را در معماري امروزه خود به كاربر

 اين به عوامل، اين بهبود در تالش و و اجرايي نكات طراحي به توجه ساز، و ساخت ارتقا سطح با ميتوانيم ايران، معاصر معماري

  ال با رعايت موارد زير :در معماري امروزه به راحتي و با رعايت نكاتي ساده مي توان به هويت رسيد.مثيابيم. هدف دست

  جلوگيري از ايجاد ساختمان هاي جديد با مصالح نا همگون در محله به خصوص در اطراف بناهاي با ارزش-

  حفظ و تقويت پاتوق ها-

  تنوع در انواع كاربري ها  -



 

  تقويت فعاليت هاي جذاب-

  اهميت به ايجاد مكان هاي خاطره جمعي-

  سب با تصوير ذهني شهروندان از ان فضا باشدحفظ و تقويت كاركردهايي كه متنا-

  ايجاد تباين فضايي در طول محورها-

  .ساماندهي كاربري هاي اوقات فراغت(خوراكي فروشي ها)-
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