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 ات:صفح تعداد                              دفاع: تاريخ: معماری دانشکده 

 :چکیده

، انهد  کهرده کهه زنهدگي هنهری  هرن میرهتت را تره یر        ای شدههنری صنعتي  های شکلسینما، در میان          

 ماز شههری  های محوطهدر  اش محقرانه. شکلي که از دوران شروع هاست آن ترين مهت يکي از نین رتین و همچن

در ايهن پههوهش   . هنر معاصر شود ترين اصیلو  ترين ديدني ه وشد تا تبديل مه صنعتي میلیارد دالریاوج گرفته 

و پیشینه تهاري ي و فرهنگهي   شد شناخت و احیای هويت در ارتقا کیفیت معماری پرداخته  نقشامتدا مه مررسي 

گرفت. مدين ترتیب که امتدا معنا و مفهوم هويت از ديدکاه صاحب نظهران م تله    ي  رار مررس موردشهر اردمیل 

و انطباق آنها ما آنچه که مه عنوان عوامل هويت م ش معماری ايراني  ها طبقه مندی شد و ما تحلیل داده مررسي و

مهثرر در ايهن    ايرانهي اسهالمي   ی کالبدی معماریها شاخصهعناصر و الگوهای هويتي و  اسالمي مدست آمده مود

ی هها  مه صورت دستور العمهل  ها الگو واره يي دسته مندی شد. در انتهاها کل الگو وارهمه شزمینه مازشناسي شده و 

گرفتهه    رار موردتوجهو   شده دادهاولويت  ها افتهدر طراحي مجموعه سینمايي مه اين يو ند طراحي تدوين شده ا

هندسهه  و  وحهدت در کرهرت، رنهن، نهور     ،يهماهنگ ،يدر طراح عتیاز طب یریمهره گ ،یوحدت مصر جاديا. اند

 .ره گرفته شده اسهت مه يينمایمجتمع س يدر طراح از آنهاکه  هرتند ياسالم-يانريا یمعمار هويتي یها يهگيو

ی از ا خوشهه ی ریه گ نمونهه  صهورت  مهه ی و ا کتام انهه ی اطالعهات  آور جمهع توصیفي و روش -روش تحقیق تحلیلي

  .استمت صصین 

 

 اسالمي.-سینما، هويت، معماری، ايراني: هاواژه کلید
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 مقدمه-1-1

 پنا  رد اینن . گذارد یم یجا به خود تاریخ از در حرکتش طول ردپای تمدن دانست که در توان یمهویت را 

 اینن  از بینان  هوینت  بودن فرایند هویت یك فرآیند است، درواقعاست  تمدن آن هویت یا فرهنگ، همان

بند بنوده    ینا  خنوب  اینکنه  از جندایی  بوده جامعه یكموردتوجه  همیشه ارزشی یك همانند دارد که نکته

. اسنت  شده تقدیم دیگر نسل به نسلی از هدیه یكمانند  به که بوده عالقه و. درهرصورت موردتوجه باشد

 .گرفته است شکل ساختاری گوناگون از ملتی هر هویت

 دیگری و دینی و الهی مفاهیم یکی اصل دو از ایرانی هویت بهدهنده  شکل اصلی ساختارهای

 هویت یریگ شکل درهرکدام  که استگرفته  شکل است، فرهنگ همان که معنوی بشر یها افتهی ستد

 در که محیط مثلاند  داشته نقشهرکدام  یریگ شکل در عوامل زیادی و دارند بسزایی نقش ایرانی

 که. دهد یها م جامعه سایر به دیدی جامعه هر هویت .است مؤثر عوامل از فرهنگ یریگ شکل

 سایر به را دیدگاهی ایرانی معماری هویت دهد یم دیگران شکل ذهن در میمفاه آن از یا نهیزم شیپ

 در مفاهیم و ها یژگیو آن اگر که شناسند یم ها تیهوآن  با را ایرانی و ایران که است دادهها  فرهنگ

 ذهن در که است یماهمان هویت پس. شود می  قلمداد تیهو یب معماری آن. نشود دیده ایرانی معماری

 .شود می  ایرانی معماری از انتظاراتی که سبب. استگرفته  ها شکل فرهنگ دیگر و خودمان

است.  داده ازدستاسالمی جایگاه خود را –در معماری معاصر ایران، هویت ایرانی  متأسفانه که یدرحال

 او برای اش ینیب هاناز ج منبعث یها خود که آرمان الهی و فرهنگی مفاهیم آن از ایران معاصر معماری

 ی زیادیها یآشفتگ شده است. غربی معماری ظاهر شیفته نامعقولی شیوه به و گرفته فاصله. کرد یم تعین

شاهد . ایرانی معماری نه گفت مدرن معماری توان یم نه را آن حاصل که شود می  دیده معاصر معماری در

 و محتوا از خالی امااند  کوچك شهرهای یالگو خود که است مانیشهرها کالن شهرسازی و معماری آن

ارائه  دیروزمان با چه امروز با چه ناهماهنگکامالً  معماری. باشند داشته ستیبا یم هستند که معنایی

 به دهنده معنا و مفهوم که است یادیو بن اساسی مفاهیم از سری دارای یك یرانیا معماری. دهند یم

 را دارد دینمان و فرهنگ در ریشه که را مفاهیم این آنکه یجا به انریمعاصر ا معماران. باشند یم معماری

 تربیتی نقش و زیبایی تمام با ایرانی معماریاند.  شدهغرب  معماری ظاهر از متأثر. ببخشند شان یمعمار به

 .است شده نامرتبط یوسازها ساخت به تبدیل امروزه داشت که
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، بر روی پوشش و لباس افراد باشد یماسالمی -هویت ایرانیی از فرهنگ غربی که مغایر با ریرپذیتأثاین 

ای  پوشش و لباس یکی از عناصر اساسی مرتبط بافرهنگ در هر جامعه گذاشته است. ریتأثجامعه نیز 

را بر عهده دارد. اگر به تاریخ کشورها نگاهی   توان گفت نمایندگی فرهنگ هر جامعه می ینوع است و به

های فرهنگی، دینی، محیطی و جغرافیایی  ه مردم هر کشوری با توجه به ویژگیبیندازیم خواهیم دید ک

خود، پوشش خاصی داشتند که با پوشش سایر جوامع متفاوت بود، اما با ظهور جوامع مدرن و دسترسی 

قرار گرفت و  ریشدن، مسئله پوشش و لباس نیز تحت تأث تر کشورها به یکدیگر و فرآیندهای جهانی آسان

در کشور ما نیز با توجه به اقتضائات فرهنگی و . هایی به وجود آمد شکلی ها و هم راستا نزدیکیدر این 

دینی موجود در جامعه، چند سالی است که ضرورت طراحی متناسب بافرهنگ ایرانی و اسالمی 

  .موردتوجه قرارگرفته است

 مسئلهبیان -1-2

گی هنننری قننرن بیسننتم را تسننخیر کننه زننند ای شنندههنننری صنننعتی  هننای شننکل، در میننان  سننینما

 اش محقراننه . شنکلی کنه از دوران شنروع    هاسنت  آن تنرین  مهنم  یکنی از  ، نخسنتین و همنننان  انند  کرده

و  تننرین دینندنیاوج گرفتننه تننا تبنندیل بننه صنننعتی میلیننارد دالری،      بنناز شننهری  هننای محوطننهدر 

 .هنر معاصر شود ترین اصیل

ننام ببنریم کنه قاطعاننه      تنوانیم  نمنی شخصنی را  هنی  حادثنم م  ، سینما با نوعی انفجنار آغناز نشند   

مینان عصننر سننینما و عصننر پننیش از آن تمننایز بننه وجننود آورد. پینندایش سننینما جریننانی پیوسننته بننوده  

متنوالی   صنورت  بنه آغناز شند کنه هدفشنان نمنایش تصناویر        ای اولینه و ابنزار   هنا  آزمنایش است که بنا  

 ای پینینده بنه ماشنین    تندری   بنه  شند  منی  تلقنی  بنازی  اسنباب بود. این تمهید بصنری کنه در ابتندا ینك     

 کرد. میواقعیت عینی را در حال حرکت عرضه  کننده قانعبدل گشت که به شکلی 

 و سالن 3 کم دست نمایش، سالن چند دارای که شود می  گفته ترکیبی به سینمایی مجموعه

 در گیرند می قرار ساختمان یك در ها مهروموم موارد بیشتر در .باشد سالن، 11 تا 3 طورمعمول به

 مگاپلکس آن به و دارد را نفر هزار چند تا گنجایش سالن ترین بزرگ گاهی بزرگ، سینمایی های مجموعه

 .شود می  گفته

 که مختلف های حجم استواری و ایستایی بر مبتنی است هنری سو یكاز  سینما، با قیاس در معماری

 بر ، از سوی دیگردهد میجدید را شکل  فضای و یدآ می وجود به ناپیوسته و پیوسته فضاهای ترکیب از
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 ارتباط بیانگر ازآنجاکه و آید نمی چشم به فیلم مرئی حرکت مانند حرکت این اما است، استوار حرکت

معماری بدون حرکت تماشاگر در  .شود می  محسوب درونی حرکتی است، یکدیگر با مختلف فضاهای

 (.1387:11رحیمیان،) سازد می ملموس فضا را که ستا تماشاگر حرکت نیست، این درک قابلفضا 

 بلکه نیست، حرکت ماهیت فقط ،سازد می نزدیك سینما به را معماری و معماری به را سینما آننه

 پایگاه از هنر، دو هر در زیباشناختی ابعاد از عناصر این .درگیرند هنری تعامل این در نیز دیگری عناصر

 نور، و رنگ ریتم، ازجمله دیگری عناصر و ترین مهم فضا و زمان که ردارندبرخو ای ویژه جایگاه و مشترک

 و دید زاویه نور، و رنگ چون عناصری ترکیب با سینما .هایند آن مؤثرترین ...و تداوم و حرکت بافت،

 درون به او ذهنی سفر تسهیل و خود بیننده با مستحکم ای رابطه ایجاد جهت در و صدا و تدوین صحنه،

 .فضاست معماری جوهر که درحالی ،زند می فضاسازی به دست فیلم

 سینما های سالن در سینما اقتصاد .در زیر ساختار رونق خواهد گرفت گذاری سرمایهصنعت سینما با 

 دسترس از دور ،رود می انتظار آن از که فرهنگی اعتالی نباشد، سینماها اقتصادی رونق اگر و خورد می رقم

 گذاری سرمایه صنعت این های زیرساخت در باید سینما فرهنگ اعتالی برای .است یکروی حقیقت، در و

 است روش این با تنها و است کشور مختلف مناطق در مناسب های سالن ساخت آن، اولیه راهکار و شود

 (.7 :1385 ،پور شیراز)یابد می رونق سینماها در تولید که

 یگذاشته، دارا یفراوان تأثیر آن ه در شکلک ینیو سرزم یمیاقل های تفاوت رغم به یمعمار

ما را به انسان،  ت،یهو یشناس . واژ هنامند می تیرا هو نآ که است یجیو تدر ایپو ،یذات های ویژگی

تا  یعثمان مدارس از ،یتا امو یساسان های کاخز ا .رساند میآن  ی دهنده تمیز های مؤلفهو  یمعمار

 یارس ی شیشهمقرنس تا رنگ  كیاز نقش  یمعمار اتیجزئ در یو حت یعباس کاروانسراهایو  یسلجوق

. آننه از جنس آفتاب محل، خاک دینام آن را حال و هوا توان میاست که  یژگیو كیواجد  در ی کوبه و

 های خیابان در است که یزیهمان چ یژگیو نیاست. ا گرفته شکلزمان  بستر در، نمناکش نیو زم

رنگ مو و پوست و چشم  که آن یورا د،ییکجا گوید می تان و ... به شما، کواالالمپور و عربسآنجلس لس

 گاهیجا ،باشد میمحل  کیستی و یستیچ یکه بخش ذات یژگیو نیتفاوت باشد. ا نیا یایگو ها آدم

از  یکی عنوان بهامروزه  «تیهو مثابه به یمعمار»که  رساند میآنجا  تا جامعه تیهو انیرا در ب یمعمار

 (.1387،257ابل،)است  شده مطرح تیبحث هو یاصل های استعاره
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 را هستی و وجود معنی لذا .شود می  اطالق خداوند مطلق ذات به هویت ایران، عرفانی ادبیات در

 به و «ساریه هویت» را هویت داند می نسبی و الوجود ممکن را موجودات همه که مالصدرا .آورد برمی

 مقدمه در قیصری داوود( 115: 1375 سجادی،) است ستهدان ممکنات ی دایره به فیض رسان معنای

 ،تحقق اعتبار به است آن به شیء شیئیت را آننه»: کند می تعریف چنین را هویت فصوص الحکم،

 خداوند مقدس ذات معنا، این در (115 :1375 سجادی) «گویند هویت تشخّص، اعتبار به و ؛گویند حقیقت

 هویت و هستی منشأ عدم کتِم از ها آن شدن خارج و ممکنات هدایر بر بخشی هویت و تجلی دنبال به

 پذیرای خویش قابلیت و استعداد و ذات مقتضای به موجودی هر و بوده انسان و موجودات به بخشی

 فرهنگ و کند می یاد «جوهری صفات بر مشتمل» از هویت مدخل در عمید فرهنگ .گردد می حق ظهور

 نامه واژه .کند می ذکر هویت تعریف عنوان به را «باشد شیئی یا شخص شناسایی موجب که را آننه» معین

 که هویت لغت التین ریشه (2118)آکسفورد،  داند می شخص چیستی و کیستی را هویت آکسفورد

 معنای به درمجموع و وجود معنای به «انتیتاس» و همان معنای به «ایدم» بخش دو از و باشد می« ایدنتیتاس»

 از هویت جنبه دو این که دارد؛ را تمایز و همسانی متفاوتِ ظاهراً معنای دو است. «دنبو موجود همان»

 معنا زندگی به و است دیگری از خود مرز شناخت به معطوف هویت پس .هستند آن مفهوم مکمل

 پیش موجود از چیزی انسان، با ارتباط در هویت که است آن مفاهیم این در تأمل قابل نکته .بخشد می

 .شود می  نو به نو و ساخته همیشه بلکه ،باشد نمی

 ی دهنده تمیز های مؤلفه و معماری ی شناسنده و مؤلف انسان برآمد، هویت شناسی واژه از که چنان

 عالم محتوای حاوی ظرف مکان و زمان اندیشمندان، نظر بر بنا .باشند می مؤثر معماری هویت تبیین در بنا،

 معنا مکان در و زمان طول او در معماری ،ازجملهانسانی  های فعالیت و (1891)شون،  باشند می پدیدار

 (1387حبیبی،) یابند می

، سالن تئاتر قدیمی اردبیل قرار دارد کنار دراردبیل،  شهر خمینیواقع در خیابان امام  موردنظرسایت 

 مثابه به ها آن با باطارت در و گیرند می قرار تجاری تفریحی مراکز نزدیکی در جوار هم سینمایی مجموعه

 .عمل خواهد کرد در فضای شهری پاتوق
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 سواالت پژوهش-1-3

منجر به ارتقا کیفیت طراحی معماری  توان میاحیای هویت معماری ایرانی اسالمی چگونه   -1

 سینما شود؟

 ؟گذارد می تأثیرهویت چگونه بر معماری  -2

نی اسالمی در طراحی سینما بهره معماری ایرا های ویژگیو  عناصر از الگوها، توان میچگونه  -3

 برد؟

 های پژوهشفرضیه-1-4

 ی نوین بهره جست.ها ی هویتی در معماری می توان در طراحیها از شاخصه -1

 با احیای هویت معماری ایرانی اسالمی می توان کیفیت طراحی سینما را افزایش داد. -2

تألیفات و بناهای موجود  اسالمی از آثار-با استخراج مجموعه الگوهای هویتی معماری ایرانی -3

 .یافت دستطراحی  های دستورالعملاز  شده بندی طبقه ای مجموعهبه  توان می

 پژوهش اهداف -1-5

 :شود می اهداف پژوهش پیش رو در چهار سطح دنبال  

 ارتقا کیفیت معماری با احیای هویت ایرانی اسالمی. .1

 ی سینمایی.باز زنده سازی هویت و توجه به هویت از طریق طراحی فضا .2

 بازشناسی هویت و انتقال الگوها از طریق طراحی معماری. .3

 با توجه به الگوهای هویتی. تیفیباکطراحی معماری سینمای  .4

 ت پژوهشضرورت و اهمی-1-6

از زبنان ینك    «منا، سنرانجام پینروز خنواهیم شند      علینه دنینا   هنای  ارتنش سینما با ما، همنه  »جمله 

اهمینت و قندرت سینماسنت. سنینما وسنیله خنوبی بنرای تبلین          نشنانگر   خنوبی  بنه ، )لنین(سیاستمدار 

سیاسننی و اجتمنناعی و حتننی اقتصننادی اسننت و از همننین رهگننذر   هننای اندیشننهو  هننا دینندگاهو ارائننه 

 وجننود بننااینتبلیغننات گسننترده اسننیر کننرده، امننا  چنبننرهبننرده و او را در  راهننه بننیگنناه مخنناطبش را بننه 

یننك و جغرافیننا گرفتننه تننا فیزیننك، شننیمی و تنناریخ    سننینما بننه علننوم مختلننف از پزشننکی، الکترون  

کنارکردش   تنرین  بنزرگ خدمات شنایانی نمنوده اسنت. سنینما، اینن وسنیله سنمعی و بصنری جنذاب،          

و... و  برانگینز ، تنرحم  انگینز  نفنرت ، داشنتنی  دوسنت  هنای  شخصنیت ، خلنق مناجرا، خلنق    رؤیادر خلق 

 .تا ترس و نفرت استایجاد احساسات عمیق انسانی از عشق و محبت گرفته  درنهایت
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دیگر سینما یك وسیله سناده سنرگرمی سناز نیسنت، سنینما پنا را بسنیار فراتنر گذاشنته و تجربنه           

اسننت، چننه از سننوی تماشنناگران معمننولی و چننه از   غیرعاقالنننهنشننان داده، نادیننده گننرفتن آن امننری 

 .اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع مختلف گذاران سیاستسوی 

ریشه در  شود می که نقطه اوج تاریخ هنرهای نمایشی در ایران محسوب  دورانی دوران صفویه،

پیشینه تاریخی غنی شهر اردبیل دارد. هنری آمیخته با اعتقادات دینی و مذهبی این منطقه. نمونه بارز آن 

همین  کهن و ماندگار در اردبیل بوده است. های آئین ازجملهاست که همواره  خوانی شبیههنر تعزیه یا 

شینه فرهنگی شهر اردبیل را به بستری مناسب برای ایجاد فضاهای نوین هنرهای نمایشی مانند سینما پی

 تبدیل کرده است.

 ی پژوهشپیشینه-1-7

« طراحی پردیس سینمایی بر فرهنگ، هویت و منظر شهری تأثیر»غیاثی و سپهر در مقاله  -

 كیشهری جهت برگزاری  رظمن و هنری و متناسب با کاربری و یفرهنگ ییفضا یطراحبه 

 .اند پرداخته یکوتاه، مستند و تجرب لمیبا موضوع ف ساالنهیی نمایجشنواره س

به بررسی سابقه مفهوم هویت و « مفهوم هویت و معماری امروز ایران»قطبی در مقاله  -

 آن پرداخته است. شناسی اصطالح

تهران و در  یشهردار 3 ممنطق ةملت در محدود یگالر نمایس سیپرد ممجموع ةپروژ -

پارک ملت طرح و  یجنوب غرب هیال یدر منته مترمربع 6111به مساحت  نیو نامع دهیکش ینیزم

 عنوان بهآن  یایمزا یمپارک از کل ممجموعه با توجه به استقرار در محوط نیاست. ا دهیاجرا گرد

ارک شهر تهران، پ های پارکصورت گرفته در خصوص  های بررسی. در است مند بهرهمحوطه 

نفوذ  ةو با حوز یبا عملکرد شهر یپارک عنوان به یشهر ریزی برنامه های مؤلفهملت با توجه به 

 ،یتخصص یو پژوهش یآموزش یکارکردها ازنظر. ضمن آنکه شود میشناخته  عیوس اریبس

پروژه  نیاحداث ا نیبنابرا ؛باشد ینفوذ شهر ةدر حد حوز زیخاص ن یعملکردها یدارا تواند می

 یفضاها دیشد یکمبودها یآن دارا تیرا که با توجه به وسعت و جمع ای منطقهضرورت  اتنه نه

 نی. اسازد مینفوذ آن کل شهر را متأثر  ةبلکه حوز نماید میاست برطرف  یینمایو س یفرهنگ

و از غرب  شیایو از سمت جنوب به بزرگراه ن ارکپ ممجموعه از سمت شمال و شرق به محوط

 .شود میانقالب محدود  یرزشمجموعه و مبه محوط
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 روش پژوهش -1-8

هویت و شناخت و احیای هویت در ارتقا کیفیت معماری  نقشدر این پژوهش ابتدا به بررسی 

و سپس عناصر و الگوهای  ردیگ یمقرار  یموردبررسپرداخته و پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر اردبیل 

تا در طراحی  شود یممینه بازشناسی شده و تالش کالبدی معماری مؤثر در این ز یها شاخصههویتی و 

 قرار گیرد. موردتوجهو  شده دادهاولویت  ها افتهیمجموعه سینمایی به این 

 صورت بهو پرسشنامه  یا کتابخانهاطالعات  یآور جمعتوصیفی و روش -روش تحقیق تحلیلی

 از متخصصین خواهد بود. یا خوشه یریگ نمونه

 پژوهش انجامبرای  ازینموردل و ابزار یوسا-1-7-1

و نیز ماکتی که  سینمایی مختلفی بازدید کرده های مجموعهاز برای انجام این پروژه بدیهی است باید 

و  sketchup و rhinoمانند  افزارهای نرمبا استفاده از  همننین نشانگر مفاهیم باشد را طراحی نمود.

autocad و مقاالت علمی  ها کتاببر این مجموعی عالوه طرح پرداخت.  کشی نقشهو  سازی مدل به

 قرار خواهد گرفت. مورداستفادهمعتبر نیز 
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 فصل دوم: مبانی نظری  
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 مقدمه-2-1

 باید آورد می وجود به را هنری چنین که قومی و است ایرانی اصیل نبوغ از سرشار هنری ایرانی، هنر

 یها فرهنگ از عناصربرگرفته از تلفیقی تنها تواند نمی نیز نرشه و باشد داشته خود آن از نبوغی و غریزه

 کهن یها ارزش تا است رسالتی واجد شهرسازی و معماری که دارد داللت این بر نکته این .باشد دیگر

 شمرده فرهنگی ساختار در بخش هویت عنصری اساس این بر و دارد پاس خویش درون در را فرهنگی

 و حبیب)شود می مشاهده جهان معماری آثار در معماری و گفرهن همگونی چناننه شود،

 (.15: 1387همکاران،

ی جدی می باشد، با اندکی دقت نظر در وضعیت ها و آسیب ها در حال حاضر جامعه ما دچار چالش

به روشنی مشهود است و تصدیق آن را می توان از مقاالت متعددی که در  ها فعلی هنر و زبان و ماثر آن

ناگون در رثای هنر و معماری به چاپ می رسد، گرفت. اما توجه تازه، دال بر نو بودن زخم مجالت گو

ی فرهنگی امروز را در نخستین تجربیات جامعه ما از برخورد با مظاهر تفکر مدرن ها نیست. ریشه بحران

بازگشت را می توان پی گرفت. تغییر حکومت، دین و... قابل بازگشت به اصل نیست اما آننه عمال این 

نامیسر می سازد نه این ساختار متفاوت که عدم آگاهی اجتماعی از این ساختار است یعنی می توان ادعا 

ی بازگشت و ها کرد، با درک و شناخت بنیادین این تحوالت و ایجاد خودآگاهی فرهنگی در این زمینه راه

 ی موجود در بستر فرهنگ یافته خواهد شد.ها ترمیم آسیب

ه این مطلب و موضوع پژوهش حاضر در این فصل از پایان نامه به مبانی نظری در با توجه ب

 اسالمی می پردازیم.-خصوص هویت معماری ایرانی

 واژه شناسی هویت-2-2

و در مقام پاسخ به « او»یا « هو»مصدری عربی است که از چه بودن « هو+یت»واژه هویت مرکب از 

 ترجمه نمود.« چیستی»یان می آورد؛ بنابراین می توان آن را سخن به م« آن چیست»یعنی « ماهو»پرسش 

هویت در مفهوم عرفانی به معنای خداوند آمده است و بیشتر عرفا، هستی خداوند یا ذات الهی را 

تنها هویت موجود می دانند. عارفان حکیم)این عربی و پیروان او( هویت را شامل تمامی مراتب تجلی 

الم خلق محسوب می نمایند. هویت در رهیافتی فلسفی به معنای هتسی و وجود خداوند از عالم امر تا ع

ی فلسفی به معنای هستی و وجود یه کار ها به کار می رود. معنای سوم هویت که عالوه بر برخی رهیافت
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ی فلسفی بر فهم عمومی و عامیانه آن هم استوار ها می رود. معنای سوم هویت که عالوه بر برخی رهیافت

ماهیت یا تشخص است. بدین ترتیب آننه موجب شناسایی شیء باشد یا به عبارت دیگر چیستی  شده

 (.1387شیء هویت آن را تشکیل می دهد)نقره کار و همکاران، 

در مورد پدیدارها اگر دو عنصر اصلی یعنی وجود و ماهیت را پذیرفته باشیم؛ می توان گفت هویت 

ن آشکار می شود. از آنجا که)وجود( مراتب نوعی، فطری و یك پدیدار در مجموع وجود و ماهیت آ

و غیر قابل تبدیل و تحویل تلقی می شود، بنابراین  آننه وجه ممیز و غیر مشترک  ها مشترک انسان

 (.1387است)نقره کار و همکاران،  ها ی اداری و بالفعل انسانها را تبیین می نماید، ماهیت ها هویت

عقلی طبقه بندی –حیوانی و روحی -ان را می توان در دو مرتبه مادیدر یك نگاه کلی هویت انس

نمود. این دو ساحت وجود، مکمل یکدیگرند، با هم در تعادل بوده و از یکدیگر اثر می پذیرند؛ هر چند 

پینیدگی، گوناگونی، قابلیت تحول و نقش ارادی آدمی در مرتبه دوم به مراتب بیشتر و قوی تر است. در 

ی دیگری در تحلیل و طبقه بندی ابعاد هویت انسان دو وجه اندیشه و کردار با تاکید ها هیافتعین حال ر

بر اهمیت و تاثیر قابلیت اندیشه ورزی انسان در رابطه با هویت او شایان توجه است. همننین وجوه 

گردد. در ذاتی و عرضی هویت انسان در شناسایی عوامل پایدار و ناپایدار شخصیت آدمی مهم تلقی می 

، ها در قالب جهان بینی، راه به حکمت نظری می برد و انگیزه ها و دانش ها حوزه اندیشه، سامانه بینش

از وادی حکمت عملی راه به حکمت نظری سر بر می آورد.  ها و آرمان ها و نباید ها ، بایدها گرایش

ه فرد با افراد دیگر، رابطه فرد با مجموعا روابط تعیین کننده حیاتی انسان در رابطه فرد با خودش، رابط

 ها جهان پیرامون و طبیعت و رابطه فرد با خداوند و هستی مطلق تبیین می گردد. هر یك از این حوزه

 .دستاورد ویژه خود را دارند
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 تعاریف هویت از دیدگاه صاحب نظران ایرانی-2-3
 (: تعاریف هویت از دیدگاه صاحب نظران ایرانی1-2جدول)

 عاریف هویتت ردیف

آننه که موجب شناسایی شخص باشد، یعنی آننه که باعث تمایز یك فرد از فرد دیگر باشد.  فرهنگ معین  1

در مفهوم فلسفی این لغت آمده است: ذات باری تعالی و هستی و وجود و آننه که باعث 

یت با شناسایی شخص باشد. در فلسفه، هویت عبارت از حقیقت جزئیه است، یعنی هرگاه ماه

تشخیص لحاظ و اعتبار شود را هویت گویند و گاه هویت به معنی وجود خارجی ست و مراد 

 تشخیص است، و هویت گاه بالذات و گیاه بالعرض است.

شناخته می  ها ی دیگر که شخص بدانها آننه از نام، نام خانوادگی، نام پدر و ویژگی .1 فرهنگ عمید 2

 شود.

 صفات جوهری او باشد، شخصیت؛ ذات حقیقت شیء یا شخص که مشتمل بر .2

 هستی؛وجود .3

حکمت  3

 اسالمی

اصطالح هویت مترادف با ذات الوهیت است که دال به ذات الهی است و اسما و صفات او از 

 ما غایب اند؛ یعنی ما را از باطن و غیبوبیت آگاه می سازند و این همان آگاهی درونی است.

ت از نحوه خاص وجود اوست، در انسان هویت واحده است که هویت هر موجودی عبار صدرالمتالهین 4

هر یك از  ها را مشخصاتی است که به واسطه آن ها منشان به شئون مختلف می شود. انسان

 باقی است و به آن هویت گویند. ها دیگری متمایزند و تا آخر عمر وحدت شخصیت در آن

داند. هویت را هویت ساریه و به معنای فیض همه موجودات را ممکن الوجود و نسبی می  مالصدرا 5

 (.1375رسان به دایره ی ممکنات دانسته است)سجادی، 

در مقدمه فصو ص الحکم هویت را چنین تعریف می کند، آننه را شیئیت شیء به آن است   داوود قیصری 6

 (.115: 1375به اعتبار تحقق حقیقت گویند و به اعتبار تشخص هویت گویند)سجادی، 

نقره کار و  7

 همکاران

( 1در میان اندیشمندان معاصر ایرانی سه رویکرد به مفهوم هویت را می توان یافت: 

رویکردهای تاریخی به هویت، تاکید بر عامل تاریخ و میراث تاریخی و شناخت هویت 

( رویکرد گرایشی تاکید بر 3( رویکرد بینشی: تاکید بر بینش در ساختار هویت، 2جمعی، 

 .ها و آرمان ها ی انسان در شناخت هویت و نیز هدفاه گرایش

یعنی آننه باعث تمایز فرد از دیگری شود. از این رو هویت در خالء مطرح نمی گردد الزاما  کاردان 8

 (1372یك خود وجود دارد و یك غیر و گرنه شناسایی معنا پیدا نمی کند)کاردان، 

وعه ای مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل شکل هویت، احساسا تعلق خاطر به مجم فراستخواه 9

گرفتند در یك تعبیر زیبا چنین آمده است: هویت گوهری است که من با آن منم و زنده ام. 

این گوهر را چه فرد و چه جامعه در یك بستر تاریخی به دست آورده اند. علوم و فنون، 
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روز از دیگران می گیرند، در تحلیل و تجارب با ارزش سودمندی که ام ها ، اندیشهها مهارت

نهایی، از اجزای هویت ما خواهند شد و رمز و راز بقای خودی در همین است، همان گونه 

ی تولید، آیین کشورداری و خیلی از چیزهای دیگر که امروز از ها که خط، زبان، لباس، روش

ذر و کشتار تاریخی ی ملی و عناصر هویت و متعلقات فرهنگ خویش می دانیم، در گها مولفه

 (1389خویش و در اثتای داد و ستد و مبادله با دیگران به دست آورده ایم)فراستخواه، 

هویت، مقوله ای ارزشی است که بحث در پیرامون آن مستلزم ارزش گزاری و موضع گیری  دانشپور 11

وع با ، مطالعه هویت در محیط مصنها هنجاری است. در بسیاری از متون تخصصی و پژوهش

 (1383ی ادرک محیط و علوم رفتاری انجام شده است)دانشپور، ها توجه به نظریه

فرهنگ و محیط، هویت ساز زندگی انسان می باشند، به نحوی که هر کدام نقش اساسی در  سلسله 11

تشکیل هویت بر عهده دارند. از دیگر سو می توان دید که فصل مشترک هوت انسانی محیط 

 (.1388هویت محیط را تشکیل می دهد)سلسله، و هویت انسان، 

یا بی  -هر فردی، هر اثری و هر بنایی دارای هویتی است. آننه اثری را در نگاه عموم با حجت 12

هویت آن در راستای هویت جمعی باشد، همنون یك بنای تاریخی در یك بافت تاریخی، و 

عی باشد، مانند یك بنای مدرن اثر بی هویت اثری است که هویت آن در تعارض با هویت جم

در یك بافت تاریخی، یك اثر معماری می تواند تبلور یك هویت جمعی)مذهبی، سرزمینی، 

نژادی و...( باشد و یا صرفا به بیان شخصیت و هویت طراح و سازنده خود، مستقل از 

هنجارهای جمعی بپردازد. هویت به معنای تشخص و وجود آننه موجب شناسایی شخص 

ی فر فرد یا پدیده ای باشد. هویت، ها بیانگر ویژگی-همنون شخصیت با کیفیت-باشد

شخصیت و یا کیفیت هر چیز می تواند در سنجش با معیارهایی، خوب و بد، ارزیابی شود. بی 

اشتباهی رای  است که به جای  ها هویت، بی شخصیت و یا بی کیفیت خواندن افراد یا پدیده

یفیت به کار می رود. هویت وابسته الجرم هر چیز است که بد هویت، بدشخصیت یا بد ک

 (1384وجود دارد)حجت، 

( می داند و اعتقاد دارد که همان طور که از اصطالح Identityهویت را نتیجه این همانی) پاکزاد 13

بر می آید، منظور فرآیند مقایسه بین عینیتی موجود که  Identificationتشخیص هویت و 

یی از آن در یك ها نام می برد یا اصطالحات و داده Objectان ابژه یا همان از آن با عنو

حافظه است. مانند مقایسه اثر انگشت سارق در محل جرم یا اطالعاتی که از همان انگشتان در 

بایگانی پلیس وجود دارد. بنابراین هویت، ویژگی ای است دارای دو مولفه عینی و ذهنی که 

 (.1378از تعامل بین عینیت و ذهنیت ممکن می گردد)پاکزاد، تشخیص آن در فرآیندی 

هادی  14

 میرمیران

همه آثار بزرگ معماری بر اساس اندیشه مدون و روشن شکل گرفته اند، اندیشه ایکه ریشه 

در جهان بینی، اسطوره و سنت و عادت دارد و باعث تعلق معماری به تمدن و قومی مشخص 
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در پس هر اثر معماری به درک هویت می انجامد و به تعبیر می شود. درک اندیشه نهفته 

ایشان هویت به عنوان پیش زمینه ای برای معماری ایران می تواند جایگاه ما را در بستر 

 معماری امروز جهان مشخص کند.

، درک دیگری از همین جهان به ما می آموزد که انسان همواره به آننه که بوده می اندیشد بیژن شافعی 15

گذشته خاطرات، دوستان قدیمی، تابلوی کهنه، کوهی یادمانی، دریاچه ای محلی، گل و گیاه، 

و  ها فضای آشنا و خالصه سرزمین و بوم، یعنی آننه که انسان به آن تعلق دارد و همه جنگ

دعواها را برای استقالل آن فرهنگ و آن مکان به جان می خرد. او همننین نیازهای انسان را 

ستقالل آن فرهنگ و آن مکان به جان می خرد. او همننین نیازهای انسان را به دو وجه برای ا

ی دور ها عمده تقسیم می کند، یکی که بتعث تحول می شود، تقاضا و نیاز انسان برای افق

ی نو و شناخته است و دیگری گرایش به هویت، فرهنگ و ها و پدیده ها دست و عرصه

 سرزمین.

هویت و عناصر هویتی در زندگی انسان موجب آرامش و ایجاد اعتماد به نفس و میل به  موثقی ایرملو 16

 داشتن چالشی مستمر همراه با احساس امنیت می شود.

نوفل،  17

 پورجعفر

هویت در شهر به واسطه ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان و تعلق خاطر را نزد 

وی خاطرات عمومی شهر به واسطه ایجاد و تداعی آنان فراهم کرده و شهر نشینان را به س

شهروند شدن که گسترده ای فعال تر از ساکن شدن صرف دارد، هدایت می کند. پس هر چند 

که هویت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان است، لیکن فرآیند شهروند سازی را تحت تاثیر 

 .قرار داده و می تواند باعث قضاوت نزد ساکنان و ناظران گردد

سه کاربرد مهم در یك جامعه دارند، به ما و دیگران می گویند که چه کسی هستیم،  ها هویت فالحی 18

ی اقدام در قلمروی خاص و در ها و فرصت ها شامل مجموعه خاصی از منافع یا اولویت

متعاقب آن را بیان  ها و اقدام ها ارتباط با عواملی خاص هستند. هویت یك مجموعه اولویت

قائل است درک می کند و در  ها د و یك مجموعه دیگران را مطابق با هویتی که برای آنمی کن

عین حال به طور هم زمان، هویت خود را از طریق عملکرد اجتماعی روزانه باز تولید می 

به عنوان یك عنوان منبع برای منافع ملی، برخی  ها نماید در نگرش سازه انگارانه، هویت

توسط هنجارها، تعامالت و  ها و برخی را نامشروع می دانند. هویترا مشروع  ها اقدام

ایجاد می شود. از دید سازه انگاران کنشگر انسان جامعه شناختی و ایفا کننده ی  ها فرهنگ

نقش است و نه انسان اقتصادی. طبق این دیدگاه افراد بر اساس هنجارها و قواعدی تصمیم 

ز عوامل ذهنی، تجربه تاریخی فرهنگی و حضور در گیری می کنند که خود بر پیشینه ی ا

نهادها قرار دارد. هنجارها رفتار مناسب را مشخص می کنند. در نتیجه کنشگران بر اساس 

 (.1381منطق و متناسب با آن عمل می کنند)فالحی، 
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هویت  در مجموع، مکان )کالبد+فعالیت( و تصویر ذهنی که از آن باقی می ماند در شکل دادن حبیبی 19

 (1387محل زندگی و انسان از موثرترین عوامل هستند)حبیبی، 

مهدوی نژاد،  21

بمانیان و 

 خاکسار

ی هر ها هویت پدیده ای است که در بستر تاریخی یك جامعه شکل می گیرد. بیانگر ویژگی

 (1389فرد یا هر پدیده ای است)مهدوی نژاد و همکاران، 

ودی هر انسان است که هویت فردی او را می سازد. مکانی هویت بخشی از شخصیت وج رضازاده 21

است که خود را با آن می شناسد و یه دیگران می شناساند و در واقع میان فرد و مکان رابطه 

 (.1385ای عمیق تر از صرف بودن یا تجربه کردن آن مکان برقرار است)رضازاده، 

یی را که در آن قرار می گیرند ها ست و گروههر فضا و مکانی، به عنوان یك منبع هویت ا ربانی 22

 (1391هویت می بخشد)ربانی، 

شماعی و  23

 پوراحمد

هویت عبارت است از شخصیت و حقیقت هر شی ء یا شهر که صفات و مشخصات جوهری 

ی هر شهر تحت تاثیر محیط جغرافیایی شامل ساختارهای ها او را در بر می گیرد. ویژگی

ه جغرافیایی شکل می گیرد. البته ساختارهای فرهنگی از جمله تاریخی آن منطق-فرهنگی

حاکم بر هر منطقه جغرافیایی به شدت در هویت شهر تاثیر می گذارد،  ها ایدئولوژی و سیاست

از این رو می توان گفت هویت هر شهر تجلی فرهنگ در محیط است. الزم به ذکر است 

شهرهای زیادی داریم که به ظاهر زیبا  یی دارد. امروزهها هویت شهر با شکل شهر تفاوت

محسوب می شوند ولی از عناصر هویتی تهی می باشند. هویت و شخصیت شهر زمانی معنا 

یی که ریشه در مکان و زمان ها ی خاص شهر نمود یابند. شاخصها پیدا می کند که شاخص

ند)شماعی و دارند و با سنت، عقاید و به طور کلی با دانش و فرهنگ آن جامعه پیوسته ا

 (.1385پوراحمد، 

بهزادفر و  24

 همکاران

تعیین کننده نگرش هر انسان در محیط زندگیش، هویت آن محیط است. هویت است که در 

انسان انگیزه و نشاط ایجاد می کند در فضای بی هویت همه افراد با هم و با محیط زندگی 

 (1387شان بیگانه هستند)بهزادفر و همکاران، 

هویت، مقوله ای ارزشی و هنجاری است که بحث در مورد آن مستلزم ارزش گزاری و موضع  تداییمیرمق 25

گیری هنجاری است. هویت را در حوزه ی واژه شناسی می توان این گونه تعریف کرد: 

هویت به معنای تمییز از غیر و تشابه با خودی ست. هویت پویا از زمان تاثیر می پذیرد و در 

 (1383ضور اجزای متکثر همراه است)میرمقتدایی، عین آگاهی از ح

حبیب و  26

 همکاران

از آنجا که هویت هر شهر برگرفته از هویت مبتنی بر جهان بینی انسان است، می توان گفت 

ی واالی انسانی است و ها که مقوله هویت کالبد شهر موضوعی کیفی و برخاسته از ارزش

مفهوم هویت است که کالبد شهر را شکل داده و به حرکت، پویایی و استمرار واقع در ذات 
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مثابه ماترکی به نسل امروز منتقل کرده است. در واقع سیمای کالبدی شهرهای اصیل هر 

ی اقلیمی و زیست بوم منطقه، ها سرزمینی با جهان بینی خاص، عالوه بر برخورداری از مولفه

رزمین است که در سیمای آن ی مکنون در ذات اجتماع و فرهنگ آن سها نمایانگر ارزش

ی ها سرزمین بازتاب می یابد و شهر را متعلق به یك سرزمین خاص با جهان بینی و ویژگی

 (.1387اجتماعی یك سرزمین می کند)حبیب و همکاران، 

 تعاریف هویت از دیدگاه صاحبنظران خارجی-2-4
 (: تعاریف هویت از دیدگاه صاحبنظران خارجی2-2جدول)

 توضیح رصاحب نظ ردیف

نوربرگ  1

 شولتز

مطالعه مکان را مطالعه ی رویدادها و حوادثی که در آن اتفاق می افتد، می داند و معتقد است 

شخصیت یك مکان یا هویت آن را  ها و بافت ها ، رنگها که مجموعه ای از رخدادها، شکل

و معتقد است  شکل می دهد. او ارتباطی بین معماری، مکان  و هویت فرهنگی برقرار می کند

تجربه ی مکان تجربه ی معنای مکان است و تجربه ی زیبایی در حقیقت تحسین 

 (1382معناست)شولتز، 

در مورد انسان وجود بر ماهیت تقدم دارد. این سخن بدان معناست که ماهیت انسان محتوم  سارتر 2

ار و امکان نیست و بر خالف سایر موجودات خود را در ساختن آن نقش دارد. همین اختی

انتخاب باعث می شود که فقط انسان به طرق مختلف به کیستی خود بیاندیشد. به این ترتیب 

نظم زیستی وی به مبارزه آگاهانه یا ناآگاهانه اش برای تامین هویت شخصی می انجامد)سارتر، 

1377) 

 (1372رایت، هویت چیزی است که هر موجودی به سبب داشتن آن از باقی متمایز می شود) رایت 3

ی شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری ها و زندگی در خیابان ها هویت را در رابطه با فعالیت جیکوبز 4

تعریف می کند. وی معتقد است شهرها امن تر، قابل زندگی تر و پر جاذبه تر می شوند چناننه 

وند)جیکوبز، ی مختلف اختصاص داده شها یشان به ترکیب پینیده ای از فعالیتها خیابان

1374) 

آننه که موجودیت مستقلی برای مکان فراهم می آورد یا فرم مشخص و متمایزی از سایر  لین  5

 (1374ایجاد می کند و به عنوان زمینه ای برای شناخت کلیت آن عمل می نماید)لین ،  ها مکان

ی داند، که مبنای اصلی حیات و روح هر ی بی نام در بناها مها هویت را تجسم کالبدی کیفیتکریستوفر  6
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گذاشت. برای تعریف  ها انسان، شهر، بنا و یا طبیعت بکر هستند، اما نمی توان نامی بر آن الکساندر

هویت در بناها و شهرها می گوید: هویت هر فضا  از تکرار مستمر الگوی خاصی از 

ا بنا بیش از هر رویدادهایی که در آن مکان حاصل می شود، شکل می گیرد. هویت هر شهر ی

 (457: 1381چیز تحت تاثیر رویدادی است که در آن اتفاق می افتد)الکساندر، 

هویت قابلیت تمیز و تشخیص عنصری از عنصر دیگر است. راپاپورت هویت عمومی و  راپاپورت 7

خصوصی را تبیین می کند و معتقد است که باید دو نوع ابزار هویت از یکدیگر تشخیص داده 

هویت خصوصی : تثبیت هویت برای خویشتن و نزدیکان خویش و تنها آگاهان می شوند. 

توانند این نمودها را تشخیص دهند، هویت عمومی: نمودهای این ابزار هویت باید روشن، 

مکرر و شناخته شده باشند. دارا بودن هویت خصوصی به معنای تفاوت برونگرایی است. در 

شتن تشابه درونگرایی است. لذا دارا بودن هویت مستلزم حالی که هویت عمومی به معنای دا

 (167: 1384داشتن دو کیفیت تفاوت و تشابه خصوصیات، به طور همزمان است)فن مایس، 

معتقد است که هویت در محیط، نتیجه ارتباطات متقابل سه جزء است که در داخل یك  ادولف رلف 8

( در محیط، دوم ها دی نمادها)سمبلمجموعه عمل می کنند؛ اول ترکیب ظاهری و کالب

( در محیط)رلف، ها ی قابل مشاهده در محیط و سوم مفاهیم نمادها)سمبلها عملکردها و فعالیت

1391.) 

هویت را یك روند در حال شدن می داند که شناسنامه و عامل شناخته شدن است. هویت عامل  لها استوارت 9

: 1387به حساب می آید)قطبی،  ها روه از سایر گروهشناسایی فرد از افراد، شیء از اشیاء و گ

81) 

هویت طبقه بندی اشیا و افراد و مرتبط ساختن خود با چیزی یا کسی دیگر است. به بیانی دیگر  چارلز جنکز 11

هویت محملی برای قراگیری مشموالت می باشد. همننین می توان از آن به عنوان الیه ورود 

یك اجتماع یاد کرد. علیرغم این واقعیت که هویت در مشابهت ریشه به شامل شدن در  ها پدیده

 (11-2: 1384دارد، همواره به تفاوت نیز مربوط می گردد)تاجیك، 
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research is analytical-descriptive and the data collecting achieved by library method and clustered 

sampling of experts. 
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