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Identity expression from local residents` view is related to social representation theory taken from local 
discourse. Dareh Moradbeig is a village 3 km far from Hamedan city center which has evolved through  
urban outward flows using urban facilities. This village was recreational place for urban residents. Re-
garding the development plan of village, how is the village identity formed under the recent transfor-
mations? How do the residents  consider the place identity? Based on Henry Lufor`s theory, space is a 
political and social factor the place identity of which is influenced by internal and external forces. Halfkari 
regards the village identity originating from village situation, formal representations and villagers` every 
day life. The results show that to respond residents` needs , the civil development and urban amenities 
must be combined to provide identity in rural housing pattern ,public spaces of neighborhood center and 
cultural natural potentials of Alousjerd river and increase of social capital with organization.
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Extended Abstract

1. Introduction

he most important concern for devel-
opment projects is to change lifestyle 
and removing the belonging sense of 
residents to the place. The rapid pace 

of development in most citities and town in Iran shows 
that they have improved  the technological level of space 
while there are found many features which have been lost. 
Study regarding place and its experienced circumstance 
has gained the focus of many research subjects in the past 
20 years in which researchers had an attempt to investi-

gate the effect of place on individuals and their quality 
of life. In recent decades, the notion of sense of place has 
been the focus of investigation in different fields such as 
geography, architecture and urban design. The term of 
sense of place are attributed different meanings in fields 
such as sociological, cultural, and psychological sciences. 
Relationship between the notion of sense of place and 
perception issues, identity, and social attachments makes 
research in this field difficult. Places play an effective role 
in promotion of social ties in urban communities. In this 
regard, Low and Altman state that places are imagined 
as a container for cultural, social and individual relation-
ship. Villages are criteria (e.g. physical, social behaviors 
and activities) which can help determining their identity. 
Today by the advent industrial age, the reconstruction and 
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development of villages without taking patterns into the 
account, principles of vernacular architecture and physi-
cal characteristics are reduced gradually and are leading 
to creation of villages that are not fit with local culture. 
An identity crisis or to be more accurate, Place identity 
due to lack of place in its Real meaning. Place puts hu-
man connection with the other layers which help to cogni-
tion of the Surrounding environment .In conjunction with 
the factors shaping architecture and urbanism throughout 
history,many variety models are presented. One compo-
nent models in  Renaissance era find promotion to two  
component models in industrial era and the modern 
movement. 

Dareh Moradbeyg village located 3km from Hamedan 
city with a long history of traditional life and old system of 
relationship both among people and space .It has confront-
ed different economic, social and cultural changes which 
have made different structures in housing and livelihood 
of people and have interrupted the village face.The village 
identity has become faded and people do not feel any place 
belonging. As the place identity affects the quality of hu-
man-place relationship and formation of individual identity 
and meaning , this paper seeks to answer the question how 
is the village identity formed under the recent transforma-
tions? How do the residents  consider the place identity?

2. Methodology

In the current paper, the research documents on place 
identity are studied reviewing the theories and definitions.
In the next stages, the village Dareh Moradbeig is consid-
ered in terms of the criteria stated.The research method is 
descriptive with content analysis and data collection was 
carried out in library and field observation form.The tools 
to collect the data are precise observation based on field 
notes and informal in-depth interviews regarding the re-
search objectives.The statistical population is the residents 
of village Dareh Moradbeig and tourists in any age range 
while the sample volume is 30 villagers and passengers 
chosen by random sampling and were interviewed using 
questionnaire (open question) .The data analysis was car-
ried out with quality approach on content analysis in cer-
tain organized themes.The reliability of data was evaluated 
through description of members in that respondents were 
asked on the confirmation of findings and descriptions.
The spatial and place changes in villages based on three 
fold model of Henry Lufor with social and political space 
concept taken from the internal environment and global 
currents which establish the relationship between physical, 
mental and social space.The theory of space generation  
helps to introduce the concept of social space and tries to 

make a connection between concrete space and physical 
space.The three elements considered in this theory are:

1. Representative spaces are the spaces of every day life 
linked to production and regulation. 

2. Spatial actions where space is produced from the vacu-
um  of ordinary life actions  dialectically.

3. Representation spaces are related to the governing 
ideology and power the example of which can be seen 
in streets,urban passages ,squares ,statues and buildings.

3. Results

Regarding the three-side model of Henry lufor, the in-
dicators of place identity in the village Dareh Morad-
beig are presented in Table 2. (physical, spatial action), 
(mental,representation spaces), (social,representation of 
spaces). Having collected data, we analyzed them quali-
tatively  in three physical, mental and social groups. 
Physical:from most interviewees` view, interventions in the 
architecture of the village , passage organization .square and 
acceible routes have provided irregularities thereby reducing 
spatial  quality and quantity. Most people believe that spatial 
hierarchy induces comfort and peace ,movement and rhythm 
in natural context of village and open and semi-open spaces  
which are neglected under the influence of new disturbances. 
Mental:the majority of residents expressed that there have 
been some interventions in village context and there are 
some ununiformities in architecture.Located in the prestine 
and natural context brings about a sense of spiritual bond and 
silence.In fact,while the village is approaching the urban lay-
ers , keeping the natural context in the village seems to be 
necessary to maintain the vitality and peace.

Social:government planning and implementation of 
development projects in the villages have influenced the 
physical and social structure of the villages such as farm-
ing land use ,housing accommodation and passages  which 
has led to the change of place identity.People are another 
side of power triangle reacting against external forces.

4. Discussion

The results show that village context can not represent 
place identity regarding the restoration and introduction 
of technology and the changes in physical pattern of vil-
lage can not be in line with the culture integrity of the 
village.The new structures and materials and change of 
natural environments ,ignorance of organizing Alousjerd 
river and its historical ecological path along with undue 
construction all show this trend. The results of research on 
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restoration project of Zarandiej village show that this vil-
lage has more favorable landscape than other villages and 
there is found more sense of belonging influenced by eco-
nomic variables.In cultural and social aspect , the integrity 
of cultural and social facilities show higher percentage of 
sense of belonging.The comprehensive plan of restoration 
in Dareh Moradbeig has deteriorated the physical struc-
ture of the village and reduced the public participation in 
social and cultural events in the village.

5. Conclusion

The results show that to respond residents’ needs, the 
civil development and urban amenities must be combined 
to provide identity in rural housing pattern, public spaces 
in neighborhood center, and cultural natural potentials of 
Alousjerd river and more social capital with organization.
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بررسی هویت از زبان ساکنان محلی به مبنای نظری بازنمایی اجتماعی مربوط است. در این ارتباط باید به گفتمان های محلی اشاره کرد. 
روستای حومه ای دره مرادبیگ در فاصله سه کیلومتری از مرکز شهر همدان بر اثر جریان های شهرگریزی و تکامل روستا با استفاده از 
امکانات شهری تغییر هویت داده  است. دره مرادبیگ از قدیم برای مردم همدان مکانی تفریحی با هویت ویالنشینی و گذراندن اوقات 
فراغت بوده است. با توجه به طرح توسعه روستا ها، هویت مکانی روستای دره مرادبیگ تحت تأثیر تحوالت اخیر چگونه باید باشد؟ با 
تغییرات صورت گرفته هویت مکان برای افراد با سنین مختلف چگونه است؟ از نظر هانری لوفور، فضا عاملی سیاسی و اجتماعی است 
که هویت مکان آن بر اساس عوامل درونی و بیرونی است. هالفکری بر اساس این مدل، هویت روستاها را برآمده از موقعیت های روستا، 
بازنمودهای رسمی و زندگی روزمره روستاییان می داند. نتایج تحقیق نشان می دهد برای پاسخگویی به نیاز ساکنان با سنین مختلف و 
به منظور هویت بخشی در الگوی مسکن ویالیی و روستایی باید توسعه عمرانی و امکانات شهری در روستا لحاظ شود. همچنین فضاهای 
جمعی مرکز محله، قابلیت های طبیعی، فرهنگی و اکولوژیکی رودخانه آلوسجرد و سرمایه اجتماعی باید با سازماندهی و دستیابی به بافت 

ترکیبی افزایش یابد. 
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1. مقدمه 

ازجمله  جهانی  فعالیت های  و  اجتماعی  رفتارهای  و  کالبد 
می شود  محسوب  روستا  هر  مهم  شاخصه های  از  گردشگری، 
انسان به عصر  با ورود  امروزه  را تعیین می کند.  که هویت آن 
صنعت، بازسازی و بهسازی روستاها بدون توجه به الگوها و اصول 
معماری بومی و ویژگی های کالبدی، نقش هویت بخش آن ها را 
به تدریج کم رنگ تر کرده و موجب شده است روستاهایی ایجاد 
شود که هیچ تناسبی با فرهنگ و قومیت آن ها نداشته باشد. این 
بحران هویت یا به عبارت دقیق تر »هویت مکانی«1، ناشی از نبود 
مکان به معنای واقعی آن است؛ مکانی که انسان را در ارتباط با 

1. Place identity

الیه های دیگر وجود خویش قرار می دهد و این الیه ها به شناخت 
 (Kashi & انسان از محیط پیرامون و خویشتن خود کمک می کند
(Bonyadi, 2014. تغییر فضایی و مکان در روستاها بر اساس الگوی 

سه گانه هانری لوفور با مفهوم فضای سیاسی و اجتماعی، برگرفته 
از محیط درونی و جریان های جهانی است که بین فضای فیزیکی 

و ذهنی و اجتماعی ارتباط برقرار می کند.

روستای دره مرادبیگ در فاصله سه کیلومتری جنوب مرکز 
شهر همدان قرار گرفته است و جزء روستاهای گردشگری به 
شمار می آید که سازمان کالبدی آن در فرایند تعاملی با حضور 
عواملی چون تمایل ها و عالقه ها و هدف های جامعه از یک سو و 
نیروهای محیطی از سوی دیگر شکل گرفته است. همچنین مراکز 
محله ها به وسیله رشته فضاها و عناصر ارتباط دهنده و گذرها، به  

1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 
2- استاد، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 

3- استاد، گروه معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 

بازنمایی هویت مکانی روستاهای حومه ای در طرح های توسعه روستایی )مطالعه موردی: روستای 
دره مرادبیگ شهرستان همدان(

سمیه هاتفی شجاع1، *ایرج اعتصام2، سید غالمرضا اسالمی3
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گونه ای به هم متصل شده که کل واحد را به وجود آورده است 
 .(Alalhesabi & Negaresh, 2011)

در حال حاضر روستای حومه ای دره مرادبیگ بر اثر جریان های 
شهرگریزی و تکامل روستا با استفاده از امکانات شهری تغییر 
امری طبیعی است. در زمان های گذشته،  این  هویت داده که 
دره مرادبیگ و قابلیت های فرهنگی و طبیعی دره های الوند برای 
مردم همدان مکانی تفریحی با هویت ویالنشینی و برای گذراندن 
اوقات فراغت بوده است. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ هایی 
برای  این پرسش هاست: با توجه به طرح توسعه روستا ها، هویت 
مکان روستای دره مرادبیگ چگونه باید از تحوالت اخیر تأثیر 
بپذیرد؟ با تغییرات انجام شده، هویت مکان برای افراد با سنین 

مختلف چگونه است؟

2. مروری بر ادبیات موضوع

پیشینه پژوهش های انجام شده را می توان در دو بخش هویت 
ستاری  کرد.  بررسی  مرادبیگ  دره  روستای  شناخت  و  مکان 
هانری  فضای  تولید  سه گانه  دیالکتیک  مطالعه ای  در   )2016(
لوفور را معرفی کرده است. لوفور مفهوم فضا را در کانون نظریه 
اجتماعی و سیاسی معاصر قرار داده است. ترکمه و شیرخدایی 
)2015( چهارچوبی با عنوان »نظریه تولید فضا« به کار گرفته اند 
که به شکلی پیچیده از اندیشه دیالکتیکی و نظریه زبان و خوانش 
و  جوان  همچنین  است.  شده  گرفته  پدیدارشناسی  از  لوفور 

همکاران )2013( مفهوم کامل نظریه لوفور را بررسی کرده اند.

هالفرنس )2007( با معرفی الگوی عمومی فضاهای روستایی 
از جنبه های مختلف موقعیت روستا، نظام سرمایه داری و زندگی 
روزمره روستا و کاربرد آن را در تغییر فضایی حومه های انگلیسی 
واکاوی کرده است. سرتیپی پور )2013( با بررسی هویت مسکن 
روستایی در گذشته و حال، سیاست تأمین مسکن روستایی کشور 
را شرح داده است. پوردیهیمی و نورتقانی )2013( با کمک دو معیار 
قابلیت های محیط و تعامل های ساکنان در برابر محیط، به ارتباط 

هویت فردی و اجتماعی با مسکن در روستاها اشاره کرده است.

مسعود و پسرک لو )2013( هویت کالبدی روستاهای استان 
گلستان را در برابر نوسازی ها بررسی کرده اند. بدین  منظور آنان 
شاخصه های کالبدی ازجمله ویژگی های طبیعی، مناظر مصنوعی، 
نماها و مصالح را با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی 
استخراج و سپس کالبد روستاها را از نظر این شاخصه ها مقایسه 
کرده اند. احمدی و مهدوی )2015( به بررسی امکان وجود رابطه 
کیفیت زندگی روستاییان با حس تعلق مکانی در روستای زرندیه 
است،  این  گویای  تحقیق  نتایج  است.  پرداخته  مرکزی  بخش 
شاخص های اقتصادی و مدت سکونت در روستا بر حس تعلق 

مکانی آنها بیشترین تاثیر را داشته است.

بیک )2014( در پژوهشی با هدف تدوین و ارائه ضوابطی مبتنی 

بر دانش طراحی شهری در ناحیه انتقالی شهر و روستا، مسئله 
ازبین رفتن عوامل هویت بخش سکونتگاه های روستایی واقع در 
حریم شهرها را تعادلی در تعامل کالبدی زیستی هر دو سکونتگاه 
مطرح می کند. وی با بررسی آخرین دیدگاه ها و تجربه های جهانی 
مرتبط با موضوع، الگوی طراحی شهری را برای احیای سازمان 
فضایی منطقه شهری ارائه داده و ویژگی های عرصه واسط شهر و 
روستایی را در منطقه شهری تبیین کرده است. بنابراین تحقیق 
حاضر درپی آن بود که در ابتدا شخصیت روستای دره مرادبیگ 
را از آسیب های شهری شدن درامان نگه دارد. سپس با طراحی 
و تقویت مؤلفه های هویت بخش عرصه واسط، به ارتقای ادراک 
فضایی در سلسله مراتب سکونتگاهی کمک کند تا شهر و روستا با 

هویتی مستقل از یکدیگر رشد و توسعه یابند.

بمانیان و سماواتی )2014( برای توسعه نقاط گردشگری در حاشیه 
روستای دره مرادبیگ، جایگاه گردشگری این روستا در حفاظت از 
محیط رود دره و باززنده سازی آسیب های واردشده بر منظره را بررسی 
کرده اند. نتایج مطالعه آنان نشان می دهد که حفظ کاربری های فضای 
سبز، هویت بخشی به منطقه، ایجاد حس تعلق خاطر به فضا و مکان 
و  تفریحی  فعالیت های  استراحتگاه،  توسعه  منطقه،  ساکنان  بین 
تفرجی عمومی در حاشیه رود دره ها و زیباسازی و نمادسازی در 
مسیرهای پیاده می تواند از آلودگی این رودخانه جلوگیری و بستر 

الزم را برای توسعه گردشگری پایدار فراهم کرد. 

چارچوب نظری تحقیق 

در  اساسی  مؤلفه های  از  یکی  به  فضا  اخیر،  دهه  سه  در 
تحلیل های شهری تبدیل شده است. از دید لوفور فضا و زمان 
به طور تفکیک ناپذیری در فرایندهای شیوه های تولید، به  هم پیوند 
خورده است. او تولید فضا را اصلی ترین سازوکار بقای سرمایه داری 
می داند و در این زمینه از چرخه دوم انباشت سرمایه نام می برد. 
لوفور بر آن است تا ابعاد پنهان و بدیهی فرض شده فرایند تولید 
فضا را آشکار کند که به تسخیر فضای زندگی روزمره منجر شده 
است و نشان دهد که تغییر جامعه در اصل به معنای تغییر فضا یا 

.(Torkameh & Shirkodaye, 2015) تولید فضاست

دیالکتیک  ساختار  اساس  بر  فضا  تولید  نظریه  بررسی  با  او 
سه گانه، آن را با عنوان سه گانه فضایی معرفی می کند. در این 
نظریه لوفور به دنبال جاانداختن مفهوم فضای اجتماعی است 
و می کوشد میان فضاهای ذهنی و انضمامی و فیزیکی ارتباط 
برقرار کند. از نظر روش و نظریه، لوفور فضای اجتماعی را همانند 
هر واقعیتی با سه مفهوم کلی مرتبط می داند: شکل و ساختار 
و کارکرد. برای لوفور این ساختار سه تایی، نقش تعیین کننده ای 
دارد، چرا که شکل ها و ساختارها و کارکردها عموماً در قلمرو 
مادی قرار دارد و از طریق آن توصیف می شود که هم آن ها را به 
هم پیوند می دهد و هم تفاوت میان آن ها را حفظ می کند. فضا به 
طور هم زمان فعالیت مکانی )محیط مادی( و بازنمود فضا )الگوی 
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مفهومی که فعالیت را هدایت می کرد( و فضایی برای بازنمایی 
است )روابط اجتماعی استفاده کنندگان محیط در آن زنده است(. 

هنری لوفور و بازتولید اجتماعی فضا 

اساس  بر  را  فضا«  اجتماعی  فرضیه »بازتولید  لوفور  هنری 
ماتریالیسم دیالکتیک مارکس و آگاهی هگل و زبان و قدرت نیچه 
پایه گذاری کرده و دیدگاه جدیدی به روی فضا و زمان و روابط 
میان این دو در جامعه شهری گشوده که با نقد کنشگر منفعل 
در حیطه زندگی روزمره همراه است. از دیدگاه او فضا به سه 
دسته تقسیم می شود: فیزیکی )طبیعی( و ذهنی و اجتماعی. فضا 
قبل از هرچیز امری اجتماعی است که در هر دوره با توجه به 
ضرورت های زمان و شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تولید 
و بازتولید می شود. همچنین فضا فرایندی دیالکتیک میان امر 
ذهنی و عینی است که از خالل کنش افراد یا به اصطالح لوفور 

کنش فضایی و بدن فضایی شده نمود فیزیکی می یابد.

یکی از دغدغه های لوفور پیونددادن ذهنیت و عینیت است؛ 
معرفی  دو  این  اتصال  چگونگی  برای  را  سه تایی هایی  بنابراین 
کرده است که از خالل آن فرضیه »بازتولید اجتماعی فضایی« 
از  اولین دسته   .(Parastesh & Mortazavi, 2012) شکل می گیرد
این سه تایی ها عبارت است از: فضاهای بازنمایانده و کنش های 
 (Lefebvre & Nicholson-Smith, 1991) فضایی و فضای بازنمایی ها

)جدول شماره 1(.

روزمره محسوب  زندگی  بازنمایانده همان فضاهای  فضاهای 
می شود و در پیوند با مناسبت های تولید و بانظمی است که آن 
مناسبت ها تحمیل می کند. ازاین رو در پیوند با دانش، نشانه ها، 
عالئم و مناسبت ها، از خالل نمادها و نشانه ها و تصاویر ساکنان و 
استفاده کنندگانش درک می شود و همچون الیه ای برفراز فضای 
فیزیکی قرار دارد (Parastesh & Mortazavi, 2012). بازنمایی های 
فضا و گفتاری درباره فضا، یعنی نظام های گفتاری تحلیل فضاست 

 .(Satari, 2016)

کنش های فضایی، کنش هایی است که در آن فضا از خالل 
کنش های زندگی روزمره به صورت دیالکتیکی تولید و بازتولید 

می شود (Parastesh & Mortazavi, 2012). عمل فضایی، تولید و 
بازتولید و محل های خاص و مجموعه های فضایی مختص هر 
شکل گیری اجتماعی را دربر دارد و موقعیت ها و فضای خاص، 
ویژگی هر صورت بندی اجتماعی را ارائه می دهد. عمل فضایی 
را تضمین می کند.  انسجام و پیوستگی  از  استمرار و درجه ای 
درحقیقت عمل فضایی در پی آن است که دنیا چگونه درک 
می شود. فضا به طور دیالکتیکی و از طریق کار روزمره به عنوان 
فضای انسانی تولید می شود. اعمال فضایی مادی بر جریان های 
فیزیکی و مادی و دگرگونی ها و تعامل هایی داللت دارد که در 
را  اجتماعی  بازتولید  و  تولید  این جریان ها  فضا هستند.  ورای 

 .(Satari, 2016) تضمین می کند

فضای بازنمایی ها با قدرت و ایدئولوژی حاکم در ارتباط است 
و نمود آن را در خیابان ها و معابر شهری، میدان ها، تندیس ها و 
ساختمان ها می توان دید. قدرت حاکم از طریق ذهنی کردن فضا 
سعی در تصرف و تولید و بازتولید آن برای اهداف و مقاصد خود 
دارد (Merrifield, 1993; Parastesh & Mortazavi, 2012). فضاهای 
بازنمایی، گفتارهای فضاست و بخش سوم یا دیگری به حساب 
می آید. این همان فضایی است که باید باشد، یعنی فضایی کاماًل 
زیسته. این فضا هم ناشی از رسوب های تاریخی در محیط روزمره 
و هم عناصر آرمان شهری است که فرد را به سمت مفهوم تازه ای 
ذهنی  ابداعات  بازنمایی،  فضاهای  می برد.  اجتماعی  زندگی  از 
همچون ضوابط، نشانه ها، گفتارهای فضایی، برنامه های اتوپیایی، 
چشم اندازهای تخیلی و حتی سازه های مادی نظیر فضای نمادین، 
محیط های مصنوع خاص، نقاشی ها و موزه هاست که معانی یا 
امکانات جدیدی را برای کنش های فضایی به  تصویر می کشد 

 .(Satari, 2016)

متصور،  و  زیسته  و  مدرک  امر  یعنی  لوفور،  دیگر  سه  تایی 
برگرفته از پدیدارشناسی فرانسوی است. امر زیسته همان فضاهای 
زندگی روزمره است و در نوعی معادل سازی، با مفهوم فضاهای 
بازنمایانده منطبق است. امر متصور نیز به ذهن و فرایند درک و 
تصور هرچیزی از خالل عمل تفکر اشاره دارد و معادل فضای 
بازنمایی هاست. امر مدرک نیز همان چیزی است که از طریق 
با آن مواجه می شویم و در کنش های روزمره  حواس پنج گانه 

بازنمایی هویت مکانی روستاهای حومه ای در طرح های توسعه روستایی )مطالعه موردی: روستای دره مرادبیگ شهرستان همدان(

.(Satari, 2016) جدول 1. دیالکتیک سه تایی فضا از دیدگاه هانری لوفور

عمل فضایی
)L'espace perçu( 

امر ادراک شده 
(The perceived)

فیزیکی
(Physical)

ماتریالیسم
(Materialism)

بازنمایی فضایی
(L'espace conçu)

امر تصورشده
(The conceived) 

ذهنی
(Mental)

 ایدئالیسم
(Idealism)

فضای بازنمایی
(L'espace vѐ cu)

امر زیسته
(The lived) 

اجتماعی
(Social)

ماتریالیسم و ایدئالیسم
 (Materialism and Idealism)
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.(Parastesh & Mortazavi, 2012) متبلور می سازیم

خاص  موقعیت های  و  مکان  شکل گیری  بر   )1996( هانری 
چیزی  دارد؛  تمرکز  معاصر  سرمایه داری  فضای  در  )روستایی( 
که ثبات نسبی دارد و به وسیله جریان های مختلف اجتماعی، 
برای  بنابراین  می شود.  ایجاد  بیولوژیکی  و  فیزیکی  فرهنگی، 
سرمایه داری  تولید  تداوم  به مثابه  روستایی  فضای  هالفاکری 
از  اجتناب  برای  او  سازوکار  این  در  درضمن  می شود.  شناخته 
بت وارگی روستایی، درک شخصیت چندوجهی سکونتگاهی و 
چگونگی به  چالش کشیده شدن و بازسازی آن را ضروری می داند. 
به  همین منظور هالفکاری به سه گانه فضای لوفور گرایش دارد و 
آن را نه به عنوان نظریه جدید، بلکه به  منزله الگوی پیچیده ای از 
فضای روستایی ارائه می دهد و بر درنظرگرفتن جنبه های مختلف 
و درهم پیچیده فضا به عنوان کل در روش شناسی پژوهش های 
روستایی تأکید می کند (Heley & Jones, 2012) )تصویر شماره 1(.

را  روستایی  فضای  از  جنبه  سه  این  هالفاکری  دراین میان 

 :(Khosrobeigi Borchelouie, 2016) پیشنهاد می  دهد

1. موقعیت های روستا که در روال های فضایی متمایز از نظر 
فعالیت های بازتولید یا مصرف احاطه شده است؛

2. بازنمودهای رسمی روستا که به وسیله عالیق نظام سرمایه داری، 
چرخش فرهنگی، برنامه ریزان و سیاست مداران ابراز می شود؛ 

3. زندگی روزمره روستا که سطوحی از ثبات و انعطاف ذهنی 
 .(Halfacree, 2007) متنوعی دارد و مقوله های دیگر را نقض می کند

با توجه به الگوی ارائه شده هانری لوفور، مفهوم آن در روستای 
برای درنظرگرفتن  دره مرادبیگ شرح داده می شود. همچنین 
تمامی تغییرها و روندهای فضایی و مکانی به نظام برنامه ریزی و 
اجرایی، یعنی دولت و گفتمان های محلی2 و ویژگی های طبیعی 
و مادی اشاره می شود. طرح های عمرانی و سرمایه گذاری شهری 
و توسعه گردشگری، به عنوان متغیرهای بیرونی بر ساختارهای 
چهارگانه فیزیکی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
روستای دره مرادبیگ تأثیر می گذارد. سرمایه گذاری اقتصادی در 
روستای دره مرادبیگ زمینه ساز دگرگونی هایی ازاین دست شده 
است: بازگشایی و نوسازی شبکه معابر، گسترش سطح زیرکشت، 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی ازجمله باغ تاریخی بدیع الحکما، 
تغییر الگوی ساخت مسکن و برج سازی، افزایش تراکم ساختمانی، 
دگرگونی های اجتماعی ازجمله وضعیت سواد و تغییر آداب ورسوم 

محلی روستا و چشم انداز آن.

رویکرد مشارکت  با  اجتماعی  توسعه روستاها، سرمایه های  با 
فرهنگی  وضعیت  بر  تأثیرگذار  و  جدی  عوامل  از  یکی  مردمی 
اطرافیان،  گروه ها،  افراد،  میان  روابط  بر  که  است  اجتماعی  و 
رفت وآمدهای خانوادگی و دوستانه، دولت، مردم و نظام تمرکز دارد 
(Kiani & Mirzapour, 2010). گسترش سرمایه اجتماعی در مناطق 

روستایی، زمینه رشد فرهنگ مشارکتی و همکاری و اعتماد فراگیر 

2. Lay discourse

تصویر 2. موقعیت قرارگیری روستای دره مرادبیگ همدان )منبع: نگارنده و طرح پژوهش های امکان سنجی منطقه دره مرادبیگ(.

.(2007 , Halfacree) تصویر 1. الگوی عمومی برای فضای روستایی

فضای روستایی

موقعیت روستایی

بازنمودهای روستا زندگی های روستا
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را فراهم می کند و نوعی پیوند و رابطه محکم و صمیمیت و کمک 
متقابل را ایجاد می کند که هویت مکانی را افزایش می دهد. 

3. روش  شناسی تحقیق 

در پژوهش حاضر با مرور نظریه ها و تعاریف مرتبط، مدارک 
پژوهش های برجسته در زمینه های هویت مکان مطالعه و در 
مراحل بعد روستای دره مرادبیگ بر اساس معیارهای ارائه شده 
بررسی شد. روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی محتوا بود 
و داده ها به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شد. ابزار 

گردآوری داده ها مشاهده دقیق مبتنی بر یادداشت های میدانی 
و مصاحبه های عمیق و غیررسمی با توجه به اهداف تحقیق بود.

جامعه آماری این پژوهش، ساکنان روستای دره مرادبیگ و 
گردشگران اعم از جوانان و افراد مسن بودند و حجم نمونه سی نفر 
از ساکنان روستا و عابران را شامل می شد که به روش نمونه گیری 
تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه )پرسش های 
باز ( با آن ها مصاحبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها با رویکرد کیفی و 
با روش تحلیل محتوا در موضوع های مشخص سازمان دهی شد و 
درنهایت مضمون های فراگیر به دست آمد. قابلیت اعتماد داده ها 
از طریق وارسی توصیف های اعضا محک زده شد. به این شیوه که 

از پاسخ گویان درباره تأیید یافته ها و توصیف ها پرسش شد.

 مطالعه نمونه 

روستای دره مرادبیگ همدان 

منطقه دره مرادبیگ در فاصله سه کیلومتری از مرکز همدان 
الوند و در طول جغرافیایی 48  در جنوب غربی دامنه کوه های 
درجه و 29 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 34 درجه و 43 
دقیقه واقع شده است. این منطقه از شمال به شهر همدان، از 

تصویر 3. منظره عمومی روستای دره مرادبیگ )منبع: نگارنده(.

تصویر 4. روستای دره مرادبیگ همدان )منبع: نگارنده(.

تصویر 5. نمایش رودخانه آلوسجرد و باغ بدیع الحکما و ورودی روستای دره مرادبیگ )منبع: نگارنده(.

بازنمایی هویت مکانی روستاهای حومه ای در طرح های توسعه روستایی )مطالعه موردی: روستای دره مرادبیگ شهرستان همدان(
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شرق به روستاهای ابرو و تفریجان، از غرب به روستاهای گنج نامه 
الوند محدود می شود و  به کوهستان  از جنوب  و  و شهرستانه 
مساحت آن 800 هکتار است )تصاویر شماره 2 و 3(. از مجموع 

اظهارنظر ساکنان چنین برمی آید که بنیاد سکونتگاه دره مرادبیگ 
با اشراف به چشم انداز شهر همدان حدود هفتصد تا هشتصد سال 
پیش، یعنی مقارن با حکومت و حمله ایلخانان مغول برمی گردد 

جدول 2. شاخص های ارزیابی هویت مکان روستای دره مرادبیگ همدان )منبع: نگارنده(.

شاخصه هاعوامل ایجاد فضا و هویت مکان

نظم فضایی، تنوع فضایی، سلسله مراتب فضایی، سازه مصالح، عوامل طبیعی، بافت روستا، توپوگرافی، اقلیم، عمل فضاییفیزیکی
امکانات رفاهی و پوشش گیاهی 

فضاهای بازنماییذهنی
پیوند معنوی با فضا و مکان، انتقال معنا از فعالیت ها، فهم روستا، پیوند و ارتباط با محیط، حس ماندگاری در 

روستا، احساس زنده بودن فضا، احساس شادی و نشاط، فعالیت های شهری، نبود امکان نمایش فرهنگ، دوری 
از فضای شهری و الگوهای رفتاری

بازنمایی های فضااجتماعی
سرمایه های اجتماعی، مشارکت مردمی، روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و انسجام مردم

اجتماعی

طرح های عمرانی روستا و تغییر در ساختار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی روستا، شبکه قدرت
معابر، اراضی، تغییر الگوی مسکن و تراکم ساختمانی 

جدول 3 شاخصه های هویت مکان روستای دره مرادبیگ همدان )منبع: نگارنده(.

 شاخص ها

تا حدودی نظم دارد، فضا آشفته است، فضا نظم ندارد، اغتشاش است، آشفتگی دیداری حاکم است، هیچ چیز جای خودش نیست، جالب است، نظم نظم فضایی
خاصی ندارد، بی نظمی و هرج ومرج 

بافت قدیمی کیفیت بیشتری دارد، جاهایی تنوع فضا دارد، کوچه باغ ها و داالن ها احساس گشایش دارد، فضا نسبتاً مناسب است، بعضی فضاها جالب تنوع فضایی
است اما تنوع زیادی دیده نمی شود، فضا متعادل نیست، جالب است، آرامش، احساس کنجکاوی و شیطنت، کشف فضا 

سلسله مراتب 
فضایی

معابر متناسب بافت قدیم باریک است و نظم دارد، در قسمت های روستایی کوچه ها تنگ و باریک است، کوچه باغ ها حس آزادی و آرامش و 
ضرباهنگ و حرکت دارد، کوچه باغ های روستایی و کوچه های تنگ روستا نابود شده است، ویژگی های بکر روستا از بین رفته است، مسیرها به عنوان 

روستا دل نشین نیست، دسترسی ها، هرج ومرج، اضطرار در بافت 

سازه
سنتی و امروزی، سادگی، ناهمخوانی در بافت روستا، سازه جداگانه، سازه های روستایی و سنگی معماری را برآمده از طبیعت نشان می دهد، 

ساختمان ها همخوان نیست، سازه معماری بومی را نشان نمی دهد، سازه متناسب نیست، آجر با محیط سازگاری دارد، تعلق به مکان در سازه های 
روستایی، احساس وصله در سازه های فلزی 

مصالح
سنگ اقلیم را نشان می دهد، تا حدودی هماهنگ با محیط سنگ و آجر مناسب است، نماهای طبیعی حس بودن در کوهستان و حس آشفتگی، سنگ 
بهتر از آجر است، سنگ های الشه استفاده شده در دیواره گذرگاه ها حس خوبی را به من می دهد، به مصالح ساختمان ها حس خوبی ندارم، آجر بافت 

قدیمی را بهتر نشان می دهد، سنگ احساس ثبات و امنیت و گرمی می دهد، آجر احساس قدیمی و نوستالژیک بودن دارد

طبیعت زیباست، آرامش، دل نشینی، حس آرامش و آزادی، احساس ترس از فضا، روستایی بسیار زیبا و با چشم اندازهای فوق العاده، بعضی جاهای رود و طبیعت
روستا خوب است، طبیعت و رود حس آرامش بخشی دارد که با فضای آنجا تناسب دارد، احساس یکی شدن با جهان 

منظر خوب، متفاوت با محیط شهری، روستا پستی و بلندی دارد، تنوع فضایی، منظره روستا جذاب است، ساختمان ها بافت روستا را نابود کرده است، طبیعت روستا
منظره جالب نیست، بافت طبیعی روستا جذاب است، احساس آرامش، کشف فضا 

هوا سرد است، سرزندگی، در فصل بهار روستا دل نشین است، اقلیم در حال حاضر نادیده گرفته شده است، هوا سرد و خشک است، تابستان های بسیار اقلیم
دل انگیز، بیشتر مواقع هوا سرد است، آب وهوایش بسیار پاک و لذت بخش است، لمس زندگی 

پیوند معنوی با 
فضا و مکان

محیط را می پسندم، تا حدودی حس دوری از فضای شهری، رمزآلودگی فضا و نشستن در طبیعت باعث ارتباط معنوی می شود، ارتباط برقرارنکردن 
با محیط، ارتباط من با محیط ضعیف است، پیوند معنوی خاصی با آن برقرار نمی کنم، با بعضی فضاها ارتباط برقرار می کنم، انسان را از دغدغه های 

فکری اش جدا می کند، احساس حضور همه جانبه در فضا 

نبود امکانات 
رفاهی

جایی برای نشستن نیست، هماهنگی با فضای روستا، فضا جایی برای ماندن ندارد، فضاهای جمعی سازمان دهی نشده است، کمبود آن حس می شود، 
حس ماندن طوالنی را ندارم، توانایی جذب افراد به روستا کاهش یافته است، افراد کمتری می توانند روستا را ببینند، چون فضا تاریخی است نبودن 

فضاهای جمعی مهم نیست، احساس خلوت در زمان کوتاه و پرت شدگی در زمان طوالنی 
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 شاخص ها
پوشش گیاهی 

منطقه
پوشش گیاهی بکر، تنوع، پوشش گیاهی غنی ندارد، پوشش گیاهی حفظ شود، از پوشش گیاهی خوبی برخوردار است، پوشش گیاهی نابود شده است، 

با فضا تناسب ندارد، بی توجهی به نیازهای فضایی 

انتقال معنا از 
فعالیت ها

فعالیت های شهری حس خوبی ندارد، معنایی متناسب با فضای روستایی و متفاوت با شهر، طبیعت بکر دره تمایل انسان برای حضور در کنار رود را 
ایجاد می کند، نبود تطابق فعالیت ها معنایی ایجاد نمی کند، معنایی از روستا به نظر نمی رسد، فعالیت شورانگیزی در این مکان اتفاق نمی افتد، حس 

خوبی منتقل نمی شود، حسی ندارم، فعالیت ها با فضای روستا تناقض دارد، احساس وصله ای بودن فعالیت های شهری به دلیل نبود تطابق 

فهم روستا

طبیعتش خوب است اما شهر از جذابیتش کاسته است، فضای روستایی که حس بودن در مکانی متفاوت با شهر را القا می کند، تا حدودی فضایی بکر 
همراه با سکوت دارد، بافت سنتی و معماری جدید به عنوان وصله، روستای در حال نابود شدن، روستای سرسبز، فضای سبز کم حس خوبی از روستا 
ندارد، در کل حس خوبی دارد که انسان را از شهر و دغدغه هایش جدا می کند، حس لطیفی است و با عناصر شهری دچار یأس و پشیمانی می شود، 

احساس مزاحمت و بی توجهی به آن، رعایت نشدن حریم های طبیعی و تاریخی 

پیوند و ارتباط 
با محیط

با ساختمان های روستا ارتباط برقرار می کنم، هماهنگی کالبد معنا و محیط و فضا، بافت سنتی ارتباط مناسبی با فضای کوهستانی و طبیعت دارد، پیوند 
با محیط در بخش های سنتی، بافت روستا و طبیعت پیوسته است، ویژگی چشمگیری برای ارتباط با محیط وجود ندارد، ارتباطی با فضا ندارم، پیوند 

زیادی با محیط دارم، خیلی خدشه دار شده است، احساس یکی شدن من و روستا در نقاط سنتی 

حس ماندگاری 
در روستا

تمایل زیادی به ماندن ندارم، تمایل به ماندن دارم، آشفتگی دیداری با حس تفرج کوتاه مدت، حس ماندگاری در فضای روستایی و فرار از بافت جدید، 
آشفتگی روستا حس ماندن و توقف طوالنی را ایجاد نمی کند، مناظر زیبا تا حدی انسان را ترغیب به ماندن می کند، روستا حس ماندگاری ندارد، حس 

ماندن زیادی در روستا دارم، حس نوستالژیک به دلیل تغییر نامرتبط از بین رفته است.

فعالیت های 
شهری

شغل ها با روستا متناسب نیست، اغتشاش، فعالیت های شهری رونق دارد، فرهنگ منطقه نابود شده است، خوگرفتن با زندگی شهری، اهالی روستا 
بیشتر وارد فعالیت های شهری شده است، معلق از روستا به شهر، تضاد بدی بر روستا حاکم است، ناهماهنگی روستا، فعالیت های روستا و سازه های 

نامرتبط حس واقعی را از بین برده است، نبود تطابق با بافت روستا، احساس اضافه بودن 
نبود امکان 

نمایش فرهنگ 
و آداب ورسوم 

روستا

بیشتر شهری است، بی هویتی، فرهنگ روستا دیده نمی شود، احساس غریب بودن در فضا، رّدپایی از فرهنگ روستا نیست، نبود امکان نمایش هویت 
بومی، از حالت روستا خارج شده است، نشان ندادن فرهنگ باعث فراموشی روستا می شود، احساس دل تنگی و غریبی، جداشدن از گذشته، آداب ورسوم 

روستا فراموش شده است، زندگی شهری در جریان است، بهتر بود که آداب ورسوم روستا نمایش داده شود. 

احساس 
زنده بودن فضا

فضا زنده است، آرامش، حس زنده بودن ندارم، میدان مرکزی روستا زنده است، فضا تلفیقی از شهر و روستا، فضایی برای صحبت و حضور وجود ندارد، 
فضا اصاًل زنده نیست، حس زنده بودن زیاد است، فضای خأل به دلیل ارتباط نداشتن با مشاغل و نحوه زندگی مردم، در مناطق طبیعی وجود دارد 

احساس شادی 
و نشاط

بعضی جاها شادی وجود دارد، احساس رمزآلودگی و سکوت همراه با حس ترس از فضا، در کوچه باغ ها حس شادی وجود دارد، فضای رودخانه 
و اطراف آن به دلیل حرکت آب حس سرزندگی دارد، احساس شعف در لحظه زیبایی های طبیعت، به هیچ وجه احساس شادی ندارم، احساسی 

وصف نشدنی به انسان القا می کند، شادی آور نیست، در کوچه باغ ها و مناطق طبیعی وجود دارد. 

دوری از فضای 
شهری

در جاهایی فکر می کنم از زندگی جدا شدم، سرزندگی، حس تعلق به طبیعت و جدایی از زندگی شهر، احساس آرامش، بکر، در دره احساس سکوت 
حکم فرماست و به نظر می رسد از آلودگی های صوتی شهر خبری نیست، به دلیل ویالسازی حس جداسازی از عناصر روستایی و ورود به شهر را القا 
می کند، حس جدایی ندارم چون همانند شهر است، به سختی می توان از محیط جدا شد، حس دوگانه که رفته رفته حس روستایی درحال زوال است، 

احساس دل چسب، آرامش بخش 

مشارکت 
مردمی

در انتخابات شرکت می کنم، با افراد شورا ارتباط دارم، قباًل بیشتر در برنامه ها شرکت می کردم، در برنامه های مالی با افراد همکاری دارم، در اجرای 
پروژه ها فرصت همکاری ندارم، مشارکت مالی با افراد ندارم، در تصمیم گیری ها شرکت می کنم، با افراد شورا همکاری ندارم. 

تعامل های 
اجتماعی

با اهالی رفت وآمد دارم، رفت وآمد و بازدید در عید نوروز کمتر شده است، از حال همسایگان مطلع هستم، به عیادت همسایه می روم، همسایگان خود 
را کامل نمی شناسم، در زمان گرفتاری از همسایگان کمک می گیرم، با همسایگان رفت وآمد ندارم، در مراسم عزاداری و اعیاد در مسجد و حسینیه 
محل شرکت می کنم، در مراسم ختم و عروسی همسایگان شرکت می کنم، در مسجد با همسایگان رابطه صمیمی ندارم، از کار با افراد همسایه 

ازجمله ترشی درست کردن و سبزی پاک کردن لذت می برم، اگر وسیله ای الزم داشته باشم از همسایه می گیرم، برنامه مشترکی با همسایه ندارم، در 
میهمانی های همسایه ها شرکت نمی کنم. 

از محل زندگی خود راضی هستم، قباًل روستا بود ولی االن خیلی متفاوت شده است، در روستا امکانات شهری خوبی وجود دارد، بافت طبیعی روستا را اعتماد اجتماعی
بیشتر می پسندیدم، به اعضای شورا اعتماد دارم، به همسایه ها اعتماد دارم، به همسایه ها اعتماد ندارم چون با آن ها رابطه ندارم.

انسجام 
اجتماعی

رابطه همسایگان قباًل بهتر بود، کسی کاری با کار کسی ندارد، همسایه ها از حال هم خبر ندارند، از حال دوستم باخبرم، بین اهالی دعوا نیست، در 
جلسه ها شرکت می کنم، تمایلی به شرکت در گردهمایی ها ندارم. 

بازنمایی هویت مکانی روستاهای حومه ای در طرح های توسعه روستایی )مطالعه موردی: روستای دره مرادبیگ شهرستان همدان(
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 (Deputy of Architecture and Urbanism of Hamadan, 2008)

)تصویر شماره 4(.

»مرادبیگ«  روستا،  صاحب نظران  و  مسن  افراد  نظر  بر  بنا 
یکی از سه برادری است )نظربیگ و اهلل بیگ و مرادبیگ( که در 
دوران مذکور در نقاط سه گانه ای از همدان فعالیت و حکمرانی 
می کرد (Beik, 2014). از مکان های معروف دره مرادبیگ می توان 
حاج  دره  غول،  دره  گرگ،  دره  ازجمله  آن  جاذبه های  این  به 
احمد )جاحمد(، لژه، شرشر آب، گوشتخل دره، روستای سیلوار، 
قزله رود، حمام خرابه و غیره اشاره کرد. منظره عمومی روستای 

دره مرادبیگ در تصویر شماره 5 آمده است. 

امروزه منطقه گردشگری دره مرادبیگ همدان بر اساس مصوبه 
شورای عالی شهرسازی مورخ 4 مهر 1367، در محدوده خدمات 
شهری قرار دارد و جزو شهر همدان محسوب می شود. در این دره 
رود آلوسجرد که از آب شدن برف ها و آب چشمه ها تشکیل شده 
است، مسیری جنوبی شمالی دارد و در شیب نسبتاً تندی جاری 
است و پس از گذشتن از دره به سوی شهر روان می شود. سپس 
در اراضی جلگه ای شهرستان همدان با پیوستن رودهای متعدد 

 .(Garrosin, 2005) به آن، به رود قره چای می ریزد

اختالف ارتفاعی که این نقطه جمعیتی در مقایسه با مرکز 
در  هوا  دمای  نسبی  خنک تربودن  سبب  دارد،  همدان  شهر 
مقایسه با دیگر نقاط شهر همدان شده است. خاک مناسب و 
حاصلخیز منطقه و وجود آب، شرایط مناسبی از نظر جغرافیایی 
برای باغداری فراهم آورده است و فعالیت ها و مشاغلی که در 
منطقه دره مرادبیگ رونق دارد، به ظرفیت های محیطی منطقه 

وابستگی دارد. فعالیت های اصلی این منطقه باغبانی و دامداری 
و صنایع دستی است. مردم منطقه به زبان های آذری و فارسی و 
ُکردی سخن می گویند و اقوام گوناگون با فرهنگ های مختلف، 
به ویژه فارس، تُرک، لر و ُکرد در سراسر منطقه و در کنار هم با 
آرامش و خوشی زندگی می کنند. در منطقه دره مرادبیگ تنها 
بنابراین  مهاجران تشکیل می دهند؛  را  از جمعیت  3/3 درصد 
پایین بودن سهم مهاجران از کل جمعیت منطقه، بیانگر بافت 
 (Deputy of Architecture اجتماعی بومی و یکدست منطقه است
(and Urbanism of Hamadan, 2008. با توجه به الگوی سه ضلعی 

هانری لوفور، شاخص های بررسی هویت مکان در روستای دره 
مرادبیگ در جدول شماره 2 ارائه شده است. 

4. یافته ها 

محتوا  تحلیل  و  کیفی  صورت  به  داده ها،  گردآوری  از  بعد 
تجزیه وتحلیل شد و در سه دسته فیزیکی و ذهنی و اجتماعی 

قرار گرفت )جدول شماره 3(.

 فیزیکی

از دیدگاه بیشتر مصاحبه شوندگان مداخله ها در معماری روستا، 
سازمان دهی معابر، میدان ها، دسترسی ها و غیره، بی نظمی های 
زیادی ایجاد کرده و به دنبال آن بر کیفیت و تنوع فضایی تأثیر 
گذاشته است. بیشتر افراد معتقدند سلسله مراتب فضایی در بافت 
طبیعی روستا و عبور از کوچه باغ ها و داالن ها و فضاهای باز و 
نیمه باز حس آرامش، گشایش، کشف فضا، حرکت و ضرباهنگ 
با  القا می کند که این حس در مسیرهای جدید  افراد  را برای 

 شاخص ها

گرایش 
روستاییان به 

یکدیگر

در موقع گرفتاری ها به هم کمک می کنیم، مشکلم را با همسایه در میان نمی گذارم، گاهی اوقات زخم زبان می زنند، به بزرگ ترها احترام می گذارم، 
به نصحیت های بزرگ ترها عمل می کنم، پای صحبت بزرگ ترها می نشینم، فرصت ارتباط با ریش سفیدهای محل را ندارم، گفتن مسائل زندگی با 

همسایه ها کار راحتی نیست. 

قباًل مسیر شهر به روستا سخت بود، رفت وآمدها آسان تر شده است، آسفالت بودن معابر خوب است، در قسمت خانه باغ راه ها خاکی است و به آن حس ساختار معابر
خوبی دارم، خوب است که راه های باغ آسفالت نیست، رفت وآمد در مسیر باغ کمی سخت است.

قباًل زمین های کشاورزی بیشتر بود و باغ ها حس خوبی داشتند، خانه ها طبیعت را نابود کرده است. کاربری اراضی

تغییر الگوی 
مسکن

ساختمان ها مقاوم است، مصالح استاندارد است، در مقابل زلزله امنیت داریم، خانه باغ ها را بیشتر می پسندم، به بافت روستایی حس بهتری دارم تا 
خانه های جدید. 

تراکم 
ساختمان ها مثل شهر زیاد است، باغ ها در ساختمان ها گم شدند. ساختمانی 

بهتر شده است، امکانات آموزش بیشتر شده است، فرصت ها برای مالقات همدیگر کمتر است، افراد روستا تحصیل کرده هستند. سطح سواد 
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است.  فراموشی سپرده شده  به دست  ایجادشده  اغتشاش های 
مصالح بومی نمودی از هویت روستاست و ورود سازه های جدید، 
مانند فلز و بتن و مصالح آجر در منطقه باعث شده است که 
معماری روستا بر خالف اینکه نشانی از طبیعت داشته باشد، 
القا کند. افزون بر آن ورود فناوری  نمودی از معماری شهر را 
و مصالح جدید، احساس امنیت و ثبات و نوستالژیک بودن فضا 
را دستخوش تغییر کرده است. مصاحبه شوندگان اذعان کردند 
پوشش گیاهی و ارگانیک روستا با ساخت وسازهای بی رویه نابود 
شده است و با فضا تناسبی ندارد. قسمت های طبیعی به جامانده 
با تأکید بر چشم اندازهای زیبا و دل نشین که در هویت بخشی 

تأثیرگذار است حس یکی شدن با جهان را القا می کند. 

ذهنی

بیشتر افراد بیان کردند مداخله هایی در بافت روستا انجام و 
ناهمگونی هایی در معماری آن دیده می شود. با قرارگیری در بافت 
طبیعی باقی مانده و جدایی از فضای شهری، پیوند معنوی با مکان 
برقرار و حس سکوت القا می شود. حفظ طبیعت باعث شادی 
و نشاط و جدایی افراد از محیط شهری می شود و جداشدن از 
شهر حس آرامش و سرزندگی است. حس روستایی رفته رفته 
اما  است،  در حال تجربه شدن  به شهر  ورود  و حس  در حال زوال 
ماندگاری و یکی شدن در روستا با دیدن مناظر زیبا و طبیعی 
از مصاحبه شوندگان حس  برخی  از دیدگاه  دوچندان می  شود. 
نوستالژیک روستا به دلیل بی توجهی به بافت سنتی و فضاهای 
جمعی همانند کوچه ها، لبه رودخانه، مرکز محله و مسیرها که 
یادآور خاطره های گذشته است از بین رفته است و از این نظر 
پیوندی با محیط صورت نمی گیرد. در پیوند با محیط طبیعی 
و سنتی روستا، حس زنده بودن، شادی، نشاط در کوچه باغ ها، 
بافت طبیعی و رودخانه حاکم است. همچنین خوگرفتن با زندگی 
شهری بر فعالیت های روستا تأثیر گذاشته است که این تناقض و 
تغییر الگوهای روستایی، حس خوبی برای افراد ایجاد نمی کند. 
فاصله شهر و روستا حس می شود، اما دره مرادبیگ نه نمایانگر 
امکان  نبود  مصاحبه شوندگان  دیدگاه  از  نه شهر.  و  روستاست 
نمایش فرهنگ و آداب ورسوم روستا بیانگر احساس غریب بودن، 
بی هویتی، دل تنگی و جدایی از گذشته است و فراموشی روستا و 

گنجینه های ارزشمند فرهنگی آن را به همراه دارد. 

اجتماعی

 برنامه ریزی دولت مردان و اجرای طرح های توسعه در روستاها 
اراضی  تغییر  ازجمله  اجتماعی  و  کالبدی  با دگرگونی ساختار 
فضا  اجتماعی  ساختار  بر  معابر  و  مسکن  الگوی  و  کشاورزی 
تأثیر گذاشته که بر هویت مکان نیز اثرگذار است. مردم ضلع 
دیگری از قدرت هستند که به جریان های بیرونی واکنش نشان 
می دهند. همان طور که در مصاحبه با افراد اشاره شد، ساکنان 
در فعالیت های مردمی مشارکت داشتند. با این حال تعامل های 

مختلف،  مراسم  در  شرکت  همسایه ها،  با  رفت وآمد  اجتماعی، 
پابرجا  گذشته  همچون  روستا  در  غیره،  و  همدیگر  از  عیادت 
زندگی خود  از محیط شهری  از ساکنان  زیادی  تعداد  نیست. 
راضی بودند و تعداد کمی به بافت روستایی اشاره کرده بودند. 
عامل دیگر، انسجام اجتماعی است که در تعامل های اهالی به طور 
محدود مشهود است. تعداد زیادی از مصاحبه شوندگان به وجود 
رابطه صمیمی در گذشته با افراد اشاره کردند که این موجب 

راحت تربودن افراد در حل مسائل یکدیگر بوده است. 

5. بحث و نتیجه  گیری

با تحلیل مکان در فضاهای روستایی بر اساس الگوی هانری 
لوفور، به عوامل ایجاد هویت در سه دسته اصلی فیزیکی و ذهنی 
و اجتماعی اشاره شد. در این تحقیق هویت مکان روستای دره 
مرادبیگ همدان بررسی شد. توسعه عمران و سرمایه گذاری در 
بخش مسکن و برج تجاری مسکونی و تندیس در مسیر ورودی 
روستا به عنوان عامل خارجی ساختار اقتصادی و اجتماعی و 
کالبدی، روستا را تغییر داده که با تغییر الگوی اجتماعی ازجمله 
مشارکت مردمی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و تضعیف 
هویت مکان روستا همراه است. نتایج تحقیق گویای این است که 
بافت روستا با توجه به بازسازی و بهسازی و ورود فناوری، نمودی 
از هویت مکان نیست و تغییر در الگوهای کالبدی روستا و به 
دنبال آن فعالیت و معانی ایجادشده نمی تواند تجربه و نمودی از 
فرهنگ بومی باشد. مصالح و سازه های جدید و تغییر محیط های 
طبیعی و بکر، بی توجهی به سازمان دهی رودخانه آلوسجرد و 
مسیر تاریخی اکولوژیکی آن و ساخت وسازهای بی رویه گواهی 

بر این ادعاست.

نتایج پژوهش های روستای زرندیه که طرح هادی آن اجرا شده 
است از نظر کالبدی آن را بهبودیافته نشان می دهد. این روستا 
و درنتیجه حس  دارد  از دیگر روستاها  چشم انداز مطلوب تری 
تعلق مکانی در آن بیشتر و متغیرهای اقتصادی به شدت بر حس 
بُعد فرهنگی و اجتماعی،  مکانی تأثیرگذار است. همچنین در 
میزان همبستگی امکانات فرهنگی و وضعیت اجتماعی در زمینه 
حس تعلق مکانی درصد زیادی را نشان می دهد. برخالف روستای 
زرندیه که طرح هادی تأثیر مثبتی در ارتقای حس تعلق ساکنان 
را  دره  چشم انداز  مرادبیگ  دره  روستای  هادی  طرح  گذاشته، 
دستخوش دگرگونی کرده است. همچنین با بی توجهی به ساختار 
کالبدی و عامل محیطی رودخانه آلوسجرد، الگوهای فرهنگی و 
روابط اجتماعی افراد ازجمله فعالیت های دسته جمعی و مشارکت 
در تصمیم  گیری ها و غیره را تغییر داده و بر هویت ساکنان روستا 

تأثیر منفی گذاشته است.

برابر  در  گلستان  استان  روستاهای  کالبدی  هویت  بررسی 
ازجمله  کالبدی  شاخصه های  که  می دهد  نشان  نوسازی ها 
ویژگی های طبیعی، مناظر مصنوعی، نماها و مصالح، شاخصه های 
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در  لوفور،  فضایی  الگوی  به  توجه  با  روستاهاست.  مقایسه شده 
بررسی هویت روستای دره مرادبیگ افزون بر عوامل کالبدی که 
در ارتقای هویت مکان نقش دارد، به دو ضلع دیگر این الگو، یعنی 
برنامه ریزی دولت )اجتماعی( و گفتمان های محلی )ذهنی(، اشاره 
شد. این امر نشان دهنده نقش بسزای برنامه های اجرایی دولت در 
کاهش هویت مکانی برای ساکنان مسن روستا و افزایش هویت 
مکانی برای جوانان است که تأثیر آن در نوع فعالیت و تغییر 

برداشت های ذهنی افراد روستا با سنین مختلف نمایان است.

در مطالعه ای دیگر آثار اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت 
زندگی در نواحی روستایی نشان می دهد که اجرای طرح هادی 
در روستاهای بدون طرح هادی، در بُعد اجتماعی تأثیر مثبت و 
معناداری بر متغیرهای تقویت نهادهای محلی، احساس امنیت 
فردی، امید به آینده و تمایل به ماندن در روستا دارد. با توجه به 
مصاحبه ساکنان در روستای دره مرادبیگ، طرح هادی با توسعه 
عمرانی و امکانات روستا، تمایل به ماندن را برای ساکنان ازجمله 
جوانان فراهم کرده است. با وجود این به گردشگران و ساکنان 
مسن روستا حس ماندن و توقف طوالنی در فضا را القا نمی کند.

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که برای پاسخ گویی به نیاز 
ساکنان با سنین مختلف، هویت بخشی به الگوی مسکن ویالیی 
و روستایی، فضاهای جمعی مرکز محله، ظرفیت های طبیعی 
سرمایه  افزایش  و  آلوسجرد  رودخانه  اکولوژیکی  و  فرهنگی  و 
امکانات شهری روستا  و  اقتصادی  و  اجتماعی، توسعه عمرانی 
انجام  ترکیبی  بافتی  به  دستیابی  و  سازمان دهی  با  می بایست 
شود. با این تفاسیر در زمینه هویتی، روستا درحین تغییر بسیار 
ظرفیت های زیادی برای برنامه ریزی و طراحی معماری اکولوژیکی 
کوچه باغ ها،  و  آلوسجرد  رودخانه  حاشیه  و  بکر  طبیعت  دارد. 
فضایی برای استراحت و زنده بودن است که باید به آن ها توجه 
شود. گفتنی است که افراد به مصالح بومی و عناصر طبیعی به 
عنوان شاخصه ارتباط شهر و روستا و فضاهای جمعی به عنوان 

عنصر زنده بودن فضا، بسیار توجه کرده اند.

تشکر و قدردانی

از زحمات آقای مهندس علی خاکسار معاون گردشگری میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان بی نهایت 
سپاسگزارم. این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه 
هاتفی شجاع، در دانشگاه آزاد اسالمی تهران واحد علوم تحقیقات 

گرفته شده است. 
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