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   Abstract     چکیده

 ،این نوشتار پژوهشی پیرامون راهکارهای هویت بخشی به فضاهای معماری

تقویت احساس تعلق ساکنین به محل زندگی خود و در نتیجه گسترش حس 

وسازی  بافت های فرسوده مشارکت آنان در اجرای طرحهای ساماندهی و ن

ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ترکیبی از شهری است. 

فرهنگی و کالبدی است که می بایستی در یک برنامه  ،فرایندهای اجتماعی

برنامه نوسازی باید بر اهداف  ،ورتوامان دیده شود . عالوه بر آنجامع بط

طوالنی مدت استوار بوده تا بتوان با در نظر گرفتن تغییرات احتمالی در آینده 

در راستای تحقق  زمینه های عدم پذیرش در جامعه را از بین برده باشد.

شهری  اهداف توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی در بافت های فرسوده

کمک به افزایش حس تعلق  ،توجه به حفظ و احیای سیستم محله بندی

ساکنین به محل زندگی خود و همچنین تقویت اجتماع محلی بمنظور 

گسترش حس مشارکت مردم در اجرای طرحها از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است . در ارتباط با موضوع پژوهش سوال اساسی این است : آیا حس تعلق 

به محل زندگی خود در میزان مشارکت آنان در اجرای طرحها تاثیر ساکنین 

دارد؟ تبیین مسئله و پاسخ به ابعاد نظری هویت و حس تعلق و جستجوی 

خالء های علمی در مواجهه با بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری 

از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا شهر موجودی زنده و از تن و جان زنده 

برخوردار است. نوسازی با مفهوم معاصر سازی و بازآفرینی، بازتولید محیط 

شهری در شرایط جدید است. بازتولید در برگیرنده بازبینی و بازیابی ارزش 

ها در معاصر سازی آنهاست. در حال حاضر رویکرد بهسازس و نوسازی، با 

در به بازآفرینی نگاه معطوف به کالبد شهر ناظر به تخریب و بازسازی است و قا

 و بازیابی ارزش ها نیست. 

 

 This research paper is about the solutions of giving identity 
to architectural spaces, strengthening the sense of 
belonging of the residents to their place of living and as a 
result, expanding their sense of participation in the 
implementation of plans for organizing and renovating 
worn-out urban tissues. Organizing and renovating worn-out 
urban tissues is a combination of social, cultural and physical 
processes that should be seen in a comprehensive plan. In 
addition, the renovation program should be based on long-
term goals so that it can eliminate the areas of non-
acceptance in the society by considering possible changes in 
the future. In order to achieve the goals of empowering and 
improving the quality of life in worn-out urban contexts, 
paying attention to maintaining and revitalizing the 
neighborhood system, helping to increase the sense of 
belonging of the residents to their place of residence, and 
also strengthening the local community in order to expand 
the sense of people's participation in the implementation of 
projects is of particular importance. In relation to the topic 
of the research, the basic question is: Does the sense of 
belonging of the residents to their place of residence have 
an effect on their participation in the implementation of 
projects? Clarifying the problem and answering the 
theoretical dimensions of identity and sense of belonging 
and searching for scientific gaps in facing the improvement 
and reconstruction of worn-out urban tissues is of great 
importance, because the city is a living entity and has a living 
body and soul. Renovation with the concept of 
contemporization and re-creation is the reproduction of the 
urban environment in new conditions. Reproduction 
includes revising and restoring values in their 
contemporization. At present, the approach of renovation, 
looking at the body of the city, focuses on destruction and 
reconstruction and is not capable of re-creating and 
restoring values. 
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  مقدمه  -1
بر  ییو رمزها یها، معان یامشامل پ ی،عالوه بر عناصر کالبد یطمح

و  ییعوامل آن را رمز گشا یگرها و د یزهاساس نقش ها، توقعات انگ

 یحس کل ینپردازند. ا یکنند و در مورد آن به قضاوت م یدرک م
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 یخاص در فرد بوجود م یطپس از ادراک و قضاوت نسبت به محکه 

فرد و  یمهم در هماهنگ یشود که عامل یم یدهحس مکان نام یدآ

استفاده کنندگان و  یترضا یط،بهتر از مح برداری باعث بهره یط،مح

 شود یو تداوم حضور در آنها م یطاحساس تعلق آنها با مح یتدر نها

 یمورد نظر مردم، روابط اجتماع یهنگفر یمحس مکان از مفاه [.1]

 یادآوریکرده و باعث  یتحما خصمکان مش یکجامعه در  یو فرهنگ

شود. در جهان  یافراد م یبرا یتبه هو یابیتجارب گذشته و دست 

ملت ها است.  یاز منازعات اصل یکی یت،حفظ هو یامروز، تالش برا

 یت. نسبیستندن یامر مستثن یناز ا یزن یشهر یو طراح یمعمار

موضوعات در گستره  ینسئوال آفر یت،جهان، فرهنگ و هو یواقع

 یمدرن تا اندازه ا یجهان هستند که در جهان تک ساخت یاییجغراف

به مکان  یتعلق یانگاشته شده اند. از دست دادن حس مکان، ب یدهناد

در احراز  یعامل مهم یطمح  مکان دارد.  یتیهو یبا ب یقیارتباط عم

 یباورها و ارزش ها یکالبد یتجل یانسان برا یراخاص ب یتهو

 یرتاث هویتی یب یا یتتواند در احساس هو یجامعه است و م یفرهنگ

 [.2] گذار باشد

باشند.  یم یقابل طبقه بند یعیوس یفشهر در ط یک یتیهو آثار

 یکه برا یباشند، گروه یاهل شهر شناخته شده م یکه برا یدسته ا

 یانجهان یکه برا یهستند و بالخره طبقه ا یتیتمدن عامل هو یک

است، مالک و  یتیکه صاحب آن عامل هو یفراتر از تمدن یجوامع یا

که بتوانند  یشهر یاز عناصر و فضاها تههستند. آن دس یتیهو یارمع

 یخماخوذ از فرهنگ و تار یدهنده اصول و ارزش ها یشبه عنوان نما

خاص آن اصول و ارزش  یجامعه ظاهر شده و کماکان به عنوان تجل

 یرا معرف یشخو یدآوردندگاننقش نموده و صاحبان و پد یفایها ا

آن  یتیهو صکنند، خواهند توانست همچنان به عنوان عنصر شاخ

 یدر چهار عامل اصل یرانیتمدن و ملت شناخته شوند. شالوده شهر ا

 ی)محله(، فضاهایمسکون یبوده که عبارتند از : فضاها یصقابل تشخ

)آب انبار، گرمابه، و...( و یساتیتاس ی)بازار و بازارچه(، فضاهایاقتصاد

 [.3] باشد یمربوط به شبکه راه ها م یفضاها

 یهنظر ینهدر زم یتخصص یاتآن است تا با مرور ادب یمقاله در پ این

 یزانفوق توجه برنامه ر یهنظر یو دستاوردها و کارکردها یمکان یتهو

 یعلم یرا به چارچوب یشهر یبافت ها یزو نوسا یبهساز یطرح ها

فرسوده  یشده در بافت ها یط یشناخت رخدادها و روندها یبرا

 یتعلق مکان ینگاه آنان به حفظ و ارتقا طریق ینجلب نموده و از ا

 یدر بافت ها یمکان یتهو یختگیمعطوف شده و از گس ینساکن

 شود.  یشگیریفرسوده پ

 یتهو -2

که از  Identitas در زبان التین دارد  یشهر Identity یا یتهو واژۀ

Idem  یگرفته شده است و دو معنا «یکسانمشابه و »به معنای 

با  ینمفهوم تشابه مطلق است ) ا یانگرآن ب یمعنا یندارد، اول یاصل

 یاست که با مرور زمان سازگار یزدوم آن تما یآن مشابه است(، معنا

 یهبه مفهوم شباهت از دو زاو ،یبترت ین. به ایردگ یم ضو تداوم را فر

 یاءاش یاافراد  یانبه طور همزمان م یتو مفهوم هو یابد یمختلف راه م

طرف، شباهت و از طرف  یکسازد: از  یدو نسبت مختلف برقرار م

امر و  یکبعنوان  یتهو یبه طور کل یگربه سخن د [.4] تفاوت یگر،د

و  یتخود مطرح است، چون خصوص یرغ یبرا اخت،موضوع شن

است تا مورد توجه فرد  یردر اساس مورد نظر غ یشئ یاشناخت فرد 

 یتکلمه هو [.5] است یتهو یانگرب یشئ یاو نفس وجود فرد  یشئ یا

 یلغو یشهو ر "و سرشت یتوجود، ماه ی،هست" یبه معن یاز نظر لغو

و کمال مطلق  یتنها یت،گرفته شده که اشاره به غا "هو"آن از واژه 

 یتهو [.6] شود یم یگریفرد از د یزو تما ییشناسا دارد و موجب

 یوستهمستمر و به هم پ ییراتیاست که در زمان دچار تغ یاپو یمفهوم

را شکل  یا یوستهبه هم پ یحلقه ها یرزنج یکشود که مانند  یم

را  یشانرا به باشندگان حال و ا ینسرزم یکدهد تا گذشتگان  یم

 یبه واسطه مولفه ها ینسرزم یک یتمتصل کند. هو یندگانبه آ

 یاییقوم در مکان جغراف یکآداب و رسوم، عادات و هنر  ی،فرهنگ

 یک یگفت هنر و معمار یدرابطه با ینرد. در ایگ یشکل م یخاص

آن ملت  یساز یتاز هو یاز فرهنگ است که شاکله ا یجزئ ینسرزم

 یتهوهر شهر بر گرفته از  یتاز آنجا که هو[. 2] رود یهم به شمار م

 یتتوان گفت که مقوله هو یاست، م یانسان ینیبر جهان ب یمبتن

 یانسان یواال یاز ارزش ها رخاستهو ب یفیک یکالبد شهر موضوع

است که  یتو استمرار واقع در ذات مفهوم هو یاییاست و حرکت، پو

به نسل امروز منتقل  یدهدو به مثابه ماترک یکالبد شهر را شکل م

با  ینیهر سرزم یلاص یشهرها یکالبد یمایکرده است.در واقع س

 یستو ز لیمیاق یاز مولفه ها یخاص، عالوه بر برخوردار ینیجهان ب

نهفته در ذات اجتماع  و فرهنگ آن  یارزش ها یانگربوم منطقه، نما

و شهر را  یابد یبازتاب م ینآن سرزم یمایاست که در س ینسرزم

 یاجتماع یها یژگیو و ینیخاص با جهان ب ینسرزم یکوابسته به 

 کند.  یم ینسرزم یک

نسبت  انبا احساس شهروند یممستق یهر شهر ارتباط یتدر واقع، هو

 یصتشخ یندفرآ یگر،د ییخود دارد. از سو یروان یاتبه استمرار ح

توسط ساکنان  ی،و ارزش گذار یفیتک یینتع یدر واقع نوع یتهو

)حس مکان(،  یاحساس تعلق و وابستگ یزاناست که بر اساس م

 یدگاهاز د[. 2] است ییردر حال تغ یشینهتا ب ینهاز کم یذهن ی خاطره

 یو در مکان یختهمکان درآم یتانسان ها با هو یترشناسانه، هویداپد

صاحب نظران،  اساساً [.7] یابد یباشد رشد م یکه واجد کارکتر و معن

هر  یتمعنا که هو یندانند، بد یتعلق م یرا به نوع یتجوهره هو

شود. اگر از تعلقات  یبه تعلق ختم م یتبشود، در نها یفگونه تعر

و  یتفرهنگ، آداب، زبان، قوم یت،حاکم ین،مانند خاک، سرزم یمل

ما با  یتاست که هو ینبر ا یم،گوئ یسخن م یتعلقات مکان ینهمچن

 یکساز  یتعوامل هو ینهادارد و در واقع همه ا یمنها نسبت مستقیا

و وجود  یگر ارتباط ما با آنها قطع بشود، در واقع هستفرد هستند که ا

و  یذات یازیبه تعلق، ن یازن احساس رود. یسوال م یرما کاماًل به ز

و انسجام  یهماهنگ یما نوع یتیاست و به ابعاد شخص یاساس

 یعیطب یازهایاز ن« بودن یچه کس» یبه معن یتلذا هو بخشد،یم

 ینشئت م ییجا یا یزیشدن به چ یانسان به شناخته شدن و معرف

 .یردگ

 مفهوم فضا و مکان -3

مکان  بینیم، یم یابیباز و قابل جهت  یکه فضا را گستره ا یدر حال

اشغال شده است و  یزیچ یا یشخص یلهاز فضاست که به وس یبخش

خواستگاه  یکاز  یشب یاست. مکان مفهوم ییو معنا یبار ارزش یدارا

و  اند یختهآم یو احساسات بشر یمعن دارد. مکان ها با یتموقع یا
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 یر. به تعبکند یفضا و مکان را مشخص م یانم فاوتمفهوم، ت ینهم

ها، اما  یتو روا یاست از خاطره، تجارب حس یبیمکان ترک یگر،د

آن را با مشخصات  توان یاست که م یاییجغراف یتموقع یکفضا 

در  یشهر فضا[. 8] کرد یمعرف یاییمانند طول و عرض جغراف یرقوم

 یفقابل توص یاضیر یابزارها یلهدارد و به وس یواقع یها یتموقع

 ییراست که سبب تغ یاحساس یدادیرلف، رو یدگاهاز د یاست، ول

که ادراکات و احساسات  دهد ینشان م ین. و اشود یفضا به مکان م

 یرونیب یدارند که در مواجهه با مکان واقع یما از فضا در ذهن، مکان

 یهمان ینو ا ییآشنا بکنند و سب یم یکننده ها را باز یحکم تداع

 یبه عنوان مکان شناخته م یشوند. در واقع فضا، زمان یبا مکان م

 یما و به نوع یخاطرات و تجربه ها یه،اول یذهن یرهایشود که تصو

 کنند.  یخود ما را تداع

و به  "بودن" یاسم ظرف است، مشتق از کون به معنا یغهص مکان،

 یهست"و  "یوجود هست " ی، و بودن خود به معنا"جا"مطلق  یمعنا

 یمعن یزن "کردن یزندگ"گذراندن عمر و  ین،است. همچن "داشتن

 "دادن است یرو"و  "واقع شدن"بودن،  یاز معان یگرد یکی. دهد یم

معتقد است حس مکان که برگرفته از روح مکان  رلفادوارد [. 9]

که مردم  دارد یم یان. او بگردد یمکان م یتاست، موجب معنا و هو

کنند و  یمکان ها را تجربه م یزیکیف یاتفراتر از خصوص یزیچ

. روح مکان به شود یبا روح مکان م یوستگیآنها سبب پ یخاطره ها

 یاریبس ینکهدارد، کما ا دنهمچنان اصرار بر بو یاساس ییراترغم تغ

 یفرهنگ ی،اجتماع ییراتخود را در برابر تغ یتاز شهرها و کشورها هو

هر زمان که ما فضا را درک  گوید می رلف. اند حفظ کرده یو فناور

مفهوم  یشکل و نامحسوس، نوع یهر چند ب کنیم یو احساس م

 عناییم یها یگاهرلف مکان ها ذاتا پا یبرا یابد یشکل م یزمکان ن

شکل گرفته اند. با آغشتن  یدادبر اساس رو یهستند که در طول زندگ

کند  یم ییرجوامع، فضا به مکان تغ یاافراد و گروه ها  ،به معناآنها 

 شود یبه مکان م یلفضا تبد ی،دادن خاطره جمع یبه سبب رو یعنی

گاه  ارقر ینبلکه نخست یستن یو ذهن یانتزاع یمکان مفهوم [.10]

 یلیدل ینانسان است. به هم یبا جهان محل زندگ یمارتباط مستق

بوده و رابطه  یانسان یو تجربه ها یکالبد یها یتسرشار از معنا، واقع

. مکان محل وقوع کند یبا انسان برقرار م یقیعم یعاطف

مشترک  یتداشتن هو یمشترک به معنا یرخدادهاست، داشتن مکان

 [.8]بودن  گروه یکمتعلق به  یعنیاست، 

 یساکنان آن است. انسان با شناخت مکان م یتهو یعنصر اصل مکان

انسان امروز  یاز عوامل سرگردان یکیخت خود نائل شود. به شنا تواند

است.  یمکان یتنبردن به مفهوم هو ینپرداختن به مفهوم مکان و پ

و بودن خود داشته  یاز هست یاست که ما ادراک کامل ییمکان جا

در ذهن دارد.  یمتفاوت یرمتفاوت تصاو یها ن. انسان از مکایمباش

 یرتصو یریو شکل گ یطادراکاتش از مح یبر رو تواند یاحساسات او م

انسان هاست که  یذهن یرتصاو ینگذار باشد. هم یراز مکان تاث یذهن

مکان، خاطرات  ی. عالوه بر ساختار کالبددهد یم یتبه مکان ها هو

 یبه مکان موثر است. بحران مکان به معن یدنبخش یتافراد در هو

معاصر  یشکالت شهرسازم یناز فضا و زمان، از بارزتر یبحران اجتماع

و  یخفاقد تار یت،فاقد هو یشهر یفضاها یجادکه در ا یاست. بحران

 یلبه مکان معنا دار تبد ی. فضا صرفا زمان[10] است یافتهفاقد تبلور 

 یو معنا یتهو یعنی دد،گر یانسان یشود که واجد ارزش ها یم

هر و توان در ش یبودن فضا را م ی. امروزه حس خنثیابدرا باز یشخو

انسان ها در نهاد  یگانگیو ب یتجربه کرد. پژمردگ یزن یشکشور خو

آن است  یانگرب ،عملکردگرا یشده  یزیکامال برنامه ر یعموم یها

 [.11]اند  یافتهفضاها به مکان ارتقا ن ینکه ا

 هویت مکانی -4

های با اهمیت انسان بودن به معنای زیستن در دنیایی سرشار از مکان

بودن به معنای برخورداری از مکان و شناخت نسبت به است. انسان 

این برخورداری است. برای هرکس پیوند و آگاهی عمیق نسبت به 

هایی که در آن تولد یافته رشد کرده یا هم اکنون در حال زندگی مکان

و تردد است، وجود دارد. این پیوند منبع اصلی هویت و امنیت فردی 

ارسل یک فرد جدای از مکان خود و جمعی است. به نظر گابریل م

نیست، او همان مکان است. واگنر معتقد است که زمان، مکان، انسان 

سازند بنابراین معنا و عمل و عمل، هویت غیر قابل تفکیکی را می

عناصری درهم تنیده اند که در فهم هویت مکان باید در نظر گرفته 

ه،محیط شوند. در مجموع هویت مکان بنحوی به عناصر سه گان

گردد. سه عنصر مزبور فیزیکی )فرم(، فعالیت )عملکرد(، و معنا برمی

غیر قابل تقلیل به یکدیگر یوده، اما به طور غیر قابل تفکیکی در فهم 

اند. سیمای فیزیکی، های مختلف به هم پیوند خوردهما از مکان

 فعالیتها و معانی، دیاکتیک بین آنها، روابط ساختاری این هویت است

[12.] 

هویت »و « هویت مکان»های هویت و مکان دو عبارت از ترکیب واژه

آورند نور برگ شولتز در خصوص هویت مکان خاطر سر بر می« مکانی

ها لزوماً همان چیزی هستند که باید باشند و سازد: مکاننشان می

دخل و تصرف انسانی در آنها زمانی به خلق فضاهای قابل زندگی 

حال و هوای حاکم بر فضا را تشخیص دهد و در  شود کهمنجر می

های قابل راستای آن حرکت کند. در واقع هویت مکان به ویژگی

تشخیص مکان بیرونی اشاره دارد. در حالیکه هویت مکانی احساسی 

در یک فرد یا یک جمع است که به واسطه ارتباطشان با یک مکان 

هویت مکانی در فرهنگ  ای از اهمیت و تبلورشود. نمونهبرانگیخته می

ایرانی، فراوانی نامهای خانوادگی مرتبط با مکان است، نامهایی چون 

 طریق از اند مایل مردم که دهدمی نشان …تهرانی، یزدی، کاشانی و 

دیگران معرفی کنند. در واقع هویت مکانی  به را خود مکانی هویت نام،

یرونی به محصول تداوم هویت مکان و تبدیل شدن آن از امری ب

 ای درونی است. مسئله

در تمام مسیری که از مکان )فضا( تا هویت مکانی طی شد، با حرکت 

های رفت و برگشتی متوالی بین درون و بیرون یا ذهنیت و عنیت 

مواجه هستیم. در نهایت هویت مکانی نتیجه ذهنی شدن هویت مکان 

یا جمعی  برای یک فرد یا جمع است به طوریکه زیر بنای هویت فردی

شان گردد. هر جای این فرآیند پیایی و رفت و برگشتی بین عین و 

ذهن، دچار اختالل گردد به ناامنی هویتی در فرد یا جمع منتهی 

خواهد شد. از این روست که پروشانسکی بر اهمیت رابطه متعادل 

های محیط بیرونی تأکید بین هویت مکانی فرد یا اجتماع و ویژگی

قد است انسان طی زمان برای خود هویتی مکانی قائل او معت. کندمی

شود، این هویت مکانی خود تصویری مستقل در ذهن فرد می

گیرد و سازد. اگر شرایط بیرونی که فرد در ارتباط با آن قرار میمی

دهد یکسان تصویر ذهنی وی که در واقع سطح توقع او را نشان می
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تلف این انطباق را بوجود های مخکند از راهنباشد، شخص تالش می

آورد وسیستم ذهن خود و فضای بیرونی را به تعادل برساند. برای 

رسیدن به این تعادل سه راه متداول وجود دارد: نخستین راه حل، 

انطباق محیط یا به عبارت دیگر، تغییر محیط و رساندن آن به سطح 

کیفی هویت مکانی در ذهن شخص است. تالشهایی که در جهت 

های مسکونی در بسیاری از کشورها ود کیفیت زندگی در مجتمعبهب

 باشد. گیرد، نمونه ای از اقدام در جهت اتخاذ این راه حل میانجام می

حل دوم، انطباق خود یا به عبارت دیگر، تغییر دادن خود است.  راه

این امر مستلزم پائین آوردن سطح انتظار و در واقع، پذیرفتن شخص 

گردد. در صورتی که شخص، نتواند محیط را محیط میبا بریدن از 

منطبق  یطمطابق میل خود تغییر دهد، تصویر ذهنی خویش را با مح

. این امر هر چند سخت تر پذیردیجدید را م نیو هویت مکا سازدیم

شود، اما غیر ممکن نیست. تسلیم شدن مردم در و دیرتر انجام می

 جز اختیار کردن این راه حل. برابر الگوهای وارداتی چیزی نیست 

راه حل، در واقع عکس العملی است که منجر به تنش در  سومین

که شخص نه بتواند  ی. در صورتگرددیم یطاز مح یدنبر یاشخص 

را،  یشخو یذهن یردهد و نه تصو ییرخود تغ یلرا مطابق م یطمح

این عدم تطابق از آستانه تحمل شخص گذشته و او را به شرایط 

شود کند. در این شرایط، یا برش از محیط حاصل میواکنشی وارد می

و یا اگر امکان برش و یا به دالیل مختلف تمایل به بریدن نبود، تنش 

به حد بحرانی رسیده و مشکالت روانی جدی برای شخص ایجاد 

ای از بروز عکس العمل بریدن از محیط جرت نمونهکند. پدیده مهامی

گیرد، کل است. این واکنش زمانی که حالت جمعی به خود می

 دهد.ساختار اجتماع را مورد تهدید قرار می

تری برای این همانی فرد و پدیده قائل نوربرگ شولتز دامنه وسیع

است، وی این همانی را متناظر با الفت بافتن با یک محیط خاص 

داند. بر این اساس تعلق خاطر به یک مکان و تعلق مکانی، به می

معنی رابطه هم پیوندی میان انسان و محیط، از مهمترین تبعات 

احراز هویت است. در اثر این رابطه مکان به لنگر گاهی روانی بدل 

شده، آسودگی خاطر و احساس امنیت و اعتماد به نفس در استفاده 

های رد. اغلب این تعلق مکانی از سطح تجربهاز فضا را به همراه دا

گذرد و با احساس مشترک جمعی در شناختی فردی می -احساسی

خورد. در تأیید موارد باال های فضایی وسیع تر گره میمحدوده

مردم به »توان به گفته الکساندر در کتاب زبان الگو، اشاره کرد: می

نیاز به «. لق داشته باشندمند نیاز دارند تا به آنها تعفضاهای هویت

تعلق مکانی چنان است که حتی اگر کسی درصدد نفی تعلق خود به 

یک مکان خاص باشد، این کار را از طریق منتسب کردن خویش به 

 یک مکان دیگر انجام دهد. 

از سوی دیگر خاطره فردی و جمعی ما، عامل تشدید کننده تعلق 

به تعلق خاطر بدل نماید. تواند این تعلق را مکانی است و حتی می

چرا که خاطره بیش از آنکه منوط به زمان باشد، در بند مکان است. 

شناسیم. در حالیکه آنچه پنداریم که خود را در زمان باز میما گاه می

ای پبایی از توقفهای ذهنی ما در زمینه شناخت ماست مجموعه

پیش فضاست. خاطرات گاه جنبه شخصی دارند، اما مواردی نیز 

گیرد و تبدیل به ای در حافظه جمعی جای میآید که خاطرهمی

خاطره جمعی جامعه میشود. عناصر و فضاهای اصلی زندگی 

جمعی)فضاهای شهری( جایگاه خاطرات جمعی هستند. بر این اساس 

با تخریب آثار گذشته نه تنها وجود فیزیکی آنها بلکه جایگاه خاطرات 

گر ما به جایی برسیم که نتوانیم خاطره رود. اجمعی نیز از میان می

های جمعی قبلی را نیز از بین برده باشیم، جمعی تولید کنیم و خاطره

خاطره هم یعنی ای خواهد بود. نسل بیخاطرهنسل بعدی نسل بی

 [.10] ریشهینسل ب

خورند. زیرا در اینجاست که هویت و خاطره با یکدیگر پیوند می

شان را بر اساس خاطراتشان می سازند ذهنیانسانها بخشی از تصویر 

عمل انطباق ذهنیت و  ،و از دست رفتن جایگاه عینی آن خاطرات

عینیت را مختل نموده، فرد را در احراز هویت مکانی با مشکل مواجهه 

کند. از طرف دیگر نباید تعلق خاطر به یک فضا را با هویت مند می

ل هم پنداشت و با هویت بودن آن اشتباه گرفت و این دو  را معاد

برخورد نوستالژیک داشت، چرا که هویت بیش از آنکه معطوف به 

گیرد و حتی باید بتواند تا آینده امتداد گذشته باشد، حال را در برمی

ضرورت آن مورد  یتو سخنان مربوط به هو یاتنظر یشترب دریابد. 

 ینبد ینشده است. ا یانب یزبودن آن ن یاتیقرار گرفته و ح ییدتا

ادامه آن  یاها و انسان یاتحفظ ح یبرا یتاست که داشتن هو یمعن

کمتر  ،ضرورت چرا، چگونه، و بر چه اساسی باشد یناما ا ،ضرورت دارد

جا گفته شد چه تا ایناست. بر اساس آن تهمورد اشاره قرار گرف

به لزوم احراز هویت  ،توان در بهسازی و نوسازی بافت های فرسودهمی

فضاهای نوسازی شده در ارتباط با فرد و جامعه ساکن در بافت  مکانی

زده احساس و شتاب یبا اقدامات مقطع یستیتوجه کافی نمود. و نبا

نمود . چرا که مردم به  ضعیفموجود را ت یتعلق مردم به فضاها

 ها تعلق داشته باشند.دارند تا به آن یازن مندیتهو یفضاها

 مفهوم حس مکان -5

مکان و احساس تعلق به مکان از موضوعات مورد بحث در علوم  حس

و  یشهر یزیربرنامه ی،انسان یایجغراف ی،مختلف از جمله معمار

اصطالح حس مکان  .باشدیم یو روانشناس ی،شناسجامعه یی،روستا

از ترکیب دو واژه حس و مکان تشکیل شده است. واژه حس در 

دارد: نخست یکی از ح واس  فرهنگ لغات آکسفورد سه معنای اصلی

پنج گانه؛ دوم احساس، عاطفه و محبت که در روان شناسی به درک 

تصویر ذهنی گفته می شود یعنی قضاوتی که بعد از ادراک معنای 

شئ نسبت به خود شئ در فرد به وجود می آید که می تواند خوب، 

 ،یتوانایی در قضاوت درباره یک چیز انتزاع ،جذاب یا بد باشد؛ سوم

مثل معنای حس در اصطالح حس جهت یابی که به مفهوم توانایی 

یک فرد در پیدا کردن مسیر یا توانایی مسیر در نشان دادن خود به 

شناخت تام یا کلی یک شئ  ایانسان است و در نهایت حس به معن

باشد. اما واژه حس در این اصطالح بیشتر به مفهوم  یتوسط انسان  م

و تجربه کلی مکان یا توانایی فضا در ایجاد عاطفه، محبت، قضاوت 

حس خاص یا تعلق در افراد است. از دیدگاه روان شناسی محیطی 

انسان ه ا به تجربه حسی، عاطفی و معنوی خاص نسبت به محیط 

زندگی نیاز دارند. این نیازه ا از طریق تعامل صمیمی و نوعی همذات 

تحقق است. این تعامل پنداری با مکانی که در آن سکونت دارد قابل 

صمیمی و همذات پنداری، روح یا حس مکان نامیده می شود. از نظر 

روانی حس مکان کاتالیزوری است که باعث تبدیل شدن یک محیط 

مهم در  ی( حس مکان عامل60:1385)فالحت، ودبه یک مکان می ش

 یترضا یط،بهتر از مح یبرداربهره یط،فرد و مح یهماهنگ
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و تداوم  یطها با محاحساس تعلق آن یتو در نها کنندگاناستفاده

 .شودیحضور در آن م

 یتعلق مکان -6

که  یمعنا است که مردم خود را به واسطه مکان ینبه ا یمکان تعلق

ارتباط که به  ین. اکنندیم یفاند تعرآمده و رشد کرده یادر آن به دن

 و یقعم یارا مردم به گونه شودیم یدهحس مکان نام یطور کل

و  یبه صورت فرد یو خاطره مکان دهدیقرار م یرماندگار تحت تاث

به مکان  ی. در واقع احساس تعلق و دلبستگنمایدیم یترا تقو یجمع

به منظور  یتاز حس مکان است که در هر موقع یسطح باالتر

 یاکننده یینو تداوم حضور انسان در مکان نقش تع یمندبهره

. شودیفرد با مکان منجر م یوندبه پ یاحس به گونه ین. ایابدیم

خود از  یهاتجربه اسو بر اس داندیاز مکان م یانسان خود را جزئ

مکان در ذهن  یبرا یو نقش یتو عملکردها شخص ی،ها، معاننشانه

نقش نزد او منحصر به فرد و متفاوت  ین. اسازدیخود متصور م

 ین. از اشودیرام ماو مهم و قابل احت یمکان برا یجهو در نت باشدیم

 هستند. یساز نسب یتها هوگفت که مکان توانیرو م

 یا یطمح یکفرد با  یبه رابطه شناخت یتعلق مکان ی،روانشناس در

رابطه  یتعلق مکان یتیو از لحاظ هو شودیخاص اطالق م یفضا یک

 یاست که در آن زندگ یاجتماع یطفرد به مح یتیو هو یتعلق

شده توسط  یجادا ینمکان رابطه نماد یدلبستگ. و در واقع کندیم

 یمشترک یو فرهنگ ی،عاطف احساسی، یافراد به مکان است که معان

درک  یبرا ییبه مکان مبنا ی. دلبستگدهدیخاص م یفضا یکبه 

به  یفرهنگ یطیاست و معموال در مح یطفرد و گروه نسبت به مح

و  یتجربه عاطف از یشب یزیتعلق به مکان چ ین. بنابراآیدیوجود م

 یزن رامرتبط کننده افراد به مکان  یفرهنگ یدبوده و عقا یشناخت

ها را به گفت که افراد مکان توانینظر م ین. از اشودیشامل م

 تواندیمکان م یککه  یابه گونه دهندیربط م یفرهنگ یاتخصوص

 باشد. یفرهنگ یو معان یممفاه یادآورمحرک انسان و 

 یتعلق مکانعوامل شکل دهنده  -7

مختلف و سطوح مختلف  هاییدگاهتوجه به مفهوم حس مکان در د با

در دو گروه عوامل  توانیرا م یآن، عوامل شکل دهنده تعلق مکان

  کرد. یانب یرو به صورت ز یو عوامل کالبد یادراک

 

 یادراک عوامل

نمادها،  ی،از معان یچیدهاست پ یبیکه گفته شد، حس مکان ترکچنان

ناخودآگاه از  یاگروه به صورت خودآگاه  یاکه شخص  هایییفیتو ک

که پس از  یمیو مفاه معانی. کنندیخاص ادراک م یامنطقه یافضا 

حس مکان  یجاداز عوامل ا شودیم ییادراک مکان توسط فرد رمزگشا

عاطفه  یاحس  یک یصورت حس مکان تنها به معنا ینهستند. در ا

 یشناخت یبلکه نظام و ساختار یستخاص ن یهرگونه رابطه با مکان یا

مکان  یک یمو مفاه ،یاءاست که فرد با آن به موضوعات، اشخاص، اش

در  ی. افراد بدون حس مکان قادر به زندگکندیم یدااحساس تعلق پ

 یجادمکان در ا یافضا  یحس مکان توانمند یراز یستند،خاص ن یطمح

حس مکان، رابطه  ینمکان است .  با ا یتخاص نسبت به کل یحس

موضوعات موجود در آن مکان  یراشخاص، و سا یم،مفاه یفرد با تمام

مرحله قبل  ،احساس یمفهوم، حس به معنا ین. در اکندیم ینرا تام

مرحله بعد از شناخت  یعنیعاطفه  یبلکه به معنا یستاز ادراک ن

 یجادا یمتفاوت یهاها در افراد مختلف حسمکان یبترت یناست. به ا

 ینا یافتها در درو تجارب گذشته انسان یتو نقش شخص کنندیم

 کندیم یجادو تعلق ا کانکه در فرد حس م ییحس موثر است. فضا

صورت  ین. در اشودیمکان م یکبه  یلو تبد یستاو فضا ن یبرا یگرد

و اتفاقات را با آن  هایتکه مردم تمام فعال شودیم یتیمکان کل

 .شناسندیم

که حس مکان است چنان یجاداز عوامل موثر در ا یزبه اجتماع ن تعلق

 یفتعر یحس مکان را شامل تعلق به اجتماع و حس محل یومن،ه

خود و  یطمردم از مح یکرده و از نظر او حس مکان، ادراک فرد

است. حس مکان شخص  یطها از محآگاهانه آن یشاحساسات کماب

 ینهکه فهم و احساس انسان با زم دهدیم یوندپ یطبا مح یارا به گونه

معتقد است حس  یلاست یتز. فررسدیم یکپارچگیبه  یطمح ییمعنا

دارد و  یطبه نحوه ارتباط انسان با آن مح یبستگ یطمکان هر مح

 یزهایها چانسان یعنیاست،  یانسان و مکان تعامل رابطه شامل 

. [1]گیرندیو سپس از آن م دهندیم یطرا به مح یمنف یامثبت 

ها بر آن یطمح یرتاث یفیتمردم در ک هاییتفعال یچگونگ ینبنابرا

است و  یتعامل یا یبلکه روان ی،مکان نه فقط کالبد تصور مهم است.

چه رفتار و آن-مکان یک یبتجربه از ترک یکحس مکان به عنوان 

 یزهاییاز چ یبرخ یگرد یان. به بآیدیبه وجود م دهد،یانسان به آن م

بدون او و مستقل از او به وجود  کندیم یجادکه انسان در مکان ا

دارند که بر  یقو یاز فضاها آن چنان روح مکان برخی .آیندینم

 یانسان به مکان بنابراین .گذارندیمشابه م یراتمختلف تاث یهاانسان

 یفرهنگ یماز مفاه یامجموعه یش،از پ کند،یم یکه در آن زندگ

 شودیرا که انسان با مکان مواجه م یراه هامفهومیشپ ینو ا دهدیم

بر  یطمح یرتاث یفیتمردم در ک هاییتفعال ی. چگونگدهدیشکل م

مدت،  بلندکوتاه مدت،  تواندیم یراتتاث ینها اثر گذار است. اآن

 باشد. یمنف یامثبت، 
 

  یکالبد عوامل

موثر در ادراک و حس  یعوامل کالبد ینترمهم یل،است یتزاز نظر فر

 یاستناسب، مق یاس،تضاد، مق یت،مکان، اندازه مکان، درجه محصور

 یناست . او همچن یفاصله، بافت، رنگ، بو، صدا، و تنوع بصر ی،انسان

و توهم، راز و رمز، لذت،  یلتخ یخ،تار یت،هو یرنظ یاتیخصوص

رابطه  یشور، و خاطره را موجب برقرار ی،سرزندگ یت،امن ی،شگفت

است  یعامل یزن ینچ،مکان از نظر ل احساس .داندیمتمرکز با مکان م

 آوردیانسان و مکان ارتباط برقرار کرده و وحدت به وجود م یانکه م

 یانو نما یماندن یادبه  ،ییقابل ادراک، قابل شناسا یتهو یدفضا با

 تواندینوع حس مکان م ینکند. ا یجادداشته باشد تا حس مکان ا

عوامل موثر بر  یزکراس ن جنیفراحساس تعلق به همراه داشته باشد. 

و رابطه  داندیرابطه با مکان و حس اجتماع م یحس مکان را چگونگ

 یتی،روا یدتی،عق ی،معنو ی،انامه یزندگ یهابا مکان را به صورت

مانند  یکه با عوامل کندیم یبنددسته یاجبار یو وابستگ ی،ماد

 یجادرا ا نسطوح مختلف از حس مکا مندی،یترضا و یتدرون یت،هو

 .کنندیم
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  یسرمایه اجتماعی و اجتماع محل -8

هویت فرهنگی و اجتماعی در تداوم حیات اجتماعی انسان نقش 

مهمی را در انجام وظایف و مسئولیت های اجتماعی و شهروندی ایفا 

می کند . هویت فرد در گرو برآیند متناسب و مناسبی از سایر 

تهای وی از جمله هویت فرهنگی و اجتماعی است . به گونه ای هوی

 که بتواند منشاء خاطره برای فرد و جامعه گردد . 
 

  سرمایه اجتماعی مفهوم

( از مفاهیم نوینی است که امروزه social capital) یسرمایه اجتماع

 ،در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است

نشاندهنده  ،طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث مربوط به توسعه

اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد )سرمایه 

اجتماعی( بر متغییرهای توسعه از همه ابعاد است . سرمایه اجتماعی 

عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به 

 ،می تواند عملکرد موثری بر توسعه اقتصادیعنوان یک  نوع سرمایه 

 اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد .

تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده است . یکی از تعاریف 

مطرح این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در 

سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای 

معه و پایین آمدن سطح هزینه های تبادالت و ارتباطات می آن جا

سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در  [.13]شود 

 یک سیستم اجتماعی دانست : 

احساس هویت جمعی و  ،اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل

های  گروه ،احساس وجود تصویری مشترک از آینده ،گروهی

 روهی .کار گ ،اجتماعی

محله به عنوان نهاد واحدهای همسایگی با مفهوم اجتماع و اجتماع 

به طوری که پژوهشگران متعددی آنها را به ،محلی قرابت زیادی دارد

یک معنی بکار می برند . در واقع محله ها واحدهایی هستند که در 

آن برخی از مجموعه ارتباطات همچون پیوندهای 

.. (  پیوندهای ، دوستی، همسایگی و .خویشاوندی ،اجتماعی)خانودگی

مصرف و جابجایی کاال و  ،کارکردی )مانند ارتباطات در تولید

سنت یا هویت  ،خدمات ( پیوندهای فرهنگی )مانند پیوند در مذهب

قومی ( یا پیوند اقتصادی ) پایگاه اقتصادی یا سبک زندگی ( 

 تمرکزمی یابند.

 نتیجه گیری و جمع بندی  -9

گفته شد که هویت موضوعی عجین بازندگی روزمره این پژوهش  در

هاست و از نیاز انسان به شناخته شدن و معرفی شدن به چیزی انسان

گیرد. هویت به وسیله تشخیص در اثر انطباق یک یا جایی نشئت می

دانستیم که  ییاش قابل حصول بوده و از سوعینیت با تصویر ذهنی

دی است. و در واقع احساسی کار کرد هویت ایجاد پیوستگی و همانن

ای خاص نشان است که تعلق فرد را به یک کشور، جامعه و مجموعه

مکان و  یکمهمترین تبعات احراز هویت تعلق خاطر به  ازدهد. می

مندی فضای هویت، هویت یتاست. نتیجه احراز و تثب یتعلق مکان

 مورد سنجش از نظر فرد یا جمع بوده و الزمه آن دانستن شرایطی

آورد.  با اشراف به این است که امکان هویت مندی فضا  را فراهم می

توان فضایی را که دچار بحران هویت است، به سمت احراز شرایط می

هویت مورد نظر هدایت نمود و فضای هویت مند را از ابتال به بحران 

سوی دیگر گفته شد که  ازهویت در خالل تغییرات مصون داشت. 

 یتگیرد. لذا مهمترین شرایط هود را از تشخیص میهویت، اعتبار خو

قابل تشخیص بودن است. در این میان، موضوع مورد  ی،مند

تشخیص، فضا و مالک تشخیص تصویر ذهنی آن و میزان نزدیکی 

 فضا به توقعاتی است که از آن فضا در ذهن افراد وجود دارد. 

آنهاست.  وجه فضاهای هویت مند، احساس تعلق ساکنین به مهمترین

از طرفی خاطرات فردی وجمعی ما وابسته به میزان احساس تعلق ما 

به فضاست چرا که عناصروفضاهای اصلی زندگی جمعی، جایگاه 

خاطرات جمعی ما هستند. در اینجاست که هویت و خاطره با یکدیگر 

روست که افراد بدون احساس تعلق به مکان  ینپیوند می خورند. از ا

رابطه  ،چرا که حس مکان ،یستندخاص ن یطر محد یقادر به زندگ

موضوعات موجود در مکان را  یراشخاص و سا ،یممفاه یفرد با تمام

حس  یجاداز عوامل موثر در ا یزکند . تعلق به اجتماع ن یم ینتام

به اجتماع  تعلق شامل را مکان حسٰ   ،یومنچنان که ه ،مکان است

 یزانحس مکان و م یگرد یاز سو ،کرده است یفتعر یو اجتماع محل

و  یتمالک یتخود به وضع یزندگ یطتعلق شهروندان نسبت به مح

سابقه سکونت آن ها ارتباط دارد. هر چه سابقه سکونت و حس 

آنها احساس تعلق و  یابد یشخود افزا یزندگ یطافراد به مح یتمالک

 خواهند داشت  . یزندگ یطنسبت به مح یشتریب یگانگی

 یلبه دل یصقابل تشخ ینوان واحدهابه ع یشهر یها محله

 یتظرف ،یو برون گروه یدرون گروه یاجتماع یهاز سرما یبرخوردار

را در درون خود   یمحل یگروه ها و انجمن ها یریو استعداد شکل گ

رفاه و توسعه  ،یشبه آسا یابیکه موجب دست یدارند . اجتماعات محل

 یمشارکت فعاالنه افراد به منظور ارتقا ایرا بر یمناسب ینهشده و زم

گردد  یم یشنهادپ یلدل ینآورند .  به هم یفراهم م یزندگ یفیتک

بافت  یو توانمندساز یبهساز ،یزیاساس برنامه ر یتا محله محور

با مفهوم  یباشد . از آنجا که نوساز یمانشهرها یخیفرسوده و تار یها

است لذا  یدجد یطشرادر  یشهر یطمح یدبازتول ی،معاصر ساز

 یارزش ها در معاصر ساز یابیو باز ینیبازب یرندهدر برگ یدبازتول

با نگاه معطوف به کالبد  ،یو نوساز یآنهاست. درحال حاضر بهساز

 یبافت ها یاتح ینیاست و بازآفر یو بازساز یبشهر، ناظر به تخر

و موجب  یافته یلشهر تقل یکالبد یبه سطح نوساز یفرسوده شهر

 یبافت ها یو نوساز یبهساز ینددر فرآ ییو نارسا یتینارضا روزب

 شده است.   یفرسوده شهر

  مراجع -10

 ،«یرانیا یسه گانه یرفارس و جزا یجخل یکیاستراتژ یتاهم( »1394. )ینحجت، حس [1]

 7.ی،قدرت جهان یدر هندسه یانقالب اسالم یریتنقش مد یالملل ینکنفرانس ب

 یحس مکان و عوامل شکل دهنده آن، مجله هنرها(، مفهوم 1385فالحت، محمد صادق ) [2]

 5-66، تهران: صص26تابستان، شماره  یبا،ز

در گفتمان کالبد  ی(، پرسمان تبع1387فروزانگر، ) یدهحم ی،نادر یدفرح، مج حبیب، [3]

 .13-23، تهران: صص 3و زمستان، شماره  ییزشهر، پا یتهو یهنشر یت،شهر و هو

چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه  یران،و منطقه در ا(، با شهر 1384) یل،اسماع شیعه، [4]

 .علم و صنعت

 1381جنگینز، دیچار، هویت اجتماعی، ترجمه تورج یار احمدی، نشر شیرازه، تهران،  [5]

عبادیان، محمود، مقاله بحران هویت، مجموعه مقاالت هویت و بحران هویت ،  [6]

 1382جهاددانشگاهی ، تهران 
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چاپ اول، تهران:  یران،در ا یمل یتدرباره هو یی(، گفتارها1383داوود، ) ی،محمد میر [7]

 .یرانیانتشارات تمدن ا

 .مکان، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر یدارشناسی(، پد1387) ین،پرو پرتویی، [8]

ثبت و انتقال خاطرات  یری،سنجش امکان شکل گ یارهای(، مع1387مهتا، ) میرمقتدایی، [9]

 .4-17، تهران: صص 37بهار، ش یبا،ز یهنرهادر شهر، مجله  یجمع

تهران: انتشارات دانشگاه  یزدهم،(، لغت نامه دهخدا، جلد س1373) اکبر،¬یعل دهخدا، [10]

 .تهران

سازمان  9حبیبی، محسن، مدیریت شهری و فضای یادمانی ، مجله شهرداری شماره  [11]

 1378شهرداریهای کشور 

تهران:  یرازی،(، روح مکان، مترجم: محمد رضا ش1389) یستیان،شولتز، کر نوربرگ [12]

 .انتشارات رخداد نو

 1377افروغ ، عماد ،فضا و نابرابری اجتماعی ، انتشارات دانشگاه  تربیت مدرس ، تهران ،  [13]

[14] Francis Fukuyama, “Social Capital and Civil Social”, conference on 
second generation, Reform, 1999 

 

 


