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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
 را خود خاص بايد شخصيت مكان هر كه اين احساس را دارند جهان، نقاط مختلف در مردم، از بسياري رسد امروزه مي نظر به

نمي توان گفت  .است "هويت" خاص، شخصيت اين براي كلمه ترين رايج باشد كه آن را از جاهاي ديگر متمايز كند. داشته
اينكه از نظر متفكران  و ساز مسئله نكته ي خوب يك عنوان به فقط ،مناسب اي منطقه و محلي هويت براي گسترده يجستجو
 ارتباط ردبهانه اي براي  آنها اما نيز باشد. منفي هاي جنبهبلكه مي تواند واجد  مي شود؛ ديدهي نداشته باشد، كمبود هيچ طراحي

مي  مكاني هويت باعث آن ذاتي خطر و گسترده تتمايالاين  جالب بسيارو  پروا بيتركيب  واقع در .نيست طراحي در هويت مكان
و از خطرات  در نظر گرفته شود طراحي ي درعملبه صورت  آن پيامدهاي بحث بايد كه است ضروري دليل همين به دقيقا و ،شود

 شهري طراحي و شهري ريزي برنامه معماري، در ي اين موضوع راعمل بحث كه است اين ،هدفپژوهش اين درآن اجتناب شود. 
مي پردازد  يه هاركز شده و به اثبات اين فرضسوال اصلي در رابطه ي بين هويت مكاني و تصوير ذهني متم مورد بررسي قرار دهيم.

ساخت  يندفرآ در ،تصاوير ذهني كليدي منابع عنوان به توسط افراد يك جامعه فرهنگي مناظررسد انتخاب  مي نظر بهكه نخست 
هويت مكاني نقش دارند. در ثاني به نظر مي رسد انتخاب تصاوير ذهني در جوامع چند فرهنگي امروز در گرو تصاوير مشترك در 

 خوب و رويكرد يك ي توسعه براي راه بهترين ست.در نهايت با اثبات فرضيه ها به اين نتيجه مي رسيم كه،قالب فرا فرهنگ ها
هويت مكاني مثبت، مبتني بر انتخاب تصاوير ذهني مشترك جوامع در قالب  ايجاد باشد، دخيل طراحي مسائل كه در يافته سازمان

  ي خالقانه مي توان به اين مسئله عمل كرد. از طريق عمق دادن به طراح بنابراين ،فرافرهنگ هاست
  
  

  هويت مكان،مناظر فرهنگي،تصور ذهني جوامع،فرا فرهنگ،فرآيند معماري واژگان كليدي:واژگان كليدي:واژگان كليدي:واژگان كليدي:
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        . مقدمه. مقدمه. مقدمه. مقدمه1111
        . طرح مسئله. طرح مسئله. طرح مسئله. طرح مسئله1,11,11,11,1
 را ودخ خاص بايد شخصيت مكان هر كه اين احساس را دارند جهان، نقاط مختلف در مردم، از بسياري رسد امروزه مي نظر به

موضوع با اين  در ايناست.  1"هويت"باشد كه آن را از جاهاي ديگر متمايز كند.رايج ترين كلمه براي اين شخصيت خاص،  داشته
اي بدون آنكه لزوما كسي تالشي براي به وجود آوردنشان انجام داده  منطقه و محلي خاص هاي مورد مواجه هستيم كه هويت

ساخت بسياري از ساختمان هاي توليد شده در دسترس هستند،حضور پر رنگ دارد.  طريق از كه بومي فرآيندهاي دليل به باشد،
 از ها ساختمان از بسياري كه را ايجاد مي كند اطمينان نقل اين و حمل محدوديت جهان، جاي همه در نوزدهم، قرن تا حداقل
 ساخت هاي تكنيك و ساختاري اصول كه محدوديت، چه دربايد دانست  كه حالي ده اند. درش ساخته محلي منابعبا  و مصالح مواد

 ها، محدوديت اين همه وجود با نقاط، از بسياري دروجود داشته است.  خاص مكان هر در در انواع ساخت به صورت گسترده اي
كاتسولد  در براي  ساخت ساختمان  چوب كه براي مثال هنگامي .گرفته است صورت اوقات گاهي طراحي تغييرات راديكال در

 كردند؛و آن جديد راه يك ساختمان از  ،ساخت به شروع صنعتگران ،در قرن شانزدهم مناسب بود و استفاده مي شد 2هيلز بريتانيا
 تدريج به محلي قيود ساخت اين شدن، صنعتي با است. معروف نيز حاضر حال در در آن منطقه بود كه سنگي هاي خانه ايجاد

 كه معني بود بدان آهن راه و راه ها توسط ارزان نسبتا نقل و حمل جهان، صنعتي بخش در دهم،نوز قرن اواسط در سست شد.
و به  ،با قيود محلي خداحافظي كردند جديد مقررات و قوانين دور در دسترس قرار بگيرند. منابع از توانند مي ساختماني مصالح

 محلي بومي هاي تفاوت تضعيف همچنين صنعتي، سريع ينيشهرنش عصر در ايمني و عمومي بهداشت كنترل براي تالشجاي آن 
تغييرات،  اين از قرن يك از بيش از پس شد. بيني پيش ،توليد براي مشترك يعملكرد استانداردهاي ايجاد طريق از اي منطقه و

هويت و  گيچگون از پرسشدر واقع  شناخته مي شوند. پيشفرض صورت به شده در اين مناطق،ديگر فرم هاي متمايز ساخته
 مردم رسد مي نظر به حاضر حال درعمال ضرورت ها. او تبديل طراحي به  به چگونگي انتخاب است شده تبديل مناطق شخصيت

   اين سوال هستند. و احياي دوباره  عالقمند به طرح جامعه طبقات تمام
  

        . ضرورت و اهميت مسئله. ضرورت و اهميت مسئله. ضرورت و اهميت مسئله. ضرورت و اهميت مسئله1,21,21,21,2
اينكه  و ساز مسئله "نكته ي خوب" يك عنوان به فقط ،مناسب اي همنطق و محلي هويت براي گسترده يجستجونمي توان گفت 

 از مورد دو نيز باشد كه منفي هاي جنبهبلكه مي تواند واجد  شود؛مي  ديده ي نداشته باشد،كمبود هيچ نظر متفكران طراحي از
همنشيني  افراطي راست جناح سياسي هاي انديشه با كه از ديرباز ؛در مفهوم هويت مكان اول، د.نبسيار مهم به نظر مي رس آن ها

كه  ؛عمل در مكان هويت دوم، بود. ازين ايدئولوژي در "پدريسرزمين " و "خاك" براي مثال اين مفهوم در عناصر داشته است؛
 مي شود. فروش و خريد روزمره زندگي نيازهاي از بخشي عنوان به بازار در و يابد مي كاهش صرف يكاال يك به اغلب ارزش آن

                                                           
1 identity  
2 Britain’s Cotswold Hills 
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 بايد تنها نه گرايي منطقه ي نتيجه در است ممكنما  مي شود كه خالصهاينگونه  1ليچ نيل توسط سادگي به دوگانه خطرات ناي
قرار گيري  مفهوم بين آن و ضروري نياز به همكاري بلكه ،را تشخيص دهيم اي منطقه يا ملي هويت يك براي ذاتي بالقوه خطرات

 ردبهانه اي براي  آنها اما دارد، وجود قطعا خطرات اين ).Leach,2002a:94را نيز داريم ( متأخر داري سرمايه فرهنگي شرايط در
 هويت باعث آن ذاتي خطر و گسترده تتمايالاين  جالب بسيارو  پروا بيتركيب  واقع در .نيست طراحي در هويت مكان ارتباط
و  طراحي در نظر گرفته شود ي درعملبه صورت  آن هايپيامد بحث بايد كه است ضروري دليل همين به دقيقا و ،مي شود مكاني

 ريزي برنامه معماري، در عملي اين موضوع را فرآيند بحث  كه است اين ما ،هدفدر اين پژوهشاز خطرات آن اجتناب شود. 
  شهري مورد بررسي قرار دهيم. طراحي و شهري

  
  
  

        . اهداف پژوهش. اهداف پژوهش. اهداف پژوهش. اهداف پژوهش3333,,,,1111
كرد طراحي هتل آپارتمان با روي"عنوان شناسي ارشد معماري پژوهشگر در قالباز پايان نامه كار مستخرجپژوهش كه  اين در

 فرهنگي انداز چشم هر با مرتبط معاني از اي مجموعه هويت مكان مي رسيم به اينكه، است"معماري زمينه گرا در بندرعباس
رسد  مي نظر ترسيم مي كنند. بهرا  خود اجتماعي يا و شخصي هويت با آن ساختار مردم از گروهي يا فرد هر كه است خاص
 از بسياري زندگي در اصلي موضوع يك پويا، ساختاري هويت فرايند يك در معنا كليدي منابع عنوان به فرهنگي مناظر از استفاده
در اين پژوهش انجام  شهري طراحي و شهري ريزي برنامه معماري، در ي اين موضوععمل بحثو بالطبع  بررسي است امروز  مردم
        گيرد. مي
  

        . پيشينه پژوهش. پيشينه پژوهش. پيشينه پژوهش. پيشينه پژوهش4444,,,,1111
توانمندي پديدار شناسي را در معماري در اين مي داند كه قادر است مكان هاي ويژه،محيط را " "پديدار مكان"شولتز در مقاله ي 

 "معماري:معنا و مكان "در كتاب به عنوان يكي از نظريه پردازان معماري همچنين شولتز. )122، 1386(نسبيت،"معنادار بسازد
مي  "طبيعت و ساختار مكان در پيوند با زندگي"در قالب پديدارشناسي محيطي معرفي مي كند و موضوع آن را ي رايت مكانهو

زماني كه چيزي رخ مي دهد ما مي گوييم برجاشد.اين گفته بر اين امر داللت دارد كه جا يا مكان به "داند.او ذكر مي كند كه 
دهد.بنابراين ما نمي توانيم زندگي را در يك دست و مكان را در دست ديگر داشته جهان شكل مي  -بخش دروني و ذاتي زيست

  ). 89، 1382(شولتز،باشيم،بلكه بايد تماميتي منسجم از اين دو را داشته باشيم

  
 ،"مكان محلي از يفريب" واره به نامجشن در يك 2ليپارد لوسيمستقل  هنرمند ،در باب هويت مكان ،در گونه ي بسيار متفاوت

 ماهيت ).Lippard,1997:286("باشد آن كننده ي روشن يا  وبا يك مكان محلي ادغام شود  كه" ي مي شودهنر يك خواستار
 ،هاي سياسي را به اين مسئله جلب كرده است،توجه نيروراي دهندگانمردم به عنوان احساسات ناشي از هويت در ميان  گسترده

 از بسياري در سياستمداران كننده يدرگيرو  اصلي جريان حاضر حال در و منطقه ايهويت محلي  به مربوط مسائل كه طوري به
در  اوقات گاهي سنگاپوردر " كه واقعيت اين ابراز تاسف مي كند از مثال، براي ،سنگاپوري هاي چينگ هنگ .است جهان نقاط

                                                           
1 Neil Leach 
2 Lucy Lippard 
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 ,Cited in Ko("هستند مردم ميراث و ها شهري دهنده ي تشكيل مجموع در كه... از بين مي روند هايي ساختمان بعضي مكان ها

 جنس يك به امروزه اين موضوع اقتصاد پي برده شده است. ارزش هويت محلي در به اي گسترده طور به حاضر حال در ).1999:25
 كه -  توريستي هاي مكان عنوان به مناطق محلي آن طريق از :كه موارد تبديل شده است جهان به دنبال اين سراسر در پرفروش

مي  عرضه بازار به "فرد به منحصر اختصاصي و فروش پيشنهادهاي" در قالب -جهان هستند در صنعت بزرگترين حاضر حال در
ياد آوري مي  ما به هاف مايكل كه است همان، گردشگر به دنبال هر آنچه  تفاوت و تمايزي باشد در اين مناطق مي بيند .شوند
  )Hough,1990: 3 كند.(
  

 از بسياري مانندمعماري مي نويسد، "معماري گرايش هاي معاصر در هنرهاي بصري"در باب هويت هاي جمعي در كتاب اسماگوال 

 دستخوش هستند، جمعي هاي هويت گيري شكل با عميق پيوند در حال عين در كه ،است هويت داراي اجتماعي منابع

 شده تعبير تاريخ هنري فضاي ترين هويت بي و ترين ناقضمت ترين، پيچيده به ما روزگار. اند شده گشتگي گم و چندگانگي
  )1381.(اسماگوال،است
  

مطرح نمود.او  1979در سال  "سيماي شهر"در باب تصوير ذهني جوامع براي اولين بار كوين لينچ واژه ي تصوير ذهني را در كتاب
ه روشن،زنده و پيوسته باشد نه تنها مي تواند صحنه اي ك"هويت محيط را در سبب داشتن تصوير ذهني روشن از آن بيان مي كند.

سمبل ها و خاطرات مشترك و مجتمع ارتباطات از تصوير دقيق به وجود آورد،بلكه خود نقشي اجتماعي نيز به عهده دارد،مي تواند 
  )15، 1350(لينچ،"دسته جمعي آدميان،ماده ي خام فراهم آورد

 حال در طراحان از بسياري ،تاثير گذار هستند فزاينده طور به كه قدرتمند دياقتصا و سياسي اجتماعي، فشارهاي با مواجهه در
 پژوهش و تحقيقدر ، بريتانيا مثال در عنوان به هستند. خود هايكار در هويت مكان به مربوط مسائل با تعامل به مايل حاضر
 نشان اي حرفه هاي رشته از اي تردهگس طيف در طراحان براي مسائل اين اهميتميالدي، 1996 ر سالد زيست محيط سازمان

 ريزي برنامه موسسه سايق رئيس ،1رابرتز ترورميالدي   2002 سال در و )؛Department of Environment, 1996ه شده است (داد
 اين. )Roberts,2002:3( باشد "شهري ريزي برنامه براي اساسي هدف" يك "هويت" كه دهد مي پيشنهاد ، سلطنتي يشهر

بلكه آن  نيست؛،مي كنند مشاهده بريتانيا فرهنگ از خاص ويژگي يك عنوان به بسياري كه نوستالژي ي جنبه يك صرفا ،نگراني
 نيز در جريان است متفاوتاظهار مي كند كه حركت هايي از نوع  2گيلز باب ، هر چه بيشتر جغرافياي مناطق است. گسترش براي
 هويت براي دولت تمايل" و معماري اهميت اين مورد به شكل مالزي، فرهنگي ي هزمين در مثال براي -گرا آينده بيشتر شايد -

  )Giles,1999:41 (.دارد وجود "ملي
  

        . سوال و فرضيه ها. سوال و فرضيه ها. سوال و فرضيه ها. سوال و فرضيه ها5555,,,,1111
سوال اصلي دراين پژوهش اينگونه مطرح مي شود كه: رابطه ي بين هويت مكاني و تصوير ذهني چيست؟ در پي اين سوال فرضيه 

تصاوير  كليدي منابع عنوان به توسط افراد يك جامعه فرهنگي مناظرانتخاب رسد  مي نظر به د كه: الف)ها اينگونه مطرح مي شون
ب) به نظر مي رسد انتخاب تصاوير ذهني در جوامع چند فرهنگي امروز در گرو هويت مكاني نقش دارند. ساخت  يندفرآ در ،ذهني

  تصاوير مشترك در قالب فرا فرهنگ هاست.

                                                           
1 Trevor Roberts 
2 Bob Giles 
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        زار پژوهشزار پژوهشزار پژوهشزار پژوهشو ابو ابو ابو اب . روش. روش. روش. روش6666,,,,1111
 محتواى كيفى و عينى توصيف راستا ايناستفاده شده است. سعي شده در  تحليلي -توصيفي تحقيق روشدر نگارش مقاله از 

مقاله  هدف به رسيدن جهت در شده آوري جمع مطالب توصيف و و تحليل تجزيه دنبال به و شود انجام نظامدار صورت به مفاهيم
  .است شده انجام موضوع اين مورد در و اساليد مجالت ,ها نامه پايان ,مقاالت ,كتب قطري از اطالعات آوري جمع .باشد
  

  ها و مباني نظري پژوهشها و مباني نظري پژوهشها و مباني نظري پژوهشها و مباني نظري پژوهشديدگاهديدگاهديدگاهديدگاه.مفاهيم،.مفاهيم،.مفاهيم،.مفاهيم،2222
        . تعريف هويت در رابطه با مكان. تعريف هويت در رابطه با مكان. تعريف هويت در رابطه با مكان. تعريف هويت در رابطه با مكان2,12,12,12,1

از پر استفاده ترين  يكي هويت " كند، مي اشاره 1دونالد جيمز كه طور همان .است ضعيف شده شدت به مفهوم يك "هويت"
 Donald, 2000: rear ("گرفته مي شود نظر در اجتماعي علوم و معاصر انساني علوم واژگان در شرايط حداقلي استفاده از كلمات

cover.( ارزشمندي اين واژه  كه دليل اصليباشيم ماست كه ضعيف است،بايد به دنبال آن  گاهاين واژه ضعيف نيست،بلكه نوع ديد
 طيف و ،وجود دارد هويت مفهوم با فشرده هاي ايده از اي گسترده تنوع "در اين باب مي گويد: 2گيلروي اولپ كه همانطور. چيست
يافته اند كه ارتباط بين  پرورش يانه خالق ارتباط هاي؛كرد اشارهاينگونه  در اين باب توان مي آن به كه مسائل از اي گسترده

 را موضوع اين شهري طراحي در ما كارهاي عملي. )Gilroy,1997:305 ("ه هاي آن به طور مرسوم ممكن نيستزمينه و ديدگا
 بحث سياسي و اجتماعي شرايط در طراحي به مربوط مسائلايجاد كرده است كه  را امكان اين هويت مفهوم؛مي كند تاييداينگونه 
هنگامي كه  شناخته اند. رسميتبه  ،خود روزمره زندگي عامل مربوط به عنوان به مردم رسد مي نظر به كه اين راهي است شود،

نظرهاي  از برخي با را خود هويت يك مكان ذهن در معموال آنهاشما از كاربران عادي براي پيدا كردن هويت يك مكان مي پرسيد،
ديگران اين  چگونه يا و ،بر روي ذهن آن ها تاثير گذار است و از طريق چه تصوراتي مكانيك  چگونه :پيش رو توضيح مي دهند

  به است ممكن متفاوت بسيار نمونه دو انجام مي دهند و چه تصوري دارند.كار را 
قرار دارد، كه در سراسر  4هرزگوين و بوسني در 3موستار شهر مورد در اولين.كند كمك اينجا درست ما منظور آنچه كردن روشن

  )1معروف است.(شكل 5جهان به پل قديمي بر رودخانه نرتوا
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        هرزگوينهرزگوينهرزگوينهرزگوين    وووو    بوسنيبوسنيبوسنيبوسني    دردردردر    موستارموستارموستارموستار    خانه نرتوا، شهرخانه نرتوا، شهرخانه نرتوا، شهرخانه نرتوا، شهرپل قديمي بر رودپل قديمي بر رودپل قديمي بر رودپل قديمي بر رود) ) ) ) 1111شكل(شكل(شكل(شكل(

  
 يها بوسنيايي گواهي بنابر .شد ميالدي نابود 1993 سال در بوسنيايي مسلمانان و كرواتها ميان داخلي جنگ طول در پل اين

 نانآ اجتماعي و فردي هويت گيري شكل در يمهم نقش پل ناگهاني نابودي چگونه كه دهد مي نشان پس از اين حادثه محلي
عنوان مي كنند و به آن اشاره مي  خود از بخشي عنوان به كلمه واقعي معناي به را آن كه حدي به ، است كرده بازي
 تحقيقاين  موستاري هر مانندبه  من" يك شهروند موستاري اينگونه در اين باب مي گويد:)؛Reported in Blakstad, 2002كنند(

گفته  1دبه نام برناي اين سخن را فردي ".بود شده پاره من بدن از بخش يك س كردم كهاحسا من....  احساس كردم را به درستي
شهروند  يك عنوان به خود از برنارد شناسايي. )Blakstad,2002:173 (ود را در اين شهر زندگي كرده بود بود كه تمام عمر خ

بين او  خاص طور به است كه قديمي پل آن و است، طمرتب موستاراز  مثبت ارزيابي يك به وضوح به كه است اين واقعيموستاري 
 كه دانيم مي ما ،حتي با اجراي ضعيف بريتانيا اجتماعي مسكن گوناگون هاي بافت درگر شهروندان موستاري مشترك است. يو د
بخشي از هويت  مشكل گرفته اند،اما همان ها ه قدرتمند نفوذ اعمالو با  دوست داشتني نيستند اغلب كه وجود دارند هايي مكان

 در كه 2آنجل مسكن در شهرك و امالك بازسازي ساكنان براي در بريتانيا ميالدي1980 دهه ي اواخر از مردم را شكل داده اند.
 دهه ي طول دربودند با هم و مسولين درگير شدند.  شده ساخته لندن جنوب واقع در 3بريكستون در ميالدي1970 دهه ي طول
همكاري  مكان ي آينده هدايت براي شهري طراحي استراتژي يك ايجاد به كمك براي ساكنين ه همراهب مسولين ،ميالدي1990
 خواستند مي آنها مكان رسيدند كه هويت واحد از تعريفبه يك  ساكنان كمك مسولين با استراتژي اين از بخشي عنوان به كردند.

مورد  در ساكنان از برخي با شديد هاي بحث پيچيده، و طوالني داستان يك بعد ازخالصه  در نتيجه ي بازسازي به آن برسند.
 خواسته ي واجد هويت مكاني تبديل شده اند. و مفاصل آن به سه كليد سبز فضاهاي و ها خيابان ،ساختمان هاي شهرك آنجل

 در ادراك شكستن ايبر تالش اينجا در هدف .بود آن اطراف و شهرك آنجل بين ادراكي و فضايي ارتباط حداكثر به رسيدن اول
جدا شده از بافت به نظر  نشين، يهودي ي محله يك عنوان به تا شهرك آنجل ،شهرك بود خارج افرادذهن  همچنين و ساكنان

                                                           
1 Bernaid 
2 Angell Town 
3 Brixton 



 

٧ 

 

البته از نظر ساكنان شهرك اين واقعيت مورد قبول بود كه فرم محيط اطراف اين معنا را بازتاب مي داد. آن ها اميدوار بودند  ؛دنياي
 ساكنان بهاين تاثير را ايجاد كنند؛ اين موضوع  ،ي بريكستوناهويت منطقه  كردن تر گسترده با بيشتر ادغام احساسجاد كه با اي
 ساكنان ي خواسته دومين  يابند. رهاييو جدا افتاده،  نشين يهودي محله مردم عنوان به صرف اجتماعي هويت از مي كرد تا كمك
كامال روشن بود كه  بحثاين  مثل خانه حس شود. بيشتر مكان هر چه تا شود طراحينه اي به گو بايد بازسازي كار كه بود اين

 با بودند كه تاريخي اشكال دنبال به ساكنانمخالف با حس رسمي بودن مكان درك شود؛  ايجاد حس خانه بودن در مكان كامال
 گيري تصميم به قادركه  ،مربوط به آن محل افراد نعنوا به اجتماعي هويت توسعه از حمايت براي ،مرتبط باشد غير رسمي زندگي

 بازسازي خالصه شده در مرحله ي هويت آن اين بود كه آخرين وسومين خواسته  مكان زندگي هستند. انتقال مورد براي خود در
 سوي به گيري جهت با( مدرنيته با نگاه ها فرم كه بود قسمت اين اين در هدف .برسد پايان به مدرن هويت يك با بايد در مكان
 با مردمي نشان دهنده ي جلو و رو به اجتماعي هويت يك توانمندسازي توسعه پرورش به )در گذشته بمانند اينكه جاي به آينده،
  )2شكل (مثبت باشند. هاي آرمان

  

  
        ) شهرك آنجل در بريكستون بريتانيا) شهرك آنجل در بريكستون بريتانيا) شهرك آنجل در بريكستون بريتانيا) شهرك آنجل در بريكستون بريتانيا2222شكل (شكل (شكل (شكل (

  
 ها خيابان ها، ساختمان واقعي طرح آيا اينكه نه و بودند، ساكنان منافع به خدمت برايها  بهترين ها خواستهاستدالل اين نبود اين 

 به كنون تا رسد مي نظر بهبه وجود آمده بودند پشتيباني كننده ي هويت هستند يا خير(نتايج كار  مذاكرات از كه سبز، فضاهاي و
 هويت مورد در نگراني با ساكنان ذشته)ميل هويت مكاني(گ نزديك بين ارتباط چگونگي  نكته دريافت شده است) بلكه خوبي
 فردي هويت و هويت مكاني بين نزديك ارتباط هاي توانند مي ما خالصه، طور بهاست كه با هم در ارتباطند. خود مطلوب و موجود

 ببينيم، در جايي كه رابطه بين ساختارهاي مهندسي قديمي در قرون شهر موستار و شهرك آنجل دو هر در مردم اجتماعي و
اين  و كه در يك جا اين دو همنشين مي شوند و در جاي ديگر اين اتفاق نمي افتد ،برقرار شده است مسكن مدرن امالك گذشته با

 گسترده پديده يك باعث ايجاد وضوح به انساني هويت و مكان هويت تنيدگي هم به .است فرهنگي مختلف هاي زمينه در ارتباط با
چرا از واژه هويت زياد استفاده  در ارتباط بين مكان و مردم در گفتار روزمره كند كهمي وع كمك به توضيح اين موض كه شوند، مي
  شود.مي 
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        با هويت مكانبا هويت مكانبا هويت مكانبا هويت مكان    پوياپوياپوياپويا    . مناظر فرهنگي در ارتباط. مناظر فرهنگي در ارتباط. مناظر فرهنگي در ارتباط. مناظر فرهنگي در ارتباط2,22,22,22,2
در پروسه ي كاري  شهري ريزان برنامه و شهري طراحان معماران، براي هويتچگونگي اعمال  مورد در كافينظريات  فقدان ما با

صاحب هويت مي  را ساختمان آن با واقع در مردم كه اي شيوه"مي گوبد: ليچ نيل ،معماري پرداز نظريه .رو به رو هستيمآن ها 
توسعه ي هر ايده ي مفيد به  از قبلهمانطور كه ). Leach,2002b:28( "قابل طرح است معماري تئوري در قالب   سختي بهبينند 

به عنوان     به صورت يك حضور عيني هم به خوبي بايد بيانديشيم. مفاهيم از برخي توسعه براي يدبا ،چگونگي انجام آن مي انديشيم
 ،كه ما با آن متولد مي شويم چيزهايي ملي هويت"كرد: اشاره 1هال استوارت مي توان به سخنان انگليسي ملي هويت مورد درمثال 
 "انگليسي" آنچه از مفهوم تنها ما زنمايي شده تبديل مي كنيم.آن چيزهايي ست كه ما درون خود به شكل يك رابطه ي با نيست؛

فرهنگ انگليسي نشان دهنده ي  است كه معاني از اي مجموعه تحت عنوان "بودن انگليسي" دليل به مي دانيم
است كه اين معني در اينج اهميت اي صدق مي كند. جامعه هر در عضويت تصور براي سخن فوق لزوما. . . . )Hall,1997:292("هستند.

 جامعه عنوان به 2شَل اسكات كنيد؛ فكر دهنده ي مردم آن باشد نشان براي آنكه مكان يك يشرايط به تنها با اين حال نبايد
 كتاب، خواندن ،شهر نمي تواند به عنوان يك نماينده حاوي معاني چگونگي نشستن در سينما":دهد مي توضيح در اين باب شناس
حركت  آن معابر و مسير طول در ما در شهر تنها مي توانيم به اين معنا ما باشد. تلويزيون تماشاي يا و كنسرت يك به دادن گوش

 ،تعامل و فعاليت هاي بيشتري نسبت به فعال كاربران آن فضايي حوزه هاي و شهر در .كنيم ولي اين بازنمايي كلي از محيط نيست
 ما و لي بيشتر از تعامالت در سكون است؛اين تعامالت فعال خي .فضاهاي مجازي دارند و وب جهاني شبكه مشغول به كاربران

 را آن كه لش – ساكن بودن فرايند اين. . . . )Lash,1999:85–86 ("هستيم. شهري فضاي هاي زمينه كننده ي زنده يا و زندگي دهنده
 معاني اتتوليد و بدنحواس  تمام شامل - )Lash,1999: 86مي كند( توصيف "بازنمايي از قبل يا و بازنمايي، از فراتر" عنوان به

و كار داشته  ي است كه او با آن سرهاي مكان احساسات از مجموعه ي همچنين و از آن ها انسان شده ي استفاده الگوهاي از ناشي
مندي قدرت پلاين روش  ؛روش هاي دراماتيك و نمايشي است استفاده طريق از مكان ي تجربه اهميت دهنده ي نشان ايناست. 

به مانند عبور ,عبور مي كند و به زندگي مردم محلي مي رسد  آن آداب به وابسته انساني هاي فعاليت از ،خاص الگوهاي با ت كهاس
براي  ديده شدن در هنگام نشان دادن شجاعت پرش از پل رودخانه نرتوا آستانه اين مردان، براي كودكي به بزرگسالي.آستانه  از 

 زماني" در گزارش خود در اين باب اينگونه مي گويد:  3بلكستد لوسي اينگونه معنا پيدا مي كند؛ در حال عبور است كه حاضرين
 اين زنان، براي  .)Blakstad,2002:156("هستيد مرد يك شما بر اين باور هستند كه هر چه دورتر از پل پرش مي كنيد شما كه

 خودزندگي   پنجاه ي دهه در حاضر حال دركه  محلي زنان ي از يك( 4مثال زرا عنوان به ،است متفاوت توجهي قابل به طور رويداد
لحظه هاي  اولين...  با دوستان جوان خود آشنا شده است قديمي پل مسيرهاي منتهي به از برخي در": مي آورد كه ياد به ) است

: اينگونه مي گويد كه محلي زن زا ديگر يكي ،5سناجا ).Blakstad,2002:159 ("استتجربه كرده  قديمي پلاين  در احساسي را
پيدا نكرده  قديمي پل نزديكي در خود(همسر) را عشق ،به اكنون تا كه شهروند موستاري نيست هيچ"

        ).Blakstad,2002:158("باشد
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ظر اين پل، نابودي آن را براي يك هدف خاص در جنگ داخلي بيرحمانه به ن سراسر دراستفاده از هر دو عامل معني و فرم  اهميت
شده است؛  تقسيمكه توسط رودخانه  شهر نيمه دو بين از مردم عبور براي فيزيكي مسير تنها شده از تشكيليك سطح  مي رساند.

بود در قالب عنواني كه از آن به پاك سازي قومي تعبير  هويت استراتژي از بخشي عنوان به حال به تا كه تاريخ با مردم بين ارتباط
 قوسبسياري دارد؛  اهميت نابودي اين در نيز فرم با مرتبط معانيمي كند و در راستاي آن نابود مي شود. ي هولناك تغييرمي شود 
اصالح مي شد. يكي از  "پاكسازي" كه بايد در لقاي بود آنچه از بخشي خود ايستاده، عثماني ميراث يك اشاره اي به پل اسالمي

آن ها نيز  مقدس آثار"كافي نسيت بايد  موستار مسلمانان پاكسازي براي كافي اندازه به اينشبه نظاميان حمله كننده مي گويد: 
 باكه  يمناظرختارهاي مكاني و فضاهاي باز است،شامل سا انساكن فرآيند احساسي خالصه، طور به. )Sells,1998:93("شود نابود

 استفاده الگوهاي ناشي از معاني ي مجموعه كهمي گويند؛ ١"فرهنگي مناظر" به آن جغرافيدانان به وجود آمده كه انسان دخالت
در خيل گسترده اي از مردم  به هويت مكاني مربوط مسائل ييچرا درك به خواهيم مي ما اگر .دارند نقش در آن فرم و شده مردم

   كنيم. تمركز ديگر سوي از انساني هويت و سو يك از فرهنگي مناظر معاني بين ارتباط روي بر بايد ،برسيم
  

 نيازكه  حدي تا حداقل دارد، وجودهميشه  كه گاهي به آن رجوع شود؛ نيست جديد اي پديده ،هويت ساخت يپويا فرآيند ماهيت
 شخصيت يك ساخت روند قطعاآنچه در اختيار او قرار داده اند.  عنوان به آن منفعالنه پذيرش فقط نه و است خود هويت ساخت به

 صنعتي روند از ترس ،3انگلس فردريش و 2ماركس كارل؛از شكل گيري آن است پيش نيطوال زمان در سيال ،توجهي قابلبه طور 
نقاط دور ...  شدند منجمد سرعت به روابط ،شد ثابت چيز همه" و چگونگي آن را اين گونه شهر مي دهند: در زندگي اوليه شدن

 فريدريش آلماني فيلسوف بعد، ). اندكيMarx and Engels,1848("است شده تبديل هوا به جامد چيز از همه. ..ه شدندهم فرا گرفت
 رويكرد يك به نياز او از .شدند درگير جديد سياليت اين در هويت ساخت پروسه در فرهنگي هاي انداز چشم كه مي نويسد 4نيچه
 چرا د،نشو يراض باز فضاهاي و سنتي هاي ساختمان با دنتوان نمي ديگر مردم كه كرد احساس او ،مي نويسد طراحي براي جديد
مان را ببنيم خود،روي پياده در هنگامي خواهيم مي ما ،باشيم گياهان و ها سنگ در خودمان ترجمه ي شاهد خواهيم مي ما" كه
تا به اكنون  بيستم قرن طول در. )Nietszche,1974:226,280 ( ."ها هستيم باغ و ها ساختمان اين اطراف در در حال قدم زدن كه
 اساس بر هويت، تشخيص شدن متزلزلي بر بيشتر منابع قرار گرفته اند؛و  علمي اكتشاف يق تري بر پايه يبه صورت عم سطوح ،

 تغيير دستخوش ،طبيعت از متمايز اساسا را بشر نوع هويت تعيين 5فرانكلين آدريانمثال  عنوان بهايجاد شده اند.  قبلي مسلمات
 واقعيت يك از اخير هاي سال در توجهي قابل ميزان به طبيعت ازاستفاده  ايده":كند مي اشارهبنياديني مي داند و به آن اينگونه 

 برداري بهره هاي شكل به وابسته فزاينده طور بهتغيير يافته است و  آن يفرهنگ دامنه ي  و انسان از متفاوت و مستقل خارجي
 در انسان كه،مي شود تر گسترده هر چه هم زهنو ديدگاهاين .  )Franklin,2002:19( "است. انساني جهاني جامعه يك ازشده 
 ... علم "اشاره مي كنند: 7كومار مانجيت و 6گيلوت جان كه همانطور .در مركز جهان آواره است موجوديت خود در گذشته مفهوم
 در كه ،مهستي جهان مركز در ما ساكنان يك بدن .است داده تغييررا  هستي جهان در خود جايگاه از بشريت ادراك هميشه براي
 ما ،مي بينيم كوچك سياره يك ساكنان عنوان به را خودمان حاضر حال در ما ،ها در حال چرخش هستند جهان ي بقيه ماناطراف
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 Gillcott ("چرخش هستيم.بيشمار ديگر است در حال  ميان در يكي كه كهكشان يك حاشيه در ، معمولي ستاره يك اطراف در

and Kumar,1995:139(  
  

        نتخاب مناظر فرهنگي در فرآيند ساخت هويت مكاننتخاب مناظر فرهنگي در فرآيند ساخت هويت مكاننتخاب مناظر فرهنگي در فرآيند ساخت هويت مكاننتخاب مناظر فرهنگي در فرآيند ساخت هويت مكاناااا    ....2,2,12,2,12,2,12,2,1
 در تغييرات دليل به ، كه ايناست يافته افزايش هويت ساخت ينددر فرآ بيشتر هرچه سياليت ،با دامنه اي از تغييرات در معاني 

 توافق به اين ماعياجت هاي نظريه مختلف هاي زمينه از گوناگون متفكران است. مردم از بسياري زندگي بر حاكم اصلي هاي ارزش
 زيگموند شناس جامعهاست.  روزمره زندگي در انتخابحق  رشد به رو اهميت تغييرات در ارزش ترين مهم از يكي كه ه انددرسي
 از 2انگليس فرد كه حالي در ،)Bauman,1992:170است( "عالي ارزش" كه آن يك گويد ميدر باره ي انتخاب در زمان  1باومن
 هويت و هدف اخالقي كليدي پرمصرف ترين فعاليت"نگي در باب انتخاب مي نويسد كهفره مطالعات ديدگاه
 3فقر در گزارش ويولين كورمونت تعريف براي جديد هاي روش در حتي امروزه انتخاب اصلي نقش). Inglis,1993:179("است

انتخاب يا  توانايي عدم بهاساسي) را  يا پولي( كاال كمبود ميالدي  2000 سال در جهاني بانك گزارش":است شده منعكس اينگونه
 زندگي در كليدي انتخاب نقش. )Courmont,2001:4 ("است. گرفته نظر در رفاه براي اساسي عامل عنوان به شدن انتخاب امكان
 زشار طرف،انتخاب يك ازاست.  هويت ساخت فرايند براي متناقض و پيچيده پيامدهاي داراي كه كند مي ايفا مردم از بسياري
 توسط حداقل است) كه هويت در سياليت قوي بر داللت(كه  مي سازد را فرد توسط خود هويت انتخاب تواناييكه  ،است عالي
 خودم دارم تمايل"در اين باب مي گويد: 4آليوسكار روسنه استون ارزش شمرده مي شود. با بسيارها  زمان برخيدر  افراد از برخي

 من گذشته دركه  چيز همه رسد مي نظر به اوقات گاهي ي ام را بدون بازي با هويت انتخاب كنم.حرفه و زندگ ،به عنوان يك نهاد
 يمواد چه ،ي اين ها همه از پسبا آن در آمده است. ولي  تعامل و موضوع موقعيت با تجربه براي مستمر اي بهانه نوع يك به است
 و موضوع موقعيت با تجربه به ميل فرهنگي مناظر انواع از برخي. )Stone,1996:1–2("؟از تجربه ي خود در اين موارد است بهتر
 يك انتخاب براي باز هاي پتانسيل ارائه به كه ي استهاي مكانمند نيازالبته اين مورد  .كنند مي حمايترا  ديگران بهتر تعامل
 "پاسخگو" به آن ها مكان هاي اغلب كه يهاي مكان انواع بپردازند؛ فرهنگي تفاسير و فعاليت مختلف الگوهاي از اي گسترده طيف

 .دارد وجود خاص سكه از اين ديگري همه ي آنچه مهم است، نيست؛روي ،گو بودن  وجود پاسخ اين با). Bentley,1999مي گويند(
و ايجاد حس قوي تر  هويت نظر ثباتا برخي براي هم هنوزكه اين موارد را تجربه كرده  5روسنه استون به مانند كسي حتي

اين  است. موضوع موقعيت هر ماسكي بر ،جديد ه يزمين قابل نقض نيست كه بگوييم دقيقا مي كند و مي نويسد: نياز حساسا
 كه هنگاميبه راحتي از دست مي دهند.  را اصلي موضوع موقعيت، موارد از برخي در مردم اكثر هم هنوز اما ،درست و خوب است

 حاضر حال در شخصيت "ريشه" خود حتي شايد كهقرار گيرند   ايده اين به ي خدماتل است ممكن آنها ،موارد را جمع مي كنيم
ي  ريشه يك خود اهداف و مقاصد ي همه برايبه آن معتقد نيست. شما  واقعا كس هيچ اما دهد، ميرا  ماسك يكشخصيت  نيز

  )Stone,1996:2 (.داردن وجود ديگري كس هيچ ي خانه در و دور از دسترس استكامال  نگاه كهداريد. نوع  شخصي
  
 "ريشه" يك ساخت ،است "رفاه در اساسي عامل" و "اخالقي كليدي عمل" ،"عالي ارزش" ،انتخاب آن در كه امروز وضعيت در

 مي باشد، پذير امكانكه  خود زندگي هاي جنبه از بسياري به را در انتخاب، مردمآسان نيست.  آن به توجه بدون پايدارهويتنمد 
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 بالقوه طور به اينآن ها ساخته مي شود.  هاي انتخاب آن طبق بر كه ي استمعيارهاي گزينش ربه كنند. لزوما اين شاملتج خواهند
 وضعيت اين .نهايت بي تا ترتيب همين به و انتخاب چگونگي ،انتخاب روش گزينش ؛شود مي منجر انتخاب از نامتناهي تسلسل به

كه از آن به  يحس حال عين در و خاص انتخاب هر از درآوردن سر براي اي پايه عنوان به بنيادي هاي ارزش از زمينه ي ثابتي هيچ
 دوام قابل رواني لحاظ از تواند نمي هرگز ،"اخالقي كليدي عمل" با رابطه در؛ احساس ناشي از آن دهد مين ارائهوجود مي آيد، 

اين  كه به فرآيند ساخت هويت مربوط مي شوند. مي كنند زانگي هيجان يها آزادي همچنين و ترس توليد انتخاب هاي برتر .باشد
هاي اش  رمان شده ترين شناخته و بهترين از يكي عنوان در ،يكي از اديبان مشهور 1كوندرا ميالنتوسط  داخلي هاي تنش ايجاد

ه ي وزن از بخشي افتنبه ي حاضر حال در هويت ساخت .)Kundera, 1984( 3".2هستي ناپذير تحمل سبكيِ":اينگونه بيان مي شود
 عنوان انتخاب باكنيم.  جلوگيري آنكه به دست خود به پوچي برسيم، ازتا  ،بستگي دارد  سبكي ي وبخش لذت از لحاظ رواني تعادل

 كه همانگونه ،براي خروج از آن بيانجامد تالش و انتخاب خطا و آزمون فرايند يك طريق از تواند مي تنها هوزن اين ،"عالي ارزش"
و توسل به  تالش مداوم با تنها توان مي را اين و -  هاي متعدد است آزمايش به نياز بنابراين ":دهد مي توضيح باومن گموندزي

 به شروع ما به نظر مي رسد شايد اينجا در. )Bauman,2000:83.("زمان به طور اميدوارنه انجام داددر يك  و موجود ملموسعناصر 
هستند.  مهم و منفي در روند ساخت هويت اثرات از هر دو جنبه ي مثبت گونه اين كنيم، هنگيفر مناظر چرايي تر واضح ديدن

كه به  ستفرد به منحصر ثبات يك از حاكي ،به صورت طبيعي و يا مصنوع شكل گرفته اند طوالني مدت ما در اطرافاشكالي كه در
بود  كرده اهدا مردم زندگي به قديمي پل كه يتداوم سح وضوح به يموستاريك شهروند  مثال عنوان به شدت بهم متصل هستند.

 نزديك اعضاييكي از  كه محلي زن يكانيسا .آشكارا نشان مي دهد كامال آن نابودي در اش، دادن دست از تاسف حس توسط را
 نحوي به من":نداينگونه بيان ميك تخريب پل موضوع همين مورد در را خود احساسات بود، داده دست از جنگ در خود را خانواده
 در سال كه قديمي پل اما....  شوند مي ناپديد آنها.ميرند مي مردم .اند شده كشته جنگ در شوهرم و مادر كه بپذيرم متوانست
  )Blakstad,2002:172 ("است نبايد ناپديد مي شد. بوده اينجا در بسياري هاي سال براي بود و شده ميالدي ساخته 1566

  
 تحمل قابل غير ابعاد با مقابله براي نياز مورد هاي ريشه مهار تداوم، حس تامين كننده ي مناسب خوبي بهخصوصا فرهنگي  مناظر
 از بيشتر ريشه اي مسئله يكآدرس درستي از  خود، خودي به تداوم، صرف اماهستند.  در برخي زمان ها سبكي انگيز هيجانو 

زماني مشخص مي  انتخاب ضرورت ":دهد مي توضيح در اين باب باومن زيگموندما نيست.  امروز هويتساخت  فرآينددر  سياليت
 خطوطقبل از اينكه فعاليت انجام شده باشد،....  وجود داشته باشد مناسب انتخاب براي خطا از محفوظ يالعمل دستور شود كه
منشوري از  به شبيه دپاهابه جاي رشته اي از ر خطوط رسم در ها تالش اين نتايج ، است شده كشيده بد و خوب بين تقسيم
ايجاد اين  مسئوليت ساكن يك خانه مي شود و عنصر دائمي و بيرون نشدني تنهايي ترتيب اين به .مي شود ي جاده ايها شبكه

 ("اين حس فوق العاده دردناك است.زندگي با ...  تنهايي هم هست ،ش استآرام و مطلق خاموشي وقتي... ترديد را دارد
Bauman,1995:2–3( .حس ، ساخت يكبنيادي ارزش فقدان صورت در دردناك تنهايي اين با مقابله راه يك زمان همان در 

مي تواند به صورت  است كه ديگر مردم از تر گسترده جامعه يك از بخشي عنوان به خود اينكه ديدن با ، در فرد است انتخاب
 ساير رساندن عالقه مندي هاي تأييد به طريق از را خود يها بانتخا توان مي كه طوريمشابه همان انتخاب ها را داشته باشد؛ 
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 مبرا انسان و ندارد وجود غلطي راه دليل همين به. است غيرممكن انسان براي غلط راه از درست راه تشخيص كه است موضوع اين درك ي دربارهاين كتاب  3
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 ما اينكه از قبلدارند.  جامعه در عضويت ادراك و يا عدم پرورش در مهمي نقش فرهنگي مناظرد. بخشاعتبار ب جامعه اعضاي
  را بررسي كنيم. زمينه اين در خود جامعه مفهوم عميقا بايد ،كنيم نقش اين كشف به شروعبتوانيم 

  

        تصاوير ذهني يك جامعه در ارتباط با هويت مكانتصاوير ذهني يك جامعه در ارتباط با هويت مكانتصاوير ذهني يك جامعه در ارتباط با هويت مكانتصاوير ذهني يك جامعه در ارتباط با هويت مكان    ....2,2,22,2,22,2,22,2,2
 ارزش انتخاب كه آنجا ازنقاط عضو در يك جامعه به يكي از انتخاب ها اعتبار مي دهند.  تمامشديد احساسي، تهديد با مواجهه در

 ي داريمجوامع در عضويت به لتماي ما آل، ايده حالت در .باعث محدوديت در ارزش يك انتخاب باشد بايدن اعتبار اين است، عالي
 دنتوان مي جوامع اين به اين سادگي نيست؛  هرگز زندگيالبته، عمل درخواهند كرد.  تاييد را ما انتخاب هر هميشه دانيم مي كه
يد مي گو 2 "تخيلي اجتماعات" جامعه شناس به آن 1اندرسون بنديكتبه وجود آيند، به مانند آنچه كه  ذهن در تنها
)Anderson,1983.( دليل چرايي اين موضوع  تصوراين " كه كند مي اشاره روابط ملت ها اين مطلب را در اوج اندرسون مثال براي

 حتي يا و با آن ها مالقات نكردند ،را نمي شناسند خود اعضاي اغلب هرگز ملت ها كه كوچكترين است كه با اينكه حتي اعضاي
را در خود  همدلي و صميميت تصويري شان با هم زندگي مي كنند و اين ذهنير تصاو در هنوز ،حرف هاي آن ها را نمي شنوند

 محوري تصور جوامعي چنين در عضويت است، عالي آن انتخاب در اين جوامع،ارزش اهميت دليل )Anderson,1983:15.("دارند
 از برخيبينند.  مي متعدد جوامع اعضاي عنوان به را خود افراد از بسياري پيچيده، و مدرن جوامع در مي دهد. مردم تري به هويت

 ديگر ابعاد با در مواردي يا و هستند؛ مدت طوالني و ثبات با نسبتا موارد به مانند يك ملت كه اندرسون در سطور فوق آورده اين
 املمثال ش براي ؛است مرتبط انسان زندگي چرخه در ي ديگر كه هر مرحله يا جنسيت قوميت، مانند يانسان زندگي هسته

 به اعتقاد ،عنصر به نياز جامعه هر در تصور عضويت ،آن ترين سطحي حتي سطوح، تمام در .آن مي شود نوع همه از مدگرايي
 و ،ارتباط آجر و مالت است درون خود به مانند اعتقادوجود ":كند مي اشاره در اين باب باومن ،زيگمونددارد جامعهدر  "واقعيت"

و قدرت  به هر فردات تاييد شده تصميم هاي پيامد رد يا تأييد حق با تصور يك جامعه ساب آن به خود منبع اقدار است.تاهميت ان
 معكوس جهت البته بايد اين طريق  از(تصميمات خود موافقت مي كنيدو البته با داوري ديگران بر  داوري آن را به دست مي آوريد

در  عضوهر  آن دراست كه  مركزييك روش  اينجا باور عنصر. )Bauman,1992 (").يجاد شودشود تا يك كل واحد ا محدود باور با
متظاهرانه  عنصر هر اگر نمي تواند كار كند سنجي اعتبار فرايند به انتخاب هاي نامحدود خود اعتبار ببخشد؛ دتوان مي تصور جامعه

 آن را به عنوان يك واقعيت كه از قبل موجود بوده است بايد كه است جامعه خود وجود كه است معني اين به ايناعالم وجود كند. 
 عضويت بهشناخته شدن در تصور يك جامعه  رسميت به به واسطه ي ابداع اعتبار يابد.  انتخابي كه صرفا نه وبشناسد  رسميت به

 جهان در را ما كه كهن آثار و رويدادها .است استوار متنسب به آن "شواهد" كنندگي قانع به پديده اي كه از قبل بوده است،
و  تصور يك جامعه هستند كه واقعا وجود دارد نشان دهنده ي مدرك عنوان بهبوده اند و  موجود قبل از كرده اند احاطه "واقعي"

 و ها پرچمتا  لباس و موسيقي از ما، اطراف محيط هاي جنبه تمامتفسير كننده ي اين موضوع است كه ما فقط آن را نساخته ايم. 
 داراي خاص ، هاي جنبهاين  اماتفسير شوند؛  تصور جامعه به قبل از آن وجود كننده ي تاييد دنتوان مي بالقوه طور به شهري، فرم

به آن تعلق  امروزه معمول طور به ما از بسياري كه هستند تصور جوامع از وسيعي طيف در متفاوت "اعماق" در،خاص اهميت
 مانند ما اطراف محيط هاي جنبه ، روز بسيار سريع تغيير مي كنند اقتصادي نظام با ارتباط در كنونا مد چرخه كه آنجا از داريم.
 كه خوانده ايد جنبه هايي كه است آن معني به اين .هستند مدت كوتاه و مصرف يكبار سطحبه مانند  دكور يا و موسيقي لباس،
 خصوص به فرهنگي مناظر نسبي تداوم مقابل در .هستند مناسب ما زودگذر و پويا عمق، كم اغلب جوامع ساخت براي تنها عمدتا
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 عميقترين و  پايدار از تصور جوامع ساخت در توان مي را ،دارندبه آن  دسترسي حق بالقوه جامعه اعضاي همه كه عمومي فضاهاي
 به حق كه افرادي مي شود. مربوط ما خود هويت آن به هاي جنبه ترين عميق ترين و پايدار از برخي كه ؛آن ترسيم كرد نوع ترين

ي اجتماع هويت دهنده ي توسعه اين عالقمندي مي پردازند ممكن است به طرز خطرناكي تقويت كننده و مكان به بر با تمركز زياد
 دموا يديگر فرهنگي مناظرهيچ  كه انحصاري روي بياورند استداللبه اين  اوقات گاهي يا ويي افراطي باشند گرا مليدر قالب 
 هويت" ي هستيم كهعصر در حاضر حال در ما كه دهد مي نشان مثال براي ليچ نيل .امروز نيست هويت ساخت براي مناسب
 هاي پديده طريق از فزاينده طور به و -  غيره و تولد مكان ،خاستگاه مكاني  ي با ارزش كمتر مثلمفاهيم طريق از را خود مكاني
انتخاب  اندازه همان به هم همه حال، اين متاسفانه با .)Leach,2002a:95(" مان مي شناسيمدارايي هاي و مكان كار مانند موقتي،

 در زندگي مردم – مرفه ظاهرا جوامع در حتي - و دارايي بسياري از مردم يشغل د و پيدا كردن مكاننهاي خوبي در اين زمينه ندار
 فضاي ،از تلفن همراه استفاده مي شود مداوم طور به كه معهجا يك در" ليچ در اين باب مي گويد ،به سختي قابل تشخيص است

ما با اين موارد  صورت، هر در. )Leach,2002a:95 .("مي شود فرودگاه سالن يا و نقل و حمل تبادل او هم فضاهاي الگويي كهن
 تحريك معاصر جامعه كه يابيم مي ردما " در اين باب به ما اينگونه يادآور مي شود: 1بلوكالند رو هستيم،همان گونه كه تالجا روبه
به  ديگران كشف كنيم، با روزانه برخوردهاي در جديد هاي تفاوت ما اگر :است كه سوال اين به پاسخ براي مداوم جستجوي يك

  )Blokland,2003:64("اين مي رسيم كه ما به كجا تعلق داريم؟
  

باعث پي  باشد كه هويت گيري شكل كردن پيدا براي اخير تحقيقات زيربناي سوال، اين به رسيدگي براي ناپذير اجتناب نياز شايد
 كوين .مسافر هستند ،جديد عصري است كه به صورت عشاير مردم مورد در فرهنگي مناظر بردن به امر مهم استفاده از

 هستند.اي  حاشيه يا گرادوسو ،بالتكليف هاينماد با يهاي مكانآن ها  "در باب مناظر به عنوان يك موضوع مي گويد: ،2هترينگتون

در مورد  .)Hetherington,1996:36 ( ."قرار داده شده اند جامعه حاشيه در گروه خارج از مراكز نمادين، عنوان به آنها ترتيب اين به
 يهاي موجود جايگزين هاي هويت آن در كه است نمادين ميدان يك ي دهنده نشان" گويد، مي ما به او ،3هنج استون مانند يمكان

 شناسايي كه دنبپذير بايد طراحان تعادل،در يك بنابراين . )Hetherington,1996:47 ("مي كنند توليدباز و عيينتدر مسير اصلي 
 مين واقعي غير ما نظر به فرودگاه سالن يا و نقل و حمل تبادل از فراتر فرهنگي مناظر به ارجاع طريق از ، اعضا در تصور يك جامعه

به طور معقوالنه  تواند مي امر اين طراحان براي راستا، همين درساخته نشده كه مردم به آن اهميت دهند. حدي تا حداقل ،رسد
 طريق از تري گسترده فرهنگي مناظر در را تغييرات هويتاجتناب ناپذير  پيامدهاي مسئوليت لزوما آنها كه ي قابل قبول باشدا

 دردناك تنهايي با مقابله براي قدرتمند استراتژي يك تصور جامعه، در عضويت طريق از خود شناسايي بايد تحمل كنند. كارهايشان
 و اضافات، تعلقات اهميت وجود با و كه در آن اجتماع، انتخاب فرد از دست نمي رود؛ ،هاست انتخاب از نامتناهي تسلسل بومي در
 هستند. همان گونه كه آنه ماري مكان مفاهيم با رابطه نيازمند حدودي تا كم دستساخته شدن،  براي احتماال تخيلي اجتماعات
ي فرهنگ يا و تاريخي مشترك ي تجربه عنوان بهيكي  شامل اين دو مورد مي شود؛ جامعه يك تصور "در اين باب ي گويد: 4فورتير

در اتصال با  ايجاد تصور جامعه چگونگي ديگري در و كه به آن تعلقات يك گروه مي گويند است شده ايجاد گروه يك است كه در
از تجربه ي تاريخي و  بخشي خود مكان صورت، هر در. )Fortier,1999:42("كه به آن موقعيت فرهنگي مي گويند مكان هاست

 يك ماننداجتماع كه  با مرتبط هاي فعاليت از يخاطرات "فرهنگي يك گروه است؛ كه ليچ آن را به زيبايي اينگونه بيان مي كند:
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اين  آنها كه زمانيحال  اين با ،مي گويند درست مطمئنا ليچ مانند يمفسران. )Leach,2002b:292(" رندحضور دا معماري روح در
 در هر خانه براي هر فرد امروزه ويژه به است، ساز مشكل بالقوه طور،فراموش شدني نيست كه اين خود به كنند مي اشاره موارد را

معنايي متفاوات دارد.  مكان هرمي داند،  مختلف هاي تاريخ و ها ارزش با مختلف، عضوي از تصورات جوامع عنوان به را خود كه
 كه است اين كليدي مشكل .است طراحان دشوار مسائل اين نماي شود، مي تر پيچيده جهان نقاط از بسياري در حتي وضعيت اين
 "ما" سازنده ي بخشي در حداقل كه آنچه را با بخش محدودي از آن كه قابل تميز دادن است مي توان تعريف كرد؛ جامعه هر

ساخت هويت  روند بخشي از و اين ذاتا براي آنها قابل اجتناب نيست هرگز تفاوت ،نوع اين نمي شود. در "آنها"تبديل به  ،هست
 اگر حتي شناسايي مي شود. مكان اولين در "ما" آن طريق ازفرآيند محوري است كه يك  "آنها" مفهومدرك  خود مي باشد؛

 چيز هر يا،طبيعت وحشي آالت ماشين اينكه آيا منظور -"ديگر" مفهوم تمايز شود، شناسايي بشريت تمام عنوان به"ما"م مفهو
 زندگي ما درون بيگانه اي" گويد: ميدر اين باب  1كريستوا جوليااجتناب پذير باشد. به طرز غريبي  نهايت در تواند نمي -  ديگري
 ما" مفاهيم  گسيخته لجام پرورش كه است روشن شرايط، برخي در. )Kristeva,1991:1("ستما هويت پنهان ي چهره او ؛كند مي
 هاي برداشت .باشد داشته منفي بسيار عواقب تواند ميديگر  طرق از يا فرهنگي مناظر طريق از يشانها تفاوتو  "آنها "و  "

وحشتناكي را به بار بياورد؛ مثال آن مي  نتايج ن مورداي در تواند مي راحتي ديگر به هاي تنش با در تعامل حد از بيش متفاوت
 زيست تر گسترده ي حوزه در ها گونه تمام تخريب كه قبال به آن اشاره شد و موستاردر شهر  "قومي پاكسازي" تواند مورد
 آلن فرانسوي شناس جامعه شود، مي مربوط يانسان ي حوزهبه  كه آنجا تا ديده شود. يانسان فعاليت هاي توسعه طريق محيطي از

 "كردن زندگي هم با"در تصور جوامع مختلف در قالب  افراد توانمندسازي براي كليدي نياز پيش يك كه كند مي استدالل 2نيتور
همه  تالش در اين )؛Touraine,2000( ،نيازمند استنامد مي 3"سوژه" او كه آنچه براي متقابل احترام يك توسعهوجود دارد كه به 

هويت ديگران منتج مي  آن از چگونگي تفاوتي كه از نظر صرف زندگي ، حس ايجاد براي هايي هويت ساخت به لزوما، ها انسان ي
 انواع از پشتيباني نيازمند ،آن خود خاطر به ارزش بيشتر براي هويت ساخت يندفرآ است كه احترامي مهم اين ،مي پردازند. شود

 طيف يك انتخاب براي باز هاي پتانسيل دهنده ي ارائه كه پاسخگو مكانوجود اين نياز،  مي شود. فرهنگي مناظر از خاصي
 متفاوت تصور جوامع از وسيعي طيف براي مناسب فرهنگي تفاسير از پشتيباني به قادر كه فعاليت، مختلف الگوهاي از اي گسترده
  .دكن مي تقويت را ،هستند

  

        .نقش فرا فرهنگ ها در انتخاب تصاوير ذهني.نقش فرا فرهنگ ها در انتخاب تصاوير ذهني.نقش فرا فرهنگ ها در انتخاب تصاوير ذهني.نقش فرا فرهنگ ها در انتخاب تصاوير ذهني2,32,32,32,3
 5"فرا فرهنگي"از آن به 4ولش ولفگانگ آلماني فيلسوف كه است چيزي پاسخگويي از مهم جنبه يك امروز، فرهنگي چند امعجو در

 مقياس هاي تمام به ها مكان مورد در دهيم تفكر ما بر اين است كه در اين راه اهميت به فرا فرهنگ ها ما كه هنگامينام مي برد. 
، كه  سوق مي دهد "محله" را به سمت ديدگاه ما بزرگتر، مقياس بلوكالند در مثال عنوان هخاص مي كنيم. ب تاكيد فيزيكي آن

 به در قالب شكل نمادين و عملي هدف يك خدمت در را آن عوض، درنمي توانسته باشد.  جامعه يك در و نداشته وجود هرگز
 در ولش از نظر كوچكتر، مقياس در. )Blokland,2003:207(بوده است مختلف جوامع از بسياريابزار،تداوم دهنده ي  يك عنوان

 عاملتحت تاثير  نوول "اشاره كنيم؛ پاريس در 1عرب جهان انستيتو يعني 6نوول ژان اثر به مي توانيم زمينه ي فرافرهنگ ها
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دارند بهره برده است.  عربي تزئينات در كنار  باال تكنولوژي با خوانشيكه ي اشكال بادر اين اثر  آسيايي و اروپايي فرهنگ برخورد
تركيبي از هم ديگر  در يك گفتار آنها، ؛شدند همراهبا هم  انگيز شگفت راه يك در تزئينات و عملكرد
        )3شكل ) (Welsch,1997:144("هستند.

  

  
        معمار ژان نوولمعمار ژان نوولمعمار ژان نوولمعمار ژان نوول        –انستيتو جهان عرب در پاريس انستيتو جهان عرب در پاريس انستيتو جهان عرب در پاريس انستيتو جهان عرب در پاريس ))))3333شكل(شكل(شكل(شكل(

        

شناخت احساس  وبستگي به ادراك  كهايناين دليل  به است، شواردموضوع فرا فرهنگي به عنوان منبع منسجم براي طراحان بسيار 
ي جاري فرهنگطراحي  ،تجارتكه به طور معمول بخشي از موجودي  ،توسط طراح دارد متفاوت جوامعتصورات  از وسيعي طيف

 همدلي و صميميت از يتصوير " اندرسون بنديكتجاري هستند؛ به نقل از  آنها اعضاي ذهن در تنها ،نيست. اين اجتماعات خيالي
ي  همه مثل "همدلي و صميميت از تصوير" اين خاص، طور به. )Anderson,1983:15.("ما زنده است اذهان يك از هر در

جامعه شناس آن را اثري درون حافظه ي افراد آگاه مي داند  2زنده است،آنتوني گيدنز مردم خاطرات در اجتماعي ساختارهاي
)Giddens,1984مجموعه  .است طراحان براي مين ميدان يك ، يا عدم اين كار اجتماعي خاطرات گذاري اشتراك بهال ). با اين ح

متضاد با يكديگر به نظر  و ربط بي  راحتي به ،است ممكن تصور جامعه يحافظه ها در  فعاليت يا و اشكال ازخاص  يهاالگو ازاي 
طراحي  معموال - هستند اي حرفه طراحان اينكه خاطر به صرفا - دتر مي شو پيچيدهبراي طراحان حرفه اي  مسائل اين برسند.

 توجه به نظر بدون( معمار 3اندرسون استنفورددارند.  توجهي قابل خاطراتآن  باكه  جامعه را بخش از خودشان احساس مي كنند
 انجام آن نيز اين مشكل وجود دارد با اما ؛است مستقل معماري كار براي نياز پيش يكاين عامل  واقع در كند، مي اشاره) بنديكت

 متفاوت بقيه ي مردم "اجتماعي خاطرات" از توجهي قابل طور به است ممكن "اي حرفه حافظه" در نتيجه كه
تا  ،الزم است طراحي در عميقفرا فرهنگ  يك توسعه كه ميرسد نظر به فراگير، مشكل اين با مواجهه در). Anderson,1999باشد(

با آمدن كاربران  نياز است آن در كه ،شركت دهند خود طراحي فرايند در خالقيت را آشكارا به طور جديد ايه روشبا توسعه ي 
اين تباين فرا فرهنگي  ولش. )Bentley,1999:Part 4(.شود گرفته نظر دردر كنار كارشناسان به صورت مشترك ارزش هاي جوامع 
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ي  آستانه در هميشهكه  ،خود است به زمان قبل عطفي در بازگشتن عامل اي" اينگونه توصيف مي كند: را جهان عربانستيتودر 
 نيت آميزي ست حسن تالشبسيار  ذاتا "در بازگشت زماني اين عامل عطف " .)Welsch,1997:143("ايستد مي ورود، نابردبارانه

عالقه مندي هاست كه در محل وجود  هر آنچه از جديد و توافق در نگهداري هاي توسعه بر تأكيد با موجود هويت مكان حفظ براي
 ؛است آينده از بهتر حتما گذشته كهاست   ديدگاه اين و در نتيجه ي آن عدم بردباري و تقويتطرفه است؛ اين تالش يك دارد، اما

ها  رسانه توسط اغلب ي است كه"ترس فرهنگ" 1عاملي كه تشويق كننده ي بيشتر اين موضوع است از ديدگاه فرانك فرودي
 "خطرناك هاي غريبه از جهان پر" با سطح پايين رفتاري،زندگي را در يك مردم از بسياري آن در كه ؛را در حال گسترش استمكر

 دادن دست مانند دوستانه ژست يك حتي و است، خطرناك عاشق شدن در آن كه جايي )،Furedi,2002:107–126مي شناسند (
 جان .دندار نقش ترس فرهنگ اين توسعه در عميقا خود درسطح شهرها، اخير تحوالت داشته باشد. بهداشتي خطر يك تواند مي
بخش ":كند تاكيدي مجدد مي ،دنكن مي هويت ايفا گيري شكل روند در عمومي يهافضا كه كليدي نقشبر  اينجا در 2شورت رني
خود  ندرت به مردم د؛به اين معنا كهمرتبط باش شهري اشكال به تواند، مي آمريكا متحده اياالت در ،ديگري از ترسشايع  حساز 

مي بينند. به اين ترتيب تجربيات زندگي بيروني ما تبديل به  در عموم و فضاهاي سوم(ديد توسط ناظر) مختلف افراد را در ميان
ها مواجه با آن  است كه از طريق كليشه ها و توهمات رسانه اي و تنهاكه ما را محاصره كرده اند،  است فضاهاي جداگانه اي شده

 واقعا ي جامعه يك از اساسي عنصر يك ،كه در فضاهاي مشترك اجازه ي ديدن افراد ديگر را از دست مي دهيم هنگامي مي شويم.
 عرصه در بيان مي شود، مي توان آن را  "ديگران" از عمومي ترس يك كه هنگامي. )Short,2001:271("را از دست داده ايم مدني

به  آنچه طريق از مرفه، نسبتا جوامع در حتي ، تصورات جوامع بين عامل مي تواند تنش آن داد كه،اينگونه توضيح  اقتصادي
 "آنها"؛ اي مفهوم، حمايت كننده ي اين ديدگاه منفي است كه اگر سهم بيان مي شود را پرورش دهد "صفر جمع حاصل"آن

 متفكر وع منابعي كه از ثبات به دور است، محدود مي شود.مجم آن تنها به زيرا لزوما كاهش مي يابد؛ "ما"بهبود يابد،پس سهم 
 ديگر، چيزهاي ميان در مستلزم آن است كه تنشي، چنين به پرداختن براي موثر روش هر كند، مي اشاره 3گلنر ارنست سياسي
ار كنيم،همه مي توانيم با هم ك "آنها"با  "ما"اگر  در ديدگاه آينده باشد؛ "صفر جمع حاصل غير" تر، بينانه خوش سمت به هويت

 مناظر ها، هويت ،نگر آينده ي بينانه خوش ديدگاه اين توسعه به كمك براي )Gellner,1988آينده ي بهتري داشته باشيم.(
 ساخت براي فرهنگي مناظر استفاده از به ميل.رو به آينده اشاره داشته باشند معنا يك به بلكه گذشته، به تنها نه بايد فرهنگي
ريشه ي مهم در  ،حس يك نيست،چون آينده به سوي ارزشمند باز حس يكهميشه حمايت كننده ي  اجتماعي و يشخص هويت

 ايجاد به شديد توجهي بي منظر، اين از ايفا مي كنند. ها ريشه اين ساخت در بالقوه نقش فرهنگي مناظر وهمه ي موارد نيست؛
در مكان  "زمينه نابودي" نفوذ 4كولهاس رم نمونه عنوان به ،مي شود داده نمايش معماري فرهنگ در اوقات گاهي با هويت مكان

 بهترين شايد ).Benedikt,2002ي مي داند(شهر ريزان برنامه از بسياري رويكرد "نگهداري حفظ و" ها را يك جنبه ي منفي در
گذشته  در ريشه" مكان شان كه گرفتند تصميم شود،آنها مي بيان غرب در دورست روستايي اي حرفه غير ساكنان سخن در تعادل

  )West Dorset District Council,2002 (."آنكه در گذشته گير كند نه و داشته باشد
  
 و كه در هويت شخصي "صفر حاصل جمع غير"توسعه از بايد ترس است،از جهت ديگر فرهنگ دوري از و شكستن به نياز

 بشريت آن در كه روشي است براي مهمي پيامدهاي داراي ارد همچنيناين مو دارد،حمايت كرد؛ ريشه ي خوشبينانه اي اجتماعي،
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ديگر به طبيعت به عنوان يك  ،بگيرند را ياد طبيعت با هماهنگ زندگي ها انسان اگر شناسايي مي شوند. "طبيعت" با رابطه در
 جمع حاصل ي بامنابع با رابطه يك ما ثابت،و  تغيير قابل غير هاي ويژگي باير اين صورت در غ ،عامل خارج از خود فكر نمي كنند

 بين مرزهاي اعالم" در) Latour,1993( التور برونو  در قالب سخنان متفكراني همچون فرانكلين خواهيم داشت. آدريان صفر
 آنچه هر"اينگونه شرح مي دهد: طبيعت خود را از مجدد تصور ،)Franklin,2002:255("داستان يك عنوان به طبيعت و بشريت
نتيجه ي آن هم ي است؛اين يك نتيجه ي آشكار تاريخ ؛ي استانسان هاي طرح و فعاليت گونه ها بين تعامل از ناشي افتد مي قاتفا

و به  آزادانه رايگان صورت به مي توانند است اجتماعي و فردي هاي هويت. )Franklin,2002:2 (" نشيني در يك مكان است.
 ،و اين توسعه دهنده ي از آنها حمايت مي كنند،ساخته شوند؛ كه فرهنگي مناظر و طبيعت/  انسان صورتي سنتي از دوگانگي

 خيلي دور نيست كه جامعه "آن را اينگونه بيان مي كند: 1يچووكه موسكو مفهومي مشترك و ضروري است  صفر، جمع غير حاصل
مي  ها اعمال گونه و با تقويت باورها و ،نددر حالي كه باهم متحد هست ي طبيعي از عملكرد ديده شود.ازنجيره  عنوان به ديگر
زندگي جمعي ، پس از آن كه  منظر از .)Moscovici,1990("بقا را افزايش دهند براي انداز با توامند سازي فرصت ها،چشم توانند

ه اكنون به دام بپردازيم كه تا ب  يدار ريشه هاي هويت توسعه به بايد ما ،طبيعت و انسان هر دو عضوي از تصورات جوامع شدند
و نگاهي خوشبينانه به آينده  ياد مي كند )Dovey,1992 ("مكان اسارت" از آن به 2نيافتاده اند،به مانند رابطه اي كه كيم داوي

  دارد.
  
را به صورت  بينانه خوش هاي هويت اين همه به كمك هم مي توانيم ما ،در حال حاضر "ترس فرهنگ"بودن  گير همه به توجه با

 ها ريشه پيش شرط استفاده از بدون ،جديد هاي هويت تجربه ي از پشتيباني است نياز مورد اينجا در آنچهتوسعه دهيم.  فراگير
 در توان مي را حمايت اين بيان مي كند كه، 3دانته آرتوري هنر پرداز نظريه در راستاي همين موضوع، .است ما شده توسط ايجاد
 .)Danto,1981 (داد ارائه "بلكه از خود هنر گرفته شده است و دور از آن نيست ناآشنا اي كه تجربه" طريق از هنر، انواع از برخي

قادر خواهند  مردم ،نشده است گرفته دروني كه از بيرون يندفرآ اين طريق ازبيان مي كند كه، 4بالت گولد ديويد آمريكايي فيلسوف
آنچه از گذشته ي خود داشتنه  كنند حفظ نحوي به كه اليح در...  انجام دهند مرتبط جديد يهنر هاي هويت" بود كه

يك زندگي  شرايط در منفي و مثبت ي كه بر هنر تاثير گذار باشد،از اصولجديد هويت هرحمايت از . )Goldblatt,2002:163.("اند
 دگرگون شدن خود دمور در او كه زماني نيست، سخت منفي شرايط ديدن كه از خود مثال مياورد بالت گولددسته جمعي است. 

 از عضو يك شده است كه دگرگون يك هندي بومي تصور به سادگي ،به عنوان مثال" :گويد مي سخن "قدرتمند يساختمان توسط
 پيامدهاي است ممكن كه جديد هاي هويتبراي  هنر از توان ميآيا  اما ).Goldblatt,2002:164("استشده  بريتانيا امپراتوري

اين  نام مي برند، 5"جديد عمومي هنر" از آن به كه آنچه در نويسندگان از برخي ؟گرفت كمك اشته باشد،براي اشتراكات د مثبت
 ":بيند مياين مشخصه ها   بارا  جديد عمومي هنر مثال، براي 6فلشن نينامي دانند و توانايي نشان دادن آن را دارند.  بديهي امر را

 مشاركت به جامعه تشويق و فرهنگي ،اجتماعي -سياسي اهميت با مسائل به تنپرداخ براي عمومي فضاي از خالقانه استفاده
 ممكن كه رسد مي نظر به بالقوه، طور به بنابراين،. )Felshin,1995:9("است اجتماعي تغييرات ايجاد براي ابزاري عنوان به عمومي
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ي داشته باشد و در زماني كه كار  بر روي آن تصور جوامع مختلف مردم در فرهنگي مناظر تشكيل در مهمي نقش، هنر انواع است
  دشوار است،توانايي مديريت آن را دارد.

  

        .نتيجه گيري:.نتيجه گيري:.نتيجه گيري:.نتيجه گيري:3333
 دركه  دندار وجود انسان هويت ايجاد و فرهنگي مناظر با ارتباط در كليدي موضوع چهار كه دهد مي نشان كنون تا ما استدالل
 پشتيباني را مردم روزمره زندگي در ها انتخاب تري از باز ممكن حدودهم كهي داريم مناظربه  نياز ما اول،هستند.  خطر معرض
 از حمايت براي مناظر از بايد ما دوم،اين به توسعه حس تواند سازي ما براي استفاده از فرصت ها در عمل كمك خواهد كرد.  ،كند

از  نامتناهي تسلسل به نزولي ركتح باعث كه ريشگي بي و تنهاييدروني  حس كردن برطرف منظور به ، تصور جوامع ساخت
عضوي خاص از تصور  عنوان به كند، كمك ما به ي هستيم كهمناظر مندنياز ما سوم، مي شود،استفاده كنيم. لحظه اي انتخاب هاي

رين راه ،كه اين پايدار تبپردازيم ها هويتباز  توسعه با استفاده خوشبينانه از ،به فراتر از آنچه كمترين سطح توقع است ، جوامع
 ظرفيت توسعه به تشويق را ما كه مناظري هستيم نيازمند ما چهارم، و براي زندگي در كنار ديگران در قالب فرا فرهنگ هاست.

اما مهمترين اتفاق حركت از يك  مي ناميم. "طبيعت" آن را معموال ما تر مي كنند،كه گسترده اكوسيستم با هماهنگ زندگي
هويت  اولين نكته در اين باب اين است كه؛ سمت ايده هاي عملي در فرآيند طراحي است.ليست صرف عالقه مندي ها به 
 عملي كار در بايد كه يشمار بي مسائل ميان مسئله يك به عنوان تنها است، مهمآن  اگرچهمكان،آغاز و پايان طراحي نيست. 

كه منابع توسعه دهنده  مي شود ديگر عوامل فتنگر ناديده باعث  ،انحصاري بر روي اين موضوع تمركزبه آن پرداخت.  طراحي
 باشيم هايي جنبه آن چرايي شناسايي با موجود طراحي فرهنگ بهبود دنبال به بايد ما عوض، در هستند. موجود طراحي فرهنگ

 "ي زمينهنابود" و "حفظ و نگهداري" از اعم ديگران سخنان و دنرس مي نظر به هويت مكاني شرايط در دهنده ي ارزش توسعه كه
 سنت يك درون زيادي حد تا اصلي جريان طراحي هاي فرهنگ حاضر حال در). Bentley,1999را در حال حاضر كنار بگذاريم (

 امكانات ايجاد جاي به ،توليد سيستم براي شدن جهاني از بخشي عنوان به سنت اين اند. بخش قابل توجهي از يافته توسعه مدرن
مشغول بوده  ،هستند مهم مكان هاي هويت براي كه محلي هاي تفاوت كردن پاك به بيشتر كنون تا درس مي نظر به مثبت جديد
 مسائل با طراحان خالقانه تعامل آن، كار هاي شيوه و اصلي جريان مدرن هاي ارزش از بسياري نيست، تعجب جايبنابراين  .اند

وظيفه ي  مدرن طراحان البته رسد، مي مهم بسيار نظر به مهويت مكان را سخت كرده است؛از طرفي امروزه هويت مكاني براي مرد
  خود را در اين مورد ناديده مي گيرند.

  
ظر هويت مكاني مي تواند بخشي از راه حل باشد به راحتي همه ي آنچه كه از ن مدرنيستي سنت ،به وضوح قابل مشاهده است كه

 سنت كردن رها با طراحان اكثر داشته باشد كه انتظار بايدن كس هيچحال  اين با را به عنوان بخشي از مشكل رد مي كند.
 احساس طراحان ديگري، كس هر مانند ند.زبپردا 1يسم باستانيمدرن پست ترويج به اخير خورده شكست هاي تالش به مدرنيستي،

اين انتخاب  و كمك كند؛ هاي درست آن ها در كارهايشان انتخاب به تواند مي تصور جامعه مي كنند كه اين عامل به تعلقو  نياز
حال  اين با آن ها كه هنوز عضوي از جامعه مدرنيستي هستند،مي تواند برآورده كننده ي اين نياز باشد. بسياري برايها 

در اين  يكپارچه صداي با هرگز ها آن كهاست  معنيبه اين  نوآوري و اصالتهاي توامان  ارزش بر مدرن جوامع تاكيد خوشبختانه،
به شناسايي هويت  مثبت هاي ارزش باكه  مدرنيستي، سنت در سركش هاي اليه ازبودند كساني  هميشه و اند؛ گفتهن سخن باب
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 افزايش كه از يك طرف با ،پيدا كنيم نوزدهم قرن دوم نيمه از دوره طول در هاي جالبي كار توانيم مي ما مكان پرداخته اند.
 فرهنگي مناظر در تمايز فرسايش به ديگر سوي از و ،ندد ساخت هويت سيال شداي منجر به فرآين فزاينده طور بهسازي  صنعتي
 هاي روش از اي گسترده طيف مدت، اين طي در. ندبه روند اين ريشه هاي كمك كرده بودند،منجر شد گذشته در كه خاص
 براساس اين تفاوت ها، و ؛است داشته وجودبودند،  مختلف هاي مكان در فرهنگي هاي تفاوت انواع كه پاسخگوي جالب طراحي
كه  يافته سازمان خوب و رويكرد يك ي توسعه براي راه بهترين. است بوده رمتغي ،متفاوت ها زمان طول درنيز  طراحي هاي ايده
مبتني بر انتخاب از تصاوير ذهني مشترك جوامع در قالب فرافرهنگ هويت مكاني مثبت  ايجاد باشد، دخيل طراحي مسائل در

  از طريق عمق دادن به طراحي خالقانه مي توان به اين مسئله عمل كرد.  براينبنا ،هاست
  

        . تشكر و قدرداني. تشكر و قدرداني. تشكر و قدرداني. تشكر و قدرداني4444
الزم است درآخر نگارنده تشكري داشته باشد از آقاي هوبه تحويل داري، دكتري معماري و عضو گروه معماري و شهرسازي دانشگاه 
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Abstract  
Many people today,in many parts of the world,seem to feel that any place should have its own 
special character identity is the word most commonly used to distinguish it from other places. It 
should be obvious,from some of these examples,that the widespread search for appropriate local 
and regional identities cannot be seen just as an unproblematic good thing,and there is no 
shortage of design thinkers pointing out its negative aspects,two of which seem particularly 
important.Indeed,the heady combination of widespread desire and inherent danger is precisely 
what makes placeidentity so interesting,and precisely why it is essential to debate its 
implications for the practice of design if the dangers themselves are to be avoided.To 
summarise,our arguments so far suggest that there are four key issues currently at stake in the 
relationship between cultural landscapes and the construction of human identities.First,we need 
landscapes which will support the most open possible range of choices in people’s everyday 
lives,and which will help us develop the sense of empowerment we need to take advantage of 
these opportunities in practice.Second,we need landscapes to support the construction of 
imagined communities,in order to dispel the inherent sense of lonely rootlessness which is the 
downside of the infinite regress of exhilarating choice.Third,we need landscapes to help us,as 
members of particular imagined communities,to get beyond the morality of low expectations, to 
develop the open,optimistic identities we need if we are to find transcultural ways of living 
together with others, in sustainable ways.And, fourth,we need landscapes which will encourage 
us to develop the capacity to live in harmony with the wider ecosystems we usually call 
“nature”.The best way to develop a well structured approach to the design issues involved in 
creating positive place-identities, therefore,is through indepth case studies of creative design 
work which has addressed these issues in practice. 
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