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 : چکیده
زیرا مکانها از انسان معنا می گیرند و انسان نیز مجموعه هویت را می توان تجلی فرهنگ در محیط دانست    

ای از باورها و اندیشه ها است که فرهنگ او را شکل می دهد و نمود و تجلی از فرهنگ انسان را در مکان و 

 مفهوم حقیقت شدن روشن منظور به حاضر مقاله در.محیط می توان مشاهده نمود که همان هویت اوست

 مفاهیم بررسى و شناسی واژه های   بخش در مفهوم این اسنادی، مطالعه از استفاده با شده سعی هویت،

 در ایران، معاصر معماری در هویت بحران شهرسازی و معمارى، مفهوم ونقش هویت درشهر وو  هویت هویت،

 به نتایج که طورى به قرارگیرد، بررسى مورد وشهرسازى معمارى و انسانى، علوم اجتماعى، علوم هاى حوزه

 می نتیجه این به نهایت در مقاله این.شود گرفته کار به هویت برمسئله متکى هاى طراحى در آمده دست

 می بر در را حال زمان است،  مرتبط افراد بینش به باشد گذشته به معطوف آنکه از بیش هویت که رسد

 .دارد شهر محیط در شهروندان جمعی و فردی نیازهای در ریشه آن از مندی بهره برای تقاضا و گیرد

 هویت سازنده عناصر که شود می چنین مطرح سؤاالتى شویم می معمارى هویت مبحث وارد که هنگامی

 آیا هستند؟ چه هویت معمارى در انگیز ابهام است؟نکات پذیر هویت معمارى چه هستند؟آیا مکانى و محیطى

هم چون حلقه ای گم شده است و شهرها نه بر پایۀ  امروزه هویت شهری،  ..است؟ ثابت هویتى داراى معمارى

هویت اصیل خود، بلکه بر پایۀ تقلیدهای بدون اندیشه از مظاهر غربی و الگوهای مدرن بدون توجه به الگوهای 

در واقع دوران مدرنیزاسیون را می توان به عنوان سرآغاز گسست و . بومی در حال شکل گیری و گسترش اند

  مقاله این در تحقیق روش  .تابعاد هویتی شهرها و زندگی اجتماعی شهری در نظر گرف کمرنگ شدن توجه به

 .باشد می ای کتابخانه پژوهش این در تحقیق منابع و توصیفی – تحلیلی بصورت

. 

 

  .شهرسازى، هویت شهری ، هویتدربحران معمارى، هویت در  هویت، : كلیدى واژگان           

 

 
 



        مقدمه -1
چگونه می توان . در شهرسازی است  له هویت شهری یکی از پیچیده ترین و بحث انگیزترین مباحث نظریساُدر واقع م      

آنرا در شهرها و یا در عناصر معماری ایجاد کرد و یا ارزیابی نمود؟ این سوالی اساسی است که بسیاری از محققین به دنبال 

مهمترین مسائلی است که در شهرها بایستی به آن توجه  وضوع هویت شهری یکی از م .پاسخی مناسب برای آن هستند  یافتن

عوامل مختلفی همچون عوامل طبیعی  . حفظ هویت شهری را می توان در راستای دستیابی به توسعه پایدار قرار داد.کرد

بنابراین هویت شهری را از چند بعد کالبدی و طبیعی، انسانی و . اجتماعی هویت یک شهر را شکل می دهد –،فرهنگی 

در این راستا توجه به عناصر هویت بخش شهر می تواند یکی از پشتوانه . اجتماعی ، تاریخی و اقتصادی می توان بررسی نمود

 فردی لحاظ از .است اجتماعی و فردی تداوم نیازمند اجتماعی و دیفر هویت هرگونه بنابراین [1] .های پایداری شهرها باشد

 استوارمی تاریخ و خاطره بر را خود تداوم گروه و فرد هر .،تاریخ جمعی لحاظ از و است خاطره همان نظر مورد گذشته ،

 [2] .کند

 مفهوم از درستى درك به هنوز که دلیل این به شاید هستیم، سردرگمی و بالتکلیفى دچار فرهنگى و هویتى لحاظ از ما      

 به وآثارى بودند واقف مسئله این به ما پیشینیان که چرا ایم، برده یاد از را آن عبارتى به یا و ایم نیافته دست هویت واقعى

 حول معمار که بودند معمارى نوعى داراى ما گذشتگان .سازند می را ما فرهنگى هویت از بخشى اکنون هم که اند جاگذاشته

 معمارى نه داشتیم معمارى عبارتى، به و معمار به نه بود معمارى به اصالت زمان، آن در .پرداخت می خالقیت و کار به آن

 گفت غرب که زمانى .تمایزهاست زاده هویت که چرا « فکر من شود خلق هویتى که شد نمی ایجاد تمایزى بنابراین، ها،

 .شدند معمارى جایگزین ها معمارى هستم پس کنم می » ، و شد خلق معمار محور حول معمارى

 یافتن پى در نیست، شده هویت گم یافتن پى در مدرن فرا گراى کثرت انسان.است عالم واگرایى کثرت عالم واقع در      

 با کند آشکار دیگران با را تفاوت خود و بپردازد خود به و بگریزد رنگى هر از گرا کثرت انسان .است خود براى اى ویژه هویت

 [3] .است بودن خود کثرت، عالم در و بودن خدایى وحدت، دعالم هویت عبارتى به.است تر هویت

 تناقض .باشد نداشته وجود هویت از مانع و جامع شده تعریفى باعث امر همین و دارد متناقض ماهیتى هویت که آن نتیجه

 [4] :دارد عامل سه هویت در

سوى  از و است استمرار و تداوم بیانگر سو یک از که است عنصرپویا یک و ایستا عنصر یک داراى زمان هم طور به هویت-1

 است؛ تعریف باز و تولید باز فرایند معرفى در دیگر

 نیستند؛ وابسته یک هویت به الزاماً ها گروه و افراد یعنى است گانه چند هویت-2

 .است وهزینه سود مستلزم عقالنى رفتار که چرا کند می تباین پیدا عقالنى رفتار با که است ارزش و احساس باردار هویت-3

 در مختلفی تعابیر امروزه. باشدی م معماری زمینه در بحث این برای مناسبی فکری  چارچوب  ایجاد بدنبال مقاله  این      

 و زمان انسان، که آنجایی از.دارد وجود آن از هبردار بهر و مولف انسان متفاوت ههای دیدگا به وابسته معماری، هویت مورد

 این برای هایی پاسخ بدنبال نوشتار این .گردد می آمیخته هم در شان هویت لذا [5].زنندی م رقم را هستی یک مکان

 و است؟ یافته تغییر هویت مفهوم چگونه و چرا امروزه چیست؟ امروز تا ازگذشته معماری وهویت سبک مفهوم ،که پرسشها

 ضمن و کیفی مقاله جستجوی  ی  هسامان.است بوده باشند؟ی م چگونه و چه معماری در هویت تاثیرگذاردربحث ههای مولف

 [6] .باشد می گرا تفسیر آن راهبرد و نیزبوده هویت پدیده بر موثر چندگانه عوامل بدنبال دادهها، معنایی تحلیل و تفسیر

 

 هویت شناسی واژه -2

 مالصدرا .آوردی برم را هستی و وجود معنی لذا .شود اطالق می خداوند مطلق ذات به هویت ایران، عرفانی ادبیات در      

 ممکنات ی دایره به رسان فیض معنای به و «ههویت ساری «را هویت میداند، نسبی و الوجود ممکن را موجودات که همه

 به است آن به شیئ شیئیت را آنچه .«  کندمی  تعریف چنین هویت را الحکم، فصوص مقدمه در قیصری داوود .است دانسته

 وهویت تجلی بدنبال خداوند مقدس ذات معنا، این در [7].«گویند هویت تشخّص، اعتبار به و گویند؛ حقیقت اعتبارتحقق،



 هرموجودی و بوده انسان و موجودات به بخشی هویت و هستی عدم منشاء کتِم از آنها شدن خارج و ممکنات دایره بر بخشی

 مشتمل»  از هویت مدخل در ،عمید فرهنگ .گرددی م حق پذیرای ظهور خویش قابلیت و استعداد و ذات مقتضای به

 تعریف عنوان به را  باشد شیئی یا شخص موجب شناسایی که را آنچه،معین فرهنگ و کندی م یاد « جوهری برصفات

 مشخصه- 1:کند می اشاره زیر موارد به هویتفرهنگ  همچنین، «American Heritage» واژه مورد در .میکند ذکر هویت

 به که شخصیتی های ویژگی و رفتارها از ای مجموعه -2است؛ قابل شناسایی صراحت به چیز یک آن واسطه به که هایی

 داده چیزی قرار مساوی چیزی آن واسطه به که شرایطی یا کیفیت -3شود؛ می داده تشخیص خاصی گروه عضو واسطه آن

 التین ریشه .(Oxford, 2008)  داند شخص می چیستی و کیستی را هویت، آكسفورد نامه واژه. فرد های ویژگی -4شود؛

 به مجموع در و معنای وجود به»  انتیتاس« و همان معنای به «ایدم« بخش دو از و باشدی م «ایدنتیتاس »که هویت لغت

 مکمل از هویت جنبه دو این که دارد؛ را تمایز و همسانی متفاوتِظاهراً  دومعنای ، (Ibid )است بودن موجود همان معنای

 در تامل قابل نکته  .بخشد یم معنا زندگی به و است دیگری از خود مرز شناخت به معطوف هویت پس .هستند آن مفهوم

  .شودی م نو به نو و ساخته همیشه بلکه باشد، نمی موجود پیش از چیزی انسان، با ارتباط در هویت که، است آن مفاهیم این

 هر ش،ه اواسط به که دانستمی ی چیز را آن رایت آنجاکه .است شده نامیده«  سبک«  معنا این با هویت روزگارانی در      

 شده دانسته هویت منشاء خداوند عرفانی، تعابیر در آمد، چنانچه [8]  .شود یم متمایز باقی از آن داشتن سبب به موجودی

 او ی وسیله به یا و ساخته وی توسط بنایی که است جایی و شروع ی نقطه که باورهایش، و انسان دیگر، تعاریف در .است

  هم و دیگر انواع از بنا آن تمایز باعث هم که دیگر، هی تمیزدهند های مولفه و گیردمی  قرار ارزیابی یا برداری هبهر مورد

 به ادامه در و بوده موثر معماری هویت در که هایییویژگ [9].است قرارگرفته توجه مورد باشند، می خودی موارد با آن تشابه

 چه لغت های فرهنگ در مفاهیم هویت و معانی بررسی در شود، می مشاهده که طور همان .شود می پرداختهآنها تبیین

 ذات که جایی یعنی گردد می شیء باز یک هویت اول، معنای در .معناست دو به عمدتاً مفهوم هویت غیرفارسی چه و فارسی

 می گرفته نظر در اشیا تمام گوهر و ذات عنوان به خداوند واقع در و گردد می باز خداوند به افعال و امور اشیا، تمام گوهر و

 علوم در .شود می تلقی گردد می دیگر اشیای از شیء یک تمایز موجب که هایی ویژگی  معنای به هویت دوم  گروهدر .شود

 گروه هم و شخصیت اصالت خودیت، نظیر کلماتی با هویت مفهوم تعریف این در.شود می استفاده معنا این بیشتراز طبیعی

 [11].میگردد

 

  :اندیشمندان منظر از هویت -1-2

 عامل هویت  [11] .است شدن شناخته عامل و شناسنامه که داند می شدن حال در روند یک را هویت ،هال استورات      

  .آید می حساب به ها گروه سایر از گروه و اشیاء از شیء افراد، از فرد شناسایی

 به [12].«است دیگر کسی یا چیزی با خود ساختن مرتبط و افراد و اشیا بندی طبقه هویت» :است معتقد جنکز چارلز      

 شامل به ها پدیده ورود الیه عنوان به آن از توان می همچنین .باشد می مشموالت قرارگیری برای محملی هویت دیگر بیانی

 .گردد می مربوط نیز تفاوت به همواره دارد، ریشه مشابهت در هویت که واقعیت این رغم علی .کرد یاد اجتماع یک در شدن

 لغت رو این از با تفاوت و ما مثل هایی انسان با تشابه شود؛ می ارزیابی تشابه ازطریق هویت که است معتقد وودوارد كاترین

 مقابل در دوگانه های تقابل در که معنایی دو است؛ متضاد معنای دو درك مستلزم [13].نیستند ما مثل که آنهایی ، هویت

 باشند؛ می تفاوت و شباهت معنا دو این .هستند هویت نام به مفهوم یک لکنندۀ تکمی واقع در ولی گیرند می قرار هم

 ستندا »خودی با تشابه و  غیر از تمایز « متباین مفهوم به کیفیت این .گروهی برون تفاوت عین در گروهی درون شباهت

 خود شباهت ذهنی، و عینی صفات برخی بروز طریق از پدیده هر که  حقیقت این بیانگر ضمنی بطور هویت دانست) همان.(

 دو داشتن ضمن در پدیده شناسایی عامل هویت رو این از .دهد می نشان دیگر گروهی از را تفاوتش و اشیاء از گروهی با را

 .شود می تبیین و معرفی شباهت و تفاوت مفهوم

 



  :سازان شهر و معماران منظر از هویت -2-2
 حیات اصلی مبنای که هایی کیفیت داند می بناها در نام بی های کیفیت کالبدی تجسم را هویت،الکساندر كریستوفر      

  [14] . گذاشت آنها بر نامی توان نمی اما هستند، بکر طبیعت ،یا و بنا شهر، انسان، هر روح و

 محیط خوانایی و مکان یک بازشناخت باعث که است وبزرگی کوچک تهای تفاو همان هویت که است معتقد ،بور والتر      

 او .دارد تاکید طها محی سایر با محیط هر تفاوت براهمیت [15] .آورد می بوجود را محیط دلبستگی حس ، كالنو شود می

 ویژگی آوردن در جلوه به ازطریق شهری هاییطمح تشابه و یکنواختی از پرهیز و محیط هر فردی شخصیت به توجه را هویت

  است دیگر عنصر از عنصری تشخیص و تمیز قابلیت هویت راپاپورت نظر از) .همان (کند می تعریف محیط هر خاص های

 می تبیین را خصوصی و عمومی هویت و دهد می ارائه را ایی هوشمندانه حل راه هویت مسئله زمینه در راپاپورت) .همان(

  [16].شوند داده تشخیص یکدیگر از هویت ابراز نوع دو باید که است معتقد و کند

 .دهند تشخیص را نمودها این توانندمی  آگاهان وتنها خویش نزدیکان و خویشتن برای هویت تثبیت  :خصوصی هویت -1

 معنای به خصوصی هویت بودن دارا.باشند شده وشناخته مکرر روشن، باید هویت ابراز این نمودهای  :عمومی هویت -2

 مستلزم هویت دارابودن لذا .است گروهی درون تشابه داشتن معنای به عمومی هویت که حالی در .است گروهی برون تفاوت

 در شهرم جس که باشند ایی گونه به باید خصوصیات این است؛ همزمانبطور خصوصیات، تشابه و تفاوت کیفیت دو داشتن

 ارزیابی [13] .شود منجر کل پیدایش، معیار سه فوق درتعریف به نهایتاً و باشد نیز تکامل و تحول حال در زمانی، تداوم عین

 تمایز معیار آنها، میان از که شده بیان ضمنی بطور  کثرت در وحدت و تحول و تداوم خودی، با تشابه و غیر از تمایز  هویت

  .  است بنایی زیر اصل خودی با وتشابه غیر از

 

 هویت اصلی شاخصه های -3

 تجربه از ناشی تفاوت این از بخشی و میشود دیده متفاوت - مشترك فرهنگ دارای حتی – مختلف افراد ذهن در هویت      

 تقلیل نیز شیء نام تا را هویت برخی اجتماعی؛ برخی میدانند، فردی مقولهای را هویت برخی .است اجتماع در بستر افراد

 ویژگی دو میتوان صورت هر در .میشود خارج انسان دسترس از که بخشند می قدسی ماهیت آن به برخی چنان و میدهند

 : ارائه نمود هویت برای را اصلی

 عنصر یک حامل واحد، مصداق یک در و زمان یک در که است این هویت ویژگیهای از یکی : استقرار و پویایی تضاد -

 بودن، فرایندی دلیل به دیگر سوی از و است سکون و استقرار بیانگر هویت مفهوم سو یک از .است ثابت عنصر یک متغیرو

 میشود، مربوط هویت به که تعلقهایی و پیوندها معتقدند عدهای دلیل همین به .است پویایی و تجدد و تغییر درمعرض دائماً

 بستر در که میگردد باز متفاوت موقعیتهای و نیازها تاریخی، شرایط به که است دنیا از نمادین و مجدد محصول تفسیری

   .زمان جاری است

 در آن از یا داده هایی (object)موجود عینیتی بین قیاسی فرایندی هویت، تشخیص : شکلی و ذهنی محتوای ادغام -

 به تبدیل ادراك، فرآیند در ولی است مستقل خارجی موجودیت یک آنکه با فضا، یا هرobject )  (هر. است   (subject)ذهن

 در تجربه از که است فرد ذهنی اندوخته های با ارزش گذاری نوعی هویت درك گفت میتوان [17]. میشود هنیذ پدیده یک

 .میشود حاصل زمان طول

 

 : معماری ردهویت  -4
 ارتباط و داربودن- ریشه و درونی انسجام تر عام معنای به گاه و دیگر مکاتب از جدایی و تمایز معنای به گاه را هویت      

 .دارد عرفانی و فلسفی منظری دوم رویکرد و تاریخی و شناسانه جامعه منظری اول تعریف.اند تعریف کرده عمق با سطح



 امروزه ما نوگرای معماران و روشنفکران از بسیاری که است حالی در این و است دیدگاه اول هویت، از منظور بیشتر، امروزه

 و ارتباط گسترش با آنها عقیده به .دانند می سودمند غیر و اساس بحثی بی ، ایران مثل کشوری برای اقل ال را هویت بحث

 ضروری ما کشور برای آنچه و است شده مفید و غیر ممکن غیر هویت حفظ جهانی دهکده گیری شکل و جهان پیوستگی

 در هم غرب در حتی و شده دیدگاه اثبات این شکست اما . است جهانی تمدن سطح به خود رساندن و بیشتر شناخت است

 بسیار جایگاه از بحث هویت تفکر، ساحت در چه و معماری تحسا در چه هم، آنجا در و شده اساسی تغییرات دچار مورد این

 [2] .باشد می برخوردار باالیی

 ... و ساختمان اقتصاد ، انسانی نیروی وفنون، مصالح عملکرد، اقلیم، مانند گوناگونی عوامل معماری گیری شکل روند در      

 بعد در بنا فضای و شکل اقلیمی،-محیطی فیزیکی، مادی، عوامل ثیرگذاری تأ روند کنار در .گذارند تأثیر می نهایی کالبد بر

 [18] .باشد برخوردار جامعه یک های ارزش و ها آرمان ازکلیه باید هنری، و تمثیلی ، فرهنگی

 

 :ایران معاصر شهرسازی و معماری در هویت وضعیت -1-4

 اندیشه اساس بر معماری بزرگ آثار همه که دهد می نشان جهان تمدنهای سایر و ایران معماری تاریخ به اجمالی نگاه      

 ارائه را خاصی معماری مختلف، دوران در قومی یا تمدن هر که گفت توان می ترتیب، این به .اند شکل گرفته روشن و مدون

 کیفیت ارتقاء هدف با و ، مصنوع محیط و انسان رابطه های جنبه از یکی عنوان به معماری و فرهنگ رابطه موضوع .دهد می

 فضا سازماندهی .مواجهند آن با مختلف، محیطی و فکری های زمینه و بسترها با معماران و که متفکران است چالشی ، آن

گرفته  می صورت کالن و خرد فضاهای همه در تنیده نامرئی بعدی سه شبکه یک درك و حضور اساس بر ایران معماری در

 حد در( پرجمعیت مراسم برگزاری تا گرفته گیاه و گل تماشای و کردن فکر از آدمی فعالیتهای همه از ای گسترده طیف که

 صورت به زندگی شیوه و فضایی سازمان یعنی برهم، دو این تأثیر.شد می شامل را )خصوصی و قطب عمومی دو فاصل

 و اجتماعی سیاسی، بزرگ تغییرات پهلوی دوره اوایل و قاجار دوره اواخر از .است شده متجلی می فضایی، های الیه ترکیب

 و دولتی بزرگ های ساختمان گذاری بنیان تاریخی، های دل بافت در بزرگ خیابانهای ساخت .داد رخ ایران در فرهنگی

 باستانی سنتی چهره با ساختمانهایی دوره درهمین چه اگر است دوره این ویژگیهای از ارزش کم عامیانه معماری نوعی ظهور

 پس گذشته برابر در اسالم از گذشته پیش دادن قرار برای مشخص ای برنامه تحت امر این که داشت توجه باید اما شدند بنا

 [19] .تصورکرد بازسازی یا را معاصر ایرانی شخصیت بتوان آن براساس که هویتی قوی گاه تکیه ایجاد برای نه و بود اسالم از

 به ما اگر.است معماری این پشت اندیشه نبودن روشن خود، هویت یافتن در ایران امروز معماری بودن سردرگم دالیل از یکی

 معماری شاید باشد، داشته وجود ما امروز برای روشنی بهتر،اندیشه عبارت به یا شویم مسلط خودمان زمان اندیشه به درستی

  [21].بازیابد را خود هویت بتواند تر راحت

 در امروزایران ،معماری تعبیر این به .گردد می گردیده و نقل ، ایران معاصر معماری وضعیت از متعددی تعابیر امروزه      

 پرافتخار، گذشته خاطره و گاه حسرت شرایطی چنین در .است تکاپو در خود، مسیر یافتن برای و معلق آینده و گذشته میان

 لیکن .نمایند می دور حقیقی اش مسیر یافتن از و خوانده خود بسوی را او غرب نواز چشم متجملو معماری دیگر زمانی و

 از سرشار ما هنوز سنن و گذشته سویی از که زیرا است، دشوار بس راهی این میان، در حقیقی مسیر دریافت و شناخت

 تواند پاسخی نمی زمین مغرب معماری امروزین های پاسخ و ها دیگرکنکاش سوی از و بوده جاودان اصول و ها اندیشه

 .باشد مان اجتماعی سرزمین -فرهنگی بستر از آمده پدید شرایط به مناسب

  

 :هویت در بحران -5

 که ای گونه به دانست، او هویت و شناسی بحران شناخت در باید را امروز بشر عملی و نظری فراوان های بحران ریشه      

 نمی آن برای را واحدی سنجش معیار و هیچ شده تبدیل متناقض و گوناگون های برداشت با نسبی جهان به یک امروز جهان

 به نسبت انسان مجدد شناخت رسد، می نظر به امروز زده بحران انسان حل راه اولین آنچه این سبب به .شد متصور توان



 این همواره هویت بحران به پرداختن در البته .باشد می محکم های پایه بر آنها استوارنمودن و ...و هستی جهان خود، هویت

 که را تصویری صرفاً و بیفتیم دل اندوهی دام در پدیده از کاملی ذهنی تصویر گرفتن نظر در جای به کهما دارد وجود خطر

 که واقعیت این به بدون توجه دهیم، قرار هویت تشخیص دستگاه مبنای و ارزیابی داریم مالك ذهن در پدیده گذشته از

 فرد نیازهای پاسخگویی به به قادر امروز داشت، را جمع و فرد توقعات توانایی برآوردن و بود مند هویت دیروز آنچه شاید

 را دربرمی حال افراد، توقعات با ارتباط واسطه به باشد، گذشته به آنکه معطوف از بیش هویت که برد خاطر از نباید .نباشد

 [21].یابد امتداد آینده تا بتواند باید حتی و گیرد

 

 :معاصر شهرسازی و معماری در هویت بحران -1-5

 در بحران دهنده شکل عوامل .رسد می نظر به حل،ضروری راه ارائه برای آن گیری شکل عوامل و بحران های ریشه فهم      

 عمل این.است گرفته صورت گوناگون های به شیوه دیگر سرزمینهای از معماری ورود.باشد می متفاوت یک سرزمین معماری

 سوی به گامها نخستین نماید بیگانه می فرهنگ واردات به اقدام ، محلی فرهنگ از وری بهره جای گروهی به یا فرد که

 هر که شوند می حاکم ساخته قشر از فرد چند یا یک شخصی سلیقه اعمال با بناهایی به تدریج ترتیب بدین .است فردگرایی

 هم پاره از قدیمی بافت :عمده قسمت سه از است ترکیبی اکنون شهر، .باشد حاکم می افراد فردگرایی نماینده بناها از کدام

بافتی  با انسانیروغی غیربهداشتی کثیف، مساکن ;است واضمحالل شدن تخلیه حال در سرعت به که گسسته کالبدی با شده،

 سرانجام و ;شهر حاشیه در زمین بر سوداگری از نشأت گرفته محیطی و زیست تمهیدات ازهرگونه خالی خودبخودی، کامالً

 اندیشناکی هر از خالی و بخودی خود بافتی هم با آن طمطراق، پر و پرخرج سلیقه، کج معماری نوعی با محالت متجدد،

 به برخورد .است زمان بر معماری منطبق و شهرسازی قاعده و ضابطه از خالی قسمت سه هر در شهر .فضائی - کالبدی

  «زمان – مکان »د شده، شروع )هنری – فرهنگی پویای ارزشهای محدود (شهر فلسفه » از که است فرایندی ، شهر مسأله

 فضا به ) شایسته و غالب ارزشهای محدوده » (  عملی _علمی «کنکاشی با و یافته گسترش) ارزشها بی و ارزشها محدوده(

 بها کم آنها به و شود انگاشته نادیده )وزمان مکان عینیت، ذهنیت،(شهر مفهومی چهارگانه ابعاد از یکی هرگاه.گردد می ختم

 تنها هم آن( شود می تبدیل »  فضا در زنده«   شهر هب »  فضا - زنده«  شهر – است بوده چنین نیز اغلب که– شود داده

 هم از شروع و شهری زندگی های بنیان فروریزی فرایند آغاز ، این و )هستند ساکن آن در که انسانهائی حضور دلیل به

 فلسفه گیرد، قرار بررسی مورد فلسفی مقوله یک چون تواند نمی دیگر که شهری .است شهر های شالوده شدن پاشیده

 [22].است داده دست از را خویش وجودی

 های بخش طراحی  .است گشته نشده طراحی و شتابزده فضاهای ساختن به منجر ایران در شهرنشینی سریع توسعه      

 بندی قطعه و مراتب سلسله فاقد یکنواخت شطرنجی شبکه یک:شامل زمین کاربرد نقشه تهیه به منحصر اکثراً شهرها جدید

 احجام و سوم بعد به توجه عدم.آنهاست بین فضاهای در ساخت تراکم ضوابط و تکراری و یکنواخت صورت به غالباً زمین

 عنوان به ها، خیابان  درلبه رؤیت قابل و جوار هم های ساختمان طراحی فقدان و آسمان خط ها، جداره ارتفاع ها، ساختمان

 معماری و درسیما یکنواختی وگاه اغتشاش و نظمی بی به منجر آنها، کل هویت به توجه بدون معماری، های مجموعه

 است نشده ساخته مطلوب فضایی کیفیت با اکثراً متأسفانه و شده شهری فضاهای

 

     معماری در  )بحرانی( ناپایدار هویت -2-5
 :شرایط این در .برود بین از فوق موارد از یک هر که است شرایطی به مربوط ناپایدار و بحرانی هویت      

  )همگانی نظری حکمت فقدان( نیستند روشن تعاریف-1

 )همگانی و عملی حکمت فقدان( اند مفهوم نا و شده گم ارزشها -2

 .شود نمی دیده آنها در ارزیابی و یابی ریشه و آنها بین ارتباط به نیازی -3



 در مردم .خورد می چشم به جا همه مرز و حد بی آزادی یک و بود خواهد پذیر امکان چیز همه شرایطی چنین در      

 و هنجارها جای زودگذر مدگرایانه ارزشهای نوعی که شود می سبب همین و خواهند می چه که دانند نمی به معمار مراجعه

 به مربوط ناآگاهانه بحران .باشد ناآگاهانه یا آگاهانه تواند می ها بحران این .(همان).بگیرد را اصیل ارزشهای فرهنگی

 مسئله این حالت بدترین .است طبیعی وضعیت این کند می گمان و ناراضی نیست شرایط این از جامعه که است وضعیتی

 و ها توصیف کارشناسان تعداد به شرایط این در .بزنند دامن بحران این ناآگاهانه به هم معماری کارشناسان که است وقتی

 آن اصالح راه و نهاد نام مضاعف بحران توان می را بحران این .دارد آن وجود تعالی مسیر و معماری به مربوط هایی توصیه

 تکاپوی در و نیست راضی موجود وضعیت از جامعه که است شرایطی مربوط به آگاهانه بحران مقابل در . است مشکل بسیار

 ضرورت هم آن و نکته یک در ها توصیه و ها توصیف داتعد شرایط دراین .است قبول قابل و فراگیر مبنای یک به ستیابی د

 (همان).هستند کانونی بهتر حالت یک به رسیدن

 

 هویت شهری -6
اما همین جا و از ابتدا تالش کنیم موقعیت این تعریف را روشن . هویت شهری را باید نوعی هویت جمعی به حساب آورد      

های انسانی صحبت کنیم که هر چند لزوما اصوال ما می توانیم از طیفی از هویت . تر کنیم تا از بی مفهومی در آن بگریزیم

این هویت ها از اشکال بیولوژیک . شکل خطی و از ساده به پیچیده ندارند، اما به هر رو، نوعی منطق را در خود حمل می کنند

هویت فردی با زایش یک انسان، بر اساس ساختارهای . یعنی هویت در کالبد فردی و جنسیت و سن آغاز می شوند زیستی

انه ای که هم بیولوژیک و هم فرهنگی هستند، رشد می کند و سپس به هویت خانوادگی در قالب خانواده هسته ای و دوگ

خانواده گسترده و سپس به هویت های مبتنی بر قالب های خویشاوندی همچون طایفه و دودمان و قبیله می رسد و سرانجام با 

از عناصر ذهنی و مناسکی و باورها و اعتقادات دیگر و همچنین در تجربه افزوده شدن قالب های ذهنی و اسطوره ای و گروهی 

این  .محلی یا جماعتی دیگری نیز برسد زیست شده ای از تاریخ و جغرافیای معلوم یا مفروض، ممکن است به هویت های قومی

در جامعه، میزان سرمایه های گروه از هویت ها، با هویت های اجتماعی ساخته شده، از جمله موقعیت های شغلی مادی فرد 

روابطی مشخص، هر چند که  سبک های زندگی متفاوت فردی و گروهی. ترکیب می شوند. .. اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و

فضا در این حال فضای متعارف زیست شده . انعطاف پذیر و بسیار پویا را با فضا و زمان به وجود می آورند نیز در اینجا موثرند

 [23] .ومی و خصوصی و زمان، زمان متعارف در واحد روزمرگی تعریف می شوددر حوزه عم

بدین ترتیب، این کنشگران اجتماعی از مهم ترین محورهای شکل گیری هویت یک شهر به مثابه نقطه ای هستند که آنها       

اما هویت شهری الاقل از . بودگی را دارندگرد هم آمده و نیاز به همگرایی و همسازی با یکدیگر برای امکان پذیر کردن جامعه 

در بعد تاریخی، پیشینه یک شهر، همچون . بعد تاریخی، بعد جغرافیایی و بعد کارکردی: سه بعد دیگر نیز قابل بررسی است

کارنامه ای که به شکل مکتوب یا به شکل شفاهی برای آن در نزد ساکنانش و در نزد دیگران ثبت شده است، از آن تصویری 

می سازد که مطلوب یا نامطلوب، شهر را به گونه ای، همراهی می کند و سیاستگذاران هر شهری باید بتوانند به شکلی که 

شهرهای قدیمی همواره چندین . مناسب تشخیص می دهند آن را حفظ و تقویت کرده یا بر عکس تضعیف نموده و تغییر دهند

هویت شهری را باید نوعی هویت   .ممکن است بدان شکل موزه ای بدهندتصویر تاریخی را با خود حمل می کنند، هر چند 

جمعی به حساب آورد که البته با عنوان هویت محله ای و شهری زمانی معنی دار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک و 

  .محتوای شهر داشته باشد؛ به شرطی که هنجار هویت درست فهمیده شود

 معماری صحبت هویت شهری یا هویت  اگر درمورد  » شناس شهری معتقد است   گر و جامعهکیومرث مسعودی پژوهش      

 بدیهی بنابراین ؛« انتظام در معماری شهر است یافتگی ساختاری و کاربردی در شهر و یک   کنیم، منظور در واقع یک نظام می

 . اینجا با عنوان عناصر هویتی شهر بدانها پرداخته می شوداست که این انتظام یا سازمان دارای ابعاد درونی خود باشد که در  

 

 



 عوامل هویت بخش شهری-7

 شکل فضا آن شخصیت دهنده تشکیل های مولفه برپایه شهر عناصر هویت بخش یک شهر بسیار گسترده هست هویت      

 این از متغیرهای داراسترا  خود متغیرهای و صفات هرکدام که انسان و مصنوع طبیعی، های مولفه از عبارتند که گیرد می

 :نمود زیراشاره موارد به توان می ها مولفه

  ...و دشت تپه، رود، کوه،:  طبیعی های مولفه

  ...و شهری های بلوك میدان، محله، راه، بناها، تک:  مصنوع های مولفه

 [24] … و ورسوم آداب مذهب، زبان، فرهنگ، : انسانی های مولفه

 درعین تداوم  حفظ:وم د، خودی با آن تشابه و غیر از آن تمایز : اول. دارد وجود شرط شهرسه کالبدی هویت تمایز برای      

هرکدام  فرهنگی و تاریخی ارزشهای و شهری های نشانه نمادها، شهر، فضای [ 13] کثرت درعین وحدت حفظ:  وسوم تحویل،

 [4].دهد ارائه ما رابه خاصی ومفهوم داشته روزخوانایی و بایستی درشب کدام بخشی ازعوامل هویت ساز شهر هستند و هر

  فرهنگ و(  وکیفی کمی) شهرنظیرجمعیت( وفرهنگی سیاسی) هویت شهری، عناصراجتماعی ازدیگر عوامل تشکیل دهندهی

 بسیاری و اعیاد و ها جشن عقاید، و رسوم و آداب لباس، خط، ها، مهارت. است( . ..و نژاد،زبان،هنر،پوشش( شهروندان یا شهر

  [25] .گی مفهوم هویت شهری است که بیانگر گسترد.شوند می بندی طبقه محتوایی عناصر میان در نیز ملی های مولفه از

 های پایه امروز به تا ازگذشته که هایی فعالیت. کنند عناصر اقتصادی نیز در شکل گیری هویت نقش مهمی بازی می      

 مهمترین از. دارند وجود خاصی شهرهای یا و ها مکان در ویژه طور خصوص زمانی که به به دهد، می تشکیل را شهری اقتصاد

 .نمود  اشاره شهر یا مکان هر در موجود بومی های فعالیت و دستی صنایع گردشگری، های فعالیت  به توان می ها این فعالیت

 .دمی شو ه کاملتر بیاندکر شذ دامه مواردر اد (1387،میرزایی )

 

  (تقسیم بندی کلی ابعاد هویت شهری)عناصر هویتی  -1-7

یک شهراز آنجا که هر شهر دارای دو بعد کارکردی و کالبدی است، لذا ابعاد مختلف هویت وابسته به آن نیز عناصر هویتی       

می توان در قالب همین دو بعد مجزا بنابراین در یک تقسیم بندی کلی ابعاد هویت شهری را  .دارای دو وجه مذکور خواهد بود

 :ساخت

  عناصرکالبدی یا سیمای شهری-1

 عناصر کارکردی یا محتوای شهری-2

 

 عناصركالبدی یا سیمای شهری-1-1-7

بدیهی است که اولین برخورد با هر شی، پدیده یا موجودی، سیما و کالبد ظاهری آن است؛ وجهه ای قابل ادراك که با       

بنابراین اولین تفاوت میان دو موجود عینی نیز از طریق ظاهر آن .  بازشناسی است  براحتی قابل تشخیص و حواس پنچگانه 

بی  نها، عناصر و مراکز شهری بدانیم،  با این توضیح حال اگر در تعریفی اولیه، شهر را مجموعه ای از ساختما. معین می گردد

صورت هویت دار بودن یا ساخته شدن و هر فعل دیگری بتواند منحصر شک می بایست ظاهری برای آن متصور گردیم که در 

 .به خود باشد

 و بستر مکانی یک شهر عناصرطبیعی( الف

نمود ظاهری از یک شهر در نگاه نخست می تواند شامل عناصر طبیعی و بستر مکانی آن باشد که اغلب به عنوان عناصر و       

هایی از عناصر هویت  مثال زاینده رود اصفهان، عون بن علی تبریز،   .مایی می کنندطبیعی در نظر عامه مردم خود ن میراث 

            .بخش شهرهای ما هستند که امروزه برخی از آنها بدلیل عدم توجهات بصری و شتابزدگی طرحهای توسعه کمرنگ تر شده اند



با   تمامی معماران، طراحان و برنامه ریزان  .تلقی می شودساختار طبیعی یک منطقه به عنوان نخستین بستر فعالیتهای اولیه 

اما در اغلب موارد برداشتی   آشنایی دارند، طبیعی آن است،  اول مربوط به ساختار   واژگان تجزیه و تحلیل سایت که در وهله

ای کوهستانی با اقلیمی سرد و  مثالی ساده از این برداشت آنکه ارائه طرحی برای منطقه  .غیرکارکردی از آنها به عمل می آید

و یا آنکه در اغلب موارد، ابعاد توپوگرافیک و ! فاقد پوشش گیاهی خاص، چندان متفاوت از منطقه ای ساحلی منظور نمی شود؟

فعالیت   باید اذعان نمود که شناخت عناصر محیطی به عنوان بستر  با این مقدمه ! عوارض زمین جایگاهی در طراحی ندارند؟

بنابراین فاکتورهای طبیعی، . انسانی می تواند به درك و تحلیل بهتر اشکال مختلف زندگی و فعالیت های انسانی بینجامدهای 

    .اکولوژیکی و جغرافیایی اولین عناصر هویت بخش به یک شهر و عناصر درون آن تلقی می شوند

 

  عناصر مصنوع یا ساخته شده یک شهر( ب

یک شهر عالوه بر ساختار طبیعی، توسط عناصر و سازندهایی مصنوع به دست انسان شکل می  شکل و ساختار ظاهری      

 .گیرد

از دیدگاه کوئین . هویت کالبدی، آن عامل غالب هویتی است که بافت و ساختار و شکل شهر به آن هویت وابسته است      

 : لینچ عناصر هویت بخشی شهر عبارتند از

 نشانه ها -5 گره ها-4 محله ها-3 لبه ها -2راهها و شبکه ارتباطی-1

از طرفی همین . به تعبیری بافت کالبدی و ساختار مکانی شهرها یکی از مهمترین ابعاد هویتی شهرها را شکل می دهد       

ر از این روی وجه حاضر از شه. محیط مصنوع است که بعنوان آیینه ای تمام نما از تاریخ و رویدادهای آن مطرح می گردد

از نگاهی دیگر . مهمترین وجه تمایز میان شهرهای نو و کهن تلقی شده و در طراحی یا توسعه یک شهر می بایست مدنظر باشد

 :بافت کالبدی را می توان به دو گروه زیر تقسیم بندی نمود

 (معموال بعنوان بافت تاریخی مطرح می گردد)عناصر باستانی و کهن ( الف

 عناصر جدید( ب

هرکدام از این عناصر نیز براساس عملکرد خود می توانند به عناصر عرصه های عمومی و باز شهری و فضاهای کارکردی و       

تفکیک شوند که از این میان نماهای شهری و فضاهای شهری ...( فضاهای مسکونی، خدماتی، تجاری و )بعبارتی بسته شهری 

ود بعنوان اولین رکن هویت بخش این بخش از عناصر شهرهای امروزی براساس ویژگیهای کالبدی و نقش کارکردی ویژه خ

 .مطرح می گردند

 

 عناصر كاركردی یا محتوای شهری -2-1-7

حال اگر بعد محتوایی یک شهر را . با قبول شهر بعنوان موجودی زنده دیگر نمی توان تنها به بعد ظاهری آن نگریست      

دانیم، می توانیم شاخصه های محتوایی یا کارکردی هویت شهر را بصورت زیر طبقه بندی منبعث از ابعاد هویتی انسانهای آن ب

 :نماییم

 شهر( سیاسی و فرهنگی)عناصر اجتماعی ( الف

و فرهنگ شهر یا شهروندان  )کمی و کیفی(که غالباً با عنوان جغرافیای انسانی شناخته می شوند شامل جمعیت این عناصر      

علوم، فنون، مهارت    .می گردند؛ بنابراین در این بعد انسان بعنوان محوریت اصلی تلقی می شود...( نژاد، زبان، هنر، پوشش و )

 ها، اندیشه ها و تجارب باارزش و سودمندی که از دیگران یا از گذشته می گیریم و یا بدست می آوریم در تحلیل نهایی در این

بعد از هویت قرار خواهند گرفت؛ همان گونه که خط، لباس، روشهای تولید، آداب و رسوم و عقاید، جشنها و اعیاد و بسیاری از 

چیزهای دیگر که از مولفه های ملی و عناصر هویت و متعلقات فرهنگی خویش می دانیم نیز در میان این عناصر طبقه بندی 

                  .در راستای شناخت هویت واقعی شهری گریزناپذیر است( سیاسی -فرهنگی)اجتماعی  بر این اساس توجه به هویت. می شوند



 عناصر اقتصادی شهر( ب

آخرین بعد از ابعاد هویت بخش در فضاهای شهری فعالیت هایی است که توسط ساکنان آن از گذشته تا به امروز پایه       

برخی از این فعالیت ها . فعالیتها را می توان با عنوان عناصر اقتصادی مطرح نمود این. های اقتصاد شهری را تشکیل می دهد

که به طور ویژه در مکانها و یا شهرهای خاصی وجود دارند و به یک مکان ویژه جغرافیایی اختصاص دارند، به عنوان یکی از 

وان به فعالیتهای گردشگری، صنایع دستی و مهمترین ارکان هویتی شهر یا مکان خود نمایی می کنند که از آن میان می ت

 .فعالیت های ویژه و یا بومی موجود در هر مکان یا شهر اشاره نمود

 

 محققین نظر از شهرسازی در هویت مفهوم -8 

شده  حاصل محیط و فرد بین منطقی و طبیعی ارتباط که کند می تجلی فرهنگی محیط در هویت ،الکساندر عقیده به      

 نخواهد باشد (Alexander, 1977). وجود به خاطر تعلق احساس و ارتباط زندگیاش محیط و فرد بین که است معتقد وی

 داشته را نیز دیگر های محیط به نسبت آن تمایز درك توان باشد، آن تشخیص و عمیق شناخت به قادر که آن مگر ، آمد

 نیز ،بور والتر .بدهد محیط آن در یافته انجام های کشش به مناسبی پاسخ صورت، چه به و زمانی چه در بداند و باشد

 حس و شود می) خوانایی محیط(مکان  یک بازشناختن باعث که است بزرگی و کوچک های تفاوت همان هویت دارد عقیده

 و تنوع وجود از یکنواختی، اجتناب معنی به محیط هر بودن خاص .آورد می وجود به را محیط به حساسیت و دلبستگی

  باشد داشته وجود باید نیزمی ها کاربری در و فضاها به دسترسی طرز در فضاها، قرارگیری نحوه و شکل در .است جذابیت

 می عمل مجموعه یک داخل در که جزء است سه مقابل ارتباطات نتیجه محیط در هویت که است معتقد نیز ،ولف [26]

 :کند

 محیط در ) سمبلها(نماها کالبدی و ظاهری ترکیب-

 محیط در مشاهده قابل فعالیتهای و علمکردها-

 ) .همان  (محیط در) سمبلها (نمادها مفاهیم-

 «کالن»به   طریق از شهری های محیط در مشابهت و یکنواختی از پرهیز و محیط هر فردی شخصیت به توجه را هویت      

 در زندگی فعالیتها و با رابطه در را هویت نیز جیکوبز  [27] کند می تعریف محیط هر خاص های ویژگی درآوردن جلوه

 پرجاذبه تر ترو زندگی قابل امن تر، شهرها است معتقد وی .کند می تعریف شهری ریزی برنامه دیدگاه از شهری های خیابان

در  Jacobs,196  )  . (85 :شوند داده اختصاص مختلف فعالیتهای از پیچیدهای ترکیب به خیابانهایشان چنانچه شوند می

 که خصوصیتی یا و نمیکند تغییر مختلف شرایط در که از محیط خصوصیتی را هویت راپاپورت مصنوع ، محیط هویت تعریف

 سازد، می یکدیگر متمایز از را شهری عناصر و میآورد فراهم دیگر عنصر از را عنصری تشخیص و تمیز قابلیت موجبات

 مکان معنی :ساده بسیار معنای را به هویت شهر، خوب شکل کتاب در لینچ(Rapoport,1990:153) ،  [28] .کند می تعریف

 قرار شناسایی مورد مکانها سایر از متمایز مکانی عنوان به را مکان یک میتواند شخص که حدی یعنی هویت :میکند تعریف

 که بینیم می شهرسازی متون مطالعه با [29] . باشد داشته فرد به منحصر و مشخص شخصیتی که ای گونه به دهد،

 به عرصه این اندیشمندان جانب معضل از یک عنوان به شهرها بودن بی معنا و بی هویتی  و بودن یکسان  نواختی،یک

    .است قرارگرفته توجه مورد و گردیده طرح دفعات
 

 شهر و معماری هویت مراتب -9
 که آن ضمن هویت این که شد، قائل هویتی توان می دیگر، انسانی اثر هر همانند نیز، انسان زندگی محیط و شهر برای     

 کالبدی، هویت عملکردی، هویت فرهنگی، هویت تاریخی، هویت .باشد می نیز آن مقوم است، انسانی هویت و تفکر از منبعث

 [31]. نیانسا هویت دینی، هویت طبیعی، هویت



 شهر هویتی های نشانه و عوامل -11

هویتی  های نشانه عنوان به میتوان را متنوعی عناصر و عوامل هویت، مراتب و انواع به مربوط جهات جمیع به توجه با      

 که هستند، بندی طبقه قابل " محتوا" و "شکل" اصلی گروه دو در شهر هویتی هایمؤلف:برد نام معماری عنصر یا شهر یک

 گروه دو این برای رامیتوان ذهنی و عینی معنایی، و کالبدی پنهان، و پیدا باطن، و ظاهر :جمله از دیگری نامگذاریهای البته

 آن مانند و شلوغی عملکرد، تمیزی،آلودگی، جمعیت، تعداد، اندازه، نشانه، از میتوان )شکلی بارزههای (اول گروه در .برگزید

 زیبایی، رفتار، عملکرد، مردم، فرهنگ تاریخ، معنی، نمادها، چون موضوعاتی ) محتوایی بارزههای  (دوم گروه در .برد نام

 (361-351: 1386پور، نقی)  .هستند ذکر قابل ... و پاکی

 

   نتیجه گیری -11

عناصر سازنده که هویت را . .دمعماری و هویت شهری بردر هویتپی به اهمیت وجایگاه  به راحتی می توانوق فنوشتار در       

به عبارتی، شکل . الگوگیری از آنها می توان چشم انداز آتی را برگزیدبه شهر ها می بخشند، باز شناخت؛ ضمن این که با 

گیری، گسترش و توسعۀ فضاهای شهری باید در ارتباط با آنچه که داشته ایم، باشد و این امر نیز از این رهگذر، اکنون نه به 

ه عنوان نخستین گام در اندیشیدن شناخت ابعاد مورد توجه در این مجموعه ب. طور کلی ولی به صورت محدود میسر شده است

در جستجوی هویت شهری می تواند به عنوان یک راهنما و بستر مقدماتی در اختیار . به مقولۀ شکل گیری شهر باهویت است

یکی از مسائلی که امروزه مطرح است،بی توجهی به ابعاد هویتی . مسئول و اداره گر قرار گیرد  برنامه ریزان و دستگاه های

. می باشد  در طرح های توسعه شهری هم چون طرح های جامع و تفصیلی، طرح های کالبدی ،آمایش سرزمین و غیرهشهرها 

این مجموعه با یک مطالعه گسترده می . این ابعاد بوده است  مهمترین دلیل این امر نبودن مبانی و منابع الزم برای شناسایی

عالیت و اقدام منسجم و اندیشیده بر پایۀ گذشته و اصالت شهری خود در تواند به عنوان مطالعات مقدماتی راه را برای ف

 .طرحهای توسعه ای و عمرانی باز کند
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