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مقدمه و بیان مسئله
آپارتماننشینيدردههسوموچهارمقرنبیستمودرطيجنگجهانياولودومدراروپارواج
يافت .در ايران ،خانهسازی مدرن از اواخر دوره قاجار شروع شد و در دوران پهلوی تغییرات
گستردهای در معماری خانههای مسکوني رخ داد و معماری درونگرای ايراني به سمت

برونگرايي ،سوق پیدا کرد؛ اکنون حدود  33الي  23سال است که آپارتماننشیني در ايران

هایمسکونيدرکالنشهرها،باهدفتوسعهمسکنوبه

متداولشدهاست.آپارتمانهاومجتمع
عنوان راهحلي برای مشکل تأمین مسکن به کار گرفته شده است” .مجتمعهای مسکوني را
ميتوان شامل تعدادی بلوک ساختماني در نظر گرفت که ميتواند شامل گونههای مختلف

مسکن(تکخانواری،آپارتمانهایکوتاهوبلندمرتبه)باشد“(عزيزی .)2381،
ترينکاربردهایمعماریاستونشاندهندههويتوفرهنگاست.مسکن

مسکنيکيازقديمي
فقطمحیطيسرپوشیدهبرایحفاظتساکنانازعواملخطرزایمحیطينیستبلکه،فضايي
مسکنشهریراميتوانبه

استکهدرآنزندگيحاکماستوبايدسرشاراززندگيباشد”.
طورکليبهدوالگویتکخانواریوآپارتمانيتقسیمکرد“(چیارا2وديگران .)616:2331:
انسانبراساسنیازوذهنیتمحیطاطرافخودراميسازدوخالقمحیطزندگيخودميشود
همزمان محیطهای انساني ساختهشده زندگي انسان را شکل ميدهند .انسانشناسي معماری،

رابطه انسان و محیط دستساخته انسان را مورد مطالعه قرار ميدهد .بین انسانشناسي و
معماری پیوندی قوی برقرار است و انسانشناسي معماری درصدد است تا با بررسي فضای
دستساخته و محیط مصنوع ،به بیان فرهنگ و تجربههای اجتماعي انسان بپردازد .افراد با

زندگي در مجتمعهای مسکوني تجربه خاصي را به دست مييابند ،اين تجربهها بر اساس
زمینههایفرهنگيـاجتماعيهرشخصمتفاوتاست .

انسان،فعالیتهایخويشرادرفضایشهریانجامميدهدوفضادرتعاملانسان،نقش
دهدوباحضورخودکاراييفضاراتداومميبخشد”.انسان


انسانبهفضامعنامي
کلیدیدارد .
مهمترين رکن فضا محسوب ميگردد و فضا بايد برای استفاده وی ،مقیاس انساني بیابد“
(توسلي .)23:2363،فضایشهریيکبخشبسیارمهمازساختشهراست؛فضاييجمعيکه
دربرگیرندهبخشيازروابطاجتماعيوفرهنگيجامعهاست(پل .)2388،
زندگي شهری را نميتوان جدا از شهر و فضای شهری دانست .افراد در فضای شهری
رارميکنند.درفضایشهریاستکهافراداحساسهويتيا

بیشترينتعاملهاوارتباطاترابرق

کنند.هويتمکانيدرواقعنشاندهنده


هويتيوتعلقوبيتعلقيمبتنيبرمکانراتجربهمي

بي

Chiara etal
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پیوند فرد و مکان است .دلبستگي مکاني بخشي از هويت مکاني است اما هويت مکاني
مکانيدرواقعازيکطرفانواعخاطرات،ارزشهاو

ترازدلبستگيمکانياست.هويت


گسترده
هایمتفاوترادربرميگیرد

افکارومحلههاراشاملميشودوازطرفديگرروابطمیانمکان

مانند خانه ،مدرسه و محله .فضاهای شهری ،متنوع هستند و جنبههای گوناگوني دارند.
چارچوبهای فضايي فعالیتهای انسان با مکان محصور ميشوند و مکان توسط فعالیتهای
انسان هويت مييابد .هويت مکاني خانه ،نسبت به ديگر مکانها اهمیت بیشتری دارد .چراکه
افرادابتدادرمکانيچونخانه،هويتمييابند .

مسکن بخش بزرگ شهرها را در برميگیرد و چهره شهرها با معماری مسکوني هويت
مييابدوشهریبهمعیارهایمطلوبنزديکخواهدشدکهمعماریمسکونيآنمطلوبباشد.
معماریمسکونيوخانهمعاصربهعنوانمحلزندگي ،تفاوتياساسينسبتبهگذشتهدارد.
افراد نسلها نیاز به شناساندن نسل خود دارند .اين نیاز موجبايجاد تغییرات در شکلگیری
خانههای مسکوني بعد از چندين سال يا نسل ميشود نسلها ويژگيهای خود را در فضاها

بسازند و محیط را از آن خود کنند (واليت سید حسین .)2382 ،در مواجه با افزايش بهای
زمینها و اهمیت تسهیل در دسترسيهای شهری ،ميتوان گفت که گريزی از زندگي

دههاخیر،آپارتماننشینيوسکونت

نشینيومجتمعهایمسکونيدرشهرهانیست.در


آپارتمان
جمعيدرشهرهایمختلفايران،بهويژهدرکالنشهرهاييمانندتهرانفرايندیفراگیراست.

گیریازمعماریخودراباشرايطزيستتطبیقميدهند.


هایانسانيبابهره

گروه
هایتحلیلجامعهبرایدستيابيبهتصويرروشني


ترينمولفه

نقشفضايکيازبنیادی
از رابطه فرد ،جامعه ،فناوری ،مصرف و فضا ،موضوعي است .همچنین توجه به مشابهتهای
کالنشهرهای جهان ،خیابانها ،فضاها ،ساختمانها ،مصالح ،رفتار ،لباس ،غذا و فضاهايي که

اندکيازاحساستعلقوعاطفهآدميرابرنميانگیزند،زاويهنگاهياستکهتوجهبهآنضروری

است(اژه .)22:2387،
هويت مکاني بخشي از زيرساخت هويت فردی انسان و نتیجه شناختهای عمومي او
دربارهجهانفیزيکياستکهدرآنزندگيميکند؛بنابراينرابطهمتعادليکهبینهويتمکاني
فرد و ويژگيهای محیط پیرامون او شکل ميگیرد ،بسیار حائز اهمیت است (بهزادفر:2386 ،
شودوفضایبنایساختهشده،بايدباتوجه

.)61بخشيازهويتافرادازطريقمکانبازيابيمي
بهبستروزمینهفرهنگيجامعه،شکلگرفتهباشد.معماریفضاومسکنبايدبافرهنگهر
جامعه همخواني داشته باشد و اين امر از طريق شناخت سلیقههای زيباييشناختي مردم
امکانپذيراست.چراکهمردمعناصراصليهستندکهدرفضاومعماریزندگيميکنند(آنترمن،

.)2377
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هویت و مکان
راپاپورت تمامي عناصر و جنبههای کالبدی و اجتماعي توسعه محلهای متأثر از فرهنگ
ميداند.دراينالگو انساندرقالبفرهنگتعريف
استفادهکنندگانازآنمکانوقابلیتهايش 

ميشودوهويتمييابد(مطلبي .)31:2388،راپاپورت بهدنبالشناختاجتماعوفرهنگبا

ميداندکهدرشرايطمتفاوت تغییر
تمرکزبر بنا ومعماریاست.ویهويترا ويژگي ازمحیط 
نميکند يا ويژگي که به موجودات امکان قابلیت تمییز و تشخیص عنصری را از عناصر ديگر
مهمترين
ميدهدوعناصرشهریراازهممتمايزميکند(دانشپور.)1:2373،تفاوتوشباهت 

تفاوتگذاری میان

مولفههای هويتيابي است” .هويت مجموعه باورهای ذهني است که سبب 

خودوديگریميشودو بهعمل فردیيااجتماعي براساسآنو باهدفحفظتداوموتقويت
ميزند“ (فکوهي 62:2383 ،ـ .)63
آن و يا در جهت تخريب و تضعیف هويتهای ديگر دامن  
ترينمولفههایاينفرايندهستند .


يکيازبرجسته
مکانوفضا

ميخورد؛ هويت مکان و هويت
”در حالت کلي مکان به دو صورت با هويت پیوند  
مکانهایديگر
مکاني.هويتمکان،حاصلتمايزاتوتشابهاتيکمکاننسبتبه 
است.کوينلینچبهعنوانيکطراحشهری،فضایشهرراقلمروييبرایزندگيو
ميدانست“(فکوهي .)2383،
هويتيابي 



افزايشمييابد .ساختمانهایتهران

هر روز تعداد برجها و مجتمعهای مسکونيتهران 
ريختشناسي شهر تهران بيثباتي ديده ميشود.تراکم و تجمیع جمعیت امری

ناپايدارندو در 
گريزناپذير در تهران است و به ازای افزايش تراکم نیاز هويتي هم افزايشوهمتنوع مييابد.
زمانيفرد/گروهبههويتدستمييابدکهبتواندخودراازفردوگروهديگرمتمايزکندودرغیر
اينصورتدچاراختاللهويتيميشود .

مکانها
ميتواند مکاني را از ساير  
”هويت يک مکان ،يعني حدی که يک شخص  
بينظیر و يا حداقل
بازشناسد به طوری که آن مکان شخصیتي مشخص و  
مخصوص به خود دارا باشد .به نظر لینچ فضا بايد دارای هويتي قابل ادراک و
شناسايي،بهيادماندنيوواضحباشد“(لینچ .)2372:268،


مکانيکهشخصپیوندیتعامليباآندارددرشناختویازخودونحوهمعرفيخودبه
ديگراننقشدارد.يکيازويژگيهایضروریاينهمانيبافضا(هويتمکاني)استمرارارتباطبا
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فضادرزندگيفرداست(پاکزاد.)232:2371،فرددرآنفضااحساسآسودگيميکندواگربه
دلتنگيميکند .
داليليازآنفضادورشود،احساس 

هدفهایانسانيو
”فضایشهری،نوعيفضایاجتماعياستکههويتدرآنبا 
اصول زيباشناختيمعنا پیدا ميکند .شهر بايد به گونهای باشد که شهروند در هر
زماني احساس درستي از جايگاه مکاني خود داشته باشد نه اينکه صرفا
ساختمانها از قید زمین آزاد شوند و به صورت تک بناهای جدا از هم در بستر

زمینشکلگیرند“(پاکزاد .)2386،

انسان و محیط
راپاپورتتاکیدبسیاریبرشناخترفتارانسانيداردومعتقداستکهباشناخترفتارانسان
ميتوان،تمدنشهریراشناخت.انسانومحیطبا يکديگررابطهیدوسويهدارندونسبتبه
يکديگرتأثیرپذيروتأثیرگذارهستند .

” بخش مهمياز تاريخ شهر وشهرسازی متوجه رفتار انساني است .بابررسي و
شناخترفتارانسانيبراساسبینشيفرهنگيومردمشناسانهميتوانبهزيربنای

تمدن شهری پي برد .بررسي منشأ فرهنگي مجتمعهای زيستي ،امکان کاوش
عمیقتر جنبهی تاريخي مهمي را فراهم آورده و شناخت کاملتر نحوهی
شکلگیریمجتمعهایزيستيبراساسالگوهایرفتاریانسانرامیسرميسازد“

(راپاپورت .)3:2366،


کندکهاصوالچراانسانبهمحیطزيستخود

رااينگونهبیانمي
راپاپورتپرسشاصلي  
شکل ميدهد؟ ذهن انسان به جهان نظم ميبخشد .جهان بينظم است و ذهن انسان به
پردازد،بههمهچیزنظمميبخشدوالگوييآگاهانهبرایجهانبهوجودميآورد.


بندیمي

طبقه
مجتمعهایزيستي،ساختمانهاومناظرهمگيحاصلفعالیتذهنانسانهستند(راپاپورت،
”)21:2366محیط همانند فرهنگ ،به طور سنتي در شناساندن هنجارهای مناسب رفتاری در
طاقتفرسا ميشود“

گروه نقش داشته است و بدون چنین مساعدتي ،رفتار صحیح ،سخت و
(راپاپورت .)67:2382،
انسان بر حسب ذهنیت و انديشه خود ،محیط اطراف خود را طراحي ميکند و تغییر
ميدهد؛ محیطهای مصنوع که انسانساز هستند دربردارنده انگیزشها ،انديشهها و احساسات

انسانهستند.راپاپورتمعتقداستکهذهنانسان،ازطريقسیستمنظم کهبهدونوعنظم






پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،3شماره 2

22

مقدس و نظم هندسي تقسیم ميشود ،محیط مصنوع را ايجاد مينمايد و در عین حال بین
سیستمنظمدهي،فرهنگومفاهیمچرخهایوجوددارد؛فرهنگازطريقسیستمنظممفاهیم
رابهوجودميآوردومفاهیمدرفرهنگتأثیرميگذارند .
محیطعالوهبرعناصرکالبدیمملوازپیامها،معانيورمزهايياستکهمردمبراساس
نقشها،توقعات،انگیزههاوديگرعواملآنهارابازخواني،رمزگشاييودرکميکنند(راپاپورت،
 .)2333محل زندگي انسان از گذشته تا به امروز دربردارندهی انبوهي از هنرها ،عواطف،
خاطرات ،انديشهها و فرهنگ است .انسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از زمان تولد در
چارچوبفضاييقرارداردوتماميتعامالتوفعالیتهایخودرادرچارچوبفضاييانجاممي-
دهد  .فرهنگ در خلق محیط اطراف انسان نقش چشمگیری دارد و در صحنه به صحنه فضا
حضور دارد .زماني که در  اعتقادات و افکار انسان تغییر رخ دهد ،فضای فیزيکي و محیط
دستساختهانساننیزتغییرميکنند .

حواسانسانوويژگيهایفیزيکيفضاسببميشودتاهرشخصازهرمکانيتصويری
وارههاوانديشههایذهنيمتمايزی
طرح 
خاصدرذهنخودداشتهباشد.تماميافرادکرهزمین 
دارند.گرچهممکناستاينتفکراتمربوطبهمکانبايکديگر همپوشانيداشتهباشنداما هیچ
گاه به طور کامل شبیه هم نیستند.خاص بودن انديشههای ذهني افراد در مورد مکان ،هويت
ميآورد .
مکانيرابهوجود 

”مطالعاتپیشگامانهلینچدرموردتصاويرذهنيمردمازشهریکهدرآنزندگي
ميکنند موجب به وجود آمدن عرصه کامال جديدی از تحقیقاتي شد که نقشه

شکلگیری
ميشودوبرفرآيندهایذهنيدرگیردرايجادو 
شناختشناسينامیده 

چنین تصاويری تمرکز دارد.اهمیتي که اکنون به مفهوم”هويت مکان“ به عنوان
ويژگيهایشکلياضافهشده

رابطهمتقابلفرآيندهایشناختفعالیتاجتماعيو
است“(ابل266:2387،ـ .)261


هرچقدرکهمیاناحساساتفردومکانزندگياشهمخوانيبیشتریوجودداشتهباشد،
تعلقخاطر بیشتری دارد.اولین تجربهای هر شخص از مکان و
فرد نسبت به آن مکان احساس  
فضايي در يادآوری خاطرات اهمیت بسیاری دارد.حواس آدمي در موقعیتهای گوناگون و در
راشکلميدهند.گاهيحسبوياييانساندرفضاييبر

فضاهایمتفاوتادراکخاصوويژهای
باگذشتسالهانیزهمانحسبويايي درذهناوجاریميشودوآن

حواسديگرغلبهداردو
ويژگيها در بیننده

فضا را با خاطره گذشتهاشبا آن بو شناسايي ميکند.در واقع مجموع ”اين 






هويتمکانمندوبيهويتيدرفضایشهری:مطالعهموردیدومجتمعمسکونيدرشهرتهران23



ميتواندمیانمردمومکاناحساستعلقبهوجودآورد“(بنگريدبه
برميانگیزدو 
حسمکانرا 
تواليي.)226:2372ازنظرلینچهويتمکانيآنچیزیاستکه ايجاداستقاللبرایمکان به
رامیسرميکند .

مکانها داشتهباشد

طوریکه شکل مشخص و متمايزی از ساير

روششناسی
فنون روش کیفي بسیار گسترده است و با توجه به موضوع و میدان روشهای خاصي توسط
اندبرایعینیتبخشيو


واقعشگردهايي
روشهایگوناگونتحقیقدر
محققانتخابميشود ”.
میزانادراکهایمحققمیداني“(پلتو .)236:2371،

رسانها (ساکنان) را با معیارهای متفاوتي انتخاب
پژوهشگر تالش کرده است تا اطالع 
کند :سکونت در طبقههای مختلف مجتمع ،جنسیت ،سن ،شغل ،زمان سکونت در مجتمع،
قومیتواشتغال.ابعاد فرهنگيوفیزيکيمکانباتوجهبهکالبدفیزيکيمجتمع(دومجتمع)
نیزموردتوجهقرارگفتهاست .
ترينوقدرتمندترينابزارهایجمعآوریدادهاست.مصاحبهعالوهبر


مصاحبهازمعمول
آنکهابزاریبرایگردآوریدادهاست،خودبهعنوانگونهایازتعاملاجتماعيميتوانددرمقام

موضوع پژوهش نیز مورد بررسي قرار گیرد .معمولترين شکل مصاحبه ،مصاحبههای رودررو،
).پژوهشگربرایانجامابتداتالشميکرد

مستقیموانفرادیاست(دنزينولینکلن363:2332،
صمیميبااطالع رسانبرقرارکند،قبلازمصاحبههدفازحضورونیزاطالعات

کهابتدارابطه 
شد.پرسشهایمصاحبهصورتبازطراحيشدند.محققبراين

اولیهدراختیارآنانقراردادهمي
باوربودهاستتااصوليرعايتنمايد :
حضورپیوستهدرمیدانتاجاييکهبینمحققواطالعرسانفاصلهیزيادیوجود

 )2
نداشتهباشد.محققتالشميکردتاذهنکنشگردرروندتحقیقفعالوهدايتگرشود.

 )2در فرايند اين تحقیق نوآوریها و ايدهها شکل ميگرفت و همه موارد از قبل
برنامهريزینشدهبود .

بعد از پايان مصاحبهها يافتهها با فن مشاهده مشارکتي مورد بازبیني و بازسنجي قرار
گرفت.مشاهدهمشارکتآمیزشرطاصليانجامکارمیدانياستوتنهاازطريقاجازهورودو

مي
مشارکت عملي محقق و فراگیری شیوههای رفتاری مناسب موقعیتهای مختلف امکانپذير
هایاطالع رسانرامشاهدهوثبتکرده


نیست.درفرايندمشاهدهمحققتماميرفتاروحرکت
است.فضاومکانيکهمصاحبهنیزبهصورتدقیقموردبررسيقرارگرفتهاست .
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معرفی جامعه مورد مطالعه 
 دراينتحقیقدومجتمعمسکونيبهصورتتطبیقيموردمطالعهقرارگرفتهاست.مجتمع
پروانهدرسال 2371درمنطقه،21خیابان 27شهريورجنوبياحداثشدهاست.اينمجتمع
دارایازدومجتمعبههممتصلودرمجموع 33واحدتشکیلشدهاست.هرمجتمع 8طبقه
 2واحدی است و  2واحد هم برای سرايهدار است .واحدهای اين مجتمع جنوبي ( 73متر) و
شمالي(13متر)است22.واحداينمجتمعمالکو8واحدمستاجرهستند .

عکس:2نمایبیرونيمجتمعمسکونيپروانه 

منبع:مريمحسینيزدی( )2332/3/3




مجتمعديگردرمنطقه ،2محلهقیطريهتهران،منطقهيکواقعاست.اينمجتمعسال2383
تاسیسشدهاست.مجتمعاز 6طبقهو 27واحدشامل 2واحدیدرهمکفوطبقه 1و3
واحدیطبقهاولتاچهارمتشکیلشدهاست.واحدسرايهدارنیزدرطبقهپارکینگواقعشده

است.اينمجتمعداریآسانسوروپارکینگدوطبقههست8.واحدمالکو8واحدنیزمستاجر
هستند.تماميواحدهادرپارکینگدارایانباریاختصاصيهستند.درقسمتهایمختلفاين

مجتمعوبیرونآندوربینگذاشتهشدهاستوتلويزيونيدرخانهسرايهدارقرارداردکهباآن

عبورومرورراکنترلميکند .
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عکس:2نمایبیرونيمجتمعمسکونيقیطريه 

منبع:مريمحسینيزدی( )2332/23/2




دلیلانتخابدومجتمعبررسي تأثیرتفاوتموقعیتجغرافیاييومناطق و محله برهويتو
زيباييشناسيساکناناست .



خاطره مکانی و هویت
خاطرات انسان رويدادهايي نیستند که تنها وابسته به زمان باشند بلکه وابسته به مکان نیز
هستند .در هنگام تداعي خاطره چارچوب مکاني و ويژگيهای خاص آن نیز به همراه اتفاق
يادآوری ميشود .فرايند خلق خاطره و تداعي خاطره نشاندهنده تعامل فرد و محیط است.
هويتهرمکاننهتنهابهشکلکالبدیآنبلکهبهمحتوایمعناييوهويتاستفادهکنندهآن

هایخاص،مراسمويژه،نمادها،سابقه تاريخي،

نیزمرتبطاست.بهاينمعناکهفضاهاومکان
خاطرات جمعي و مانند آنها از عوامل جهانبیني و فرهنگ هستند که بر هويت مکان تأثیر
ميگذارند (يورگ .)2371 ،از نظرگاستون بشالر 2خاطرات ،مجموعههای ساکني هستند که

موجوديتآنهابهکموکیفجايگریآنهادرفضابستگيدارد،چراکهنميتوانفاصلهایزماني
گسستهرادوبارهبهصورتپیوستهتجربهکرد(هاشمي .)2317،
ساکنینمجتمعمسکونيپروانهخاطراتبسیاریازمدتسکونتشاندراينمجتمعرا
بیانکردند .
Gaston Bachelard

2
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”عقددخترمدرخانهخودمانبرگزار شد،زنانهدرخانهخودمانومجلسمردانه
درخانههمسايهبرگزارشد“(زن11،ساله) 

”يکخاطره خیليخوب،تولددخترمهستکهدراينجابه دنیاآمدچونفضای
خانهکوچکهستکسيبرایمراقبتمندرخانهنماندوشوهرمازمنمراقبت
ميکرد.خاطرهبداينکهبرادرمدريکيازهمینواحدهایمجتمعسکونتداشت

اماهمسرشبراثرقندباالبهکمارفتوفوتکردودرخانهمنآشپزیميکردند

ومراسمختمدرخانهخودشانبود“(زن31،ساله) 

”حدود 23سالقبل کهروزهایاولعیدبودومادرشوهرمبیماربودوشوهرم
خانهنبودوبهبابلرفتهبودتابهمادرشسربزنه.هیچوقتيادمنمیرهومهمون
داشتمخواهرموشوهرشخانهمابودندوفاضالبخانهباالزدوهمهخانهتکوني

من هیچي شد ،برای همین همیشه از آپارتماننشیني بدم میاد ،قبالً من
نمي دونستم زندگي در مجتمع اين دردسرها را دارد و فنر انداختیم و همه

شدويکيازهمسايههاکمکماآمدچونهمسرمنبودومنبايد

فرشهامنجس

هااطالعمي دادمکهآببازنکنیدوحمومنريدواينخیليبد


بههمههمسايه
بود“(زن27،ساله) 


اطالعرسانهادرتوصیفمکانزندگيخودبهخاطراتجمعياشارهميکردندکهدرآنها

همیاریهمسايههانقشموثری  داشتهاستوشیرينيخاطرهراافزايشوتلخيآنراکاهش
دادهاست.آنهامحدوديتهایکالبدیوفیزيکيمکانزندگيخودراباحضورفعالهمسايهها
جبران ميکنند .به اشتراک گذاشتن فضای زندگي با همسايگان در زمانهای ضروری يکي از
اشکالارتباطبامجتمعوخاطرهسازیاست.مکانزيستانسانبافعالیتهایساکنانشهويت

يابد.داشتنخاطراتجمعيمشترکازيکمکانوانجامفعالیتهایروزانهوياخاصيک

مي
دوره به صورت جمعي با همسايگان ويژگيهای کالبدی خانه را به نشانههای معناداری برای
(سکونتدرسالهایطوالني)انباشت

ساکنانتبديلميکند.درچنینشرايطيتداومحضور 
خاطرهودرنتیجهمعنابخشيقدرتمندیرابرایساکنانبهدنبالداشتهاست.حضورمستمردر
خانهوارتباطمداومبامکانزندگيخويشپیوندیمستحکممیانفردوفضایزندگيايجاد
ميکند ،پیوندی ناگسستني که با انباشتي از خاطرات و تجربهها همراه است .انطباق ساختار

مکان و معاني فرهنگي آن با نیازهای ساکنان و سبک زندگي آنها ميتواند مکان را يکي از
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تعلقخاطرتبديلکندبهصورتيکهفردزيستدر
بخشوايجادکننده 


هایهويت

ترينمولفه

مهم
يکموقعیتمکانيمتفاوترانپذيرد .
ساکنین مجتمع مسکوني منطقه يک تهران در بیان خاطرات مکاني اکثرا اشاره به
شانرخدادهبود.همانگونه

حوادثيميکردندکهدرخانهومحیطيغیرازمحلسکونتفعلي
کهقبالاشارهشدپیوندمستمربامکانعاملاصليخلقخاطرهوتجربهمکانياست.درارتباط

فرادساعتهایمتواليرادربیرونازخانهسپری

باساکناناينمجتمعبايدگفتزمانيکها
مي کنندوخانهصرفامکانيبرایاستراحتباشد،کارکردهایديگرخودراازدستميدهد،به

بیانديگرعدمحضوردرمجتمعسببشدهاستتانیازهایافرادوويژگيهایکالبدیمجتمع

تطبیقيبايکديگرپیدانکنندونداشتنخاطره ومعناازمکاناحساستعلقبهآنراکاهش
دادهاست .
تعلقداشتنبهمکانيکنیازهويتيغیرقابلانکاراست.حتياگرفردیبخواهد،تعلق
خود به يک مکان خاص را نفي کند ،با منتسب کردن خود به مکاني ديگر اين کار را انجام
ميدهدوهرگزازقیدتعلقبهمکانخارجنميشود.تعلقمکانيووابستگيمکانيباخاطره

تشديدميشود.انسانميتواندبدونآنکهعالقه خاصيبهجاييداشتهباشدوياحستنفری

داشته باشد به جايي تعلق داشته باشد .ولي با مطرح شدن خاطرات وی در برابر مکان
مسئلهرانشانميدهد.

گیریاحساسيميکند.مقايسهساکناندومجتمعبهخوبياين


موضع
ساکنانمجتمعپروانهکهبهدلیلسبکزندگيخودمدتزمانطوالنيدريکمجتمعسپری
اندخاطراتبیشتریازمکانزيستخوددارندوباوجودبرخيکاستيهایکالبدیبهآن


کرده
ميکنند .در مقابل ساکنان مجتمع ديگر در تعريف خاطرات مکاني به
تعلقخاطر  
احساس  
زمانبیشتری(چهازلحاظدورهسکونتوچهازنظرساعتهای

مکانهایزيستقبليکهمدت

يک شبانهروز) را در آن گذراندهاند ،بازميگردند .در خاطره رويدادها ترتیب و محل مشخصي
ندارند و در آن ويژگي وجود دارد که ميتواند رويدادها را به زمان حال منتقل کند
(کرانگ .)2333،3

خانه مطلوب
پروراندنروياوبهيادآوردنآرزوهمیشهبالذتيخاصهمراهاست.لحظهایکهانسانخودرا
دربهترينوعاليترينوضعممکنتصورميکندوجامهعملبهآرزوهايشميپوشاندمکاندر
ترسیميکموقعیتآرمانينقشيکلیدیدارد.بیاناظهاراتدرموردخانهمطلوب،ازيکجهت
Crang

3
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تصورات ذهني افراد را در موردخصوصيترين محیط زندگيشان نشان ميدهد و از طرفي به
کند؛محققدرهنگامگفتگوبااطالعرسانهای


ایموشکافانهکمبودهایفعليراآشکارمي
شیوه
خودازآنهاميخواستتاخانهمطلوبخودراتوصیفکنندتاازاينطريقبهتصوراتساکنین

در ارتباط با شکل و میزان رابطه با مکان دست يابد .ساکنان هر دو مجتمع بر مساحت باال
(بیشتر از مساحت فعلي) و لزوم در اختیار داشتن فضای سبز (حیاط بزرگ و دارای درخت)
اشارهميکنند .


”دلم برای خانه حیاطدار تنگ شده است .سکوت را دوست دارم .بيصدايي را
دوستدارم“(زن11،ساله) .

هايميکاتاقجداگانهداشتهباشند.


دارباشدواينکههرکدامازبچه

خانهحیاط
”
دخترم خیلي دوست دارد که اتاق برای خودش داشته باشد .من دوست دارم
تمامي اختیارات دست خودم باشد اما االن دائم بايد مواظب باشم تا کسي از
بابترفتارمارنجیدهخاطرنشوند“(زن31،ساله) .

همسايهها


” دلممیخوادخانهحیاطدارداشتهباشم،درحیاطسبزیبکارم،درختداشته
باشه،يهحوضوسطشباشه“(زن27،ساله) .

” مندوستداشتمسقفشبلندباشهووسعتبیشترینسبتبهخانهاالنمداشته
باشهوحیاطهمداشتهباشه“(مرد13،ساله) .

”مندوستدارمخانهحیاطداشتهباشهحتيفقط 23 – 33مترحیاطداشته
کهوقتيدلمگرفتبرمحیاط.مهمانکهبراماومدبچههاشونبرنحیاط

باشه 
بازیکنند“(زن22،ساله) .


دانند؛حیاطنشانهایاز


دارایحیاطشخصيرامطلوبمي
ساکنانهردومجتمعخانه 

بخش،سرزندهونشاطآورتبديل


بیعتوالزامياست؛چراکهطبیعتخانهرابهمکانيلذت
ط
ميکند که هم زمان نیاز به زيبايي و نیاز به داشتن فضايي آرام را تأمین ميکند .عدم حضور

طبیعت در مجتمعهای مسکوني برای ساکنان يک نکته منفي است و آنها حضور مولفههای
ويژگيمطلوبضروریميدانندوازنبودآنرنجميبرندبهطوریکهموقعیت

طبیعيرايک
شناختيروزوداللتآنبررفاهنیزنميتوانداين


هایزيبايي

کالبدیبناوانطباقآنراسلیقه
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فقدان را جبران کند .تفاوت در موقعیت جغرافیايي مکان زندگي ،وضعیت اقتصادی ،تنوع
فرهنگي ،قومي و نس لي میان ساکنان دو مجتمع در محور عالقه به حضور طبیعت در مکان
رنگمي شود،نکتهقابلتوجهيکساندانستنمعماریسنتيايرانيباحضور


زيستبهشدتکم
طبیعتدرخانهاست.بهبیانديگرمعماریمدرن(آپارتمان)نتوانستهاستطبیعتدرشکلي
منطبقباسبکزندگي معاصردرخانههاتعريفو بازسازیکند.ازاينروباتوجهبهتمامي
هایجديدنوعيحسرت خواریبرمعماریسنتي،فرهنگوسبکزندگيمرتبطبا


امکاناتخانه
آنوجوددارد،ويژگي هایمعماریسنتيازجملهحیاطوطبیعتبرایافرادآرامشبههمراه
ميآوردند .



حس مکان و هویت
حواسبامکانزندگيخويشرابطهبرقرارميکندوهمینارتباطحسيسبب

انسانازطريق 
شکلگیریهويتمکانميشود .ازنظرلینچحسمکانعاملياستکهمیانانسانومکان
وحدتبهوجودمي آورد.فضابايدهويتقابلادراک،قابلشناساييوبهيادماندنيونمايان
داشتهباشدتاحسمکانايجادشود.ايننوعحسمکانميتواند،احساستعلقنیزبههمراه
داشته باشد (لینچ .) 2376 ،لینچ اعتقاد دارد که انسان در هنگام سکونت ميتواند عالم را به
صورتابنیهواشیاءعینيسازیکندويکيازنقشهایمهممعماریتحققعینيحسمکان

است (سايم )2386 ،حس مثبت از مکان ،عالوه بر اينکه تداعيکننده خاطرات گذشته است
هويت يابيرا نیزبههمراهدارد .معموالحسمثبتاز يک مکانباحسراحتي درآن مکان

2
عمیقراعامليتسريعکنندهميداندکههرموقعیت

همراهاست(خو.)2331،آلنگاسو ،تجربه
فیزيکيومحیطيرابهيکمکانتبديلميکند .يکمکانقطعهایازمحیطاستکهتوسط

حس هابیانشدهاستوهمینحساستکهشناختبهتریازمکانبهماميدهد.اينمکان
است که ريشههای انسان در آن نهفته است و مرکزی از سالمت ،امنیت ،زمینهای از توجه و
ایازجهتگیریاست(رلف .)2376،1

ارتباطودرنهايتنقطه
زما نيکهفردبهمیزانقابلتوجهيبامکانزندگيخويشهمذاتپنداریداشتهباشد
وتطابقزيادیبینفردومکانوجودداشتهباشدحسمکانخلقميشود.البتهحسمکان
سطوحمتفاوتيداردودرمکانهایمتفاوت،درجهومیزانسطوحآننیزتغییرميکند.سطح
ابتداييحسمکانهمان آشناييمکاناستبدونآنکهمکانمعنادارباشدوامازمانيکهفرد
رابطه  تنگاتنگبامکانزندگيخويشداشتهباشد؛اينحضورمستمر،نائلبهدرکعمیقتر
Allen Gussow
Relph
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حسمکان ميشود.ازطريقرابطه  اشیاءبااشیاء،اشیاء باافراد وفردبافرد،فضایزندگي
انسانشکلميگیردواگراينفرايندارتباطي،بهشیوه مناسبياجراشود،حسخوبيبهفرد
منظرودرهمتنیدگي

دستميدهد.ازنظرسالواسن6حسمکانازتعاملسهعنصرموقعیت ،
فردی به وجود ميآيد که هیچکدام از آنها به تنهايي برای خلق حس مکان ،کافي نیست.
تمانهاوظهورعصرديجیتاليتهديدیبرایحس
عوامليچونبيحوصلگي،يکنواختيساخ 

7
مکان به حساب ميآيد( .سالوسن  .)2332،در مورد تغییر دکوراسیون و جابهجايي اشیاء
اطالعرسانهاميگويند :


چیدمانخانهوترکیبوسايلودکوراسیونبرايممهماست.دائمجایقابهارا

”
تغییرميدهم“(زن31،ساله) .

گويمدستنزنیدوجابهجانکنیداگر


هايمخیليحساسهستمومي
”بهکتا 
ب
برداشتیدحتماسرجایقبليخودشبگذاريد.اگروسايلمسرجایخودشاننباشد
اعصابمبههممي ريزدودوستدارمهمهچیزسرجایخودشانباشدکهمنبا

يکنگاهبفهممچيبهچيهست.درمحیطکارهمهمینطورهستم“(مرد13،

ساله) .


رسانهایمنطقهقیطريهحسخودراازمکانچنینبیانميکنند 
تعدادیازاطالع 

”در واحدهای مجتمع مسکوني خبری از گل نیست ،اين خانهها فقط برای
استراحت خوب است ،برای کساني که صبح ميروند و شب ميآيند اما برای
زندگيخوبنیست“(زن22،ساله) .

”روحیهخودراازدستدادهام،حستنهاييدارم،دراينمجتمعهااگريکنفر
بدباشد،مثلمگسيکهرویقندباشدهمهراخرابميکند“(مرد83،سال) .


اظهاراتافراددرموردحسشانازمکان،متفاوتاست.درمجتمعمسکونيمنطقه21با
وجوداينکهامکاناترفاهيکمترینسبتبهمجتمعقیطريهوجوددارداماساکنانشاحساس
خوبي نسبت به مکان خويش دارند و نقصان و کمبودهای فیزيکي مکان خود را از طريق
جايياشیاءوياپیوندیناگسستنيباهمسايگانخودجبرانميکننداما


گوناگونيازجملهجابه
Davide Salvesen
Salvesen
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ساکنانمجتمعمسکونيقیطريهبرنداشتنحسخوبازمکانزندگيتاکیددارند.شايدبتوان
چنینبیاننمودکهساکنینمجتمعقیطريهنتوانستهاندپیوندعاطفيوحسيعمیقيبامکان
زندگيخويشبرقرارکنندواکثرزمانخودرادربیرونازخانهسپریميکنندواينامرسبب

ميشودکههويتمکانيشکلنگیردوفقطدرسطحابتداييآن،هويتمکانرخدهدويااينکه
حتيهويتمکاننیزخلقنشودواحساسبيهويتينسبتبهساکنینومکانزندگيخويش
وجودداشتهباشد.دراينجاتوجهبهچندنکتهضروریاست.سبکزندگيبررویهويتمکاني
تأثیر ميگذارد ،افرادی که زمان بسیاری را در خارج از فضای مسکوني سپری ميکنند زمان
کافيبرایشناختويژگي هایمکان،ساختخاطرهودرنتیجهبرقراریپیوندعاطفيبامکانرا

تعلقخاطر نیست؛ همانطور که
ندارند .نداشتن تعلق به مکان به معنای بينیازی از داشتن  
ساکنان مجتمع مسکوني قیطريه از اين فقدان احساس نارضايتي ميکنند .در مقابل سبک
زندگيساکنانمجتمعپروانهمبتنيبرخانهداربودنبیشترزنان،فاصلهکممحلکارومحل

زندگي و خانه محور بودن فعالیتها ،روابط و شیوههای فراغت امکان خاطرهسازی را برای
ساکنانفراهمميکند .

هایتأثیرگذاربرشکلگیریهويتمکاني 


:مولفه
نمودار2

منبع:نگارنده 
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هایمکاندرايجادهويتاست.بهنظرميرسدمعماریوشهرسازی


نکتهديگریويژگي
مدرندرشهرتهراننتوانستهاستباسبکزندگيکنونيشهروندانانطباقکامليپیداکنددر
گراييدرخصوصيمعماریسنتيومهمترينمفهومفرهنگيمرتبطبه


اينشرايطنوعيآرمان
کزندگيشکلميگیرد .

آنيعنيسب


نتیجهگیری 
معناداربودنمکان،بودنوزيستندرمکانراخوشايندميسازدواگرخألاينمهم،احساس
شود ،تعلقخاطری نسبت به آن مکان باقي نميماند .زماني که کالبد فیزيکي دارای ضعف
ساختاریباشدضعفمعناييمکانرابههمراهميآوردوفردنميتواندبامکاناحساسپیوند
هويتيمکانيراسببميشود،زمانيکهفردحس

معناييواحساسيداشتهباشدواينامربي
دل چسببودنوآرامشداشتنازمکانبرايشايجادشود،پذيرایمکانميشودوگسستگيدر

ذهنوادراکخودومکاننميبیندوپیوستگيمکانيوفردی،حسرضايت،آسودگيودر
نهايتهويتمکانيراايجادميکند .

تصويرذهنيکهازيکساختمانايجادميشودبسیارحائزاهمیتاستونميتوانساختمانرا
فقط در قالب يک سرپناه نگريست .تصاوير ذهني افراد در مکانهای متفاوت ،يکسان نیست؛
همچنینتجربههایمتنوعيکهدرمکانزندگيافرادرخميدهد،توسطمردمدرکميشودو

ادراکتجربههادرخلقزندگياجتماعيوهويتمکانينقشيمؤثردارد .

شناختمکانوفضا،هويتمکانهستاماازلحظهایکهفردپیوندعاطفيوحسيبامکان
همتنیدگي فضايي و غوطهور شدن در
خويش برقرار مينمايد ،هويت مکاني شکل ميگیرد .در 
مکان،سببشکلگیریرابطه عمیقعاطفيميشود.اکثرساکنینمجتمعمسکونيمنطقهيک

تهراندرخصوصمکانزندگيخويش،بههويتمکاندستيافتهاندوتوانستهاندمحلزندگي
خويشرابشناسندوبامکانهایديگرتمییزقائلشونداماساکنینمجتمعمسکونيمنطقه

اندوعالوهبردستيابيبههويتمکانخويش،به


ایباالترقرارگرفته
پانزده تهران،درمرحله
اندوتعامليحسيوعاطفيبامکانزندگيخويشبرقرارکردهاند .

هويتمکانينیزرسیده
نتايجتحقیقنشانميدهدکهطراحيفیزيکيوکالبدیمکان،نقشچشمگیریدرظهوروبروز
هويتمکا نيداردامابرقراریتعاملتنگاتنگبامکانبسیاربیشترسببنشاطوآرامشبرای
ساکنینميشود.افرادیکهتوانستهاندبامکانخودرابطه عاطفيوحسيقوی برقرارنماينداز
درجه  باالیهويتمکانيبرخورداربودندوکسانيکهبامکانخويشبیگانهبودندوزمانکمي
تعلقخاطروهويتمکانيکمتریراداشتند .
رآنسپریميکردندحس 

راد
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