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 چکیده

هویت از موضوعات بحث برانگیز معماای    هرراااز  ع ار راضار ماد باهارت ضار یت  اا یابد باو معماای    

 ی یااا ا  اااا د باو نیازهاا  هررااز  با هویت، موضوعد اات کو نو تنرا  ی ایران بلکو  ی بسیای  از کشویها  جران 

نظارات انریشامنران ایان موضاو  م اات تاا باو بریااد الز برا   ا یابد بو این مرم  لذامعنو  انسان ها مطرح هره ااتت 

یا ماوی  بحاث   بریااد رارای  ا ه انارت  مقولاو ی این میان صاربنظران گوناگون با ی یکر ها  م فا تد ایان ار اخ و هو ، 

راصا   جالعو اانا   انجام گرف و، اا ن ابو منظوی ایزیابد نظرات م فکران مرتبط با هویت هرر  بو ی ش مطاژ هش راضر 

کو  یرگاه ها  ایائو هره  ی ایتباط با این موضو   ی بسیای  موای   اجار جنباو هااید مشا ر   از این مطالعو نشان مد  هر

 اش زنارگد محایط   فر  بین خاطر تعلق ارساس   منطقد ایتباط کو کنر مد تجلد هویت  ی محیطدمع قرنر کو    بو ه انر

 – کران ااو    تاای رفاظ هرر ، نوااز    برساز  بر کیرتأبرا  رفظ هویت  ها آن اکثریت مشد هک  گرف و باهر   خط

 باهرت هرر مد فضاید کالبر  ها   گرگوند کنای  ی تایی د

 برساز    نوااز  ، هویت هرر ، رس تعلق، واژه های کلیدی:

 

 

                                                           

  هررررس تحقیقات   علوم ار یس  انشگاه هرر  ییز  برنامو ایهر کایهنااد  انشجو ت1
      

 ررس هرر  ارر ااالمد آزا   انشگاه هررااز ، گر ه علمد هیات عضوت2



 

 

 مقدمه-1

 مقولواز نظر اج ماعد هررها مکان مناابد برا  هک  گیر  هویت ها  ملد   محلد هس نر لذا 

 از کو زماندت تبری  هره اات راضر ع ر مرم ها  چالش از یکد بو اخیر  هو چنر طد  ی  یژه بو هویت

  یژگد ار  یک اصطالح، این از ما ذهند ت ویر   فکر  خط  ی آیر مد میان بو ا ن هرر یک هویت

 نام هرر  هویت عنوان بو آن از کو چیز  آنت ماات نظر موی  هرر  هنره نشان کو نمایر مد نماید خو  ها

 فرهنگد، هرایط با معمای    هررااز  نظام میان از معیایهاید یا تنااب یاف ن رقیقت  ی بریم مد

هرف از این نوه ای، بریاد مرم رین ی یکر ها  نظر   ی ایتباط    اات هرر نران ار  ا     اج ماعد

مد باهرت برین منظوی، اس از ایائو تعاییفد م   ر از هویت    رس تعلق   رفظ هویت با هویت هرر  

 بو ایره ها   ی یکر ها  مکاتب م  لف ار اخ و    ی اایان ن ایج تحلی  مد گر نرت

 هویت واژه مفهوم-2

 اات هره ذکر هویت  اژه برا ( فلسفد) خاص معند یک   عام معند او نیز معین فایاد فرهنگ  ی

 هویت فلسفو  یت4 (هناانامو)باهر ه ص هناااید موجب آنچو ،  جو ت3 ، هس دت2 تعالد بای  ذاتت1: 

 گاه   گوینر هویت هو  اع بای   لحاظ تش ص با ماهیت هرگاه یعندت اات هره تعریف جزئیو رقیقت بو

 بالعرض گاه   بالذات گاه هویت   اات تش یص مرا    اات خایجد  جو  معند بو هویت

 (ت1331)معین،تاات

 حس تعلق به مکان     -3

تعلق بو مکان اطح باالتر  از رس مکان اات کو بو منظوی برره منر    ترا م رضوی انسان  ی مکان 

مکان بوجو  مد آیر فراتر از آگاهد از اا قرای نقش تعیین کننره ا  مد یابرت تعلق بو مکان کو بر اایو رس 

 ی یک مکان ااتت این رس بو ایونر فر  با مکان منجر هره    ی آن انسان خو  یا جزئد از مکان مد  انر 



 

اااس تجربو ها  خو  از نشانو ها، معاند، عملکر ها   ه  یت، نقشد برا  مکان  ی ذهن خو   بر  

 3(ت1891ار رام مد هو )اا ی ، م  وی مد ااز    برا  ا  راب  

رس تعلق  اجر    بعر کالبر    اج ماعد اات کو نقطو مش ر  این    مش  و ارسااد   عاطفد 

بو ن آن نسبت بو مکان مد باهرت رس تعلق بو مکان از طریق برانگی  ن مشایکت هرر نران باعث اع ما  

جوامعد با ارمایو ها  اج ماعد باال   مشایکت بیش ر هرر نران مد گر  ، بنابراین مد توان گفت،  اه ن 

آگاهانو هرر نران مس لزم  جو  رس تعلق بو مکان، محلو   هرر اات    یکد از یاه ها  افزایش این 

 (ت  1381رس نیز برنامو ییز  کالبر    منااب ااز  محالت اات )یهنما   یضو ،

   مکانی هویت-4

 جران  یبایه ا  عمومد ها  هناخت راص    انسان فر   هویت زیرااخت از ب شد مکاند هویت

 تکنر مد زنرگد آن  ی انسان کو اات فیزیکد

: کنر مد بیان ا ت اات رائ  مکاند هویت برا  اصلد بعر او مکان بد   مکان ک اب  ی یلف ا  ای 

 ت هنر مد هک  یا مکاند هویت اصلد اجزا  معند، ها، فعالیت کالبر ، مش  ات

 

 

 

 (نگارنده: مأخذ)مکانی هویت های مولفه -1نمودار

 

 [5[مکانینظریات مطرح شده در ارتباط با هویت  -1جدول
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هویت مکاند مولفو ها   

 معنا فعالیت کالبر



 

 ایره محقق  ی زمینو هویت مکاند   محقق 

 

 کوین لینچ

گرف ن محیط بو رس تش یص محیط،  ی نظر -1 ی نظر گرف ن    کایکر  مرم برا  هویت 

 عنوان یک  ایلو ایتباطد  ایع   رس تعلق ااکنین بو محیط

 رس مکان یا عملکر  عاطفد هویت محیط   برررای  ی ابط   مناابات با محیط -2

 

 ار هانسکد

هویت مکاند بو معند  ابس گد)تعلق( عاطفد رو  فر  بو یک مکان با اکون گاه  یژه مد 

    هناخت فر  از محیط فیزیکد مد باهر کو این هناخت ها باهرت این  ابس گد بر اااس  ی

هام  خاطرات، عواطف،  یرگاه ها، ایزش ها، مفاهیم   ایره ال ها  انسان  ی محیط ها  م نو  

 فیزیکد ااتت

 

 الکسانری

هویت  ی محیط هنگامد تجلد مد کنر کو ایتباط منطقد   ارساس تعلق خاطر بین فر    

آیرت   این ایتباط بر اااس هناخت عمیق   تش یص محیط باهر   توان  محیط زنرگد اش بوجو 

  ی  تمایز آن محیط نسبت بو محیط ها   یگر یا نیز  اه و باهرت

 

 کوار مایکوس

 

محیط اب را تواط فر  هناخ و هره   اپس فرآینر ایونر ی اند با مکان بو انجام مد یارت برین 

فر  با محیط تعلق مکاند هک  مد گیر ت تعلق مکاند یکد از ترتیب با گذهت زمان   ایجا  علقو 

مرم رین تأثیرات محیط مد باهر کو با هویت مکان ایتباط تنگاتنگ  ای    یابطو هم ایونر  اات 

کو میان انسان   محیط برررای گر یره   بر اثر این یابطو محیط بو یک لنگرگاه ی اند تبری  مد هو  

 د گیر ت   ابس گد بو مکان هک  م

 

  ال ر بوی

هویت همان تفا ت ها  کوچک   بزیگد اات کو باعث بازهناخ ن یک مکان   خواناید 

محیط مد هو    رس  لبس گد   رساایت بو محیط یا بو  جو  مد آ ی ت خاص بو ن هر محیط 

 بو معند اج ناب از یکنواخ د،  جو  تنو    جذابیت ااتت  ی هک    نحوه ررایگیر  فضاها،  ی

 طرز  ا راد بو فضاها    ی کایبر  ها نیز مد بایر  جو   اه و باهرت

 

 یلف-ا 

هر ه ص ایتباط   آگاهد عمیقد از مکاند کو  ی آن یهر مد کنر، زنرگد مد کنر   بو  یژه 

تجربیات بسیای  یا  ی آن کسب مد کنر،  ای ت این ایتباط منبع ریاتد هویت   امنیت فرهنگد   

باهرت  ی رقیقت ی یرا ها   کنش ها تنرا  ی زمینو مکان ها  خاص اهمیت همچنین ه  د مد 

  اینر   از هویت این مکان ها م أثرنر هر چنر بو نوبو خو  نیز برآن ها اثر مد گذاینرت

 ( ایران و جهان در) شهری هویت شناسایی معیارهای انواع-5

 مد هررها هوی د معیایها  هناااید با یابطو  ی جران هررااز  نظران صارب  یرگاه از اا فا ه با   

 ،(1891) جیکوبز جین ماننر افرا   از یابطو این  یت کر  هناااید یا هرر ب ش هویت عام معیایها   توان



 

 کولمن ،(1899) ترانسیک یاجر اا تویث، مایک  ،(1891) بن لد یان ،(1893)  یولیچ ،(1891) لینچ کوین

  .(1399ااکزا ،)نامبر  توان مد(1881)بن لد یان ،( 1881 1899)تیبالرز فرانسیس ،(1893)

 با مرتبط معیایها    هرر  ییز  برنامو با مرتبط معیایها  گر ه     ی ها  یرگاه این بنر  جمع 

  .اات بنر  طبقو راب  هرر  طرارد

 کایبر  منااب، ها  فعالیت  اه ن ملحوظ ماننر موای   هرر  ییز  برنامو معیایها 

 نمو ن لحاظ عرالت،   کایاید نظایت،   کن رل  ا راد، اازگای ، ،(اا فا ه  تنو    ارزنرگد)م  لط

   بس ر ها   یژگد ها، ایا ه برا  طرارد ، هرر  مرمت   تایی د رفاظت ا ، منطقو بومد ایونرها 

 .گر   مد هام  یا ها اکوایس م از نگررای    ااکیزگد طبیعد،   فرهنگد محیط

 اخ الط بافت، نفوذاذیربو ن خیابان، عن ر بو توجو ماننر مقوالتد بو نیز هرر  طرارد معیایها  

 ان  اب، آزا   ،(رس)معند ارزنرگد، خواناید، فضاها، بو ن اذیر انعطاف   اج ماعد

 گوش بو ، خ وصد زنرگد مقاب   ی اج ماعد زنرگد امکان ،(م باین هرر  ها  فرم کایبر )ایجا انگیزش

 اازگای  مکان،  ی اج ماعد ها  گر ه   اه اص   ها فرم عملکر ها، رضوی تنو  گذه و، آ ا  یایرن

 کن رل ها، لبو ایوا گد فضاها، محوییت ها، ررکت تسلس  رفظ ااز ، ه  د رابلیت غنا، ب ر ،

   توجو ها، ایا ه آاایش انساند، مقیاس محیط، معمایانو ها  ایزش بو توجو اراپک یوها،   محویها

 بنر   ا و راب  محیط ب ر  خوهاینر  ایجا    بو ن ب ش ها   جامعو، گر هرا  تمام با مشویت

 .اات

 مقولو     ی توان مد نیز یا ااالمد – ایراند هرر بو ب ش هویت اصول   معیایها  یگر او  از 

  هنره هک  عوام  هام  هرر  ییز  برنامو معیایها  کو نمو  تقسیم هرر  طرارد   هرر  ییز  برنامو

 جغرافیاید یابد جرت طبیعد، محیط با انطباق)  طبیعت با هرر یابطو ،(انت   فرهنگ معیشت،   ارلیم)هرر

 آب کر ن جای  اا  رها، ها، روض نماها، آب ابز، فضا  آب،)طبیعد عناصر رضوی ،(ربلو جرت هرر،

  ی زنرگد ها  هیوه ،(هرر  فضا   ی با  جریان   آف اب تابش معابر،   ها یاه مسیر  ی ها جویبایه   ها

 ابز فضاها  ،(یبض   هایا ان  ژ، کرن)  کرن هررها  عناصر   اجزاء ،(جمعد   فر   زنرگد)هرر

 ابز فضاها  ها، باغچو خ وصد، ها  باغ مسکوند،  اررها   ی ابز فضاها )  جریر   رریم هرر 



 

 طبیعد عوام  با ایتباط  ی آنرا نقش مراتب، السلو)هرر ها  ه یا هبکو ،(هرر ایرامون   محالت  ی ن

 تبعیت) هرر بافت  ،(هرر  بایز ها  نشانو   ها ااخ مان همراهد با توام   با  جریان آف اب، تابش ماننر

 هرر  طرارد معیایها ت هو  مد( آب بنر  تقسیم نظام یعایت ارلیمد، هرایط بو توجو زمین، عوایض از

   باز فضاها  آب، مسیرها  گرمابو، انبای، بازایچو،آب   محلو،بازای)ایراند هرر هالو ه ماننر، موای   نیز

   همسایگد   خو یای  اررها  جزء بو جزء  جو ) مسکوند فضاها  ،(ها یاه هبکو بو مربوطو فضا 

 تهو  مد جریر   رریم هرر  محالت اج ماعد فضا   ( یکریگر با مر م با تر نز یک ایتباط ها  زمینو

 هویت حفظ و شهری هویت به راجع مختلف فکری مکاتب نظریه-6

)  ها  اال طدتتت    یااکین، جان لو   ، کامیلوای و، جملو از گراید، فرهنگ مک ب ار ازان نظریو  

 یا هرر آن هویت کو یا گذه و تاییخ نابو   از جلوگیر    فرهنگد میراث بو توجو(  1919 –  1841

  ی رریمد ها  انت   ملد فرهنگ بو توجو همچنینت  اننر مد ضر ی    اهمیت با بسیای  هر مد تشکی 

 بافت مرمت   ا  موزه کایبر    گذه و ابک بو بناها تکمی  مو، بو مو مرمت   برساز    هرر  تواعو

 نظریو  ی کامیلوای و کو طوی  بو  اننر، مد هرر  تمرن مانرن زنره   اابرجاید موجب یا هرر  بناها   

 معند هرر ک   ی بلکو هو  نمد خالصو بنا یک  ی تنرا هرر هویت کو اات مع قر هررها تایی د هویت

   گذه گان بو بلکو نیست، راضر نس  بو م علق تنرا گذه و بناها  کو  ای  اع قا  یااکین   یابر مد

 مد آن کایکر  بربو    کالبر اریا  تایی د ها  بافت  ی مک ب این مراخلو هرفت  ای  تعلق آینرگان

             (1391مق و  ،   ربیبدت)باهر

تتت    گر ایوس،  ال ر ا ئن، یبرت فوییو، هایل جملو از گراید آیمان – نوگراید مک ب ار ازان نظریو 

 م الح از اا فا ه با هرر،  ی زیباید بر ن باال   کایاید افزایش بو توجو(  1998 – 1849)  ها  اال طد

 با امر ز  ابک بو بازااز  یا مراخلو نو  عمرتاً   انر  اه و تأکیر هرر  ی جریر فضاها  خلق   جریر

  . انس نر مد جریر تکنولوژ    کایبر 

 اال طدتتت    مامفوی ، لوئیس گرس، ااتریک لینچ، کوین جملو از گراید انسان مک ب ار ازان نظریو    

 بر نوااز    برساز  انجام  ی   انراه نر مد مرم یا فرهنگ   طبیعت بو توجو( 1914 – 1832)  ها 



 

 ها  مجموعو یا بنا  ی زمان   مکان انطباق   رریم هرر عملکر   مراتب السلو   ایگانیک بافت اااس

  . یزیرنر مد تأکیر هرر نوااز    برساز   ی هرر  ییز  برنامو مطالعات رضوی با هرر 

 ازتتت    گرگن،  یاتانسد، بوین جنکز، چایلز جملو از فرانوگرایانو – مرین است مک ب انریشمنران

 نو     تفریط   افراط از کو کو گرایانو فرهنگد   نوگرایانو مراخلو از تلفیقد کنون تا 1891 ها  اال

 او    تای رفظ هرر ، نوااز    برساز  برا  ها آن اکثریت مشد خطت ااخ نر مطرح بکاهر، مراخلو

 مرینیسم استت اات بو ه آن ایگانیک یهر   هرر فضاید کالبر  ها   گرگوند کنای  ی تایی د – کرن

 خالف بر   کنر مد تالش بومد اهکال   اج ماعات   بایه اریا  انساند، مقیاس بو بازگشت برا 

                     .(1393اویارمر،   هماعد)  ای  خاص توجو محلد فرهنگ   بومد ها  انت بو مرینیسم

                                        

 محلد ت ویات   با یها کر ن زنره هرف با محلد هویت بو ملد هعوی از گذی نظریو جنکز چایلز

  .(1391مق و  ،   ربیبد)نمایر مد ایائو یا تایی د بافت  ایا  هررها  ااکنان

 فعالد نقش بایر تایی د بافت کو اات مع قر تایی د بناها  بو ریات ی ح  ا ن نظریو  ی کامیلوای و

 با عملکر  بربو  نظریو نو، نیازها  بو اااخ با انت رفظ نظریو  ی کنز تانگوت با   اه و هرر  زنرگد  ی

 همگد فال، تر  از تایی د بناها  موجو   ضع اصالح   تعمیر نظریو ، کوایاند لو  یکو تواط اویا کالبر

 ت(1394اویارمر،   آبا  خلی  کالن ر ) اینر تاکیر هرر  هویت عنوان بو تایی د بناها  رفظ ی   بر

 بخشی هویت خارجی و داخلی  تجارب و شده انجام مطالعات-7

 اال  ی فاتر ااالم ترابوزان، هرر تایی د مرکز نوااز    برساز  2119 اال  ی همکایان   اونا    

   هرر  ییز  برنامو بین همکای  2111 اال  ی کوهن آمیت اییت   جنوبد آفریقا   ی نوااز  2113

   رطعناموت انر  ا ه انجام مطالعاتد   بریاد یا تایی د هررها  مرکز ها  نقش تغییر   فرهنگد میراث

  ی  نیز   رطعنامو هررها، تایی د بافت رفاظت بر ا  یه و میان همکای  بر کیرتأ 1831 اال  ی آتن

   برساز  1831 اال  ی آمس ر ام   رطعنامو تایی د، باف را  نوااز    برساز    رفاظت بر 1891 اال

 اال  ی ایکوموس   بیانیو محلد، ا ای  ها  رریت تواط فرهنگد ایزش با تایی د ها  بافت نوااز 

 بیانیو   هرر   جامعو فرهنگد هویت   انر   میراث عنوان بو تایی د ها  بافت بو اهمیت   ار رام 1899



 

 اایرای تواعو   گر هگر  صنعت گس رش   تایی د ها  بافت رفاظت بر 1888 اال  ی مکزیکوای د  

   .(1394اویارمر،   آبا  خلی  کالن ر )انر نمو ه تأکیر

 هرر  ی هرر نران  ی تعلق رس ایجا  انگلیس، چس ر چد هرر  ی ب شد هویت ها  فعالیت

  ی آن ایتقا    فرهنگد میراث رفظ راهره، هرر  ی کرن   تایی د ه  یت اریا  ای الیا، بولونیا 

 فعالیت از هاید نمونو الو یام هرر  ی تایی د   فرهنگد هویت بو توجو   جنوبد آمریکا   ی کوییچیبا

   .(1394اویارمر،   آبا  خلی  کالن ر ت )باهر مد جران  ی ب شد هویت   نوااز    برساز 

   رفظ   هرر کالبر   ایما بو ب شد هویت بو موظف   لت تواعو چرایم برنامو طبق ایران  ی

 بو توان مد اخیر ها  اال  ی کشوی  ی مطالعات جملو از باهر، مد هررااز    معمای  فرهنگ گس رش

 تاکیر کو یهنما تواط خیابان اایین   محلو بر مشرر هرر مرکز نوااز    برساز  ها  طرح اجرا  اثرات

 ها  برنامو   ها ایاات بر تحلیلد  ای ، نوااز    برساز   ی مالکان   ااکنان هرر نران، مشایکت بر

   نوااز  برساز ، ارمر، اوی ارمر هعاعد، تواط کشوی تواعو ها  برنامو  ی هرر  نوااز    برساز 

 بو ا  محلو صویت بو بایر بافت مشکالت یفع اات مع قر کو نژا  فراید تواط مر   گذی  ی بازااز 

  ی منااب بازااز    نوااز  برساز ، عملیات انجام  ی   هو  اریا   مرمت عملکر     کالبر  لحاظ

 هو ، اررام هرر  ها  خاطره ترا م   تایی د   فرهنگد هویت رفظ جرت  ی آن ایراموند بافت   گذی

 ت نمو  اهایه

  نتیجه-8

کو با توجو بو اهمیت هویت هرر   ی ع ر راضر، هناخت  ن ایج راص  از اژ هش نشان مد  هر

ضر ی  اات   با مطالعو نظرات مکاتب م  لف   اا فا ه از تجایب انریشمنران صاربنظر  ی این مقولو 

 بریاد ها نشان مد  هر اگرچو تجربیات کشویها  م  لف مد توان گام ها  مثب د  ی این زمینو بر اهتت

  اجر موای  بسیای   ی اما  هرنران این ریطو بو این موضو  م فا ت بو ه اات نگاه صاربنظران   انریشم

 تعلق ارساس   منطقد ایتباط کو کنر مد تجلد محیطد  ی هویت کو مع قرنر   انر بو ه مش ر  هاید جنبو

 تأکیر ،هویت رفظ برا  ها آن اکثریت مشد خط   باهر گرف و هک  اش زنرگد محیط   فر  بین خاطر

 فضاید کالبر  ها   گرگوند کنای  ی تایی د – کرن او    تای رفظ هرر ، نوااز    برساز  بر یژه 



 

   هرر کالبر   ایما بو ب شد هویت بو موظف   لت تواعو چرایم برنامو طبقهم  ایران  ی باهر مد هرر

 ت باهر مد هررااز    معمای  فرهنگ گس رش   رفظ

 مهمترین صاحبنظران و دیدگاه های مرتبط با حفظ هویتخالصه دسته بندی  -2جدول

 مرم رین صاربنظران  یرگاه ها مکاتب

توجو بو فرهنگ ملد   انت ها  رریمد  ی - مک ب فرهنگ گراید

 تواعو هرر 

 برساز    مرمت مو بو مو-

کایبر  موزه ا    مرمت بافت ها  با -

 ایزش

 

 یااکین، جان لو   ، کامیلوای و،

 تتت  

 توجو بو افزایش کایاید- مک ب آیمان گراید

 اا فا ه از م الح جریر-

 بازااز  بو ابک امر ز -

  ال ر ا ئن، یبرت فوییو، هایل

 تتت   گر ایوس،

 برساز    نوااز  بر اااس بافت ایگانیک- مک ب انسان گراید

 انطباق مکان   زمان  ی بافت هرر -

 لوئیس گرس، ااتریک لینچ، کوین

 تتت   مامفوی ،

 برساز    نوااز  هرر  - است مرینیسم

 رفظ تای   او  کرن   تایی د-

 اریا    بایه اهکال بومد-

 

  یاتانسد، بوین جنکز، چایلز

 تتت   گرگن،
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