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دى    88شماره سوم

" شرط الزم براي كاربرد مكان، به معناي راستين كلمه، «خاطره» است. انسان 
پس از رسيدن به مكان، كيفيات محيطي آن را تجربه مي كند و يگانگى و وحدت 

آن مكان –   هويت -  بر او آشكار مى شود" (شولتز، 1387).
بديهي است كه اولين برخورد با هر شي يا پديده اي، سيما و كالبد ظاهري آن 
است؛ وجه قابل ادراكى كه با حواس پنج گانه به راحتي قابل تشخيص و بازشناسي 
است. نمود عينى يك شهر در نگاه نخست شامل عناصر طبيعي و بستر مكاني آن 
است. آن گونه كه شولتز بيان مي كند؛ انسان در برخورد اول با كيفيات محيطي 

روبرو شده و آن را تجربه مي كند.
مكان توسط شناسه هاي موجود در آن تعريف مي شود و اين عوامل به عنوان مرجع 
درك مي شوند. بخشي از آن ها به عوامل طبيعي مانند كوه، دره، رودخانه، دريا و مانند 
ــود و بخش ديگر به عناصر انسان ساخت همچون خيابان، ميدان،  اين ها افراز مي ش
پارك، خانه و ... برمى شود و ادراك هم زمان اين ها موجب شناخت مكان و تعلق به  
آن مى شود. اين خوانش از مكان در محيط شهري، به آشكارشدن مفهوم «هويت » 
در نگاه شهروندان مى انجامد. تعاريف متعددى از اصطالح «هويت» شده است؛  كه 
ــرح آمده است؛  حقيقت شيء يا شخص كه مشتمل بر  در فرهنگ لغات به اين ش
صفات جوهري او باشد، شخصيت، ذات، هستي و وجود، منسوب به هويت شناسنامه، 
چيستي، خود، كيستي، هماني و همانستي. (دهخدا، 1345) و در فرهنگ معين به 

آن چه كه موجب شناسايي شخص است، «هويت» مي گويند. (معين،1386)

يكي از اهداف نهايى معماري در جوامع بشرى، تقويت و ارتقاء فرهنگ جامعه از طريق بازنمايي مظاهر 
تمدن همچون هنرها، شهر و فضاهاي شهري گذشته است كه از استقالل و هويت مختص خود برخوردار 
بوده  و در صدد است مفاهيمى ايجاد كند كه نهايتاً موجب ادراك معناهايى همچون احساس تعلق  به مكان، 
حس شــهروندي و تداعي خاطرات گذشته شــود.  در حالى  كه آن چه امروزه  اغلب در ذهن انسان ها 
تصوير مى شود چيزي جز ساختمان هاي بلند اداري، بانك ها، برج هاي عظيم مسكوني و فضاهاي تعريف 
نشده، نيست. اما واقعيت امر اين است كه آن چه شهر را به مكاني باخاطره تبديل مى كند، تنها بناها و 
ساختمان هاي موجود و در واقع بعد كالبدى شهر نيست، بلكه اين انسان است كه در تعاملش با فيزيك 
شهر (چه در بافت هاي سنتي و چه در بافت هاي نوساز) موجد هويت شهري مي شود. در اين نوشتار   

مقوله هويت شهرى، عناصر و عوامل موثر بر آن، به اختصار پرداخته مى شود.
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جمع بندى :
يافتن معاني نمادين در شهرها امري مبهم، پيچيده و غيرقطعي است، زيرا ادراك مفاهيم در قلمروهاى فرهنگى متفاوت است و اين عامل سبب محو معاني مكان  در 
شهرها شده و شهرها را به مكان هايى بي روح، مرده و ناآشنا تبديل مى كند. براي جلوگيرى از بروز اين مسئله، الزم است در مرحله اول تالش جدي در جهت شناخت 
مفاهيم و ارزش هاي موجود مكان در بافت هاي قديم به عمل آيد و سپس در تقويت آن ها به عنوان مكان هاي فرهنگي و اجتماعي از طريق طراحي مناسب اقدام شود. 
بدين ترتيب فضاهاى شهرى با همراه داشتن خاطرات، تعلقات و بار ذهنى، داراى معنى و مفهوم خواهند شد. اگر چه منظر شهرى براى اشخاص در سنين و دوران 
مختلف زندگى، داراى معانى و تعلقات متفاوتى است؛ اما بحث اصلى در اين حوزه، شكل گيرى هويت شهر و فضاهاى شهرى در كنار خاطره ها و تعلقات گذشته است 

و اين همان تصوير ديرپا و انعطاف پذيرى است كه در اذهان شهروندان تداوم خواهد يافت.

بافت جديد، قمبافت قديم، يزد

ــطه ايجاد و تداعي «خاطرات جمعي» در شهروندان،  ــهر به واس هويت در ش
«تعلق خاطر» و وابستگي را نزد آنان فراهم كرده و مفهومي چون «شهروندشدن» 

را كه فراتر از ساكن بودن است، پديد مي آورد. (كشميري، 1387)
ــخصاتي است كه  طبق تعاريف متداول، «هويت» مجموعه اي از صفات و مش
باعث تشخيص يك فرد يا اجتماع از افراد يا جوامع ديگر مي شود و شهر نيز به 
ــخصيت» مي يابد. عناصر هويت بخشى به شهرها از ديد «لينچ»،  تبعيت آن «ش
راه ها، لبه ها، گره ها، نشانه ها و محالت هستند (لينچ، 1387). مجموعه اين عناصر 

معرف رويدادهاى شهر در دو بافت قديم و جديد هستند.
 بافت قديم با عناصر و مفاهيمى مرتبط است كه به دليل گذشت زمان در خاطره 
ــان ها را هماهنگ با بافت و فضا صورت مي  دهد. در  جمعي باقي مانده و تعامل انس
بافت جديد اغلب ابنيه با ناهماهنگي، فاصله زماني و به صورت منفك از هم ايجاد 
شده اند و برقراري ارتباط انسان با فضا در اين گونه بافت ها، به فرصت و زمان زيادى نياز 
دارد. تداعى خاطرات و ذهنيت جمعى با ايجاد عناصري خاص، برجسته و هماهنگ 
با ارزش هاي سنتي در بافت هاي جديد، امر هويت بخشي  به مكان را موجب مى شود.

ــتفاده از معاني  ــوند و اس ــن ظاهر ش ــه صورت نمادي ــاص اگر ب ــن عناصرخ اي
ــش مي يابد.  ــكان افزاي ــه م ــق ب ــاس تعل ــد، احس ــاد باش ــكان زي ــن در م نمادي
ــه صورت  ــود كه ب ــه هويتي مي ش ــان، تبديل ب ــرار در اذه ــا تك ــي،  ب ــن معان اي
ــت. ــتگي هاي اجتماعي و فرهنگي درمي آيد و تغيير آن ها تقريباً ناممكن اس وابس

ققيق بازنم يييكي از اهداف نهايى معماري در جوامع بشرى، تقويت و ارتقاء فرهنگ جامعه از طر
تتيت مختص خود تمدن همچون هنرها، شهر و فضاهاي شهري گذشته است كه از استقالل و هو
تتيتاً موجب ادراك معناهايى همچون احساس تع بوده و در صدد است مفاهيمى ايجاد كند كه نها
ذه د اغل زه ا ه آن كه ال د د ش گذشته ات خاط تداع ندي ه ش


