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درآمدی بر مفهوم هويت محیط انسان ساخت بوسیله مولفه های مکان، فضا و کالبد
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چکیده
بشری،  معرفت  حوزه های  اغلب  در  کلی  و  عام  موضوعی  از  نظر  صرف  هويت، 
مقوله ای کيفي است که به واسطه نيازهای انسان بر ساختار محيط تأثير می گذارد، 
در واقع هويّت به مقوله کيفی مابين انسان و محيط می پردازد. کيفيتی که کمبود 
يا نبود آن سبب عدم ارتباط انسان با محيط و ايجاد محيطی فاقد خوانايی و معنا 
می گردد. بنابراين ايجاد خوانايی و پاسخگويی به نيازهای اساسی انسان براساس 
کيفيتهای فضايی او، مهمترين عامل مداخله انسان در محيط است. بدين ترتيب، 
که الزمه شناخت محيط به عنوان رهيافتی در جهت درک هويت محيط مصنوع، 
انسان  بر  آن  تاثيرات  و  کالبدی  و  مکانی  فضايی،  هويت  هويت،  معنای  شناخت 
و رفتار او می باشد. از اين رو در اين پژوهش، با هدف شناخت هويت جمعی و 
به محيط  با توجه  الگوهای عينی و ذهنی مکان، فضا و کالبد و  شهری بوسيله 
انسان ساخت به تببين مفهوم هويت محيطی بوسيله مولفه های مکان، فضا، کالبد و 
تاثيرات آن پرداخته می شود. بدين منظور براساس روش تحقيق توصيفی، تحليلی 
و مطالعات کتابخانه ای معيارهای مشترک هويت محيطی با هويت فضايی، مکان 
و کالبد شناسايی می شوند تا اطالعاتی در رده ذهنيت با در نظر گرفتن اشتراکات 
معنايی، خوانايی و تصورات ذهنی )غيرمادی( مابين هويت مکان و محيط حاصل 
گردد. عالوه بر اين، اطالعاتی نيز در رده عينيت همچون اشتراکات فرم و عملکرد 
)مادی( مابين هويت مکان و فضا حاصل می شود، که می توان آنها را طبق سه مولفه 
اصلی و مشترک مابين هويت محيط، هويت مکان، هويت فضا و هويت کالبدی و 

مطابق با عوامل کارکردی، ادراکی و کالبدی شناسايی و دسته بندی نمود.
واژگان کلیدی: هويت، محيط، انسان، هويت فضايی، مکان، هويت مکان، کالبد.

mj_mahsaa@ymail.com  :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 33318681-041، رايانامه  *
اين مقاله از پايان نامه کارشناسی ارشد نويسنده اول با عنوان »طراحی دانشکده هنر و معماری در بافت قديم اردبيل، طراحی پوسته ای برگرفته از معماری بومی اردبيل« 
استخراج شده است که با راهنمايی خانم دکتر مهرناز بوداغ در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقی به انجام رسيده است که بدينوسيله از معاونت 

پژوهشی دانشگاه قدردانی می گردد.

Introduction to the identity of the built environment by ele-
ments of location, space and body

Abstract
Identity, regardless of the issue in most areas of general human 
knowledge, the issue of quality is due to the structure of the en-
vironment affects human needs. In fact, the issue of qualitative 
identity between man and the environment. The lack of quality 
of the human relationship with the environment and create an 
environment where failure is lack of legibility and meaning. So 
create readability and meet the basic human needs according 
to His spatial resolution, the most important factor is human 
intervention in the environment. Thus, we need to understand 
the environment as an approach to understand the identity of the 
built environment, understanding the meaning of identity, space 
and physical space and its impact on man and his behavior is. 
Therefore, in this study, with the aim of collective urban iden-
tity by both objective and subjective patterns of location, space 
and body and due to the built environment to explain the con-
cept of identity by environmental component location, space, 
body, and its effects will be discussed . Therefore, on the basis 
of descriptive, analytical and environmental studies identified 
common standards library with spatial identity, location and 
identification of the body so that the information in the category 
mentality by taking common sense, readability and imagery 
(immaterial) between the identity of the setting sure. In addi-
tion, information on the level of objectivity as a common form 
and function (physical) identity between place and space can be 
achieved that-be shared between the three major components of 
the identity, the identity of place, identity and physical identity 
and space in accordance with the functional factors, cognitive 
and physical identification and categorized.
Key words: identity, environment, human, spatial identity, loca-
tion, location, identity, body.

139-160

شماره 41 زمستان 94
No.41  Winter 2015 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

140

مقدمه
مسـائل  تريـن  اساسـي  و  مهمتريـن  از  يکـي  هويـت 
اصطـالح  اسـت.  بشـري  نيـاز  و  معرفـت  حوزه هـاي 
هويـت مفهومـی انتزاعی اسـت کـه در عين سـادگی از 
پيچيدگی هـا و حوزه هـای معنايـی بسـياری برخوردار 
اسـت. هنگامـی کـه از هويـت سـخن به ميـان می آيد، 
بسـته بـه آن کـه از چـه دريچـه ای و در حـوزه چـه 
علمی به آن نگريسـته شـود، تعاريف گوناگونی بدسـت 
خواهـد آمـد )کاميـار،  1393، ص 92(؛ لـذا که هويت 
مقوله ای ارزشـی و هنجاری اسـت و بحـث در مورد آن 
مسـتلزم ارزش گـزاری و موضع گيـری هنجـاری اسـت 
)ميرمقتدايـی، 1385، ص 10(. هويـت دارای مفاهيـم 
در  می تـوان  را  هويـت  مفهـوم  اسـت،  پيچيـده ای 
حوزه هـای واژه شناسـی، جامعه شناسـی، روانشناسـی، 
فلسـفه، فرهنگ و... جسـتجو کرد )کاميـار، 1393، ص 
92(؛ چنانچـه کـه هويـت در نظام هـاي مختلف فکري 
نيـز بـا محک هايی متفـاوت سـنجيده می شـود؛ بدين 
ترتيـب کـه در جامعه اي بـا معيارهـاي پايدار ارزشـی، 
همچـون جامعه سـنتی- مکتبـی، محک هايی متعين1، 
و در جامعـه اي بـا معيارهاي ارزشـی ناپايـدار، همچون 
جامعـه مـدرن- مدنـی، محک هايـی نامتعيـن مـالک 
ارزيابـی هويـت قـرار می گيرنـد )حجـت، 1384، ص 
57(. بررسـی و مـرور کلـی مطالعات مربـوط به موضوع 
هويت در سـطح سـکونتگاه های انسـانی نشان می دهد 
کـه هويـت از چنـد بعـد مـورد توجـه و تاکيـد قـرار 
گرفتـه اسـت کـه از آن جمله می تـوان به ابعـاد هويت 
محيطـی، هويت فضايی، هويـت مکانی، هويت کالبدی، 
هويت شـهری و.... اشـاره نمود. هويـت محيطی در اين 
پژوهـش با مطالعات روانشـناختی و جامعه شـناختی و 
بـا اشـرافيت بـر هويـت جمعی و شـهری مورد بررسـی 
محيـط  در  هويـت  مفهـوم  واقـع  در  می گيـرد.  قـرار 
مصنـوع بيشـتر بـا توجـه بـه نظريه هـا و رويکردهـای 
ادراک محيـط و علـوم رفتـاری در بسـياری از متـون و 
پژوهش هـا، دنبال شـده اسـت. لـذا پژوهـش حاضر، با 
توجـه بـه وجـود الگوهای عينـی و ذهنی فضـا، مکان و 

کالبـد بدنبـال تعييـن مفهـوم هويت محيطی اسـت. از 
ايـن رو بـا توجه بـه رويکـرد پژوهش، هويت در سـطح 
سـکونتگاههای انسـانی و در حوزه هـای واژه شناسـی، 
روانشناسـی و علـوم رفتـاری )ماننـد تاثيـر الگوهـای 
جامعه شناسـی  و  محيطـی  ادراک  غيـره(،  و  رفتـاری 
)ماننـد: فضـای اجتماعـی و مفاهيـم کالبـدی و ادراکی 
يـا هويـت شـهری و موارد مشـابه( با تکيه بـر مطالعات 
کتابخانـه ای و از ديـدگاه پديدارشناسـی مـورد مطالعه 
قـرار می گيـرد. تـا بـا هـدف شـناخت هويـت محيطی 
بوسـيله الگوهـای عينـی و ذهنـی مـکان، فضـا و کالبد 
و بـا توجـه بـه محيـط انسان سـاخت به تببيـن مفهوم 
هويـت محيطـی بوسـيله ريـز مولفه هـای آن پرداخت. 
در واقـع لزوم توجه به هويت در سـطح سـکونتگاههای 
انسـانی را می تـوان در نابسـامانی های هويتـی امـروز 
کـه تهديـدی بـرای بقـا و پايـداری محيـط مصنـوع 
اسـت، يافـت. لـذا که ايـن نابسـامانی ها می نوانـد تمام 
ارزشـهای ميـراث فرهنگـی را از بيـن ببـرد. و محيـط 
پيرامـون را فاقـد هويـت و تصويـر ذهنـی آن بنمايـد.و 
عواقب ناخواسـته ای را بر پيکره حياتی شـهر وارد آورد. 
بنابرايـن در پژوهـش حاضـر، ابتـد بـا بررسـی مفهـوم 
هويـت در حوزه هـای مرتبط بـا، واژه شناسـی و ارتباط 
آن با انسـان و محيط پرداخته می شـود سـپس هويتی 
جامـع در قالـب هويـت محيطـی  )شـهری( در سـطح 

سـکونتگاههای انسـانی تبييـن می گردد.
مباني نظري تحقیق
واژه شناسی هويت

هويّـت، کلمـه ای عربـی بـه معنای تشـّخص اسـت که 
کيسـتی فـرد و جامعـه را مشـخص و آن را از ديگـران 
متمايـز می سـازد و بـه جهـت نقشـی که در شـناخت 
افـراد، اشـيا، اجتماعـات و مکان هـا دارد، حائـز اهميت 
فراوانی اسـت )چنگيـزی و احمديـان، 1392، ص 54(. 
در لغـت نامـه دهخدا هويّت چنين تعريف شـده اسـت: 
»هويّـت عبـارت اسـت از تشـخص کـه گاه بـر وجـود 
خارجـی اطـاق می شـود و گاه بـر ماهّيـت بـا تشـخص 
کـه عبـارت از حقيقت جزئيه اسـت. هويّـت مرتبه ذات 

 1. لغتی عربی در معنای ظاهر و آشکار است )عميد،235،1352(.
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نـاب را گوينـد و مرتبـه احديت و الهوت اشـارت اسـت 
از آن« )دهخـدا، 1334، ص 49(.

 فرهنـگ عميـد هويّـت را حقيقـت شـیء يـا شـخص 
مـی دانـد کـه مشـتمل بـر صفـات جوهـری او باشـد 
)قطبـی،78،1387( فرهنـگ معيـن نيـز واژه هويـت را 
چنيـن تعريـف کرده اسـت: آنچه که موجب شناسـايي 
شـخص باشـد. يعنـي آنچه را کـه باعث تمايـز يک فرد 
فرهنـگ  )معيـن،1014،1384( در  باشـد.  از ديگـري 
لغـات و اصطالحـات فلسـفی »هويـت اشـاره بـه ذات و 
تشـخص و ايـن همانـی موجـودات« اسـت و نيـز ذکـر 

که: شـده 
 »واژه عربـی هويـت دارای کاربـرد فلسـفی اسـت کـه 
عبـارت اسـت از دو چيز کـه با هم در وجـود و حقيقت 
يکـی باشـند هرچنـد کـه دارای بعضـی وجـوه افتـراق 

باشـند« )قطبـی، 1387، صـص 79-78(. 
در سـاير فرهنگهـای لغـات فارسـی نيـز کـم و بيـش 
ويژگـی يـا کيفيتـی کـه موجـب تمايـز يـا شناسـايی 
کسـی يـا چيـزی از ديگـران شـود از تعاريف مشـترک 
هويت اسـت. بـه عبارت ديگر در واژه شناسـی فارسـی، 

هويـت نوعـی تعيـن يافتن اسـت.
بـه  آکسـفورد  واژگان  فرهنـگ  در   ”identity  ” کلمـه 
همـان  يـا چيـزی هسـت،  کـه کسـی  آنچـه  معنـی 
، و مبحثـی در مـورد چيسـتی پديـده اسـت  بـودن 
)Oxford,2007,770( ريشـه  Identity از واژه التيـن 
 Entitas به معنی همان و Idem .مـی باشـد Identitas

  Identity بـه معنی موجود بودن اسـت. به عبارت ديگـر
بـه معنـی همـان موجـود بـودن و همانی مطلق اسـت 
)قطبی،  1387، ص 79(. در انگليسـی و فرانسـه، لفظ  
identity بـه عنـوان معـادل هويـت بـه کار مـی رود که 

در فرهنـگ بريتانيـکا واجد دو معنـی منطقی به معنی 
»ايـن همانی« و در روانشناسـی به معنای »شـخصيت، 
تشـخص و خـود واقعـی« اسـت )آريانپـور، 1375، ص 
1035(. بـا توجـه بـه تعريـف فـوق تاکيـد بـر »ايـن 
همانـی« و هماننـدی بـا خـود و تشـخص و تمايـز بـا 
غيـر خـود مشـخص اسـت. اصطـالح »ايـن همانـی« 
يکـی از اصطالحات معرفی اسـت که در بسـياری موارد 
متعـارف واژه هويـت بـه کار گرفتـه می شـود. از اين رو 
واژه »همـان« نيـز در فرهنگهـای فارسـی مـورد توجـه 
قـرار گرفـت، در فرهنـگ معين در معنـی همان چنين 
آمـده اسـت »آنچـه قبـاًل ذکر شـده آنچه کـه در خاطر 
گوينـده و شـنونده معهـود اسـت« )معيـن، 1384، ص 
5168(. لغتنامـه دهخـدا نيـز همـان را »چيـزی کـه 
مخاطـب و متکلـم بتوانـد از طريـق آن ارتبـاط برقـرار 
کنـد« معنـی می کنـد. )دهخـدا، 1334، ص 20279(. 
واژه شناسـی  از  خالصـه ای  می تـوان  ترتيـب  بديـن 

هويـت را در جـدول زيـر مشـاهده نمود.
بنابرايـن هويـت بـه معنـای تشـخص، هسـتی و وجود 
و آنچـه موجـب شناسـايی شـخص باشـد- همچـون 
شـخصيت يـا کيفيـت - بيانگـر ويژگيهـای هـر فـرد يا 
پديـده ای اسـت. در واقـع هويـت وابسـتة الجـرم هـر 

معنا و مفهوم واژه »هويت«

لغت نامه ها و فرهنگهای 
فارسی معاصر

مرتبه ذات ناب، مرتبه احديت و الهوتلغت نامه دهخدا
حقيقت شخص+ صفات جوهری ویفرهنگ عميد
متمايز کننده افراد از يکديگرفرهنگ معين

فرهنگ لغات و 
اصطالحات فلسفی

اشاره به ذات و تشخص و اين همانی موجودات و از 
منظر فلسفه اشارتی است از وحدت در کثرت

لغت نامه-های انگليسی
کسی يا چيزی بودن، همان موجود بودن، همانیلغت نامه آکسفورد
اين همانی، شخصيت، تشخص و خود واقعیفرهنگ آريانپور

جدول 1. واژه شناسی هويت، ماخذ: نگارندگان.
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چيـزی اسـت کـه وجـود دارد. بـا توّجـه بـه ايـن کـه 
هويّـت يـک مقولـه کيفـي اسـت که بر سـاختار شـهر 
تأثيرگـذار اسـت بحـث هويّت بـه مقوله انسـان، محيط 

بـر مي گـردد )نقـی زاده، 1378، ص 29(.
رابطه هويت و انسان

انسـان موجود پيچيده ای اسـت که دارای انگيزش های 
مـادی و معنـوی گوناگـون در هـر عصـری می باشـد. 
»انگيـزش، نيـروی هدايتگـر رفتـار اسـت، رفتارهـا در 
می گيـرد«  شـکل  انسـانی  نيازهـای  ارضـای  جهـت 
نيازهـای  بنابرايـن شـناخت  )لنـگ، 1381، ص 96(. 
انسـانی در طراحـی بـر مبنـای ايجـاد رابطـه مناسـب 
بـا زندگـی مـردم و محيـط اطـراف و طرحهـای از ايـن 
دسـت کـه مبانـی روانشناسـانه دارنـد و بـه طـور ويژه 
بـه مباحـث کيفی فضا مربـوط می شـوند، اهميت قابل 
توجهـی دارد. نيازهای ذکر شـده از سـوی آبراهام مازلو 
، سلسـله مراتبـی را تشـکيل می دهنـد کـه از نيازهای 
متعالـی تـا نيازهـای اوليـه در 6 رده  قـرار گرفته انـد. 
سلسـله مراتـب پيشـنهادی مازلـو بـه ترتيـب تصويـر 

مجاور می باشد.   
جدول  شـماره 2 برگردان نيازهای انسـان به کيفيتهای 
فضايـی اسـت، چنانچـه که فضای سـاخته شـده دارای 
کيفيت هـای مذکـور باشـد می-توانـد ارتبـاط طوالنی 
مـدت بـا کاربرانـش برقرار کنـد. )احمـدی، 1389، ص 
51(؛ ماننـد: وجود حس تعلق پذيـری به مکان )هويت، 
حـس مـکان، تسـهيالت اجتماعـی و...( کـه از نيازهای 

غيرمـادی اسـت کـه می تـوان با تحقـق آن مانـدگاری 
ايجـاد نمود. فضايی 

مفهوم هويت نزد انسان سنتی و مدرن
در نـگاه سـنتي »انسـان در جهانـي ميزيـد کـه فقـط 
يـک مبـدا و يـک مرکز دارد. او نسـبت بـه آن مبداء در 
آگاهـي کامـل به سـر مي بـرد. او روي دايـره اي زندگي 
مي کنـد کـه پيوسـته از مرکـز آن باخبـر اسـت و در 
زندگـي، اعمـال و انديشـه هاي رو بـه سـوي آن مرکـز 
دارد« )نصـر، 1380، صص 133-134(؛ بنابراين هويت 
براي انسـان سـنتي )مذهبي( باوري اسـت. کـه به مدد 
ايمـان بـه غيـب شـکل مي گيـرد و سـازنده و پردازنده 
پنـدار، کـردار و رفتـار اوسـت. ايـن اصـول پاينـده، بـر 
معمـاري بـه مثابـه هنجـاري اجتماعـی اثـر گذاشـته 
و آن را سـمت و سـويی خـاص می بخشـد. معمـاري 
سـنتی از آن روي داراي هويـت دانسـته می شـود کـه 
مظهـر و محـل تجلـی اصـول پايـداري اسـت؛ اصولـی 
چـون وحـدت، حکمت، صداقـت، قناعت  کـه معماران 
می دهنـد  سـو  و  جهـت  را  معمـاری  آنـان  بواسـطه 

)حجـت، 1384، ص 58(.
در صورتی که هدف انسـان مدرن1 )سـکوالر( از زيستن 
در ايـن جهـان، کام گرفتن از آن اسـت )نصـر،  1376، 
ص 224(؛ انسـان مـدرن هدفـي خارج از جهـان مادي 
نمي شناسـد و بـه رياضـت، عقوبـت و معـاد اعتقـادي 
نـدارد )حجـت، 1384، ص 58(. وی بـراي زيسـتن در 
جهـان از قوانينـی پيـروي می کند که خود سـازنده آن 
اسـت؛ قوانينـی که بر سـر آن با سـاير انسـانهاي مدرن 
به توافق رسـيده اسـت. انسـان مدرن تابع »قراردادهاي 
اجتماعـی« اسـت. ايـن قراردادهـا سـاخته و پرداختـه 
 .)163 ص   ،1366 )فروغـی،  هسـتند  انسـانی  خـرد 
خـرد انسـان مـدرن بـراي معمـاري نيز، همچون سـاير 
هنجارهـاي اجتماعی، پيوسـته قراردادهايی را منعقد و 
لغـو، و شـيوه ها و سـبک هايی را جـاري و باطـل مـی-

نمايـد. معماري مـدرن -به معناي عـام- محصول تکثر 
اصـول و قراردادهاي عصر جديد اسـت کـه هر از گاهي 

تصوير 1. هرم نیازهای انسان براساس مدل مازلو، 
)1943,Maslow( :ماخذ

در حوزه  است. هويت  روانشناسی  باشد، حوزه  انسان مدرن  متکثر  از حوزه های که می تواند رهگشای درک مسئله هويت  يکی  دنيای مدرن،  در    .1  
مفهوم  دو  هويت  و  است. شخصيت  تبين شخصيت  مشخصات  از  يکی  هويت  احساس  می پردازد.  هويت  و  به شکل گيری شخصيت  فردی  روانشناسی 

جداگانه اند، حال آن که در بسياری از تعاريف يکی انگاشته می شوند.
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تحـت تاثيـر مولفه هاي متغييـر و پويـاي روزگار مدرن 
شـکلي نـو و تـازه بـه خـود مي گيـرد و سـاخت وسـاز 
جديـدي را طلـب مي کنـد )حجـت، 1384، ص 59(. 
نگاهـي بـه معمـاري غـرب پـس از رنسـانس و تامل در 
فراوانـي سـبک ها و شـيوه ها، حکايـت از تـالش معمار 
غربـي براي هدف سـازي و هدف يابي مـدام دارد. فوکو 
مي گويـد: »مـا بايـد سـرپيچي کنيـم از آن چيـزي که 
هسـتيم« )احمـدي، 1377، ص 64(؛ بنابرايـن انسـان 
مـدرن )سـکوالر( خـود بـه مـدد خـود، هويـت خويش 
را مي سـازد )حجـت، 1384، ص 58(. از ايـن رو هويت 
انسـان مدرن  متکثر و نشـات گرفته از عوامل متعددی 
اسـت که ايـن عوامل در قالب 3 مدل کلـی، خود آدمی 
را بـه عنـوان واحد کل می شناسـاند. تعريفـی از هويت 
انسـان زيسـته در جامعـه مـدرن و ارتبـاط بـا محيـط 
خـارج، کـه تاکنون تحـت عنـوان هويت متکثـر عنوان 
گرديـد، بـا توجـه بـه ديدگاههـا و موضوعـات مطـرح 

مطابـق جدول شـماره 3 ريشـه يابی شـده اسـت.
بـه ايـن ترتيـب در يـک جمع بنـدی می تـوان رابطـه 
هويـت بـا انسـان زيسـته در جامعه سـنتی و مـدرن را 

مطابـق جـدول 4 مشـخص نمـود.
بـا توجـه بـه مـوارد پيـش گفتـه تصاويـر 2 و 3 مدلـی 
شـماتيک از انسـان زيسـته در جامعـه مـدرن و جامعه 

سـنتی و مفهـوم هويـت در نـزد او می باشـد.
بنابرايـن بـه طـور کلـی می تـوان گفـت کـه محيـط 
سـاخته شـده هـر چه هسـت، )اعـم از محيط مـادی و 
اجتماعـی يـا محيـط درون و بيرون( بر شـخصيت فرد 
تاثيـر می گـذارد و از آن تاثيـر می پذيـرد در واقع ميان 
فـرد و مـکان رابطـه ای متـوازن و عميق تـر از صـرف 

بـودن يـا تجربـه کـردن آن مـکان برقرار اسـت. 
رابطه هويت و محیط 

بـراي ايـن کـه محيـط را بتـوان درک کرد محيـط بايد 
خوانـا و آشـنا باشـد )لينـچ، 1374، ص 12(. به عبارت 

کيفيتهای طراحی مربوطهنيازهای انسانی

تسـهيالت و تجهيـزات کافـی، آسـايش )دمـا، آفتـاب، بـاران، تنظيم اقليمـی خرد( نيازهای فيزيولوژيک
اسـتحکام تعـادل مبتنـی بر بوم شناسـی

ايمنی معابر، نظارت و مراقبت، محرميت، نفوذپذيری و انعطاف پذيرینيازهای ايمنی
هويت، حس مکان، تسهيالت اجتماعی، خوانايی، تناسب بصرینياز به تعلق داشتن
حس تعلق به فضا، فرديت و تعلق داشتن به گروهنياز به قدر و احترام
فرصت های برای شخصی سازی فضا و مشارکت در طراحی، تنوعنياز به خود شکوفايی

نما و منظر، غنانياز به زيبايی

جدول 2. برگردان نیازهای انسان به کیفیت های طراحی، ماخذ: گلکار، 1380، ص 52.

شکل گيری شخصيت و هويت فردی
نوع نگرشانواع هويتهای متکثر انسان مدرن

رفتار انسان تاثيرگذار بر محيطجنبه های درونی و غريزی فرد شکل دهنده به مفهوم هويت انسان مدرن
محيط تاثيرگذار بر رفتار انسانمحيط مادی و اجتماعی شکل دهنده به مفهوم هويت انسان مدرن
توازن انسان و محيطمحيط درون و بيرون شکل دهنده به مفهوم هويت انسان مدرن

جدول 3. نگرش ها در شکل گیری شخصیت و هويت فردی در ارتباط با محیط خارج، ماخذ: با برداشتی از )پورجعفر و 
همکاران، 1390، ص 13.
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ديگـر خوانايـي »يعنـي ايـن کـه شـهر تـا چـه انـدازه 
مي توانـد بـه وضـوح درک شـود، و از نظـر ذهنـي قابل 
شناسـايي باشـد، سـاکنين آن، آن را در زمـان و مـکان 
بـه تجسـم درآورنـد و تـا چه انـدازه آن سـاختار ذهني 
بـا ارزشـها و مفاهيـم جامعـه در ارتبـاط اسـت. يعنـي 
انطبـاق محيـط بـا توانايی هـای احساسـي و ذهنـي و 
سـاختارهاي فرهنگـي« )لينـچ، 1376، ص 152( کـه 
منظـور همـان سـنجش با ذهنيات اسـت که اگـر با آن 
معيارهـا قابل شناسـايي نباشـد قابـل ادراک نيسـت يا 
بـي هويّتي اسـت. راپاپورت در تعريفـی جامع  از محيط 
آن را حاصـل برقـراری ارتبـاط معنـادار می دانـد. در 
نظـر او »محيـط ممکـن اسـت بـه عنـوان يکسـری از 
ارتبـاط - بيـن اشـيا و اشـيا، اشـيا و انسـان و انسـان و 
انسـان- ديده شـود. ايـن ارتباطات منظـم و دارای الگو 

و سـاختار هسـتند« )راپاپـورت، 1384، ص 34(. 
گيفـورد محيـط را بررسـی متقابل بيـن فرد و قـرارگاه 
فيزيکـی وی تعريـف می کنـد. به عقيـده وی در چنين 
تاثيـر متقابلـی، فـرد محيـط را دگرگـون می کنـد. و 

هم زمـان، رفتار و تجـارب وی بوسـيله محيط دگرگون 
می شـود. )مرتضـوی، 1380، ص 46(.

تعامـل  برقـراری  حاصـل  را  محيـط  نيـز  پارکينسـن 
افـراد و مـکان کالبـدی می دانـد و می گويـد:  ميـان 
»محيـط سـاخته شـده چيـزی بيـش از سـاختمانها را 
در برمی گيـرد. ايـن امـر نتيجـه تعامل بسـيار پيچيده 
ميـان مـردم و مـکان اسـت« )پارکينسـن، 1380، ص 
77(؛ بـه عقيـده هيـوم تمـام اقدامـات بشـر در مراحل 
مداخلـه و شـکل دادن بـه محيـط مصنـوع بـه گونه ای 
در جهت پاسـخ گويی به نيازهای انسـانی اسـت. هويت 
محيـط بيشـتر متوجـه ارضـای ذهنـی و عاطفی بشـر 
هسـتند تـا نيازهـای که بـه جسـم وی سـروکار دارند. 
وقتـی چيـزی در محيـط وجـود نداشـته  باشـد، نيـاز 
بـه هويـت محيـط بيشـتر احسـاس می شـود. بعـد از 
نيازهـای فيزيولوژيکـی، امنيت يکی از نيازهای اساسـی 

است. انسـان 
بازنمـود نيـاز بـه امنيـت در طراحـی محيـط در قالـب 
نشـانه های در فرم هـای مصنـوع ظاهـر می شـوند، اين 

مولفه های مشترک انسان 
انسان زيسته در جامعه مدرنانسان زيسته در جامعه سنتیجامعه سنتی و مدرن

يک مبدا و يک مرکز مشتمل بر کمال، هستی و غايت جهان
پاکی، ازلی و تماميت

برهه ای ميان تولد و مرگ بدون هيچ 
غايت و فرجام و وعده و معادی

دست يابی به بهشت موعود و جهان غير اهداف زيست
مادی

کام گرفتن از جهان مادی )زيرا هدفی 
جز آن نمی شناسد(

اصول زيست )شخصيت و 
هنجارهای اجتماعی(

پيروی از اصول الهی با سمت و سوی 
آميخته به رياضتها، رعايتها، خودداری ها 

و بردباری ها 

پيروی از اصول مطابق با توافق 
انسان ها و تابع قراردادهای اجتماعی و 

عدم اعتقاد به رياضت، عقوبت 

هويت
ذات الهی مقدم بر وجود انسان + هويت 

در جامعه سنتی واحد، پايدار و الهی 
)ايمان به غيب(

وجود انسان مقدم بر هر پديده ای 
+ هويت در جامعه مدرن متکثر و 

اکتسابی

هويت معماری
مظهر و محل تجلی اصول پايداری نظير: 
وحدت، حکمت، صداقت، قناعت و موارد 

مشابه.

مظهر اصول پويا، متکثر و گذرای عصر 
جديد نظير: اختالط ها و غيره.

جدول 4. مقايسه رابطه هويت با انسان زيسته در جامعه سنتی و جامعه مدرن، ماخذ: نگارندگان.
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فرم هـای مصنـوع1 نيازهـای را کـه بـه آن اشـاره دارند 
)يزدانـی و همـکاران،19،1387(  بـرآورده می سـازد.  
يـا  و  ديگـر  برداشـتی  تعبيـری  بـه  هويـت محيطـی 
ترکيبـی از هويـت کالبـدی و هويـت مکانی اسـت. اين 
مفهـوم عمدتـاً سـيمای بصـری سـکونتگاه ها، شـهر و 
بسـتر طبيعـی را مـد نظـر قـرار می دهـد. در برخـی از 
مطالعـات، مفهـوم هويـت محيطـی منحصـر بـه حفظ 
شـرايط طبيعـی بسـترهای مکانـی اسـت و کمتـر بـه 

ساير ابعاد سکونتگاه ها می پردازد.   
بنابرايـن بـا توجه بـه ديدگاههـا و نظريـات پيش گفته 
الزمـه شـناخت هويـت محيطی شـناخت محيـط، فضا 
و مـکان و تاثيرات آن بر انسـان و رفتـار او، رهيافتی در 
جهـت درک هويـت در کالبد و شـهر )محيـط مصنوع( 
می باشـد. زيـرا، »هـر فضـا و مـکان، بـه عنـوان يـک 
منبـع هويـت اسـت و گـروه هايـي را کـه در آن قـرار 
مي گيرند هويت مي بخشـد« )ربانـی، 1381، ص 37(. 
مـکان و فضـا بـه سـبب خصلتهـای مرز پذيـری، قابـل 
تحديـد بـودن، تمايز و ثبات داشـتن و تعلـق به گروه از 
مهمتريـن عواملی هسـتند کـه نيازهای هويتی انسـان 
را از طريـق القـای امنيـت و آرامـش تاميـن می کننـد 
)دريايی لعـل و حوصله دارصابـر، 1389، ص 15(؛ بنابرايـن، 

بـه بررسـی مولفه هـای هويت سـاز در محيـط يعنـی 
فضـا، مـکان و تاثيـرات آن بـر انسـان و رفتارهـای او 

پرداختـه می شـود.
فضا

در يـک جمع بنـدی کلـی می تـوان فضـا را قسـمتی از 
واقعيـت محيط دانسـت کـه در رده عينيت قـرار گرفته 
اسـت و ماننـد سـاير پديده هـای در رده عينيـت، واجد 
فـرم و عملکرد اسـت و نه تنهـا در تعامل با انسـان قرار 
می گيرد بلکه انسـان توسـط فرآيند ادراک مشـخصات 
عينيـت مزبـور را بـه کمـک حـواس بـه مغـز منتقـل 
می کنـد و پـس از انطبـاق بـا اندوخته هـای قبلـی در 

تصوير 2. مدل شماتیک از انسان زيسته در جامعه مدرن و 
هويت متکثر او، ماخذ: نگارندگان.

تصوير 3. مدل شماتیک از انسان سنتی و هويت واحد او؛ 
ماخذ: نگارندگان.

تصوير 4. محیط خوانا و بی هويت از منظر طراحی محیط، 
ماخذ: نگارندگان.

 1. در اين بيان مفهوم امنيت با مفهوم نشانه گذاری فضا به منظور تسهيل در درک فضا و خوانايی و در نتيجه شناخت و تاثيرش در حس امنيت مترادف 
)2003,11,wong( .بيان شده است
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حافظـه خـود بـه ارزيابـی و شناسـايی آن می پـردازد. 
)مباحـث مربـوط بـه هويـت در روانشناسـی فـردی( 
سـپس بـا تعاملی ميـان انسـان و محيط )يعنـی ادراک 
و رفتـار( آن را تجربـه نمـوده تـا ذهنيتی از آن بدسـت 
آورد. و واجـد ذهنيتـی در قالـب يـک تصويـر ذهنـی 

گردد. 
مفهـوم فضـا از ديـدگاه پديدارشناسـانه1 بديـن گونـه 
اسـت کـه؛ محيـط اطـراف انسـان توسـط پديده هـای 
فراوانـی تحـت عنوان »واقعيت« اشـغال شـده اسـت. و 
انسـان تنهـا بخشـی از ايـن واقعيتهـا را درک می-کند. 
و بـه ايـن واقعيتهای قابـل درک »عينيـت« می گويند. 
بديـن ترتيـب کـه اگـر واقعيـت همـان محيـط فـرض 
شـود و محل يا جـا را اطالعاتی از رده واقعيت دانسـت. 
فضـا بخـش گزينش شـده ای از اطالعات محيط اسـت 

که به آن محل خاص مرتبط است.  
تعامل انسان و فضا

بـه طـور کلـی رابطـه بيـن انسـان و فضـا يـک رابطـه 
متقابـل اسـت و از دو جنبـه دارای اهميـت می باشـد: 
1- تاثيـرات رفتـار بـر فضـا، 2- تاثيـرات فضا بـر رفتار.

1. »تاثیـرات رفتـار بـر فضـا«: از آنجـا کـه فضـا 
بـا مـردم و رفتارهايشـان  بايـد  پديـده ای اسـت کـه 
در نظـر گرفتـه شـود. رفتـار مـردم در فضـا اصـوال بـر 
کيفيـت  می گـذارد.  تاثيـر  فضـا  کيفـی  خصوصيـات 

واژه ای اسـت کـه در ارتبـاط بـا انسـان معنـی پيـدا 
می کنـد. )وحيـد،75،1387( بنابرايـن می تـوان بيـان 
کـرد کـه فضـا بخشـی از ويژگيهای خـود را که شـامل 
خصوصيـات کيفی آن می باشـد، از تاثيـرات رفتار مردم 

در آن فضـا بـه امانـت می گيـرد.
2.»تاثیـرات فضـا بر رفتـار«: ترديـدی نيسـت که 
فضـا به عنـوان بخش عينی محيـط، می تواند بـر رفتار 
اثـر بگـذارد. اگـر چـه تاثيـرات فضا بـر رفتـار، قطعی و 
منحصـر نيسـت )بروز رفتـار در فضا به شـرايط ديگری 
نيـز وابسـته اسـت1( ولـی قطعا فضـا می توانـد تاثيرات 
غيرقابـل انکاری بـر رفتار بگذارد )وحيـد، 1387، صص 

.)76-75
دريافـت  محيـط  از  کـه  پاسـخی  براسـاس  رفتارهـا 
می کننـد، می تواننـد تقويـت يـا تضعيـف شـوند. ايـن 

نوع نگرشنظريه پردازان
محيط حاصل ارتباطات منظم، الگومند و ساختاریراپاپورت
محيط متاثر از فرد و قرارگاههای فيزيکی اوگيفورد

محيط حاصل برقراری تعامل فرد با مکان کالبدیپارکينسن
محيط برآورده کننده نيازهای انسانهيوم

جدول 5. نگرشها در شکل گیری هويت و محیط از ديدگاه نظريه پردازان، ماخذ: 
نگارندگان.

 گان.پردازان، ماخذ: نگارندگيري هويت و محيط از ديدگاه نظريهنگرشها در شكل. 5جدول 
 نوع نگرش پردازاننظريه
 محيط حاصل ارتباطات منظم، الگومند و ساختاري راپاپورت

 قرارگاههاي فيزيكي اومحيط متاثر از فرد و  گيفورد
 محيط حاصل برقراري تعامل فرد با مكان كالبدي پاركينسن

 محيط برآورده كننده نيازهاي انسان هيوم
 

فضا و مكان و تاثيرات آن بر انسان و  محيط،بنابراين با توجه به ديدگاهها و نظريات پيش گفته الزمه شناخت هويت محيطي شناخت 
 هويت منبع يك عنوان به مكان، و فضا هر« زيرا،. باشددرك هويت در كالبد و شهر (محيط مصنوع) مي رفتار او، رهيافتي در جهت

پذيري، مكان و فضا به سبب خصلتهاي مرز ).37، ص 1381 (رباني، »بخشدمي هويت گيرندمي قرار آن در كه را هايي گروه و است
از مهمترين عواملي هستند كه نيازهاي هويتي انسان را از طريق القاي امنيت قابل تحديد بودن، تمايز و ثبات داشتن و تعلق به گروه 

ساز در محيط يعني فضا، هاي هويت، به بررسي مولفهبنابراين )؛15، ص 1389 دارصابر،لعل و حوصله(دريايي كنندو آرامش تامين مي
 شود.مكان و تاثيرات آن بر انسان و رفتارهاي او پرداخته مي

 
 فضا
هاي در توان فضا را قسمتي از واقعيت محيط دانست كه در رده عينيت قرار گرفته است و مانند ساير پديدهبندي كلي ميك جمعدر ي

گيرد بلكه انسان توسط فرآيند ادراك مشخصات عينيت قرار ميرده عينيت، واجد فرم و عملكرد است و نه تنها در تعامل با انسان 
-هاي قبلي در حافظه خود به ارزيابي و شناسايي آن ميكند و پس از انطباق با اندوختهز منتقل ميمزبور را به كمك حواس به مغ

پردازد. (مباحث مربوط به هويت در روانشناسي فردي) سپس با تعاملي ميان انسان و محيط (يعني ادراك و رفتار) آن را تجربه نموده 
 ب يك تصوير ذهني گردد. تا ذهنيتي از آن بدست آورد. و واجد ذهنيتي در قال

 
6Fمفهوم فضا از ديدگاه پديدارشناسانه

بدين گونه است كه؛ محيط  1
» واقعيت«هاي فراواني تحت عنوان اطراف انسان توسط پديده

اشغال شده است. و انسان تنها بخشي از اين واقعيتها را درك 
گويند. بدين مي» عينيت«كند. و به اين واقعيتهاي قابل درك مي

كه اگر واقعيت همان محيط فرض شود و محل يا جا را  ترتيب
اي از اطالعاتي از رده واقعيت دانست. فضا بخش گزينش شده

 اطالعات محيط است كه به آن محل خاص مرتبط است. 
ه واقعيت، محيط، فضا و مكان اطالعاتي در رد .5تصوير 

 گان.نيت و ذهنيت، ماخذ: نگارندعي

                                                            
باشد. (يعني چگونگي وجود انسانها در ارتباط با نقطه تمركز پديدارشناسي، مفهوم جدايي ناپذير انسان (ذهن) و جهان (عين) مي  1

است. زيرا  محيطي، زيست جهان و مكان از اهميت بسزايي برخوردار -باشد) براي محققان پديدار شناس حوزه علوم رفتاريجهان مي
هر دو آنها به طور همزمان انسان و جهان را در كنار يكديگر قرار داد و وجوه فضايي، فيزيكي و محيطي وقايع و زندگي انسان را بيان 

 ).14، ص 1390 كنند. (پورجعفر و همكاران،مي

تصوير 5. محیط، فضا و مکان اطالعاتی در رده واقعیت، 
عینیت و ذهنیت، ماخذ: نگارندگان.

 1. نقطه تمرکز پديدارشناسی، مفهوم جدايی ناپذير انسان )ذهن( و جهان )عين( می باشد. )يعنی چگونگی وجود انسانها در ارتباط با جهان می باشد( برای 
محققان پديدار شناس حوزه علوم رفتاری- محيطی، زيست جهان و مکان از اهميت بسزايی برخوردار است. زيرا هر دو آنها به طور همزمان انسان و جهان 

را در کنار يکديگر قرار داد و وجوه فضايی، فيزيکی و محيطی وقايع و زندگی انسان را بيان می کنند. )پورجعفر و همکاران، 1390، ص 14(.
2. اگرچه محيط امکان بروز يا تجديد رفتارهای را فراهم می آورد، ولی تعيين کننده نهايی رفتار فرد و جامعه است. بنابراين رفتار فرد و جامعه از نحوه 
تعامل با ديگران و محيط شکل می گيرد و در يک جريان خوب اين محيط می تواند زمينه ای به وجود آورد تا فرد به بهترين شکل رنگ و بوی تعلق  گيرد. 

)پورجعفر و همکاران،13،1390(
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بـدان معنـا اسـت که کيفيـت و کميـت فضـا می تواند 
بـرای مـردم الگـوی رفتـاری تعييـن نمايـد. از ايـن رو 
از زمينـه رفتـار اسـت و می توانـد در  فضـا قسـمتی 
کنتـرل رفتـار، يعنـی القـا يا حـذف رفتار نقش داشـته 
باشـد. بنابرايـن می تـوان بـرای فضا نقشـی القـا کننده 
يـا تشـويق گر قائـل شـد.1 از آنجـا کـه محيـط شـامل 
در  کـه  اسـت  رفتـاری  قرارگاههـای  از  مجموعـه ای 
درون يکديگـر قـرار گرفتـه و بـا هـم فصول مشـترکی 
دارنـد. عناصـر اصلـی ايـن قرارگاه های رفتـاری، الگوی 
شـاخص رفتـار و محيط فيزيکی اسـت )لنـگ، 1391، 

.)117 ص 
 الکسـاندر پـس از اشـاره بـه »کيفيتـی بی نـام« کـه 
موجـب زنـده مانـدن بناهـا و شـهرها می شـود چنيـن 
عنـوان می کنـد کـه »بـرای تعريـف ايـن کيفيـت در 
بناهـا و شـهرها، بايـد کار را بـا درک اين مطلب شـروع 
کـرد کـه هويـت هـر فضـا از تکـرار مسـتمر الگوهـای 
خاصـی از رويدادهـا در آن مـکان حاصـل می شـود.« 
)الکسـاندر، 1385، ص 65(؛ بنابرايـن از آنجـا کـه هـر 
فضـا بـراي سـاکنانش از يک هويـت و سـاختاری واحد 
برخـوردار اسـت )فيالکـوف، 1382، ص 62(؛ می تـوان 
تاثيـر متقابـل آنهـا را بـه صـورت شـماتيک در تصويـر 

3-3 مشـاهده نمـود.  
مکان

مـکان عنصـر اصلـی هويـت سـاکنان آن در محيـط 
بـه  می توانـد  مـکان  شـناخت  بـا  انسـان  می باشـد. 
شـناخت خـود نايـل شـود. يکـی از علـل سـرگردانی 
انسـان امـروز نپرداختن به مفهوم مـکان و از آن ره نبود 

هويت مکانی اسـت )سـادات حبيبـی، 1387، ص 39(. 
مفهوم مکان از ديدگاه پديدارشـناختی )پديده شناسـی 
هوسـرل ( بدين گونه اسـت کـه؛ براسـاس تعريف فضا، 
و  فـرم  دارای  و  قـرار می گيـرد،  کـه در رده عينيـت 
عملکـرد می باشـد. چنانچـه فضـا بـرای انسـان معنای 
خاصـی به همراه داشـته باشـد و در ذهـن، خاطراتی را 
ايجـاد کنـد، ذهنيت جـای خود را باز می کنـد و فضا از 
پديـده ای عينـی به موجـودی ذهنی، تبديـل می گردد 
کـه »مـکان« نـام دارد، نکتـه مهم اين اسـت که ذهنی 
بـودن مـکان به معنای آن نيسـت که مـکان فاقد فرم و 
عملکـرد اسـت، بلکه مکان عينيتی اسـت کـه عالوه بر 
فـرم و عملکـرد دارای ويژگيهـای معنايی نيز می باشـد 
در واقـع مـکان محـل تالقـی فـرم، عملکـرد و معنـای 
فضـا می باشـد )وحيـد، 1387، ص 77(. رلـف معتقـد 
اسـت کـه يـک مـکان موقعـی فراتـر از يک فضا اسـت 
کـه واجد سـه خصوصيـات محدوده کالبـدی، فعاليت و 
معنـا باشـد. و در ايـن ميان معنا را جـز اصلی و الينفک 
 1976,Relph( .و صعب الوصـول ايـن گـروه می دانـد
بـه  آن می تـوان  از مشـخصه های  کـه   )1974,tuan
حضـور انسـان و واجـد معنـا کـردن يک فضـا در ذهن 
ناظـر اشـاره نمـود که ايـن تعريف بـه صـورت »مکان= 
 Harrison &( می شـود.  بيـان  نيـز  معنـا«   + فضـا 

.)1996,6,Dourish
بنابرايـن مشـخصه مکان خـاص تر بودن آن نسـبت به 
فضـا و در هـم تنيدگـي آن با ارزشـهاي انسـاني اسـت. 
)رحمانـی، 1389، ص 88(؛  کارمونـا  نيـز در کتـاب 
خـود مـکان را يـک مثلـث سـه قطبـی حاصـل برآيند 

تصوير 6. تاثیرات فضا بر رفتار و برعکس و ارزيابی مفهوم هويت فضايی، ماخذ: 
نگارندگان.

 1. قاسمی، مرواريد، 1390، اهل کجا هستم، پايان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهيد بهشتی تهران )مشخصات کامل کتاب در قسمت فهرست 
منابع موجود می باشد(
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سـه عامـل فعاليت، فـرم و تصـور ذهنی می داند. شـهر 
نيـز همچـون هر پديـدة و محيط ديگـری دارای همين 
سـه مؤلفـه فـرم، عملکـرد و معنـا می باشـد. مـکان بـا 
سـاختار فـرم و عملکـرد کـه در آن رخ می دهد تعريف 
مـادی پيـدا می کند و با شـکل گرفتن تصويـر و خاطره 
آن در ذهـن انسـان و در طـول زمـان معنـا و روح پيـدا 

می کند )سادات حبيبی، 1387، ص 49(.   
همچنين تبديل سـه مولفه مذکور مـکان به کيفيتهای 

طراحی در جدول 6 مشـخص گرديده است.
هـر يـک از مولفه های مذبـور مـکان، کيفيتهای خاص 
مکانـی را ايجـاد می کنـد. بـه عنوان مثـال اسـتفاده از 
فهـم  و  ادراک  در  نمادهـا  و  نشـانه های خاطره انگيـز 
انسـان از مـکان بـه عنـوان تصويـر ذهنـی موثر اسـت. 
از ايـن رو ايـن نشـانه ها می تواننـد عالئـم آشـنا و يـا 
خاطره انگيـز بـرای مـردم باشـد و سـبب ايجـاد مفهوم 
مـکان )بـه معنـای احساسـات و درک فضـا( گردنـد 
)سـادات حبيبـی، 1387، ص 43(؛ شـولتز نيز مکان را 
فضـای احسـاس و درک شـده و با خاطره عجين شـده 

تلقـی می کند و بخشـی از معنای مـکان را در تجربه ها 
و حـاالت روحی انسـان جسـت و جـو می نمايـد. برای 
او مـکان همـان فضای زنده اسـت. )شـولتز، 1383، ص 

.)73
تعامل انسان و مکان )هويت مکان(

رابطه انسـان و مکان غيرقابل تفکيک و عجين شـده با 
هـم می باشـند. از نظـر کانتر مـکان نمی تواند مسـتقل 
و جـدای از انسـان در نظر گرفته شـود. )لنـگ، 1391، 
ص 15(. و وجـود انسـان بـه عنـوان مهم تريـن عامـل 
معنـا دهنـده بـه مـکان محسـوب می شـود. بـر ايـن 
اسـاس انسـان در اثـر پيونـد و ارتبـاط با مـکان، خود را 
جزئـی از مکان می داند و براسـاس تجربـه های خود از 
نشـانه ها، معانـی، عملکردها و شـخصيتها تصويرذهنی 
از آن مـکان بـرای خود می سـازد و مکان بـرای او قابل 

درک و فهـم می شـود )رحمانـی، 1392، ص 87(.
از ايـن رو مطابـق بـا تصويـر 8 مـکان تعييـن کننـده 
معنـای فضـا و جهـت دهنـده بـه رفتار انسـانی اسـت. 
رلـف ارتبـاط ميـان انسـان و مـکان را بـا عنـوان روح 

تصوير 7. مدل مفهومی مکان و اجزا آن، ماخذ: 
)1977a,Canter(

معيارهای سنجشمکان

خاطره و نمادگرايی، خوانايی و نمايانی، تجربه های حسی، ارتباطات روانی، ادراک، تصوير ذهنی
شخصی، جهانی

گوناگونی، سرزندگی، زنده بودن خيابان، نظاره کردن مردم، کافه فرهنگی، سرگرمی-های فعاليت
محلی- سنتی، ساعتهای فعاليت، فعاليتهای جاذب، معامله و اقتصاد

مقياس، مرکزگرايی، نفوذپذيری، نشانه ها، فضاهای ساخته شده، نسبتها، فضاهای عمومیفرم

)2006,Carmona( :جدول 6. مکان و معیارهای سنجش آن، پونتر و مونتگمری، ماخذ

تصوير 8. میزان تاثیر عینیت و ذهنیت بر رفتار انسان، 
ماخذ: نگارندگان.
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مـکان يـاد می کنـد و شـولتز آن را عاملـی می دانـد 
آن  نمـود  و  می گـردد  سـبب  را  روحـی  حالـت  کـه 
از  بسـياری  )Carmona,2006,99(؛  اسـت  ادراکـی 
رفتارهـای انسـان در محيـط بيـش از آنکـه در تاثيـر 
عينيـت محيـط »فضـا« قـرار گيرنـد، متاثـر از معنـای 
فضـا »مـکان« می باشـد. بنابرايـن پيوند ميان انسـان و 
مکان غيرگسسـتنی اسـت و در اين ميان حلقه اتصالی 

وجـود دارد کـه بـه آن  هويـت گوينـد.
پس هم انسان به مکان هويت می بخشد و هم مکان به 
انسان. از اين رو انسان را با مکان پيوند می زند و مکان 
و انسان دو جزء جدايی ناپذير از هم می شوند. بدين 
ترتيب مکانی، که با ذهن انسان رابطه برقرار می کند 
و قابل به ياد آوردن و جزئی از ذهن او می شود حتی 
اگر ديگر بازگشتی به آن صورت نپذيرد. طبق نظريات 
مکتب گشتالت ذهن انسان متشکل از ادراکات کلی 
معناداری می شود که اين ادراکات از طريق تداعی با 
يکديگر ارتباط يافته و بدين گونه پديده ها را تفسير 
می کنند. )سادات حبيبی، 1387، ص 44(.  

بـر عناصـر کالبـدي شـامل فعاليـت و  مـکان عـالوه 
تصـورات ذهنـی بـا پيام هـا، معانـي و رمزها کـه مردم 
براسـاس نقـش هـا، توقعـات، انگيزههـا و ديگـر عوامل 
آن را رمزگشـايي و درک مـي کننـد و در مـورد آن 
بـه قضـاوت مـي پردازنـد. ايـن حـس کلـي کـه پـس 
از ادراک و قضـاوت نسـبت بـه محيـط خـاص در فـرد 
بـه وجـود مـي آيـد هويـت مـکان  ناميـده مي شـود. 

لينـچ حـس مـکان )بـه مثابـه هويـت مـکان( را عاملی 
ارتبـاط  مـکان  و  انسـان  ميـان  کـه  می شـمارد  بـر 
برقـرار کـرده و وحـدت بـه وجـود مـی آورد. او اعتقـاد 
دارد کـه فضـا بايـد هويـت قابـل ادراکی داشـته و قابل 
شناسـايی و بـه يـاد ماندنـی و نمايـان باشـد تـا حـس 
مـکان ايجـاد شـده و ارتباط انسـان و مکان بـه وحدت 
انجامـد )لينچ،1376(. از نظر نوربرگ شـولتز، نيز حس 
مـکان در مکانهايی يافت می شـود که دارای شـخصيت 
مشـخص و متمايز هسـتند )دارای هويت مـکان( و اين 
شـخصيت مشـخص از چيزهايـی ملمـوس کـه دارای 
مصالـح، شـکل، بافـت و رنـگ هسـتند، سـاخته شـده 
اسـت. )کاشـی و بنيـادی، 1392، ص 45(؛ بنابرايـن با 
در نظـر گرفتـن اين موضـوع که حس مـکان، تنها يک 
راه سـاده بـراي توضيـح نحـوه ادراک يـا دريافت مکان 
توسـط فرد نيسـت بلکه مفهومي ارزشـي و چند بعدي 
اسـت )Stefanovic,44-31,1998(. بنابرايـن هويـت 
بـه عنـوان يکـی از راهکارهـای ايجـاد و برقـراری حس 
مـکان در مکانهـا و فضاهـا و بوجود آورنـده وحدت بين 

انسـان و مـکان می باشـد.
و  ذهنـی  تصويرهـای  در  را  مـکان  معنـای  رلـف 
خاطره هـای مـردم آن را موثرتريـن عامـل در هويـت 
در  مکانهـا  معنـای  کـه  زمانـی  »تـا  می دانـد.  مـکان 
سـاختار فيزيکـی و فعاليتهايـی کـه در آن رخ می دهد 
جسـتجو شـود، چيزی يافت نمی شـود، بلکـه بايد معنا 
را در تصويرهـای ذهنـی و تجربه هـای انسـانها از مکان 

تصوير 9. مثلث تعامالت انسان و مکان، 
ماخذ:نگارندگان.

تصوير 10. مدل مفهومی حس مکان و اجزاء آن، ماخذ: 
)1998,97,Montgomery(
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 .)43 حبيبـی، 1387، ص  )سـادات  کـرد«  جسـتجو 
ادوار رلـف بـرای هـر مـکان سـه نشـانه هويـت مکانـی 
می دانـد کـه معـرف حـس مـکان نيـز هسـتند گرچه 
بـرای او حـس مـکان چيـزی فراتـر از ايـن سـه حـس 
)سـاختار فيزيکـی، فعاليـت، معنـا( اسـت امـا اين سـه 
را در ايجـاد حـس مـکان در مـردم تاثيرگـذار می دانـد 

 .)2006,99,Carmona(
بنابـر جـدول فـوق بـا قرارگيری مفهـوم معنا بـه جای 
تصويـر ذهنـی، که رلف آن را بيشـترين عامل تاثيرگذار 
ماننـد  عواملـی  می دانـد،  مـکان  هويـت  و  حـس  در 
خاطـره و نمادگرايـی، خوانايـی و نمايانـی، تجربه هـای 
حسـی، ادراک و ارتبـاط روانـی با مـکان را در دو جنبه 
شـخصی و جهانـی يا فـردی و گروهی مطـرح می کند. 
رويدادهـا،  گوناگونـی  ماننـد  عواملـی  فعاليـت،  در 
سـرزندگی کـه لينـچ هـم در عوامل شـکل خوب شـهر 
بـه آن اشـاره می کنـد. بـا در نظـر گرفتـن عملکردهـا 
و توانايی هـای انسـان در طراحـی شـکل شـهر تفسـير 
می شـود. همچنين فعاليتهای ماننـد بازی-های محلی 
و سـنتی و خرده فروشـی ها و ميـزان کسـب درآمـد را 
از عوامـل تاثيـر گـذار در زنـده بـودن مـکان و از طرفی 

هويـت آن می داننـد. 
از نظـر فـرم نيز، ميـزان نفوذپذيری و فضاهـای عمومی و 
نسـبت فضای سـاخته شـده به فضاهای بـاز و مرکزگرا 
يـا همـان گره هـای لينـچ می تواننـد در ايجـاد حـس 
مـکان در مـردم تاثيرگـذار باشـد. شـولتز نيـز در ايـن 
خصـوص بيـان مـی دارد کـه مکانهـای بـا معنا سـبب 
ايجـاد تصاويـر ذهنی روشـن و بـا هويت برای شـخص 
فعاليتهـای  و  می گـردد. شـولتز همچنيـن مشـارکت 
گروهـی را، موجـب بـا کيفيت شـدن مـکان می داند. و 
فـرم را نيز رابطه بيـرون با درون به معنای اهميت دادن 

بـه ويژگی هـای محيـط و توجـه داشـتن بـه عناصـری 
ماننـد سـقف، ديـوار و کف که بوجـود آورنـده ی درون 
و در عيـن حـال سـامان-دهنده بيرون هسـتند را اصل 
قـرار می دهـد. او معتقد اسـت که اين عوامـل می تواند 
بسـتر الزم را بـرای ارتبـاط برقـرار کـردن بـا انسـان و 
زنـده شـدن پيـدا کنـد )سـادات حبيبـی، 1387، ص 

 .)43
مولفه های هويت مکان

ايـن مولفه هـا بـه صـورت عوامـل کالبدی، احساسـات 
و معانـی و فعاليتهـا می باشـند کـه عوامـل کالبـدی 
از نظـر فريتـز اسـتيل عوامـل مؤثـر در ادراک و حـس 
مـکان، اندازه مـکان، درجه محصوريت، تضـاد، مقياس، 
تناسـب،مقياس انسـاني فاصلـه، بافت، رنگ، بـو، صدا و 
تنـوع بصـری اسـت )Steele,1981( و عوامـل معنايی 
بـر طبـق نظريه هـای شـولتز، رلـف و لينـچ می بايد در 
خاطـره و نمادگرايـی، خوانايـی و نمايانـی، تجربه هـای 
حسـی، ارتباطـات روانـی، ادراک فـردی و گروهـی و 
فهميـدن جسـتجو نمـود )سـادات حبيبی، 1387، ص 
45(؛ لـذا کـه در واقع مـکان، زماني معنا پيـدا مي کند 
کـه درک حسـي از آن صورت گرفتـه و تصويري ذهني 
از خـود بر جاي گذاشـته باشـد. بدين ترتيـب فضاهايی 
در ذهـن شـهروندان مانـدگار می شـود کـه از خوانايـی 
مسـير يـا اماکـن موجـود و امـکان بـه خاطـر سـپردن 
آنهـا توسـط ناظـر در عيـن حـال بازشناسـی مسـير 
تـا تشـخيص  باشـند  برخـودار  و جهت يابـی درسـت 
آن بـراي مـردم سـخت نباشـد. در واقـع اينهـا عواملی 
هسـتند کـه همـه و همـه در ايجـاد يک تصويـر ذهني 
در شـهروندان کمـک می نماينـد )بازوندی و شـهبازی، 

1393، صـص 38-37(.
از ديگـر ويژگيهـای مـکان کـه سـبب ارتقـای حـس 

معيارهای سنجشحس مکان
همکاری فرهنگی، عملکردهای ادراکی، تشخيص و ارزيابی کيفیمعنا

استفاده از مکان، روانی پياده رو، روانی نقليه، رفتار، الگو، خوانايی، بو و صدافعاليت
منظر شهری، چشم انداز، نفوذپزيری، شکل ساخت، مبلمانساختار فيزيکی

)2006,Carmona( :جدول 7. حس مکان و معیارهای سنجش آن، پونتر و مونتگمری ماخذ
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می تـوان از مفهـوم »هويـت کالبـدی« نيـز اسـتفاده 
نمـود )اصانلـو، 1391، ص 85(.

بررسـی مفهـوم هويـت و کالبـد بـه صـورت جداگانـه 
در حوزه هـای معنـای عـام )ادبيـات غيـر تخصصـی( و 
خـاص )ادبيـات تخصصـی معمـاری و طراحی شـهری( 

دارای معانـی زيـر می باشـد:
1-تمايز/ تشـابه؛ بـه معنای تمايـز از غير و تشـابه با 
خـودی؛ در ادبيـات معمـاری و طراحی شـهری معاصر، 
هويـت جايـگاه خاصـی دارد و مفهـوم آن را می تـوان 
بـه طـور ضمنـی يـا بـه صراحـت در تعريـف مهمترين 
)نظيـر:  شـهر  کالبـدی  کيفيـت  ارزيابـی  معيارهـای 
زمينه هـای تاريخـی، کالبـدی و اجتماعـی- فرهنگـی( 
جسـتجو نمـود. مفاهيمی چـون خوانايـی، معنی، حس 
مکان و شـخصيت مسـتقيماً بـه مفهوم تمايـز و تفاوت 
مکانـی مربـوط شـده، بـر حفـظ آن تاکيـد داشـته اند 
و آن را يکـی از صفـات مهـم کيفـی شـهر می داننـد 

)ميرمقتدايـی، 1383، ص 32(.
2-تـداوم/ تحـول؛ بـه معنـای پيونـد بـا گذشـته و 
عـدم انقطاع )تداوم معنی و ارزشـهای خـودی( در عين 
نـوآوری و خالقيـت بـا توجـه بـه شـرايط زمانـه )خود 
مانـدن ولـی همـان نمانـدن(؛ مفهـوم تـداوم در عيـن 
تحـول را می تـوان بـه خوبـی در يافته های کريسـتين 
نوربـرگ شـولتز مشـاهده کـرد. بـه اعتقاد او مـکان هم 
ثبـات دارد و هـم برخوردار از تغييرپذيری اسـت، و اين 
نکتـه ای نيسـت کـه بـه آسـانی دريافتنی باشـد. ثبات 
همـان روح مـکان اسـت و بـه تعبيـری همـان ارتبـاط 
ويـژه آن مـکان بـا فضا، فرم و صورتهای بـه کار رفته در 

مـکان می گـردد، فعاليتهـا و تعامـالت بيـن انسـان- 
 )1976,Relph( اسـت.  انسـان  انسـان-  و  مـکان 
بـه  مـکان  بـا  مرتبـط  اجتماعـی  تعامـالت  بنابرايـن 
می شـود  تلقـی  فعاليتهـا  از  زيرمولفـه ای  عنـوان 
)turner,2006,204-217( جنيفـر کـراس نيز عوامل 
مؤثـر بـر حـس مـکان را چگونگـي رابطـه بـا مـکان و 
حـس اجتمـاع مي دانـد و رابطـه بـا مکان را بـه صورت 
روايتـي،  عقيدتـي،  معنـوي،  نامـه اي،  زندگـي  هـاي 
مي کنـد  دسـته بندي  اجبـاري  وابسـتگي  و  مـادي 
کـه بـا عواملـي ماننـد هويـت، درونيـت و رضايتمندي 
پنـج تـراز مختلـف از حـس مـکان را ايجـاد مي کننـد 

 .)115-1998,93,Montgomery(
عـالوه بـر مطالـب گفتـه شـده، بـا توجـه بـه نظـرات 
کرمونـا، طريقـی کـه مکان هـا در طول زمان به وسـيله 
آن اداره شـده و کنتـرل می شـوند، نيـز موثـر بـر حس 
بديـن  )Carmona,2007,102(؛  می باشـد.  مـکان 
ترتيـب تأميـن فعاليـت هـا از فضـا بـا رضايتمنـدي از 
ويژگيهـاي متغيـر محيـط ماننـد دمـا، صـدا و امـکان 
انجـام فعاليت هاي فـردي و تعامالت اجتماعي توسـط 
عناصـر ايسـتاي محيط ماننـد ابعاد، تناسـبات و فرم ها 

بـه وجـود مـي آيد.
هويت کالبدی  

 يکی از روشـهای مطالعه هويت محيط مصنوع روشـی، 
صرفـاً کالبـدی اسـت. از آن جـا کـه هويـت در مباحث 
کالبـدی، بـه مفهوم نوعـی حس و درک انسـانی مطرح 
نيسـت، ولـی در عيـن حـال در برگيرنـده انديشـه هـا، 
باورهـا، فعالّيتها و سـطح فرهنگ جامعه اسـت. بنابراين 

تصوير 11. مفاهیم و مولفه های مشترک مکان و هويت 
مکان، ماخذ: نگارندگان.

تصوير 12. حس مکان و حوزه های معنايی آن، ماخذ: 
نگارندگان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

152

آن، و تغييرپذيـری و بی ثباتـی مـکان بـه دليـل نياز به 
تاويـل و بـاز تاويـل مکان به شـيوه های مختلـف و چه 

بسـا متضـاد. )ميرمقتدايـی، 1383، ص 33(.
اجـزاء  ميـان  پيونـد  معنـای  بـه  3-وحدت/کثـرت 
متفـاوت، ناهمگـون و حتـی متضـاد، به گونـه ای که در 
کنـار هـم يـک کل را بـه وجـود بياورنـد، دسـت يافته 
اسـت؛ )ميرمقتدايـی،1383، ص 33(. تعبيـر وحـدت 
در کثـرت در بسـياری از متـون تخصصـی آمده اسـت. 
در ايـن متـون، بـر لـزوم شـکل گيری يـک کل واحـد 
از اجـزا متکثـر تاکيـد شـده اسـت. الکسـاندر در کتاب 
»روش بی زمـان سـاختن« تمـام تاکيـد و توجـه خـود 
را بـه شـکل گيری يـک کل مبـذول مـی دارد. کلی که 
در اثـر ميليون هـا عمـل ساختمان سـازی بـه وجـود 
می آيـد و تبلـور کالبـدی آن »کيفيـت بی نـام« اسـت 

.)1979,Alexander(
هويـت  پيش گفتـه  مفاهيـم  بـه  توجـه  بـا  بنابرايـن 
کالبـدي بـه معنـاي صفت هـا و ويژگي هايي اسـت که 
جسـم شـهر را از غير آن، متمايز کرده و شـباهتش را با 
خـودي آشـکار مي کند. ايـن صفت ها بايد بـه گونه اي 
باشـد کـه جسـم شـهر، در عين تـداوم زمانـي، در حال 
تحـول و تکامـل نيـز باشـد و در نهايـت بـه پيدايـش 
يـک کل منجـر شـود. بنابرايـن مطالعه هويـت کالبدی 
مسـتلزم بررسـی خصوصيات متمايز کننده شـکل شهر 
و بسـتر محيـط مصنوع براسـاس شـکل 13 می باشـد.

هويت جمعی- شهری
تعريـف هويت در حـوزه جامعه شناسـی از مرتبط ترين 
تعاريـف مربـوط بـه هويت جمعی و شـهری می باشـد. 

همچنيـن مباحـث مربـوط بـه روانشناسـی اجتماعی و 
تاثيـر الگوهای رفتاری بر شـکل گيری فضاهای شـهری 
نيـز، بـه نظريـات جامعه شناسـی بسـيار نزديک اسـت. 
در جامعه شناسـی »هويـت جمعـی« را تالشـی بـرای 
تـداوم و تمايـز حيـات مـادی و معنـوی افـراد جامعـه 
دانسـته، مـکان و محيـط پيرامـون را در شـکل گيری 
هويـت اجتماعـی بسـيار موثـر قلمـداد می نماينـد. در 
واقـع مـکان و گـروه را موجب انجـام کنش های متقابل 
بيـن فـرد و فضـا بـر می شـمرند )بهزادفر و همـکاران، 
1387، ص 54-55(. در واقـع هويّـت شـهري، هويّـت 
جمعـي اسـت که در کالبـد، محتوا و معني شـهر تجلّي 
مي يابـد و بـه واسـط تداعـي خاطـرات جمعـي، حـس 
تعلّـق خاطر به مـکان را بر مي انگيزد و شهرنشـينان را 
به سـوي شـهروند شـدن هدايت مي کنـد )چنگيزی و 

احمديـان، 1392، ص 54(.
بنابرايـن آنچـه اثري را در نـگاه عموم بـا -يابی- هويت 
جلـوه می دهـد، تعلـق يـا عـدم تعلـق آن بـه هويتـی 
جمعـی و پايـدار اسـت. در اين نـگاه، اثر بـا هويت اثري 
اسـت که هويت آن در راسـتاي هويت جمعی )مذهبی، 
سـرزمينی، نـژادی و غيـره( باشـد، همچـون يـک بناي 
تاريخـی در يـک بافـت تاريخـی؛ و اثـر بی هويـت اثري 
اسـت کـه هويـت آن در تعـارض بـا هويـت جمعـی و 
پايـدار اسـت. ماننـد يـک بنـاي مـدرن در يـک بافـت 
تاريـخ. )حجـت، 1384، ص 57(. همچنيـن از آنجايـی 
کـه هويـت هر پديـده از دو جزء اساسـي عينی و ذهنی 
تشـکيل شـده اسـت. در شـناخت هويـت شـهري بايد 
هـر دو سـويه عينـي آن يعنـي شـهر، سـاختار و کالبد 

تصوير 13. هويت کالبدی و حوزه های معنای آن، ماخذ: نگارندگان.
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و  فضاهـاي عمومـي  آن،  اقتصـادي  کارکـرد  شـهري، 
غيـره، و نيـز عامـل ذهنـي يعنـي گروههـاي اجتماعي 
سـاکن، سـطح ادراک و شـعور اجتماعـي و توقعـات و 
مطالبـات آنهـا، وضعيت شـهروندي، گروههاي همگن و 
نظايـر آن مـورد بررسـي و مطالعـه قرار گيرنـد )صبري 
و مشـارزاده مهرابـي، 1385، ص 267(. از ايـن رو موارد 

مذبـور بـه صـورت زيـر تفکيک مـی گردد:
عوامل ادراکی- شناختی 

فضاهـاي شـهري، مکان هايـي هسـتند کـه بـه عمـوم 
شـهروندان تعلّـق دارنـد، منحصـر بـه جنبـه کالبـدي 
و فيزيکـي نيسـتند و در حقيقـت بـا حضـور انسـان و 
فعالّيـت او معنـا مي يابند. )مدنی پـور، 1387، ص 13(. 
در احيـای خاطرات جمعی شـهر نيز اهميـت فعاليت و 
معنـا نسـبت به جنبه هـای کالبـدی و فيزيکی بيشـتر 
رخ می نمايـد. از عوامـل و مولفه هـای موثـر فعاليتـی 
و معنـای در ايجـاد هويـت جمعـی توجـه بـه  هويـت، 
فرهنگ1، خاطره، زندگی هر روزه شـهری و جهت دهی 
آنهاسـت. در واقـع حافظه جمعـی از طريق ايجاد مکان، 
منظـره سـازی، بازاريابـی شـهر، اقدامـات فسـتيوالی و 
مداخلـه در خاطـرات جمعـی شـهر بـا پررنـگ نمودن 
لحظاتـی خـاص از تاريخ شـهر از طريـق تاکيد فيزيکی 
و فعاليتی و برندسـازی نشـانه های آن و حذف ترومايی 
وقايـع و پيشـامدهای ناگـوار بـا پاکسـازی يـا تغييرات 
عمـده کالبـدی نشـانه های بـارز کـه خوانـش واقعـه را 
ممکـن می سـازند، صـورت می پذيرد. همچنيـن ايجاد 
شاخص سـازی  بـا  می توانـد  کـه  خاطـره  تئاترهـای 
يـا حـذف بخشـهای نامطلـوب سـبب پيدايـش حـس 
نوسـتالژی برای شـهروندان و گردشگران شود )سلطانی 
و همـکاران، 1392،  ص 90(. از ديگـر عوامـل ادراکـی- 
شـناختی احسـاس تعلـق اسـت، کـه دارای معيارهـای 
چـون احسـاس امنيـت، خاطره انگيـزی، حـس تعلق و 
وابسـتگی بـه منظـور ارزيابـی هويـت تدويـن شـده در 
ارتبـاط بـا محيـط می باشـد. کـه ارزيابـی ايـن گونـه 

معيارهـا اغلـب از طريـق مصاحبـه بـا مـردم و بررسـی 
در  و   )1391 )لنـگ،  می گيـرد  انجـام  آنهـا  نظـرات 
صـورت مشـارکت شـهروندان در امـور شـهري، تفکـر 
»شـهر مـا« بـه وجـود خواهد آمـد و شهرنشـينان را به 
سـوي شـهروند شـدن که گسـتره اي فعال تر از ساکن 
شـدن صـرف دارد، هدايـت  می کنـد. بنابرايـن مطابق 
آنچـه کـه گفتـه شـد، نمونـه ای از معيارهـای ارزيابـی 
هويت انسـانی شـامل احسـاس امنيت، خاطره انگيزی، 
حـس تعلـق و وابسـتگی می باشـند کـه بـه صورتهـای 
گوناگـون روی می دهنـد ماننـد: رويدادهـا و اتفاقـات 
روزانـه و ايجـاد فضاهـاي دلنشـين و خودمانـي )وارثی 
و همـکاران، 1389، ص 26(. هويـت در بررسـی های 
علـوم ادراکـی- رفتاری انسـان بـه معنای ابعـاد معنايی 
و تداعـی آن نيـز در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ يکـی از 
معيارهـای هفتگانـه ای که کوين لينچ در نظريّه شـکل 
خـوب شـهر برای سـنجش شـکل خـوب شـهر مطرح 
می کنـد معنـا اسـت به باور لينـچ معنای شـهر تنها در 
محدودة کالبدی و نقشـه آن نيسـت، بلکه شـهر بر پاي 
زندگـي سـاکنان آن، ديـدگاه آنان نسـبت به شهرشـان 
و زندگـي شـهري معنـا مي يابـد. )پاکـزاد،169،1386( 
از ايـن رو تداعـی ايـن معانـی وابسـته بـه حـس تاريخ، 
پيشـرفت ارتبـاط خاطـره ای، عناصـر هويـت سـاز و يا 
تصويـر، فعاليتهـا و عواملـی کـه موجب هويت بخشـی 
و  )سـلطانی  می گيـرد  شـکل  می شـود  محيـط  بـه 

همـکاران، 1392، ص 93(.
عوامل کالبدی- محیطی

اين عوامل عبارتند از:
داراي  شـهر  مقـر  و  مـکان  طبیعـی«:  1-»بسـتر 
از  بخشـي  کـه  اسـت  خاصـي  طبيعـي  ويژگي هـاي 
هويـت شـهر را به تصوير مي کشـد کـه در غالب هويت 
طبيعـي شـهر قابـل توصيـف اسـت. )يزدانـی و يـاری، 
1386، ص 220(؛ مشـخصات طبيعـی از قبيـل عنصـر 
آب طبيعـی، نهـر، رودخانـه يـا درياچه پهنه های سـبز 

 1. اساساً هويّت شهری توسط فرهنگ شهری و خرده فرهنگ های متعلّق به آن، در بستر تاريخ و در دل ساختار اجتماعی وسيعتری که جامعه را در ب 
می گيرد، در روند تحّوالت اقتصادی و سياسی آن، شکل می گيرد و دگرگون می شود. بدين دليل نگاه ايستا به مقوله-های هويّت و از جمله هويّت شهری 
قادر به درک آن نيست. فرهنگ را می توان مجموعه ای پيچيده از دانش ها، باورها، هنر و آداب و رسوم جامعه دانست که مبتنی بر ارزش هايی است که 

گروهی به آن پايبندی دارند و در ساختار اجتماعی از آن پيروی می کنند )گيدنز، 1379، ص 55(. 
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)باغـات يا جنـگل( و گونه هـاي جانـوري مختص نقاط 
ويـژه، ارتفاعـات و کوههـا، نـوع اقليم و هـر گونه عنصر 
مهـم يـا نشـانه طبيعی که بـه عنـوان نمـاد اصلي يک 
شـهر در مـي آيند )سـلطانی و همـکاران، 1392، صص 
93-92( و خـود را بـه عنـوان عناصـر اصلـي هويـت 
بخشـي در شـهر معرفـي مي کننـد، نقش مهمـي را در 
شـناخته شـدن شـهر و سـاکنين آن ايفـا مـي نمايند.

2-»بسـتر مصنوع«: هر شـهری از نقطـه نظر هويت 
سـاختاری- کالبـدی در اليه هـای مختلـف زمانی قابل 
بررسـی می باشـد. اين هويـت از زمانی کـه احتماالً آن 
شـهر بصـورت يک روسـتا بوده تـا امروز که بـه صورت 
يـک شـهر بـزرگ عمـل می کند، قابـل پيگيری اسـت. 
ابعـاد بررسـی هويـت مصنـوع هـر شـهری از تعمق در 
عناصـر خطی- کانونـی، مياديـن، دروازه هـا )بهزادفر و 
همـکاران، 1387، ص 58(. سـاختمانها، شـبکه راههـا، 
فضاهـاي عمومـي و بـه طـور کلـي محيـط مصنـوع 
تشـکيل يافته است.)هاشـمی زاده، 1373، ص 223(. از 
اين رو بررسـی نفوذپذيری، ريزدانگـی، تنوع و جذابيت، 
تعـدد و کيفيـت عرصه هـا و فضاهای عمومی، اسـتفاده 
از فضای سـبز و عنصر آب، المانهـای معماری به عنوان 
تصويـر، نشـانه ها، تحريک بصـری و توجه بـه جزئيات، 
جدارهـای فعال خيابـان و کيفيت تسـهيالت و مبلمان 
شـهری در مطالعـه خصوصيـات بسـتر مصنـوع حائـز 
اهميت اسـت )سـلطانی و همـکاران،1392، صص 93-

92(. بررسـی ايـن عوامـل و يافتـن عناصـر هويـت دار، 
منظـر و سـيماي متفاوتـي را از کالبـد هـر شـهر بـه 
نمايـش می گذارنـد. در ايـن ميان بايد عنـوان نمود که 
نماهـا و فضاهـاي شـهري در هر دوره تاريخی براسـاس 
ويژگيهـاي کالبـدي و نقـش کارکـردي ويـژه خـود بـه 
عنـوان اوليـن رکـن هويـت بخـش شـهری محسـوب 
می گردنـد. ايـن شـاخصها می توانـد در تعييـن نـوع 
معمـاري، کاربـري اراضـي و کالبدهـاي شـهري مؤثـر 
باشد.)هاشـمی زاده، 1373، ص 223(. بنابرايـن مطابق 
آنچـه بيـان گرديـد، بافـت کالبـدی و سـاختار مکانی- 
کالبـدی شـهری از ابعـاد مهـم هويّتی در شهرهاسـت، 
لـذا کـه شـکل گيری بافـت کالبـدی شـهر متأثـر از 

فرهنـگ  سـطح  و  هـا  فعالّيـت  باورهـا،  هـا،  انديشـه 
جامعـه اسـت. در واقـع کالبـد شـهر امکان بازشناسـی 
هويّـت شـهری را بـه صـورت بصـری فراهـم می کند و 
بـه هميـن دليـل از ميـان سـاير ابعـاد هويّتـی اهمّيت 
بيشـتری دارد )چنگيزی و احمديـان، 1392، ص 25(. 

عوامل کارکردی- فعالیتی
يان گهـل فعاليتهـای شـهری را بـه سـه دسـته عمـده 
فعاليتهـای انتخابـی )تفريحـی(، اجتماعـی و اجبـاری 
فعاليتهـای   :)1987,Gehl( می کنـد  دسـته بندی 
اجبـاری )نظيـر: کارکردهـا شـغلی، مراجعـات اداری، 
عبـور و مـرور هدفمنـد و ديگـر عملکردهـای که جنبه 
اجتماعـی يـا تفريحـی ندارنـد( نظيـر فعاليـت هـاي 
بـه  مي تواننـد  نيـز  اقتصـادی  فعاليتهـای  اقتصـادي؛ 
عنـوان شـاخص هويـت بخـش فضاهاي شـهري مطرح 
شـوند »چـه بسـيارند برخـي از فعاليت هـا که بـه طور 
ويـژه در مکان ها و يا شـهرهاي خاصي وجـود دارد و به 
عنـوان يکـي از ارکان هويتي شـهر خودنمايي مي کنند 
و چـه بسـيارند برخـي ويژگيهـا و فعاليتهـاي اقتصادي 
کـه ريخـت شـهري را تحـت تأثيـر قـرار مي دهنـد« 
)يزدانـی و يـاری، 1386، ص 223(. در واقـع تجلـي 
نـوع فعاليـت اقتصـادي در ريخـت شناسـي، سـيماي 
شـهر و سـاير عناصر شـهري، مي تواند به شـکل گيري 
حـس مـکان کمـک نمايـد. همچنين بـه عنـوان مثال، 
تقويـت فعاليتهاي ويـژه و بومي منطقه، صنايع دسـتي 
و گردشـگري از نمونـه هـاي عينـي اين بخـش از ابعاد 
هويـت شـهري اسـت )وارثـی و همـکاران، 1389، ص 

.)27
فعاليتهـای اجتماعـی که شـامل کارکردهـای اجتماعی 
نيـز می باشـد )نظيـر: مالقـات دوسـتان، شـرکت در 
فسـتيوالها، جشـنها، نمايشـها و يـا مناسـبتهای مهـم 
محلـی يـا ملـی، پياده روی هـا و يـا تجمعـات گروهی، 
اجتماعـات خانوادگـی، شـرکت در مراسـم مذهبـی و 
انـواع ديگر تعامـالت اجتماعـی( و فعاليتهـای تفريحی 
)انتخابـی( )نظيـر: ورزش يـا بـازی، خلـوت کـردن يـا 
قدم زدن، نشسـتن و اسـتراحت، اسـتفاده از رسـتوران 
يـا کافه وجـود کاربريها و اقتصاد شـبانگاهی، فعاليتهای 
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يـا  و  محلـی  عمومـی،  تفريحـات  ديگـر  و  فرهنگـی 
موقعيتی و فصلی( )سـلطانی و همـکاران، 1392، صص 
93-92( بقيـه عملکردها نظير عملکردهـای اقتصادی، 
فرهنگـی و سياسـی بـه صـورت پراکنـده و مختلـط در 

درون فعاليتهـای مذکـور جاسـازی شـده اند.
نتیجه گیری و جمعبندي 

هويـت در واژه شناسـی معنـای واژه ای مابين انسـان و 
محيـط می باشـد. در بررسـی هويـت انسـانی )انسـان 
زيسـته در جامعـه سـنتی: توجـه بـه يـک مبـدا و يک 
مرکـز مشـتمل بـر کمـال، پاکـی، ازلـی و تماميـت و 
پيـروی از اصـول الهـی بـا سـمت و سـوی آميختـه بـه 
پايـداری  اصـول  بـا  خودداری هـا  رعايتهـا،  رياضتهـا، 
نظيـر: وحـدت، حکمت، صداقـت، قناعت و ... و انسـان 
زيسـته در جامعـه مدرن: توجـه به برهـه ای ميان تولد 
و مـرگ بـدون هيـچ غايـت و فرجام با توجـه به هويتی 
متکثـر و اکتسـابی و محيـط مـادی و پيـروی از مظاهر 
اصـول پويـا، متکثر و گـذرای عصر جديـد( نيز می توان 
بـا تحقـق اولين نيـاز غيرمادی انسـان يعنـی هويت به 
مانـدگاری فضايـی دسـت يافـت. در واقـع ميان انسـان 
و محيـط رابطـه ای متـوازن و تاثيرگـذار بـر هـم برقرار 
اسـت. ايجاد خوانايی و پاسـخگويی به نيازهای اساسـی 
انسـان براسـاس کيفيتهـای فضايـی او مهمترين عامل 
مداخلـه انسـان در محيـط اسـت. در واقـع رابطـه بين 
انسـان و فضـا که به هويـت فضايـی )خصوصيات کمی 
و کيفـی فضـا و الگوهـای رفتـاری انسـان( می انجامـد. 
اطالعاتـی در رده ی عينيـت و واجـد فـرم و عملکردند. 
در حالـی کـه رابطـه بيـن انسـان و مـکان در صـورت 
بی هويتـی  و  سـرگردانی  سـبب  آن  بـه  نپرداختـن 
می گـردد. از ايـن رو دارای درهم تنيدگـی بيشـتری بـا 
ارزشـهای انسانی اسـت. مکان اطالعاتی در رده ذهنيت 
ذهنـی  تصـورات  و  )مـادی(  عملکـرد  فـرم،  واجـد  و 
)غيرمـادی( اسـت و از آنجـا کـه اوليـن نياز غيـر مادی 
انسـان نيـز هويـت می-باشـد. از اين رو مفهـوم هويت، 
ذهنيـت، معنا و انسـان مفاهيـم نزديک بـه يکديگراند. 
يعنـی ايجـاد هويـت در وهلـه اول توجـه بـه تصـورات 
ذهنـی انسـان حائـز اهميـت اسـت. بديـن ترتيـب بـه 

جهـت ايجـاد وحـدت بيـن انسـان و مـکان بـه هويـت 
کالبدی در بسـتر مصنـوع )مانند: تمايز از غير و تشـابه 
آن بـا خـودی، حفـظ تـداوم در عيـن تحـول و حفـظ 
وحـدت در عيـن کثـرت( توجـه می گـردد؛ چنانچه که 
تصـورات ذهنـی در انسـان بوجـود آيـد محيـط تبديل 
بـه مـکان می شـود و رابطـه انسـان و مـکان بواسـطه 
هويـت )هويـت کالبـدی( شـکل می گيـرد. ايـن رابطه 
جهـت دهنـده رفتـار وی و در عيـن حـال متاثـر بـر 
هويـت فضايـی و کيفيتهـای فضايـی می باشـد. هويت 
مـکان )در سـاختارهای  فيزيکـی نظيـر: منظر، چشـم 
انـداز، نفوذپزيـری، شـکل و فـرم، انـدازه، بافـت، روابط 
و چيدمـان، در فعاليـت نظير: اسـتفاده از مـکان، روانی 
پيـاده رو و نقليـه، رفتـار، الگـو، خوانايـی، بـو و صـدا، 
تعامـالت اجتماعـی، رضايتمنـدی و...، در معنـا نظيـر: 
همـکاری فرهنگـی، عملکردهـای ادراکـی، تشـخيص 
توجـه  بـا  نمادگرايـی(  و  زيبايـی  کيفـی،  ارزيابـی  و 
بـه سـه عامـل فـرم، عملکـرد و معنـا )کالبـد، کارکـرد 
و ادراک( و هويـت فضايـی براسـاس فـرم و عملکـرد 
)کالبـد و کارکـرد( محيـط را واجـد خوانايـی و سـپس 
هويـت می نماينـد. در واقـع مکانهايـی با امـکان ايجاد 
تصاويـر ذهنی )خوانايی، به خاطر سـپردن، بازشناسـی 
و جهت يابـی( نفوذپزيـری بيشـتری در ذهـن دارنـد. و 
بـرای انسـان باهويـت می باشـند. بديـن جهـت بـرای 
افزايـش کيفيـت و مانـدگاری فضـا در ذهـن، عـالوه بر 
معنـا می بايـد از فعاليتهـا و مشـارکتها و فـرم )کالبـد( 
بـرای برقـراری ارتبـاط انسـان بـا محيـط بهـره گرفته 

 . شود
و  معنايـی  اشـتراکات  گرفتـن  نظـر  در  بـا  ايـن رو  از 
خوانايـی مابيـن هويت مکان و هويـت محيط همچنين 
اشـتراکات فـرم و عملکـرد مابين هويت مـکان و هويت 
فضايـی می تـوان بـر طبق سـه مولفه اصلی و مشـترک 
مابيـن هويت محيط، هويت مـکان، هويت فضا و هويت 
و فشرده سـازی  بـه دسـته بندی، جمع بنـدی  کالبـد 
واژه هـای عوامـل  قالـب کليـد  مـوارد پيش گفتـه در 

کالبـدی، کارکـردی و ادراکـی پرداخت. 
بنابرايـن مطابـق جـدول زيـر شـناخت هويـت شـهری 
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جنبه هـای  مصنوعـی،  مولفه هـای  )نظيـر:  محيطـی 
فيزيکـی- سـاختاری کالبـد شـهر- فرم و سـاختارهای 
فيزيکـی- و تعمـق در عناصـر خطی، کانونی، هندسـی 
و...(، مولفه هـای ادراکـی- شـناختی )نظيـر: خاطـرات 
رفتـاری  علـوم  بصـری،  نظـام  و  ارتباطـات  جمعـی، 
احسـاس  تعلـق-  احسـاس  فضايـی،  کيفيتهـای  و 
وابسـتگی-  و  تعلـق  حـس  خاطره انگيـزی،  امنيـت، 
و  شـهروندان  وضعيـت  و  ادراک  سـطح  مشـارکت، 
گروههـای اجتماعـی(، مولفه های کارکـردی- فعاليتی 
فرهنگـی-  اقتصـادی،  مولفه هـای  و  )نظير:کارکردهـا 
سـنتها-  و  رسـوم  و  آداب  باورهـا،  دانشـها،  ارزشـها، 
اجتماعـی، سياسـی(، مولفه های هويتـی )نظير: هويت 
کالبـدی، هويت مـکان، هويت طبيعـی- عوامل طبيعی 

منطقـه بـه صـورت نمادهـا- شـخصيت( می باشـد. 

منابع و ماخذ
احمـدی، الهـه )1389( تـاالر شـهر تهـران )بـا رويکرد 
ارشـد  کارشناسـی  نامـه  پايـان  اجتماعـی(،  پايـداری 
معمـاری، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران مرکزی، 

دانشـکده هنـر و معمـاری، تهـران.
احمـدی، بابـک )1377( معماری مدرنيته، نشـر مرکز، 

تهران.
آريانپـور کاشـانی، عبـاس و منوچهـر )1375( فرهنگ 

فارسـی بـه انگليسـی، اميرکبيـر، تهران.
هويـت  مفهـوم  بازشناسـی   )1391( حسـن  اصانلـو، 
کالبـدی و تعامـل معمـاری کهنـه و نـو در سـاماندهی 
محلـه تاريخـی جلفا اصفهـان، فصلنامه مطالعات شـهر 

ايرانـی اسـالمی، شـماره10، صـص95-85
بازونـدی، فرشـاد و شـهبازی، مهـرداد )1393( نقـش 
سـرزندگي در ايجـاد تصويـر ذهني شـهروندان و ميزان 

تصوير 14. مولفه ها و عوامل هويت بخش شهری و جمعی، ماخذ: نگارندگان.
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بهـره گيـري از فضاي شـهري )مطالعـه مـوردي: پياده 
راه خيابان سپهسـاالر تهران(، دو فصلنامه »پژوهشهاي 

منظر شـهر«، سـال اول، شـماره 1، صـص 33 – 43
بهزادفـر، مصطفـی و مـرادی مسـيحی، واراز و مقـدم 
شـناخت  بـر  »مقدمـه ای   )1387( مريـم  قارويـری، 
هويـت شـهری بافت قديـم کرمـان«، دوماهنامه شـهر 

نـگار، سـال هشـتم، شـماره47، صـص67-54
معمـاری  دموکراسـی،   )1380( جـان  پارکينسـن، 
قاسـميان، مجلـه  ترجمـه سـحر  فضـای همگانـی،  و 

 30-29 شـماره  ايـران،  معمـاری 
پورجعفـر، محمدرضـا، پورمنـد، حسـن علـی، ذبيحی، 
حسـين، سـادات هاشـمی دمنـه، ليـال، تابان، محسـن 
بافتهـای  )1390( پديدارشناسـی هويـت و مـکان در 
اسـالمی،  ايرانـی  مطالعـات شـهر  فصلنامـه  تاريخـی، 

شـماره سـوم، صـص11 تـا 20
بررسـی   )1392( رضـا  احمديـان،  و  نـگار  چنگيـزی، 
شـاخص های هويـت فضـای شـهری در بافـت تاريخی 
)نمونـه مـوردی: بازار کرمـان(، فصلنامه مطالعات شـهر 

ايرانی اسـالمی، شـماره11، صـص63-53
حجـت، عيسـی )1384( هويـت انسـان سـاز، انسـان 

هويـت پـرداز، نشـريه هنرهـای زيبـا، شـماره 24
ريحانـه  حوصله دارصابـر،  و  بهرنـگ  دريای لعـل، 
معاصـر  معمـاری  در  مفهـوم  يـک  بازنگـری   )1389(
ايـران »هويـت«، فصلنامـه فـن و هنر، سـال چهاردهم، 

صـص18-14 شـماره28، 
دهخدا، علی اکبـر )1334(”لغتنامه فارسـی"، چاپخانه 

مجلس شـوراي ملـی، تهران.
راپاپـورت، آموس )1384( معنی محيط سـاخته شـده، 
ترجمـه فـرح حبيـب، شـرکت پـردازش و برنامه ريزی 

شـهری، تهران.
شـهري،  شناسـي  جامعـه   )1381( رسـول  ربانـي، 
اصفهـان. اول،  چـاپ  اصفهـان،  دانشـگاه  انتشـارات 

در  آن  مفهـوم  و  مـکان   )1389( محبوبـه  رحمانـی، 
معمـاري سـنتي و هويـت مـکان در معمـاري امـروز، 
ماهنامـه راه و سـاختمان، سـال هشـتم، شـماره 71، 

صـص92-85

ذهنـی  تصويرهـای   )1387( رعنـا  حبيبـی،  سـادات 
زيبـا، شـماره35،  هنرهـای  نشـريه  مـکان،  مفهـوم  و 

صـص50-39
سـلطانی، علـی؛ زرگـری مرنـدی، ابراهيـم و نامداريان، 
مانـای  و  تقويـت  شـکل گيری،   )1392( احمد علـی، 
خاطـره در فضاهای شـهری نمونه موردی محور شـهيد 
چمران شـيراز، مجله مسـکن و محيط روسـتا، شـماره 

صص98-87  ،141
شـولتز، نوربـرگ کريسـتيان )1383( معمـاری: معنا و 
مـکان، ترجمه برازجانی، انتشـارات جان جهـان، تهران.

صبـري، سـهيل و مشـارزاده مهرابـي، زهـرا )1385( 
جايـگاه مفهـوم هويـت در شـهرهاي جديـد، مجموعـه 
جديـد،  شـهرهاي  المللـي  بيـن  همايـش  مقـاالت 
انتشـارات شـرکت عمران شـهرهاي جديد، چـاپ اول، 

تهـران، شـماره صفحـه267
)جيبـی(،  عميـد  فرهنـگ   )1352( حسـن  عميـد، 

تهـران. پنجـم،  چـاپ  جاويـدان،  انتشـارات 
)1382( جامعـه شناسـي شـهري،  يانـکل  فيالکـوف، 
ترجمـه عبدالحسـين نيـک گهـر ، نشـر آگـه، مشـهد.

هسـتم  کجـا  اهـل   )1390( مرواريـد  قاسـمی، 
)هويت بخشـی به بافتهای مسـکونی(، انتشـارات روزنه، 

تهـران.
قطبـی، علـی اکبـر )1387( مفهـوم هويّـت و معماری 

امـروز ايـران، ماهنامـه آينـه خيال، شـماره 10.
کاشـي، حسـين و بنيـادي، ناصـر )1392( تبيين مدل 
هويـت مـکان- حـس مـکان و بررسـی عناصـر و ابعـاد 
مختلـف آن نمونـه موردی: پياده راه شـهر ری، نشـريه 
هنرهای زيبا - معماری و شهرسـازی دوره 18، شـماره 
3

کاميـار، سـجاد )1393( رابطـه وجـوه ادراکـی انسـان 
بـا عوامـل هويت بخـش در معمـاري، مسـکن و محيط 

روسـتا، شـماره 146 
الکسـاندر، کريسـتوفر )1385( زبان الگـو، ترجمـه رضا 
کرباليـی نـوری، ويراسـتار حميد خادمی، چـاپ پنجم، 
مرکـز مطالعـات و تحقيقـات معمـاری و شهرسـازی، 

تهران.
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گلـکار، کـوروش )1380( مولفـه  های سـازنده کيفيت 
صفـه،  پژوهشـی  علمـی-  نشـريه  شـهری،  طراحـی 
شـماره 32، انتشـارات دانشـگاه شـهيد بهشـتی تهران، 

صص65-38
ترجمـه  شناسـی،  )1379(جامعـه  آنتونـی  گيدنـز، 

نـی. نشـر  صبـوری،  منوچهـر 
لنـگ، جـان )1381( آفرينـش نظريـه معمـاری: نقش 
علـوم رفتـاری در طراحـی محيـط، ترجمـه عليرضـا 

عينی فـر، انتشـارات دانشـگاه تهـران.
لنـگ، جـان )1391( آفرينـش نظريـه معمـاری: نقش 
علـوم رفتـاری در طراحـی محيـط، ترجمـه عليرضـا 

عينی فـر، انتشـارات دانشـگاه تهـران، چـاپ ششـم.
شـهر،  خـوب  شـکل  تئـوری   )1376( کويـن  لينـچ، 
دانشـگاه  انتشـارات  بحرينـی،  ترجمـه سـيد حسـين 

تهـران. تهـران، 
لينـچ، کويـن )1374( سـيماي شـهر، ترجمـه دکتـر 
چـاپ  تهـران  دانشـگاه  انتشـارات  مزينـي،  منوچهـر 

تهـران. چهـارم، 
مدنی پـور، علـی )1387( فضاهای عمومـی و خصوصی 
شـهر، ترجمه فرشاد نوريان، انتشـارات شرکت پردازش 

و برنامه ريزی شـهری.
مرتضـوی، شـهرناز )1380( روان شناسـی محيطـی و 
کاربـرد آن، انتشـارات دانشـگاه شـهيد بهشـتی، تهران

معيـن،  فارسـی  فرهنـگ   )1384( محمـد  معيـن، 
تهـران. دوم،  چـاپ  سـاحل،  انتشـارات 

ميرمقتدايـي، مهتـا )1383( معيارهاي شـناخت هويت 
کالبـدي شـهرها، مجلـه هنرهـاي زيبـا، شـماره 19، 

32،10،33،34و35 صفحـه 
ميرمقتدايـي، مهتا )1385( هويت کالبدی شـهر، مرکز 

تحقيقات سـاختمان و مسکن، تهران.
نصـر، سـيد حسـين )1380( معرفـت و امـر قدسـی، 
ترجمـه ی فـرزاد حاجـی ميرزايی، نشـر فـرزان، تهران.

نصـر، سيدحسـين )1376( جـوان مسـلمان و دنيايـی 
متجـدد، ترجمـه ی مرتضـی اسـعدی، انتشـارات طرح 

تهـران. نو، 
نقـي زاده، محمـد )1378( هويّـت تجلـي فرهنـگ در 

محيـط، مجلـه آبـادي، شـماره 34 و 35، تهـران.
هاشـمي زاده، فرامند )1373( مسـأله هويت در توسعه 
هاي جديد شـهري و شـهرهاي جديد، مجموعه مقاالت 
ارائـه شـده در کنفرانـس بين المللي توسـعه شـهري و 
شـهرهاي جديد در اصفهان، جلد 2، انتشـارات شـرکت 

عمران شـهرهاي جديد، چـاپ اول، تهران.
وارثـي، حميدرضـا و عاملبافنـده، مهـدي و محمدزاده، 
محمـد )1389( بررسـي و تحليـل مؤلفه هـاي هويـت 
شـهري و رابطـه آن بـا ميـزان تعلـق مکانـي سـاکنين 
شـهرهاي جديد )مطالعه موردي: شـهر گلبهـار(، مجله 
پژوهش و برنامه ريزي شـهري، سـال اول، شـماره دوم، 

صـص 17-36
وحيـد، علـی )1387( طراحی دانشـکده معماری و هنر 
دانشـگاه گيـالن، پايان نامـه کارشناسی ارشـد معماری، 
اسـتاد راهنمـا: مهندس سـيد جليـل مير باذل، اسـتاد 
و  هنـر  دانشـکده  مهرگانـی،  آرش  مهنـدس  مشـاور: 

معمـاری دانشـگاه گيـالن، گيالن.
يزدانـي، محمود و ياري، ارسـطو )1386( هويت، شـهر 

و جغرافيـا، فصلنامه انديشـه جغرافيايي، شـماره 1
ارسـطو  يـاري،  و  يونـس  محمود،کاويانـي،  يزدانـي، 
دانـش  ديـدگاه  از  شـهر  و  فضايـي  هويـت   )1387(
جغرافيـا، دو ماهنامه شـهرنگار، شـماره 49، صص 12-
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