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 پرسمان تبعي در گفتمان كالبد شهر و هويت
  )كالبد شهر تابع هويت يا هويت تابع كالبد شهر؟( 

  
  ***مهندس حميده فروزانگهر، ** مهندس سيد مجيد نادري،   *دكتر فرح حبيب

  01/05/87:   تاريخ دريافت مقـاله
                      10/08/87: تاريخ پذيرش نهايي

                 
  
  
  
  
  
  

                                        
   :چكيده

 پرسماني تبعـي از كالبـد شـهر و          ،كند آنچه بحثي مستقل  و مستوفايي را طلب مي         ،در اتصاف مفهوم هويت به شهر     
 بـا  مقالـه آورد كه هويت شهر تابع كالبد است يا كالبد تابع هويـت شـهر ؟       اي را بوجود مي    چنانچه طرح مساله   ،هويت است 

 پرداخته   توصيفي - با استفاده از روش تحليلي      به واكاوي اين پرسش بنيادين     ،اشاره مختصري به تعاريف در ارتباط با هويت       
  . كندمي استنتاجي مقوله بيان شده را واكاوي ،رويكردي استدالليو با 

 لـذا  ،گـذارد البد شـهر تـاثير مـي       حالتي ذاتي و دروندادي داشته كه بر ك        ،نتايج مقاله نشان از آن دارد كه هويت شهر        
 .كنـد سيماي كالبدي شهرهاي وابسته به يك فرهنگ و جهان بيني خاص را از فرهنگ و ساختار اجتماعي ديگر متمايز مي     

 باعـث اسـتمرار   ، كالبد شهر موجـود ،گيريگيرد و پس از شكلكالبد شهر شكل مي   دوسويه هويت  يدر واقع در بستر جريان    
  .هاي هويتي يك سرزمين در بستر تعامالتي دوسويه مي شودييراتي پويا در مفاهيم و مولفهتحوالت و بالتبع تغ

  
  
  

هاي هويت هويت، گفتمان تبعي، كالبد شهر، مؤلفه :كليد واژه ها  

 
 
 
  Email:frh_habib@yahoo.comدانشيار دانشكده هنر و معماري، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران                     *

 Email:M_naderi@aframail.com      دانشجوي دكتري شهرسازي اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران            **
Email:forouzangohar@yahoo.comكارشناس ارشد طراحي شهري، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران                    *** 
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  مقدمه
  

نگر آن است كه براي انسان اعـم از فـرد و اجتمـاع    ا بي)1375 ،جعفـري ( شخصيت و مانند آنها ، خود،بكارگيري تعابيري مانند من       
مروري بر مفاهيم   . هاي انسان به آن مربوط مي شود      ها و فعاليت  موضوعي به نام هويت مطرح است كه جملگي متعلقات و وابستگي          

هاي مختلف جنبه.  هم جنبه معنوي و غير مادي  و هم جنبه مادي و كالبدي دارد    ،ه توجه به هويت   مرتبط با هويت نشان مي دهد ك      
 مضافا اين كه نه تنها هـر        ، و هر كدام از آنها بر ديگري تاثير دارند         ،هويت نمي تواند منفك و منتزع و مستقل از يكديگر مطرح شود           

هـاي معنـوي    ست كه اين صفات حاصل عمل آن شيء و معرف ويژگي           بلكه اين هويت به صفاتي متصف ا       ،شيء واجد هويتي است   
  . )257 ص ،1385 ،نقي زاده(باشد كه در ظاهر و كالبد تجلي يافته است آن هويت مي

عامل مهمي در احراز    ) محيط مفهومي فراتر از كالبد دارد     اعم از شرايط كالبدي، معنايي و معنوي چرا كه          (از سويي ديگر محيط           
هاي فرهنگي جامعه است مي تواند در احساس        محيط از آن جهت كه تجلي كالبدي باورها و ارزش         . خاص براي انسان است   هويتي  

 رابطـه دوسـويه موجـود    ،براستي در تعامل موجود و مكنون بين كالبد شـهر و مفهـوم هويـت   . تاثير گذار باشد ،هويتيهويت و يا بي   
  آورد؟  چگونه و با چه ابزاري خود را در شهر به تجسيم و تصوير در مي، تعامل دوگانهچگونه است و چه مراتبي دارد؟ در واقع اين

 يك كـانون و يـك مرجـع بـوده اسـت تـا اينكـه در دوران مـدرن در پـي          ،ساز متوجه به يك نقطه انسان هويت،در طول تاريخ     
هـاي   تكثـر موجـود در روايـت       ، و دوران پست مدرن    شود كانون توجه از ذات پروردگار به انسان معطوف مي         1رويكردي انسان محور  

بـه راسـتي در چنـين       . )1384 ،عيـسي حجـت    (زند فرهنگ و خاصه معماري و شهرسازي رقم مي        ،انساني ساحتي چند قطبي براي هنر     
 ضـرورت   ، عين هويت است يا عارض بر هويت و فرهنگ؟ طرح چنين پرسشي اسـت كـه در مقالـه حاضـر                     ،فرايندي آيا كالبد شهر   

 بـا هاي مقالـه و رد و ارجـاع آنهـا    در ادامه به طرح فرض. رودرداختن به بحث را الزم مي كند و در واقع التزامي بر آن به شمار مي      پ
  .شودگيري الزم در اين باره ارائه مي استداللي و شبه استداللي پرداخته و نتيجهيرويكرد

  

  روش تحقيق

بررسي و واكاوي مفهومي هويـت در        اي و اسنادي به    با مطالعات كتابخانه   وي است    تحليل -توصيفي كيفي و    روش تحقيق مقاله       
بستر رويكردي استداللي و استنتاجي به اين مفهـوم پرداختـه           بر اين اساس در     . پردازدمين  آهاي كالبدي   لفهؤشهرسازي و تدوين م   

وجود دارد كه به طرح اين مـساله   2استدالل منطقي، نوعي روش در قسمت اول . بوده است  راستاي شناسايي اين مفهوم      است كه در  
دهد كه ايا كالبد تابع هويت است يا هويت تابع كالبد مي شود؟ استدالل و شبه استدالل در اين مرحلـه راه را بـراي بيـان                           پاسخ مي 

سـپس   .وردآهر فراهم مي  گشايد و امكان بازبيني و واكاوي مفهوم هويت را در مواجهه با كالبد ش             نوعي روش استداللي توصيفي مي    
ـ . ، پرداختـه مـي شـود   شهر و استخراج دياگرام و نمودارهاي مربـوط روش استدالل منطقي به گمانه زني درباره هويت كالبدي با   ه ب

  .گيرد تطبيقي مورد بررسي قرار مياي مقايسهيهاي كنترل و استنتاج، و نوع نتايج حاصله در نظامعبارت ديگر، چندگانگي روش
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  هويت شهرمفهوم 

  بازخواني مفهوم: هويت و فرهنگ

، 1378تـايلور، بنقـل از كـورز،   (ها، باورها، هنر و آداب و رسوم يـك جامعـه دانـست        اي پيچيده از دانش   توان مجموعه فرهنگ را مي        

              كننــدهــايي اســت كــه گروهــي بــر آن پايبنــدي دارنــد و در ســاختار اجتمــاعي از آن پيــروي مــي  كــه  مبتنــي بــر ارزش)401ص
ديـده  هاي پيشين استوار گر    نسل توسط شناختي يك اجتماع است كه       هايي از گنجينه  هاي نمادين  نظام ،فرهنگ. )55، ص 1379گيدنز،(

 كـه   استهويت نيز الگوهاي رفتاري منحصر بفردي       . )63،ص  1380نوالن ، ( امروز را در دسترس فردي از آن اجتماع قرار دهد            است تا 
نمايد  براي مردمي كه از زمينه فرهنگي ديگري هستند، بيگانه ميلذا و )22، ص 1380كاستلز،(نا و تجربه براي مردم است    سرچشمه مع 

          شـود  هويت، خاص ذات احـديت اسـت و مـراد از ذات ، آن امـر ثابـت اسـت و در مقابـل غيريـت، مطـرح مـي                              )56، ص 1370گيدنز،(
  . )19، ص1375داوري اردكاني،(
      سـازي فرهنگـي بحـساب آورد، هـويتي كـه  فرآينـد              توان گامي اساسي در راستاي هويت     شناسي را مي  بر اين اساس خويشتن         

 از تـاريخ و گذشـته       بايـد مـدلي   معماري را نيـز     . كه بر ديگر منابع معنايي الويت دارد       سازي بر اساس يك ويژگي فرهنگي است      معنا
نگر فرهنگ و ساخت اجتماعي يك قوم فرهنگ يا نژاد خاص اسـت كـه در بـستري كالبـدي و      كه نمايا)61، ص  1372حجت،(دانست  

شود كه با حركت در فضاهاي سنتي ابنيه و شهرسازي كهـن ايرانـي،              اين مهم با ذكر اين نكته ادراك مي       . نماياندفضايي خود را مي   
تعبير لينچ،  ه  نماياند و ب  ابي و سرزندگي فضايي خود را مي      شود كه در قالب شاد     مي  حاكم شوري خودباني و صيانتي نفساني، بر انسان      

  . )5،ص1381لينچ،(گردد شود و سبب شادي و انبساط خاطر ميآيد، به ذهن سپرده ميزند كه به ديده ميسيماي شهر را رقم مي
شود، چـرا كـه معمـاري بـه آن          زند كه تنها در بستر ابنيه سنتي ادراك مي        هايي رقم مي  هويت فرهنگي معماري را همان ارزش          

گيرد تا ارزشها را در خويش بپروراند و صورتي كالبدي بر آنها متصور شود كه اگر چنين نبود و معماري سنتي ايرانـي                       دليل شكل مي  
 هنـري سرشـار از نبـوغ اصـيل     ،هنر ايرانـي . نمودنمود، معماري ابنيه كهن چيزي بيشتر از مشتي خشت و خاك نمي       فاقد ارزش مي  

تواند تنها تلفيقي    غريزه و نبوغي از آن خود داشته باشد و هنرش نيز نمي            بايد ،آورديراني است و قومي كه چنين هنري را بوجود مي         ا
  . )10ص،1369،حقيقت(گهاي ديگر باشد از عناصر برگرفته از فرهن

هاي كهن فرهنگـي را در درون ذات خـويش           رسالتي است تا ارزش    واجده معماري و شهرسازي،     دارد ك اين نكته بر اين داللت           
 چنانچه التزام همگوني فرهنگ و معمـاري در آثـار           ،بخش به ساختار فرهنگي شمرده شود     پاس دارد و بر اين اساس عنصري هويت       

  .شودمي معماري جهان مشاهده

  هويتي معماريشناسي فرهنگي در بي ريشه

بر اين اساس ارايه هر گونه راهكاري       .  در راستاي بهبود آن ميسر نخواهد بود       بي شك بدون شناخت يك پديده امكان مداخله              
انـداز آينـده ممكـن    هويتي معماري و شهرسازي تنها از طريق شناخت وضع فعلي و تطـابق آن بـا چـشم            در جهت برون رفت از بي     

به چرايي روي دهي اين وضـع پرداخـت و           تالش كرد تا با شناسايي وضع فعلي معماري و شهرسازي            دبراي اين امر باي    .خواهد شد 
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 به برون رفت از بي هـويتي معمـاري منجـر            نمود تا  امكان مداخالت مطلوب در ساختار شهر و معماري را فراهم            راهبرديبا ديدي   
  . شود
شناسـايي   .هاي آتي ممكن نخواهد شد    اين مهم، جز از طريق نگاه همزمان به تهديدهاي ساختار موجود و تبديل آن به فرصت                    

توان وضع معماري امروز ايران نياز به تدقيق چنداني ندارد چرا كه با نگاهي گذرا به ساختار اسفبار شهري خاصه، در شهر تهران مي                      
. )1377حبيبـي،   (دانند كه تداوم مكتب اصفهان را، يادآور مي شـود           دوران قاجاريه را دوران ظهور مكتب تهران مي       . به اين امر پي برد    

دوران پهلـوي دوم  . انجامـد دانند كه به ظهـور سـبك تهـران، مـي    گرايي ميرا آغازه اي بر غرب ) 1299-1320(پهلوي اول   دوران  
كنـد كـه الگـوي تهـران     شود و معماري و شهرسازي چنان نزول مي    گرايي به شيفتگي و غربزدگي تبديل مي      غرب) 1320 -1357(

 كه سـعي داشـت تـا بـا          نگرشي است ايي و ترويج فرهنگ غربي نيز بخشي از         زد پهلوي در هويت   دورانسياستهاي  . گيردشكل مي 
هاي متعالي به جايگزيني فرهنگ مادي بپردازد و بي هويتي را حاصل گردانـد              جايگزيني ضد ارزشها و پوچ انگاري فرهنگ و ارزش        

  . )90،ص 1379نيروي مقاومت بسيج سپاه، (
اهداف استعماري خويش به بهره گيري از منابع مالي و طبيعي و تبديل ايـران بـه بـازار    دنياي غرب نيز بر آن بود تا در راستاي         

ها را ديگرگونـه جلـوه داد    اين اساس ارزشبر. )250 ،ص1375آزاد ارمكـي، (ترين مانع را فرهنگ سنتي مي ديد     مصرفي بپردازد و عمده   
 اسناد واقعه كشف حجاب مشهود است       38 نمره   90 شماره   كه از جمله آن مي توان به سياست كشف حجاب، اشاره كرد كه در سند              

زدگي در سـاخت  در هر حال اين استحاله فرهنگي، بازتابي در ساختار شهري داشت و به طبعش، نوعي غرب            . )204 ،ص   1371جعفري،(
بايست به برخي   ميهويتي معماري و شهرسازي،     در باب چرايي بي   . هويتي خاصي را بوجود آورد    فرهنگي معماري حاصل آمد كه بي     

  . به اختصار به آن اشاره مي شود1جدول شماره مفاهيم اشاره كرد كه در 
  

         داليل تاريخي در 
    بي هويتي شهرسازي

            داليل فرهنگي در 
بي هويتي شهرسازي      

داليل آموزشي در نظام 
 آموزش عالي شهرسازي

داليل سياستي و             
هاي در ارگانگيري تصميم

 شهرسازي

سياســـــتها و بـــــي كفـــــايتي  -1
  هاي داخلي گذشتهحكومت

  سياستهاي استعماري خارجي-2
زدگـي و سياسـتهاي نابخردانـه       غرب-3

  فرهنگي
  كشف حجاب و سياستهاي آتاتوركي-4

 

خودباختگي فرهنگي و عدم خويشتن     -1
  .باوري

تغيير سـاختار فرهنگـي بـه رهنمـود         -2
  .ممسئولين نظا

  .هرم سني جوان و نوگرايي-3
  .ورود ماشينيزم و اتوماسيون به ايران-4
گـــسترش اطالعـــات و فـــن آوري -5

  .ارتباطات
ســيل مهــاجران داخلــي و ارتباطــات -6

  .خارجي

  .ناكارامدي سيستم آموزشي-1
اساتيد خارجي كه به ايـران آمدنـد و          -2

  .اشاعه فرهنگ خودي
اساتيد داخلي كه بـه خـارج رفتنـد و           -3
  .اعه فرهنگ غربياش
  .دانشجويان داخلي و خارجي-4

 

  .ناكارامدي سياستهاي عمراني كشور-1
ــازي  -2 ــتهاي شهرس ــدي سياس ناكارام

  .كشور
ناكارامـــدي سياســـتهاي ارگانهـــا و -3

  .نهادهاي معماري و شهرسازي
 

نگارندگان:                                                               مأخذهويتي معماري و شهرسازي در ايران                          مفاهيم مرتبط با بي: 1دول ج  
  

  هويت در ساحت فلسفه و منطق

در فلـسفه   .  اسـت  X=Y يا   A=aرود كه نمايش متعارف ان به صورت        اينهماني در منطق يكي از سه اصل بنياديني بشمار مي              
اين مفهوم يا به مطابقت تام و تمام شيء با شيء ديگر در عـين تمـايز آنـدو از                     .ر است اني يكي از پندارهاي بنيادي تفك     مه نيز اين 

اني اتحـاد در  مـ ه ايـن : گويـد ابن سينا مـي  .شود كه با وجود عروض تغيير در آن به حال وحدت باقي مانده است   يكديگر اطالق مي  
  ، )مـشابهت (ايـن وحـدت در كيـف        . كنـد ء برقرار مي  به نحوي كه اين وضع يكي از اقسام اتحاد را بين دو شي             وضع دو شيء است   

 و اتحـاد در اطـراف        ، )مـوازات ( اتحاد در وضع اجزاء       ، )مشاركت(  اتحاد در نوع      ، )سنمجا(اتحاد در جنس     ،) مساوات(اتحاد در كم    
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در منطـق   . شـود مطرح مـي  هماني در جايگاه مهمي قرار دارد و در ارتباط با مساله حمل             م  در منطق اسالمي نيز اين    . است) مطابقت(
  .)54ص  ، 1384 ،قرايي و سهرابي( شود داده ميوسيله حمل رابطه بين اشياء تشخيصه حمل به معناي اينهماني در هستي است و ب

  مفاهيم هويت از ديدگاه روانشناسي 

سي كه انساني نسبت بـه      دانند و آن عبارت است از احسا      در حوزه روانشناسي يكي از مشخصات شخصيت را احساس هويت مي               
    استمرار حيات رواني خود دارد و يگانگي و وحدتي كه در تقابل اوضاع و احوال متغير خـارج همـواره در حـاالت روانـي خـود حـس                             

       هاي بشري يكي از وجـوه تـاثير گـذار          بطور كلي در ميان معرفت    . اين ثبات يكي از خصايص هويت شخصيت انساني است        . كندمي
دو نوع نظريه در ايـن      . هويت در واقع همان چيزي است كه شخص به آن آگاهي دارد           . حت شهرسازي مقوله روانشناسي است    بر سا 

  .)55 ص 1384قرايي و سهرابي (رابطه قابل ذكر است 
ن را  آهاي اجتماعي به وي تفويض شده باشد بلكه چيزي است كه فـرد بايـد                هويت چيزي نيست كه در نتيجه تداوم كنش        -
  .هاي بازتابي خود نشان دهده طور مداوم و روزمره ايجاد كند و در فعاليتب

  .گاهي شخصي به خود تعريف مي شودآهويت بازتابي از خود  -
شناسان كنش متقابل نمادي هويت را چيزي كه در كنش متقابل با سايرين و در جريان رشد روانـي كـودك                برخي از جامعه   -

 باشـد امـري   فردياي نكه پديدهآكنند و به همين دليلي اعتقاد دارند كه هويت قبل از ريف مين آگاهي مي يابد تع آنسبت به   
  .اجتماعي است

 

 تعابير عام هويت
 

 تعابير خاص هويت

تعابير  علوم اجتماعي روانشناسي محيط شهرسازي جامعه شناسي نگرش غرب فسفه و منطق حكمت
 پژوهشگر

 فضا سوژه بازتاب وجود محمول
 كالبد موضوع شناسايي شناخت و ادراك عيني و ملموس

ل به 
حمو

م
ضوع

 مو

تجربه حافظه و  توجه و تازگي تداعي و ادراك آگاهي  موضوع
 كالبد تداعي

 يگانگي يكتايي هستي
  معني  موجوديت مستقل ثبات روان

مطابقت نام دو 
مشخصات  فرديت شخصيت شيء

   اختالف تشخص شخصيت
اتحاد در وضع دو 

  ارتباط  ايجاد رابطه استمرار روان وضعيت شيء

)مشابهت(كيف    ارزش گذاري مشابهت ارزش گذاري حس مكان كيفيت تشابه 

 كم
)مساوات(    اندازه و شدت تصورپذيري  معادله 

يء
ت ش

شيئي
ت 

وهي
ت ال

 ذا

   مجاورت هماهنگي   مجانست
   شمول زيباشناختي   مشاكلت
        موازات

شد روانر  مطابقت    احساس رابطه ملموس 

 اختالف تمايز كنش نمادي تمايز شرط تغاير
 جامعه شناسنده تغيير و حركت

 تفاوت درك تقابل نسبي   نسبت
   

قت
حقي

ت 
يوبي

 غي

   مشابهت    وحدت
دگاننگارن:        ماخذ                                                                                                  تعابير هويت در ساحت انديشه              : 2جدول   
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  پذيريهاي فرايند ادراك در راستاي هويتلفهؤم

    تمايز موجود با زمينه-1

اي متروك و مهجور وجـود برجـي زيبـا           در محله  انسان گرايش دارد اشيايي را درك كند كه مخالف با زمينه موجود است مثالً             
  .نشيندتر به دل ميبيش

   مشابهت-2

 در شـهرها مـساجد داراي نمـا و       شوند مثالً  بيشتر با هم مرتبط و درك مي       هاي كالبدي دارند احتماالً   هايي كه مشابهت  همحرك
  .نها را از ساير بناها تشخيص دادآكالبد خاص خود هستند و مي توان 

   مجاورت-3

           شـوند و در ادراك تـاثير        بـا هـم همـراه و مربـوط مـي           نظر فضا و زمان  غالباً     محركهايي كه در مجاورت هم قرار دارند چه از          
  .دهيمهاي يكي را به ديگري نيز نسبت مي اگر دو كالبد را هميشه كنار هم ببينيم در نتيجه مشخصهمثالً. گذارندمي

   شمول-4

 و يك شودن كه اطالعات درباره آنها تكميل     آعي تمايل به    رو به طور طبي    از اين . اندها ناقص و يا غير كامل     بسياري از محرك  
 اگر يك تير چراغ برق جلوي تابلوي ورود ممنوع را گرفته باشـد بـا توجـه بـه                    مثالً( شود وجود دارد  چهره كامل از انها را ارائه       

  .)دهيم كه تابلو مربوط به عبور ممنوع است تشخيص ميشناخت قبلي از قسمتي از اين عالمت كامالً

اق
طب
 ان

  احراز هويت الگوي ذهني ميزان انطباق عين
عين 

مل 
ق كا

طبا
ان

هن
و ذ

واجد تشكل و  
 احراز هويت واجد كليت انسجام انطباق كامل انسجام

بين 
ص 

 ناق
باق

انط
عين 

ن و 
عي

فته
ت يا

هني
 ذ

فاقد تشكل و 
مشكل در احراز  فاقد كليت منسجم انطباق ناقص انسجام

  هويت

بين 
ص 

 ناق
باق

انط
يت 

 عين
ن و

عي
فته

ت يا
هني

 ذ

واجد تشكل و 
مشكل در احراز  فاقد كليت منسجم انطباق ناقص انسجام

  هويت

بين 
ص 

 ناق
ابق

انط
يت 

 عين
ن و

عي
فته

ت يا
هني

 ذ

فاقد تشكل و 
مشكل در احراز  واجد كليت منسجم انطباق ناقص انسجام

  هويت

  گاننگارند: ماخذ                                                                     )  عين و ذهن و احراز هويت كالبد شهرفرايند انطباق(ذهن و عين  : 3جدول        
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  تحليل

  :نكته قابل تامل در تعامل هويت و فرهنگ در قالب مراحل زير قابليت بيان مي يابد
هـاي  ر و بهم پيوسته مي شود كه مانند يك زنجيـر حلقـه  هويت مفهومي پويا است كه در گذر زمان دچار تغييراتي مستم      -1

در . دهد تا گذشتگان يك سرزمين را به باشندگان حال و ايشان را بـه آينـدگان متـصل كنـد                   اي را شكل مي   بهم پيوسته 
  . پويا و مستمر استيواقع در پاسخ به طرح پرسش مطروحه به عنوان يك اصل پذيرفته مي شود كه هويت مفهوم

 عادات و هنر يك قوم در مكان جغرافيايي خاص شـكل            ، آداب و رسوم   ،هايي فرهنگي سرزمين بواسطه مولفه  هويت يك    -2
          اي از در اين رابطه بايد گفت هنـر و معمـاري يـك سـرزمين جزيـي از فرهنـگ اسـت كـه بـه عنـوان شـاكله              . گيردمي

  .رودسازي آن ملت هم بشمار ميهويت
اين مهم بر اين اساس از لحـاظ        . تعاملي مشترك ديده مي شود    ) هنر ساختن كالبد شهر   (ي  بين هنر و معماري و شهرساز      -3

استدالل و شبه استدالل منطقي قابل درك است كه كالبد هر شهري از يك كشور با شهري در كشور ديگر تفـاوت دارد                     
ه در واقع اين امر عـين فرهنـگ         ن سرزمين است ك   آهاي زيرساختي آداب و رسوم       اجتماع و مولفه   ،كه بر امده از فرهنگ    

  .است نه عارض بر فرهنگ
 ، هويت شهر و كالبد شهر داراي گفتماني مي شوند كه در حـوزه مولفـه هـا   ،در تعاملي كه طي استدالل منطقي ثابت شد   -4

به واقـع هويـت يـك قـوم خـود را در ابنيـه               . گيردها و معيارهاي درون ساختي و دروندادي خود آنها صورت مي          شاخص
 هستند  اين سرزمين  روحيه نياكان    ايران واجد دهد و شهرهاي تاريخي و سنتي       يخي و مواريث فرهنگي خود نشان مي      تار

  .رودهاي هويتي هستنمدان امروزين بشمار ميكه شكل دهنده شاكله فرهنگي امروز و تبيين شاخصه

 هويت تابع كالبـد شـهر       ،مل مشترك اين دو   يابد كه در تعا   گفتمان بين هويت و كالبد شهر با طرح اين پرسمان ادامه مي            -5
رود؟ طرح چنين پرسشي در بستر گفتمـان موجـود قابـل بحـث اسـت                است يا كالبد شهر است كه تابع هويت بشمار مي         

چراكه مفهوم گفتمان بر مباحثاتي مبتني بر ادراك متقابل با تاثير پذيري و در بستر معيارهاي خردورزي و عقاليي اشـاره               
اين . شود جدا مي  ، مباحثه و ديگر بحثهاي غير عقاليي كه بيشتر جنبه جدلي دارند           ، مجادله ،ويكردهاي گفتگو دارد كه از ر   

  .مطلب هم عين علم پردازي است نه عارض بر آن
  :در طرح چنين پرسمان تبعي بايد چند گزينه پيش فرض قايل شد -6

  .هويت تابع كالبد شهر است: فرض اول  •

  .ويت استكالبد شهر تابع ه: فرض دوم •
توان اشاره كرد كه ناشي از عدم تعامل يا تعامل مشترك سازنده و پويـاي مكنـون در ذات                   فرض ديگري را هم مي    
  .لذا دو پيش فرض ديگر نيز محقق مي شود. هر نوع گفتماني است

  .اي تبعي بين اين دو وجود نداردهيچ نوع رابطه: فرض سوم •
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  ).تعامل تبعي كالبد شهر و هويت(ست اين رابطه يك رابطه دوسويه ا: فرض چهارم •
توانـد درسـت     فرض اول و دوم به داليـل زيـر نمـي           ،بر اساس آنچه طي مباحث گذشته و باالخص رابطه عين و ذهن اشاره شد                 
  :باشد

بينـي خـاص     به اين معناست كه هويت يك فرهنگ با جهـان          ، تابع كالبد فرض شود    اگر هويت صرفاً  :  نقيض فرض اول   •
توانـد  اگر بحث در اين باشد كه هويت نمـي        . ن قوم خود را نشان دهد     آ در هنر و صنايع و آثار ساخته و پرداخته           تواندنمي

           چـه لزومـي بـه طـرح     پـس اساسـاً  ، شهرسازي و هنرهاي دستي و تمامي آثار مـصنوع نمايـان كنـد      ،خود را در معماري   
         هـيچ نـشانه فرهنگـي از يـك جامعـه نـه             وم است؟ لزوماً  هاي مكنون گذشته و معماري و شهرسازي سنتي يك ق         ارزش
هـايي مملـو از     طرح چنين فرضي بدون شك بازتـاب      . تواند و نه لزومي دارد كه در هنر ان سرزمين خود را نشان دهد             مي

 كنـد و  هاي مبتني بر جهان بيني خـاص مـي  اعتراض در جو موجود معماري و شهرسازي هر فرهنگ و باالخص فرهنگ          
هاي مكنون در آثار و ابنيه تـاريخي يـك           شده در ميراث فرهنگي و ارزش       مطرح هاياي بر همه بحث   ه معناي اختتاميه  ب

 )حتي در فاصله زماني كم با هـستندان موجـود  (هاي بعدي يندگان و نسلآسرزمين است كه حتي باعث جو بي اعتمادي        
  .اد مبتني بر خردورزيشود و در واقع نوعي تهاجم گفتماني است نه گفتمان آزمي

پس كالبـد شـهر      ، تابع هويت يك قوم با جهان بيني خاص باشد         ، يك طرفه  ياگر كالبد شهر در تعامل    : نقيض فرض دوم   •
اي در حوزه ميراث فرهنگي يك سـرزمين بـا جهـان            تواند عنصري هويت ساز فرض شود يعني هر آنچه كه به گونه           نمي

  بـر ايـن اسـاس   . سـازي بـشمار رود  ري تاثير گذار بر آيندگان در حوزه فرهنگ       نمي تواند عنص   ،رودبيني خاص بشمار مي   
       ميراث فرهنگي فرهنگ ساز نيست؟ پس چه لزومـي بـه پاسداشـت مواريـث فرهنگـي يـك قـوم                     كه   بايد پذيرفت    پس

  بيني خاص است و يا لزوم وجود سازمان ميراث فرهنگي در اقصي نقاط جهان در چيست؟با جهان

 پس چرا ساختار كالبدي يـك شـهر در          ،اگر هيچ گونه ارتباط و تعاملي بين اين دو مفهوم وجود ندارد           : ض سوم نقيض فر  •
 متفاوت است؟ اين عنصري بي نام بـه قـول           ،بيني خاص از شهري با فرهنگي خاص در يك قوم ديگر          فرهنگي با جهان  

 چيست؟ طرح چنين فرضي به خـودي  ،شودر مي كه باعث شناسايي يك قوم از قوم ديگر و مردمي از مردمي ديگ     ،كالهن
 .خود باطل است

            در واقـع بحـث در ايـن اسـت كـه هويـت يـك فرهنـگ بـا خـصوصيات و                      . تري است فرض چهارم فرض نسبتا معقول          
 بـر   خود سـاختار كالبـدي موجـود كـه        . دهد هنر و معماري و ساختار كالبدي شهرهاي آن قوم را شكل مي            ،هاي خاص ويژگي

هاي بعـدي آينـدگان      در ميان همان ساكنان و بيشتر در نسل        ،اي تبعي مبتني بر تعامل دوجانبه شكل گرفته است        اساس رابطه 
  .ساز از انساني هويت پرداز عنصري هويت،ساز استشود كه هويتعنصري مي
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  گيرينتيجه  
روانـشناسي محيطـي و علـوم اجتمـاعي و روانـشناسي            ( ازي  تاثيري فراگير در شهرسـ    )  منطق و حكمت   ،فلسفه(علوم بنيادي          
      اي را جـداي از نـوع رويكـرد خـاص بـه آن مـورد ارزيـابي             توان مقوله انديشيدگي به هر مقولـه       چنانچه نمي  ،داشته و دارند  ) شهري
 الگوهـاي مناسـب     ،شـوند ت نظري به حكمت عملي الزم است كه راهكارهاي الزم تبيين و تكوين              مبراي گذر از يك حك    . قرار داد 

 چه مسايلي بايد در نظر گرفتـه شـود و چنـين             ،تعريف شوند و بايد به اين امر پرداخت كه براي رسيدن به تشخيص و ادراك هويت               
. اي اسـت   و گذر از تجريد به واقعيت مستلزم ترسـيم و بازنمـايي چـه مـدل و الگـوواره                   ،گذري در مراتب ارتباط كالبد شهر و هويت       

  :تواند در اين راستا مفيد واقع شودنهادي حاضر ميچارچوب پيش
          ) حركـت جـزء بـه كـل       (بندي آنها با روش همگرايي اسـت        آوري اطالعات پراكنده و دسته    هاي اثبات فرضيه جمع   يكي از راه   )1

  .مطرح مي سازدوري شده آكه خود اين امر ضرورت تطبيق و تدقيق موضوع را بر پايه چارچوب نظري و تحليل اطالعات جمع
 ضرورت طرح موضوع پژوهش و نيز مساله پژوهش ارائه كرد تا پژوهـشگران بتواننـد                ،بر پايه موضوع   پيش فرضيات معيني را    )2

  .مند كنندطي فرآيند پژوهش اقدامات بعدي خود را بر اساس آن نظام
تـوان گفـت كـه مقولـه هويـت كالبـد شـهر              مي ،از آنجا كه هويت هر شهر برگرفته از هويت مبتني بر جهان بيني انسان است                   

 پويايي و استمرار واقع در ذات مفهوم هويت است كـه كالبـد              ،هاي واالي انساني است و حركت     موضوعي كيفي و برخاسته از ارزش     
ـ      . شهر را شكل داده و به مثابه ماتركي به نسل امروز منتقل كرده است          ا در واقع سيماي كالبـدي شـهرهاي اصـيل هـر سـرزميني ب

هـاي مكنـون در ذات اجتمـاع و          نمايـانگر ارزش   ،هاي اقليمي و زيست بـوم منطقـه        عالوه بر برخورداري از مولفه     ،بيني خاص جهان
بيني و  يابد و شهر را متعلق و وابسته به يك سرزمين خاص با جهان            ن سرزمين است كه در سيماي آن سرزمين بازتاب مي         آفرهنگ  
 هويت هر شهر ارتباط مستقيم با احساس شهروندان نسبت بـه اسـتمرار حيـات                ،در واقع . كنديهاي اجتماعي يك سرزمين م    ويژگي

            توسـط سـاكنان اسـت كـه         ،گـذاري  فرايند تشخيص هويت در واقع نـوعي تعيـين كيفيـت و ارزش             ،از سويي ديگر  . رواني خود دارد  
  . بيشينه در حال تغيير است خاطره ذهني از كمينه تا،بر اساس ميزان احساس تعلق و وابستگي

هـاي نمـادين فرهنگـي و اجتمـاعي      امكان بازخواني و روايت مي يابد كه ارزش،هويت شهر تنها زماني در تعاملش با كالبد شهر           
  .شودشهروندان مورد وقوف و آگاهي قرار گيرند و در غير اينصورت نوعي ناهمخواني در شهر ديده مي

  :قابل اشاره است موارد زير در مراتب اين گفتمان تبعي كالبد از هويت يا بالعكسبر اين اساس توجه به      

تـوان  بين جامعه و شهر مـي     ) استفاده از وجود  (اي ملموس   ن رابطه آو به تبع    ) احساس وجود (اي محسوس   با ايجاد رابطه   .1
مادهايي بـا هويـت پويـا تبـديل         شهر جداي از روزمرگي به ن      را در    نمادهاي هويتي خفته يك شهر را در ذهن شهروندان        

  .كرد
   مـستقل و  شـوند كـه بعـضاً   سطوح كمي و كيفي و نهايي عناصر شكل دهنده مكان در چـارچوب متغيرهـايي واقـع مـي            .2

 ولـي متغيرهـاي وابـسته در    ،آينـد اند و عوامل هويت بخش جزء عناصر مستقل و قائم به ذات آن به حـساب مـي                 وابسته
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شناسـي   از آنجا  كه جامعه     .شود انطباق با ارزشها ناشي مي     ، احساس ، ادراك ، زيباشناسي از عواملي همچون  ) عين(كميت  
هاي فكري در مفهوم پردازي به هويت شـهر         شهري و رفتار شهروندان از ديدگاه روانشناسي محيطي بيش از ساير سنت           

 شده در اين علوم در شـناخت        هاي ارائه توان از روش   از اينرو براي سنجش شدت و ضعف هويت مصنوع مي          ،نقش دارند 
  .و ادراك هويت از ديدگاه شناساگر و موضوع شناسايي بهره برداري كرد

و نيز تـاثير شناسـنده   ) كالبد( تاثيرهاي موضوع شناسايي ،مي توان عناصر هويت بخش را از عوامل موثر بر فرآيند ادراك          .3
  .استخراج كرد و مورد استفاده و كاربرد قرار داد) جامعه(

 ، خاطره انگيـزي   ، برداشت مثبت  ، عدم احساس بيگانگي   ، احساس امنيت روحي و رواني     ،هايي مانند انطابق ارزشها   شواكن .4
توان آنهـا را در سـطح اوليـه    شوند و مياحساس تعلق و وابستگي جزء عوامل شكل دهنده فضاهاي شهري محسوب مي           

كه بيشتر جنبه تـداعي دارد      ) كيفي به معناي ذهنيت   ( و سطح ثانوي     ،كه بيشتر جنبه بصري دارد    ) كمي به معناي عينيت   (
  .بندي كرد طبقه،و سطح نهايي كه جنبه احساسي و رواني دارد

 ، فراوانـي ، شـدت ، معاني خود را از طريق بـصري بـا انـدازه   ،در سطوح اوليه ) مستقل و قائم به ذات    (عوامل هويت بخش     .5
 عـادات  ،ثانوي بيننـده از طريـق انطبـاق آن بـا صـورت خياليـه      كنند و در سطوح     اختالف و خالقيت به بيننده منتقل مي      

 خاطره و ماتقدم ذهن نيـز بـر آن تـاثير            ، شهرت ، حافظه و تجربه كه نقش شرايط محيطي و قوم مداري          ،اكتسابي تداعي 
 . از خود واكنش نشان مي دهد، و وضعيت مشاهده، حالت انگيزشي، آن را دريافت و از طريق تدافع ادراكي،گذار است

 سرزمين و اجتماع بر هر آنچه نمودي از آن ملـت و سـرزمين               ،توان اشاره داشت كه هويت يك ملت      بر اساس آنچه گفته شد مي         
گيـرد  در واقع هويت است كه در يك استمرار تاريخي شكل مي          . دهد تاثير دارد و خود را به صور مختلف جلوه مي          ،شودمحسوب مي 

گيري چنين  شايان ذكر است كه پس از شكل      . كند هنر و معماري يك سرزمين نمايان مي       ، كالبدي و در عين پويايي خود را در صور       
 شهر يـا معمـاري ابـزاري بـراي انتقـال        ، خود اثر هنري   ،هاي ماهوي يك سرزمين باشد    كالبدي كه به واقع برامده از هويت و مولفه        

  . شودشود و عنصري هويت ساز براي انسان هويت پرداز ميميهاي آينده  آداب و جلوه هاي فرهنگي آن سرزمين به نسل،مفاهيم
 يك تعامل سازنده و موثر است كه در صورت عدم مداخالت نابجا             ،اين امر نشانگر اين نكته است كه تعامل هويت و كالبد شهر                

. دم خويش شكل گرفته اسـت تواند عنصري هويت ساز بشمار رود كه روزي  خود نيز طي يك هويت مكنون در ماتق    و ناشايست مي  
هر بنا يـا شـهري بـه     ،كنديندگان نقش ايفا ميآ خود شهر در پردازش هويت  ،سازد و پس از ساخت شهر      شهر را هويت مي    ،در واقع 

 ايـن رونـد اكتـسابي       .آوردراه بي زمان روندي است كه نظم را فقط از خود بر مـي              .ميزاني زنده است كه به راه بي زمان ملتزم باشد         
  . ست، بلكه اگر بگذاريم خود روي مي دهدني

  
  هاپي نوشت

1- Humanism 
2- Logical Argument 
3- Actics 
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