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چکیده :
مفهوم گذشته با نگرش و چگونگی درک ما از گذشته ارتباطی مستقیم دارد .هویت سابقه ای طوالنی در مطالعات باستانشناسی دارد آن هنگام انسان
به کیستی و چیستی خود در برابر طبیعت و ماوارای آ ن پاسخ گفت هویت متولد شد.باستانشناسی به عنوان یکی از شاخه های علم انسانشناسی می
تواند نقش مهمی در ارتقای هویت جوامع کنونی ایفا نماید.باستانشناسی در ابعاد مختلف فرهنگی ،سیاسی ،تاریخی واجتماعی با مقوله هویت ارتباط
پیدا می کند.هویت و اصطالحات مترادف آن از پیچ یده ترین مفاهیم در علوم مختلف محسوب می شود به همین دلیل درباره ی این مفهوم در مقایسه
با سایر مفاهیمی که در علوم مختلف مشترک است مطالعات کمتری صورت گرفته است در این مقاله به منظور روشن شدن حقیقت مفهوم هویت سعی
شده با استفاده از مطالعه اسنادی این مفهوم در با ستانشناسی امروز ایران مورد ارزیابی قرار گیرد .تا شاید نتایج به دست آمده در بررسیهای متکی به
هویت امروز ایران به کار گرفته شود این مقاله در نهایت به این نتیجه می رسدکه هویت همواره ریشه در گذشته دارد و با بینش افراد است که هویت
شکل می گیردودر نهایت معنا ومف هوم هویت نشانگر نزدیکی وهم گرایی یکسان به رغم مبانی متفاوت در علوم مختلف می باشد.
واژگان کلیدی :هویت،مطالعات باستانشناسی  ،علوم .
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مقدمه :
مطالعات باستانشناسی نشان می دهد که تغییر و تحوالت جوامع در گذشته و رویدادهای محدود آن ها باعث شده تا انسان ها وجوامع
انسانی واجد هویت نسبتا ً مشخص وتعریف شده ای باشند که کمتر با تغییرات ناگهانی مواجه می شدو بنابراین در طی زمان هویت جوامع
تکامل یا تغییراتی تدریجی داشت(.تقی زاده ،طغیانی) 47: 0931،
بزرگان در حوزه های مختلف علوم اجتماعی در طول تاریخ در مورد مسئله هویت بسیار بحث کرده اند و نظریه های متنوع را ارائه داده اند
که بعضاً در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند که این خود گواهی است بر پیچیدگی و ابهام موجود در مبحث هویت به همین دلیل است که
می گویندمفهوم هویت ازمباحث سهل وممتنع درعرصه علوم اجتماعی وسیاسی است(.قطبی) 41 : 0911،
اما از آنجایی که از یک سو انسان ها همواره در صدد تولید وخلق آثاری منتسب به ارزش ها  ،باورها وآرمان های خود هستند و از سوی
دیگرشهرها یکی از مهم ترین آثار تمدن بشری و جلوه گاه ارزش های مربوط به او می باشند.در بررسیهای باستانشناسی ایجاد فضای
مناسب جهت مطالعه به گونه ای که همه جنبه ها ونیازهای باستانشناس به نحو مطلوب و هماهنگ پاسخ داده داده شود از اهمیت بسیاری
برخوردار است .در این مقاله برآنیم به این پرسش ها پاسخ دهیم که مفهوم هویت در باستانشناسی چیست وبحران های هویتی چه
پیامدهای در باستانشناسی امروز ایران داشته است؟ الزمه پاسخ به این پرسش ها پرداختن به مفاهیم و پاسخ به پرسش های دیگری است
که از جمله آنها می توان به موارد ذیل ا شاره کرد :هویت چیست ؟ مفهوم لغوی هویت چگونه است ؟ هویت در دیگر علوم چگونه به کار می
رود؟و....تمامی این مفاهیم و موضوعات از منظر مکاتب و حوزه های مختلف دارای تعاریف و تعابیر متفاوتی هستند که این امر نیز بر ابهام
بیشتر بحث می انجامد.
روش تحقیق:
از آنجایی که مقاله حاضر تالش می کند مفهوم هویت را در باستانشناسی امروز ایران مورد ارزیابی قرار دهد لذا روش تحقیق مقاله کیفی و
توصیفی وتحلیلی است به طوری که در بررسی موضوع هویت تکیه اصلی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای می باشد و از روش توصیفی
وتحلیلی نیز استفاده می شود  .در بحث شناخت مبانی نظری تحقیق از روش های تحلیلی .استقرایی به منظور ارائه جمع بندی نهایی بهره
برده می شود.
مفاهیم واژه هويت :
هویت یعنی یک مکان یعنی حدی که یک شخص می تواند مکانی را از سایر مکان ها بشناسد یا بازشناسایی کند به طوری که آن مکان
شخصیتی مشخص و بی نظیر و یا حداقل مخصوص به خود باشد (لینچ)0943:031 ،
هویت در فرهنگ معین چنین بیان شده است (آنچه که موجب شناسایی شخص باشد یعنی آنچه باعث تمایز یک فرد از دیگری
باشد)(.معین ،محمد)0933 ،
هویت به معنای آنچه که شخص را می شناساند می تواند مفهوم دیگری نیز در بر داشته باشد .واژه انگلیسی آیدنتیتی (  ) identityمی
تواند این مفهوم را روشن کند که این واژه از سده شانزدهم وارد زبان انگلیسی شد و شکل های دیگرآن در زبان های اروپایی از واژه التین
متاخرایدنیتاس (  ) identitiesگرفته شده است .ایدنتیاس به معنای همان موجود بودن و بر سر هم به معنای همانی مطلق است  .در
ریاضیات معادله ای که به ازای همه مقادیر متغییرهای خود ثابت باشد آیدنتیتی نامیده می شود(.رحیم زاده  ،محمدرضا ) 9: 0943،
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در خصوص معنی و ریشه هویت نیکلسون معتقد است که هویت در اصل واژه ای عربی است و از مصدر جعلی هو که ضمیر مفرد غایب می
باشد گرفته شده است .در حالی که هرچند برخی دیگر معتقدند که کلمه هویت عربی نیست اما برخی مترجمان از استعمال آن ناگزیر بوده
اند آن را از حرف رباط یعنی حرفی که در زبان عربی دال بر ارتباط محمول به موضوع است مشتق کرده اند( .صلیبا ) 344: 0933،
وجو د مفاهیم مترادف یا نزدیک ومرتبط متعدد برای هویت نشان از آن دارد که هویت از اقبال چندین رشته علمی برخوردار است به طوری
که به نظر می رسد همه در این باره حرفی برای گفتن دارند(.دوران ومحسنی)18: 0919،
هویت در علوم مختلف تعابیر خاصی را بازگو می نماید که الزم است تا حدودی با این مفاهیم آشنا شویم در ادامه به بررسی این مفاهیم
می پردازیم.
جدول: 0معنای لغوی هویت در فرهنگ لغات فارسی والتین وعربی(.ماخذ :نگارنده)
فرهنگ لغات التین

فرهنگ لغات فارسی
فرهنگ معین

ذات باری تعالی ،هستی
،وجود

فرهنگ آکسفورد

یکسانی ویگانگی  ،فردیت
وشخصیت

فرهنگ عمید

شخصیت ،ذات،

فرهنگ آریانپور

یگانگی وهمانندی

فرهنگ لغات عربی
المنجدفی العه" واالعالم

حقیقت مطلق شی با شخص
که شامل صفات جوهری آن
بوده وبه حق تعالی منسوب
است

مفهوم هويت در علم روانشناسي:
نظریه های روانشناسان درباره هویت در اوائل دهه هفتاد مطرح شد  .این نظریه ها یکی از مشخصات شخصیت را احساس هویت می دانند
و آن عبارت است از احساسی که انسان نسبت به استمرار حیات روانی خود دارد ویگانگی و وحدتی که در مقابل اوضاع واحوال متغیر در
خارج همواره در حاالت روانی خود حس می کند(.کالین برگ) 00 :0948،
در میان رفتارهای بشری یکی از وجوه تاثیرگذار بر ساحت شهرسازی مقوله روانشناسی است .هویت در واقع همان چیزی است که شخص
به آن آگاهی دارد.در روانشناسی عبارت هویت اجتماعی به کرات استفاده شده که به معنای تعریف شخص از خود در ارتباط با دیگران می
باشد از بعد روان شناسی اجتماعی تعریف خاص تری ارائه می شود وآن عبارت است از تعریف فرد از خویشتن به عنوان عضوی از گروه
اجتماعی در میان گروه های اجتماعی متنوع (.اخوت ،بمانیان )01: 0930،
هویت چیزی نیست که در نتیجه تداوم کنش های اجتماعی به فرد تفویض شده باشد بلکه چیزی است که فرد باید آن را به طور مداوم و
روزمره ایجاد کند و در فعالیت های بازتابی خود نشان دهد( .حبیب  ،نادری  ،فروز انگهر) 04 : 0914،
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جدول: 8نظریه های مطرح شده درباره هویت از دیدگاه روانشناسان(.ماخذ :نگارنده)
افراد

نظريه های مطرح شده

عوامل زير بنايي هويت

نتیجه گیری

درمورد هويت
جرج هربرت مید

هرگاه فرد در گروه متعلق به
خویش قرار گیرد به هویت
دست یافته است

خویشتن افراد در قالب گروه
های اجتماعی

تاکید بر حس ادراک
اجتماعی از خویشتن

یونگ

در نظر گیری خود به عنوان
نقطه مرکزی و وحدت بخش
شخصیت

من وخود

هویت دربرگیرنده فرآیندهای
ساختن خویش وفردیت
یافتن است

اریک فرام

تمایل افراد به داشتن هویت
خاص وکوشش در درک
خویشتن ومتمایز شدن از
بقیه

شناسایی خویشتن

خودشناسی جهت متمایز
شدن از سایر افراد

مفهوم هويت در علم جامعه شناسي :
در این علم تاکید بر هویت جمعی و طبقات هویتی و رابط ه آنها با هویت فردی اهمیت پیدا می کند .این مسئله گونه خاصی از شهرسازی و
معماری را فراهم کرد که در دوره مدرنیسم وحتی پست مدرنیسم تا حدودی مورد توجه بود این تفکر از آلمان آغاز شد و مدرسه باهاوس
تحت تاثیر این دیدگاه شکل گرفت (.نقره کار) 33 :0914 ،
برخی از جام عه شناسان کنش متقابل نمادی هویت راچیزی که در کنش متقابل با سایرین ودر جریان رشد روانی کودک نسبت به آن
آگاهی می یابد تعریف می کنند و به همین دلیل اعتقاد دارند که هویت قبل از آن که پدیده ای فردی باشد امری اجتماعی است( .حبیب ،
نادری  ،فروز انگهر) 04 : 0914،
د ر علم جامعه شناسی نیز مقوله هویت به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های افراد و گرو های اجتماعی از جایگاه با اهمیتی بر خوردار
است و دیدگاه ها و نظریه های مختلفی در مورد آن ارائه شده است .در حقیقت هویت مجموعه ای از صفات و مشخصات است که باعث
تشخیص یک فرد از افرا د  ،یا یک عنصر از عنصر دیگر یا یک شی از اشیای دیگر می گردد و هدف از تعیین هویت  ،پیدا کردن تفاوت
اشخاص و اشیاء از یکدیگر است( .بهزاد فر ) 80 : 0914،
جدول: 9نظریه های مطرح شده درباره هویت از دیدگاه جامعه شناسان(ماخذ :نگارنده)
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افراد

نظريه های مطرح شده

عوامل زير بنايي هويت

نتیجه گیری

درمورد هويت
جورج مک کال

هویت فرد چیزی است که
فرد برای خودش یک
جایگاه اجتماعی خاص قائل
می شود

تصورات خیالی فرد از
خودش در یک جایگاه
اجتماعی

هر هویت یک بخش
قراردادی در اجتماع ویک
بخش منفرد در تخیالت
افراد دارد

کاترین وودوارد

هویت از طریق تشابه
ارزیابی می شود تشابه با
انسان هایی مثل ما و
تفاوت با آنهایی که مثل ما
نیستند

تشابه خودی وتفاوت با
اجتماع

هویت درقالب تمایز از غیر
وتشابه با خود مشخص می
شود

شلدون استرایکر

خود مجموعه ای متشکل از
هویت های مجزا است که
جایگاهی درونی دارند
ودرتعامل اجتماعی تایید
شده اند

خود های مجزا درقالب
تعامالت اجتماعی

هر هویت شباهت خود را
باگروهی از اشیاء وتفاوتش
را از گروهی دیگر نشان می
دهد

مفهوم هويت در علم فلسفه:
هویت در فارسی در آمیختگی زیادی با مفهوم آن در فلسفه و حکمت اسالمی دارد که بدون توجه به آن به دست دادن تعریفی روشن از
هویت ممکن نمی باشد .دیده گاه های اندیشمندان اسالمی درباره هویت در چهار گروه فلسفه مشاء  ،فلسفه اشراق  ،عرفان وفلسفه
صدرایی (حکمت متعالیه ) دسته بندی می گردند .در نزد عرفا مانند محمود شبستری  ،ابن عربی و امام داوود قیصری رومی  ،هویت را
وابسته به ذات الهی و (تجلی او بودن ) است .ودر نهایت حکمت متعالیه مال صدرا که هویت هر موجودی را از نحوه خاص وجود او می
داند.از این رو افراد انسانی را واجد مشخصاتی می داند که به واسطه آنها هریک از دیگری متمایز بوده وتا آخرعمر وحدت شخصیت در آنها
باقی می ماند(. .اخوت ،بمانیان )08: 0930،
هویت از منظر فالسفه غربی در چهار مکتب پدید ار شناسی  ،اصالت وجود  ،ساختار گرایی و شالوده شکنی تقسیم بندی می گردد .پدیدار
شناسی یا به تعبیر دیگر مکتب خود شناسی که با هر خودی بسان یک پدیده برخورد می نماید شمول استعالیی را راه شناخت پدیده ها
می داند  .آموزه اصلی در این دیدگاه بازگشت به خود پدیده هاست .ادموند هوسرل از نظریه پردازان مهم این مکتب محسوب می شود .
مکتب اصالت وجود ،وجود را بر جوهر مقدم دانسته و این امر را منحصر به انسان می داند .از منظر این مکتب نخست انسان هست  ،بعد
تطور می یابد  .آنان عقیده تقدم جوهر بر وجود را به اندیشه های دینی نسبت می دهند  ،به زعم ایشان خداوند ابتدا مجردات را در نظر می
آورد و بعد می آفریند .عموم مردم هم از نظر این مکتب  ،دارای جوهری مشترک به نام طبیعت مشترک هستند  .ژان پل ساتر  ،مرلو پونتی
و هایدگر از فیلسوفان این مکتب محسوب می شوند(.نقره کار ) 30. 31: 0914 ،
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جدول: 7نظریه های مطرح شده درباره هویت از دیدگاه فالسفه غربی(ماخذ :نگارنده)
مکتب

مکتب

افراد

افراد

نظريه های مطرح شده

نظريه های مطرح

عوامل زير بنايي

عوامل زير بنايي هويت

نتیجه گیری

درمورد هويت
ژان پل سارتر

فرد هویت خویش را شکل
می دهد ونباید از این
عامل در مسیر شخصیت
فرد غافل ماند

مرلوپونتی

انسان ساخته عوامل مادی
یا اجتماعی پیرامون خود
نیست بلکه انسان جهان
خود را می سازد

اصالت
وجود
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جوهر عمومی فرد

انسان نخست وجود دارد
سپس این یا آن می شود
انسان باید جوهر خاص
خودش را در خودش
بیافریند

وجود آدمی

وجود انسان به عنوان
شکل دهنده جهان هستی

نتیجه گیری
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شده درمورد هويت

هويت

ابن عربی

هویت به معنای دیدن
او(حق تعالی) در پشت
ظاهر دنیایی است

معنویت الهی

هویت مظهر جلوه وجمال
وتجلی او (حق تعالی )
است که درهمه هستی
جریان دارد

شیخ محمود
شبستری

هویت به عنوان صور
تاریخی در مظهریت اسماء
اهلل می باشد

معنویت الهی

فرهنگ ها وتمدن ها با
تباین ذاتی نسبت به
یکدیگر تجلی اسماء الهی
در طول تاریخ هستند

عرفان

جدول: 0نظریه های مطرح شده درباره هویت از دیدگاه فالسفه اسالمی(ماخذ :نگارنده)
مفهوم هويت در علم فرهنگ:
هویت خاص ذات احدیت است ومراد ازذات،آن امرثابت است ودرمقابل غیریت،مطرح می شود(.داوری اردکانی )03: 0940 ،هویت الگوهای
رفتاری منحصر بفردی است که سرچشمه معنا وتجربه برای مردم است( .کاستلز  ) 88: 0911،وفرهنگ نظام های نمادینی از گنجینه های
شناختی یک اجتماع است که توسط نسل های پیشین استوار گردیده است و تا به امروز دردسترس فردی از آن اجتماع قرار گیرد(.نوالن ،
لنسکی ) 39 : 0911،
هویت فرهنگی در آثار وابنیه باستانی قابل بررسی است .چرا که معماری به آن دلیل شک ل می گیرد تا ارزشها را در خویش بپروراند و
صورتی کالبدی بر آنها متصور شود که اگر چنین نبود معماری سنتی ایران فاقد ارزش می نمود،معماری ابنیه کهن چیزی بیشتر از مشتی
خشت وخاک نمی نمود .هنر ایرانی ،هنری سرشار از نبوغ اصیل ایرانی است و قومی که چنین هنری را بوجود می آورد  ،باید غریزه و
نبوغی از آن خود داشته باشد و هنرش نیز نمی تواند تنها تلفیقی از عناصر برگرفته از فرهنگهای دیگر باشد ( .حقیقت)01 : 0933 ،
جدول: 3نظریه های مطرح شده درباره هویت از دیدگاه فرهنگیان(ماخذ :نگارنده)
افراد

نظريه های مطرح شده

عوامل زير بنايي هويت

نتیجه گیری

درمورد هويت
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معین

آنچه که موجب شناسایی
شخص باشد یعنی آنچه
باعث تمایز یک فرد از
دیگری باشد

شناخت

هویت باعث رسیدن به
شناخت بیشتر در افراد می
شود

کاستلز

هویت الگوهای رفتاری
منحصر بفردی است که
سرچشمه معنا وتجربه برای
مردم است

الگوهای رفتاری منحصر بفرد

هویت مجموعه الگوهای
رفتاری است که با آداب
ورسوم یک جامعه ارتباط
دارد
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مفهوم هويت درعلم باستان شناسي :
واژه  archeologyواژه هلنی است که هیچ ترجمه خاصی را نمی توان به آن نسبت داد  .این واژه از دو واژه "ارکه" و "لوگوس" تشکیل
شده است .ارکه یعنی حاکمیت اقتدار و هم به معنای مبداء است وهم منتهی  .لوگوس یعنی کلمه  ،کالم  ،نطق ،دلیل ،علت ،معرفت،منطق
ومعنا  .البته اینها معنای لغوی لوگوس است و اغلب معنای لغوی چیزی از الیه های بنیادی تر از یک مفهوم نمی دهند .ارکه ولوگوس
معنا ی بنیادی تر از معنای موجود در فرهنگ لغت ها ولغت نامه ها دارد .این دو واژه در هر دوره تاریخی معنای نو به خود گرفته اند .برای
فیلسوفان پیش از سقراط  ،ارکه یک معنا دارد وبعد از سقراط یک معنا ودر دوره مسیحیت معنای دیگری دارد .اما در آغاز رنسانس معنای
دیگری از ارکه ولوگوس را شاهدیم وآن به وجود آمدن باستانشناسی به عنوان یک رشته آکادمیک ،در نسبت با رویکرد جدید بشر به ارکه و
لوگوس است .در رویکرد جدید ،غرب برای نخستین بار موقعیت خود را در تاریخ معنا می کند وبا تاریخ است که خودش را معنا می کندو
نه با عالم باال .در ای ن رویکرد باستانشناسی از یک نظام وحدانی والهی به نظام مدرن وارد شد که این تحول ناشی از انقالبی بود که در
تعریف ارکه و لوگوس بوجود آمد ( .مالصالحی)18: 0914 ،
وقتی انسان بعد از رنسانس از عالم قدسی و الهی می گسلد و فرا تاریخی برای او وجود دارد با حشر باستانشناسانه تاریخ را از نو بنا می کند
و از نو تاریخ را معنا می کند .باستانشناسی یک دانش در میان دانش های دیگر نیست بلکه یک نگاه جدید به ارکه ولوگوس متکثر ،متفرق
و مدفون در تاریخ است .در عصر مدرن غرب به شواهد تاریخی باید براساس باستانشناسی ارکه ببخشد و به آن لوگوس بدهد چرا که انسان
بدون دلیل ومعنا نمی تواند زندگی کند ومی خواهد تاریخ را معنا ببخشد .اما معرفت شناسی طرح پرسشهای بنیادین میکندپرسشهای
بنیادین معرفت شناسی ممکن است برای باستانشناس مسلم وبدیهی باشد .اما باستانشناس با داده های خام ومفاهیم عصری و دوره ای
سرو کار دارد .نکته اینجاست که قبل از رنسانس هیچ قومی دنبال هویت نبود .چون با حقیقت می زیست ولی وقتی حقیقت وجود ندارد به
دنبال هویت می گردد .باستانشناسی به معنای امروزی در منطقه غربی تاریخ با ماده و بی وجودی سروکار دارد .فوکو می گوید تکثر وتفرق
در ذات باستانشناسی است( .مالصالحی ،همان )18:
مولفه های فرهنگی هویت شامل خط  ،زبان وادبیات وآثار باستانی و ...بیانگر نوعی پیوستگی زمانی از گذشته تاکنون است وبیانگر
خصوصیات و توانمندی های باور فرهنگی است که بقای جامعه را تضمین میکند.از سوی دیگر داشتن سابقه تاریخی مشترک که در آن
مردمی مدت زمانی طوالنی را باهم سر کرده ودر غم وشادی هم شریک بوده اند نوعی هویت وتشخص تاریخی به آن می دهد.با توجه به
مولفه های فوق مشخص می شود که هویت می بایست بر اساس بنیادهایی استوار گردد که جنبه فراگیر داشته باشد و تمامی عناصر
مشترک سازنده هویت جامعه را در برگیرد .همچنین جنبه پایدار داشته و در طول چندین هزاره همچنان نقش اساسی در تداوم سرزمینی
وسیاست آن بازی کرده باشد(.حسینی)37: 0931،
مکان می تواند بر انسان تاثیر متقابل گذارد چرا که به واسطه معنایش به ارزش ها و کنش های انسان جهت می
دهد)Walmsley,0331،37).
تردیدی نیست که کشف گذشته ای درخشان درساختن وپرداختن هویت درجهان معاصر نقش مهمی دارد(.دارک) 93: 0943،
هویت در باستانشناسی به گذشته پرافتخار هر ملت می پیوندد و سرگذشت زندگی ویادگار های بشر و وقایع و فعالیت های طوالنی انسان را
به طور دقیق بیان می کند(.معصومی )0: 0919،

8

www.SID.ir

Archive of SID
دومین همایش ملی باستان شناسی ایران -آبان ماه 4931
دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

از آنجا که باستانشناسی می تواند مدارک و شواهد پیشرفت های فرهنگی و صنعتی جامعه ایرانی ادوار کهن را در قالب آثار فخیم وغنی
فرهنگی که حاصل پشتکار و فراست نسل های پیشین ایرانی است  ،آشکار می نماید  ،می تواند ریشه ها و عالیق ملی و فرهنگی ایرانیان را
نیرومند سازد وخودشناسی و خود باوری را در آن ها تقویت نماید (.حسینی)33: 0931،
باستانشناسی می تواند چون آسمانی پهناور تمامی اقوام ونژادهای ساکن ایران را در سایه خود مجتمع سازد  ،زیرا با توجه به یافته های
باستان شناسی وتاریخی اثبات شده که تنوع وتکثر اقوام ایرانی از قدیمی ترین ادوار شکل گیری حکومت ایرانی یعنی دوره هخامنشی به
طور مستمر تا به امروز تداوم یافته است( .احمدی) 81: 0911،
جدول: 4نظریه های مطرح شده درباره هویت از دیدگاه باستانشناسان(ماخذ :نگارنده)
افراد

نظريه های مطرح شده

عوامل زير بنايي هويت

نتیجه گیری

درمورد هويت
کالرک

باستانشناسی در شکل
گیری هویت جوامع معاصر
ونمادهای حکومتهای
جدید نقش مهمی دارد

شکل گیری هویت

با ستانشناسی در شکل
گیری هویت نقش مهمی
دارد

میلر

کشف گذشته ای درخشان
در ساختن و پرداختن
هویت در جهان معاصر
نقش مهمی دارد

شناخت گذشته

شناخت گذشته کمک به
یافتن مفهوم هویت می
نماید

نتیجه گیری :
گسترده بودن نظریه ها درباره هویت نشان از اهمیت آن در علوم مختلف دارد.درحقیقت هویت موضوعی میان رشته ای است واز آنجا که
شناخت مفهوم هویت در یک شهر باستانی مبتنی بر جهان بینی محقق می باشد .بنا براین می توان گفت که هویت موضوعی کیفی
وبرخاسته از ارزش های واالی انسانی است وحرکت وپویایی و استمرار واقع در ذات مفهوم هویت است که کالبد شهر را شکل داده وبه مرور
زمان به نسل امروز منتقل گردیده است .باستانشناسی یکی از بهترین منابع ارتقا هویت ایرانی به شمار می رود .باستانشناس زمانی در
تعاملش برای بررسی یک شهر باستانی امکان باز خوانی رویدادها را می یابد که ارزش های نمادین فرهنگی و اجتماعی را نیز مورد بررسی
قرار دهد .می توان گفت که شهر را هویت می سازد وپس از ساخته شدن یک شهر است که هویت آیندگان در آن نقش می ببندد.بسیاری از
محیط های شهری که به عنوان میراث مشترک شناخته می شوند دارای تفاوت های فرهنگی واجتماعی فراوانی هستند وتوجه
باستانشناسان به هویت محیط مستقل از هویت فرد است .در واقع عاملی را که یک محوطه را با اهمیت می سازد می توان در ویژگی های
هویت مکانی آن محوطه دانست .واقعیت آن است که هویت و هویتمندی به احراز هویت واساساً برخورداری محیط زندگی ارتباط چندانی با
تصویر گذشته نداشته وهیچ تاریخی تکرار پذیر نیست.
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 .00صلیبا ،جمیل ( ، ) 0933فرهنگ فلسفی  ،مترجم منوچهر صانعی دره بیدی  ،نشر حکمت
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