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 و بحران هویت در شهرهای اسالمی شدنجهانی

 2، احمد پوراحمد1منیره حداد حسن آبادی
Mon_hadad@yahoo.com 

 

 

 

 

 چکیده: .1

می باشد، ابعاد و دامنه های این  پدیده جهانی شدناز پدیده هایی که جامعه بشری در حال حاضر با آن مواجه است  

پدیده آنقدر وسیع و گسترده است که تمام شئون زندگی بشری را در عرصه های مختلف علم، تکنولوژی، فرهنگ، اجتماع، 

های اخیر دچار  طی دهه را  ساختار و سیمای شهرهای اسالمی ،در گذر زمانو  سیاست و اقتصاد تحت تاثیر خود قرارداده

های زندگی شهری در های اساسی مواجه ساخته است. از مهمترین چالششهروندان را با چالش نموده و تحوالت شگرفی

روش توصیفی استفاده از منابع معتبر اسنادی و کتابخانه ای و با این تحقیق با . است بحران هویت، موضوع شهرهاییچنین 

نتیجه . ران هویت در این شهرها می پردازدبح سالم و نهایتاًبعاد هویتی شهرهای او تحلیلی به بررسی تاثیر جهانی شدن در ا

بیگانه  و  چالش هویتی جهان اسالم با نفوذ جریان جهانی شدن باعث استحاله فرهنگی و ایجاد هویتتحقیق بیانگر آنست که 

لی به سمت که  فرم ها و فضاهای زیستی، کامال دگرگون شده و با گرایش به هم شکاست. به طوری مغشوش گردیده 

 ایند.الگوهای وارداتی و بیگانه کشیده شده که نوع خاصی از رفتار و فرهنگ را طلب می نم

 واژگان کلیدی: .2

 شدن، هویت، بحران هویت، شهر اسالمیجهانی

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: .3

عوامل باشند. تاسیس شهرها عمدتا ناشی از های فرهنگی و طبیعی خود میها محصول روابط متقابل میان محیطشهر

(. شهر به عنوان یکی از آثار کارکردین انسان 61، 6731گوناگونی مانند مذهب، اقتصاد و مالحظات نظامی است )خیرآبادی، 

شهر اسالمی  سازد.اشکال فضای خاص خود را نمایان میهای گوناگون و فرهنگ و تمدن مربوط به آن بر مبنای جهانبینی

های ارتباطی و عناصر تزئینی های اسالمی، شکلآلاجتماعی است که بر اساس ایده عبارت از نمایش فضایی شکل و ساختمان

(.  در شهرهای اسالمی، نظایر تمدن اسالمی نمود دارد و دارای هویت خاص 66، 6711خود را در آن وارد کرده است )بمات، 

ران و سنت نشات گرفته است)محمدی و فضایی، فرهنگی و تاریخی است که ویژگی های آن در ارتباط با دین اسالم و از ق

تاثیر جهان بینی و فرهنگ جامعه بر شکل گیری شهر و محیط زندگی و به عبارتی تاثیر این عوامل بر (. 52، 6716دیگران، 

در شهر اسالمی،   (.1، 6711چهره و سیمای نواحی مختلف جهان به ویژه شهرها امری پذیرفته شده است )پاپلی یزدی، 

 (66، 6717شود و کالبد، هویت خود را از محتوا اخذ می کند )حاتمی نژاد، دنبال معنا تعریف میشکل به 

اند در گذر زمان و در فرایند جهانی سازی ساختار و سیمای شهرهای اسالمی طی دهه های اخیر دچار تحوالت شگرفته شده

ی آن در شهرها و سپس جریانات پست مدرنیستی اثرات که به عوامل گوناگونی وابسته است. امواج مدرنیسم و بازتاب فیزیک

بسیار مهمی بر ساخت و بافت این شهرها به جای گذارده است. و مشخصه های مکانی شهرها که برخاسته از مجموعه عوامل 

                                                           
 دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران و مدرس دانشگاه.  1

 عضو هیات علمی دانشگاه تهران . 2
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مناسبات  جغرافیایی و فرهنگی و متحول در بستر تاریخی به شمار می روند دچار استحاله شده است و اثراتی منفی بر روابط و

 شهروندان بجای گذارده است.

در واقع جهان اسالم، تحت تاثیر تغییرات عمده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهای غیر مسلمان )عوامل برون زا(  قرار 

گرفته است. این تغییرات سبب ایجاد شیوه های جدید زندگی، ارزش های فرهنگی، الگوها و آرمان ها می شوند ) مرتضی، 

های زندگی شهری در چنین یکی از مهمترین چالش .های اساسی مواجه ساخته استو شهروندان را با چالش (.612، 6733

هویت را در خود جای داده و به این ترتیب هویت، انسان های بیدر نتیجه شهر بیکه  است بحران هویتکشورهایی، موضوع 

درعدم ان هویت در شهرهای اسالمی معاصر نشانه های بحرست. معنا و معنویت را از فضای کالبدی شهر به دور ساخته ا

همخوانی عملکردهای شهری با هم، عدم تناسب فضاها با عملکرد جاری در آنها، ترکیب کاربری های ناسازگار و اغتشاش و 

تطبیق فرم سردرگمی، یکنواختی و عدم پویایی کاربری ها، تسلط بافت شطرنجی و یکسان شدن بافت همه شهرها، عدم 

ظاهری فضا و معنای آن، عدم مفهوم کالبد و معنای آن در فرهنگ اسالمی، نگاه موزه ای و خالی کردن جریان زندگی از 

 فضاهای تاریخی، بی توجهی به بافت تاریخی و یا تخریب آن و ... مشهود است.

بحران هویت  هویتی شهرهای اسالم و نهایتاًبعاد بررسی تاثیر جهانی شدن در ا در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی به

 در این شهرها می پردازیم.

 بیان مساله و ضرورت تحقیق .4

به رغم سهم قابل توجه مسلمانان از جمعیت و منابع مادی جهانی، درحال حاضر سهم آنان از اقتصاد، سیاست، علم و فناوری 

شش کشور مسلمان در سازمان ملل، نمایندگان کشورهای  جهانی چندان قابل توجه نیست. با وجود عضویت بیش از پنجاه و

اسالمی تاثیر چندانی بر تصمیمات جهانی ندارند و حتی مجموعه بزرگتری مانند سازمان کنفرانس اسالمی نیز به دلیل 

 (.63، 6711ای ایفا نمی کند)روحانی، اختالفات درونی نقش بسزایی در مسایل جهانی و منطقه

مهم انرژی در تحوالت سیاسی و اقتصادی جهان، کشورهای اسالمی از ابزار بسیار قدرتمندی در این زمینه با توجه به جایگاه 

برخوردارند، اما متاسفانه در طول دهه های گذشته به دلیل تسلط قدرت های بزرگ بر بسیاری از کشورهای اسالمی، این 

ت حفظ و تامین منافع مشروع خود بهره ببرند. از سوی دیگر به کشورها جز در موارد اندکی نتوانسته اند از این ابزار در جه

نگرفته و مسلمانان به رغم بهره مندی خدمت رشد و توسعه مسلمانان قرار  دلیل وابستگی سیاسی و فساد داخلی، این ابزار در

اوری های علمی و فناز منابع عظیم نفت و گاز، در سطوح پایینی از رشد و توسعه اقتصادی و همچنین در زمینه مسائل 

 (.61، 6711)روحانی، پیشرفته قرار داشته اند 

می باشد، ابعاد و دامنه های این  پدیده جهانی شدنیکی از پدیده هایی که جامعه بشری در حال حاضر با آن مواجه است 

پدیده آنقدر وسیع و گسترده است که تمام شئون زندگی بشری را در عرصه های مختلف علم، تکنولوژی، فرهنگ، اجتماع، 

سیاست و اقتصاد تحت تاثیر خود قرارداده تا جایی که برخی از صاحبنظران آن را به عنوان بزرگترین و مهمترین رخداد تاریخ 

اد کرده اند.اینک تطبیق مداوم نظام شهری به عنوان نظام باز با شرایط و تحوالت نوین بیرونی ایجاب می کند تا بشری ی

عرصه جهانی شدن به نقش آفرینی نیروها و عواملی که بر سازمان فضایی و نظام موثرند بیش از پیش توجه گردد)ابراهیم زاده 

بینی جدید )جهانی شدن( ذوب هویت شهرهای اسالمی صورت پذیرفت که گیری جهانلذا با شکل (.6، 5161و همکاران، 

شان با سایر جوامع، آرمانها و تمامی موضوعات مرتبط با شهر و اهل شهر، باورها و اعتقاداتشان، شیوه زیست مردم، نوع ارتباط

لذا از آنجایی که از یک سو ه است. شان، نوع تفکر و جهانبینی شان را تحت تاثیر قراردادالگوهای زندگیشان، رفتار وفرهنگ

یگر شهرها یکی دهای خود هستند واز سوی ها، باورها و آرمانانسان ها همواره در صدد تولید و خلق آثاری منتسب به ارزش

از مهمترین آثار تمدن بشری و جلوه گاه ارزش های مربوط به او می باشند. همواره بین هویت و بحران هویت ساکنان شهرها 

کالبد شهرها و فضاهای آنها رابطه ای دوسویه وجود دارد. به طوری که هم هویت و بحران هویت انسان ها بر فضاهای  و 

شهری موثر است و هم هویت و بحران هویت شهرها و فضاهای آنها می تواند بر ساکنان آن شهرها تاثیر داشته باشد. اهمیت 

ا مورد توجه مدیریت شهری واقع گردد، زیرا یکی از ارکان مدیریت موضوع طلب می کند که هویت و بحران هویت شهره

روانی  -شهری فراهم آوردن زمینه و فضای مناسب زیست انسان به گونه ای است که همه جنبه ها و نیازهای معنوی و روحی

حران هویت با هدف تحقیق در راستای شناسایی باهمیت  و فیزیولوژیکی انسان به نحو مطلوب و هماهنگ پاسخ داده شوند،
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احیای هویت در دوران معاصر در شهرهای اسالمی را متناسب با نیازهای مادی، معنوی ساکنان و ... را بیش از پیش ضروری 

 . سازدمی

 معرفی قلمرو تحقیق .5

رگیرنده جهان اسالم اصطالحا به سرزمینهایی گفته می شود که بیشینه مردمان آن پیرو دین اسالم باشند. جهان اسالم در ب

 مناطق زیر است:

 کشورهای عربی -

 در خاورمیانه غیر عرب: ایران و ترکیه. -

در آسیای میانه و جنوب آسیا: افغانستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، بنگالدش، مالدیو و  -

 بخش هایی از قزاقستان و هندوستان.

 ی.در آسیای جنوب شرقی: اندونزی، مالزی، برونئ -

 در قفقاز: جمهوری آذربایجان، چچن و داغستان. -

 در اروپا: بوسنی و هرزگوین، آلبانی، شبه جزیره کریمه. -

 در آفریقای غیر عربی: مالی، نیجریه، سومالی، سودان )ویکی پدیا، دانشنامه آزاد(. -

آسیا تا غرب آفریقا گسترده های وسیعی از شرق جهان اسالم با داشتن بیش از یک پنجم جمعیت جهان، کشور و سرزمین

دهدکه به ویژه در چند دهه اخیر به مثابه یک هویت واحد شده است، مجموعه متنوع و درعین حال توانمندی راتشکیل می

بیش از آنکه بیانگر یک موقعیت جغرافیایی باشد، معرف هویت بیش از یک و نیم میلیارد « جهان اسالم»مطرح شده است. 

آیین و دینی مشترک هستند. آنچه که این جمعیت عظیم را علیرغم اختالفات نژادی، قومی و زبانی به  انسان است که دارای

دهد، اعتقادات مشترک آنها نسبت به خدای واحد، قران، پیامبر گرامی اسالم و دستورات و احکامی است که یکدیگر پیوند می

 (.63، 6711ست)روحانی، خداوند توسط پیامبر و در قران کریم آنها را تبیین کرده ا

از لحاظ جغرافیایی می توان گفت پیروان اسالم در قاره های مختلف جهان حضور دارند. قاره آسیا بیش از یک میلیارد 

میلیون مسلمان در  51میلیون مسلمان ساکن آفریقا هستند. بیش از  716مسلمان جهان را در خود جای داده است. حدود 

ن مسلمان در روسیه به سر می برند. همچنین حدود یک و نیم میلیون مسلمان در آمریکای التین و میلیو 53اروپا و بیش از 

 (.63 قبلی،میلیون مسلمان در آمریکا و کانادا زندگی می کنند) 1

 

 
 (5، 9831)شفقی وهمکاران،  مآخذ: –جمعیت مادرشهرهای جهان اسالم  
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 نقشه کشورهای اسالمی در جهان

 http://i.infopls.comتصویر: منبع 

 

ها مسلمانی که در نقاط مختلف زندگی میکنند، تنوع زبانی در جهان اسالم به دلیل وسعت سرزمین های اسالمی و میلیون 

بسیار زیاد است. زبانهای عربی، فارسی و ترکی از زبان های مهم در جهان اسالم محسوب می شوند. همچنین تعداد زیادی از 

عیت مسلمانان که در کشورهای درصد از جم 61کنند. حدود مسلمانان در کشورهای پاکستان و هند به زبان اردو تکلم می

، 6711گویند )روحانی، زبان ماالیی سخن می کنند، به اندونزی و مالزی زندگی می

63.) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

کشورهایی وجود دارند که مسلمانان به صورت اقلیت درآنها زندگی می کنند. در این عالوه بر این، در کنار کشورهای اسالمی، 

خصوص، برخی نظیر مسلمانان چین و بالکان از قرن ها پیش در این مناطق ساکن بوده اند و گروهی دیگر از مسلمانان نیز به 

 صورت مهاجر درکشورهای اروپایی و امریکایی زندگی می کنند.

مهم مکتب اسالم که در آیات و روایات به آن اشاره شده، این است که اسالم منحصر به قوم، زبان، ملیت و  یکی از امتیازات

 61جغرافیایی خاصی نیست و دین جهانی به شمار می آید.از همین رو ملل مسلمانان از نژادهای مختلف تشکیل شده اند. در 

قلیت های دیگر نژادی نظیر کردها نیز در کشورهای عربی چون عراق کشور اسالمی، اکثریت با نژاد سامی وعرب است. البته ا

و سوریه حضور دارند. در کشورهای آفریقایی عرب زبان نیز جمعیت های بربر دیده می شود. در میان کشورهای مسلمان قاره 

دگی می کنند، زرد است و کشور دارای اکثریت سیاه پوست هستند. منشاء نژادی برخی از مسلمانان که در آسیا زن 66آفریقا 

ها، آریایی ها و تاجیکها، افغانشامل تیره هایی نظیر مغولی تاتار، زرد ماالیایی و زرد اندونزیایی می باشند. منشاء نژادی ایرانی

کشور اسالمی است که  21های سند و پنجابی هستند. جهان اسالم شامل است و مردم پاکستان از نژاد سفید و تیره

 ترین آنها، اندونزی و کم جمعیت ترین آنها مالدیو است.پرجمعیت 

ترین های اسالمی از شمار غنیعالوه بر ویژگی جمعیتی، به لحاظ جغرافیایی، زیست محیطی و ذخایر طبیعی نیز سرزمین

های متمادی، جهان ها باعث شده است تا در طی قرنهای این سرزمینروند. امکانات و ویژگیمناطق کره زمین به شمار می

اسالم نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در صحنه روابط بین الملل ایفا کند. کشورهای اسالمی منابع انرژی جهان را که شاهرگ 

حیاتی نظام صنعتی به شمار می آید، در اختیار دارند و به لحاظ جغرافیایی و استراتژیک نیز کشورهای اسالمی بر بسیاری از 

 (.63، 6711های بزرگ مانند خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای سرخ و کانال سوئز احاطه دارند)روحانی، دریاها و آبراه 

 مبانی نظری: .6

 شهر. 4-1

به عنوان تجلی گاه ارزش ها و معائیر فرهنگی و شکل گرفته بر پایه آرمان ها و اصول جهان بینی اهل  شهربطور اجمال 

خویش، معانی و ارزش هایی را به انسان القا می نماید که همین ارتباط محیط و انسان را نیز می توان به عنوان جنبه ای از 

ی شهر و تماس با آن عالوه بر ظواهر ملموس و مشهود مادی، معنایی را حیات تلقی نمود. در واقع انسان با قرار گرفتن در فضا
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ادراک می کند که این ادراک بسته به زمینه فرهنگی و حیات انسان شامل درجات متفاوتی می باشد )ضیابخش و همکاران، 

6715 ،7.) 

 انسانی در محیط جغرافیایی است.شهر پدیده ای سرزمینی، تکوین یافته در تاریخ، حاصل فرهنگ و جلوه فضایی نقش های 

ای است که جمعی از انسانها در غرافیایی کمال یافته و تعریف شدهگوییم که شهر محدوده جدر تعریف شهر به طور عام می

کنند و می توانند پاسخ همه نیازهای زیستی ملزم به رعایت آن هستند زندگی میآن مطابق قوانین و مقررات که همگان 

 (.5331، 6715(.)مقدس و خاقانی، 2، 6715بیابند ) نقی زاده،  خویش را نیز

 شهر اسالمی. 4-2

شهر اسالمی  مارائه می گردد. برطبق نظر صاحبنظران مفهو شهر اسالمیطیف وسیعی از تعابیر و تفاسیر در مورد اصطالح 

است. شهر اسالمی در اصطالح هویت  بر این اساس است که اسالم یک نظام ارزشی کامل با تمامی الگوها و کرامات انسانی

 (.5336، 6715فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ساکنان خود را بازگو می کند) مقدس و خاقانی، 

متفکران اسالمی شهر اسالمی را نمایش فضایی شکل و ساختمان اجتماعی می دانند که بر اساس جهان بینی اسالمی شکل 

تعریف می شود. شاید اصلح آن باشد که تعبیر شهر اسالمی منوط به وجود شهری می گیرد. در شهر اسالمی فرم به تبع معنا 

 (. 13، 6731گردد که مبانی نظری و طراحی و ساخت آن از متون اسالمی نشات گرفته باشد ) نقی زاده، 

 ویژگی های کالبدی شهرهای اسالمی. 4-2-1

ر دشوار است، در هر حال می توان با دقتی مناسب اگرچه یافتتن خصوصیات کالبدی مشترک شهرهای جهان اسالم بسیا

 برخی از خصوصیات مشترک میان این شهرها را وصف کرد:

 های مذهبی و غیر مذهبیان تفاوت های ساختاری بین معماریفقد -6

فقدان سلسله مراتب حجمی در مقیاس شهری؛ اگر چه مساجد اصلی خصوصا در شهرهای مهم بسیار بزرگ بودند و در  -5

بقیه ساختمانها خودنمایی می کردند، بازاراها، برای مثال، به رغم گسترش بسیار چشمگیرشان، از نظر تناسبات و میان 

عناصر تشکیل دهنده تفاوت چندانی با ساختمانهای مسکونی نداشتند. در شهرهای قرون وسطایی قصر حاکم، 

نی هر کدام از تناسبات و ترکیب بندی و ساختمان شهرداری، خانه های اشرافی، کلیسای جامع و خانه های مسکو

مقیاس های متفاوتی برخوردار بودند. خط آسمان در شهرهای اسالمی اغلب افقی و فقط مناره ها و گنبدها تا حدی به 

 (.373، 6715آن تنوع می بخشید)نصر، 

جه بود، مجموعه های پیوستگی شبکه شهری؛ گذشته از بافت مسکونی که بسیار فشرده و بدون فضاهای خالی قابل تو -7

مذهبی نیز که از عناصر تیپ شهرهای اسالمی به شمار می آیند، به صورت بسیار فشرده و  -خدماتی -بزرگ تجاری

 را تشکیل میدادند.« درو ن پیوسته»همگن ایجاد می شدند و اغلب یک 

اغلب رو به درون داشت و  ی مسکونی وخاص،برتری چشم انداز درونی بر چشم انداز بیرونی، نمای اصلی ساختمانها -1

 تر بود.های اشرافی، حمام ها، مساجد و ... عموما از داخل بسیار محسوسعظمت خانه

خم ایجاد شد. کوچه بم بست عمداً پر پیچ و تر میتر و پیچیدهاین شبکه از اصلی به فرعی پیچیدهشبکه پیچیده معابر؛  -2

خطی بود. در ادراک بصری تدریجی و تجربه فضایی می بر اساس ی اسالالگوی )البیرنتی( معابر در شهرهاشدند. می

 (.373، 6715)نصر،  شهرهای اسالمی، نه احجام، که مسیرها خوانا بودند

فقدان شبکه خیابان؛ این مساله خود نشان دهنده این واقعیت است که تصاحب فضای بیرونی شهری به عنوان تداوم  -1

در طول تمدن اسالمی حفظ شد و به  -« قلعه یا پناهگاه خانواده»  -خود فضای داخلی خانه به مفهوم پیش تاریخی

ها نیز همیشه رو به درون باقی ماند. در مورد سازمناندهی فضایی احجام ساختمانی و معابر ین سبب نمای اصل خانههم

ه به مرحله در طول باید افزود که شهر اسالمی فاقد نظم نیست ولی نظم آن بیولوژیک است. هندسه و نظم شهر مرحل

رشد آن تعیین می شد، در شهرساز ی اسالمی ریتم مهم تر از هندسه ایستای اقلیدسی است. ادراک زیبایی شناختی 

 نیز معروض زمان است.

که نماد جهان متمرکز و خالصه شده در عناصر  -برتری فضای تهی نسبت به بیان حجمی؛ در این نظام شهرسازی، خانه -3

گیری اندام وار اربه بافت شهری شکل می داد. بافت شهری از کنار هم قر -یهان شناختی آن بوداصلی کاربردی و ک

فضاهای مسکونی به وجود می آمد. عنصر سازمان دهنده فضای خانه نیز حیاط مرکزی بود. بنابراین به دلیل اهمیت 
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تار معماری، می توان ادعا کرد مسیر نسبت به حجم و نقش مهم فضاهای خالی حیاط های مرکزی در سازماندهی ساخ

تر و مقدمتر بر ایجاد فضاهای توپر احجام ساختمانی ل یافته اند بسیار مهمکه ایجاد مسیر و گره از فضاهای تهی تشکی

 (.373، 6715بود)نصر، 

 سیمای شهر اسالمی. 4-2-2

اند. در چنین فضاهایی و شادابی بوده رای روحیه سرزندگیفضاهای شهری سنتی اسالمی، به واسطه حضور پایدار شهروندان دا

های ها و عرصهاز نوعی نظارت شهروندان بر محیط تعامالت سازمانده اجتماعی و مراودات شهروندی، امکان برخورداری

گردیده است. در صورت تعقل مکانی، هویت شهر را موجب میعمومی را فراهم می آورده است.همین تعامالت اجتماعی و 

مواجه می شود. تعلق مکانی، به معنی رابطه هم پیوندی میان « بحران هویت»تباط مابین فردو فضا، شهر با تداوم عدم ار

 انسان و محیط، از تبعات احراز هویت است.

 معنای هویت:. 4-3

، در طی فرایند جهانی شدن و جهانی سازی عصر کشورهای اسالمیهویت یکی از مهمترین مسائل و چالشهای پیش روی 

است که تعاریف متعددی از این واژه به عمل آمده است . هویت پاسخی است به پرسش در خصوص چیستی و یا  حاضر

هویت عبارت است از تشخص و همین معنی میان در زبان انگلیسی می باشد.  IDENTITYکیستی موجودات و معادل کلمه 

(. هویت در رهیافتی 51313 ،6735ردد ) دهخدا، حکیمان و متکلمان مشهور است. هویت گاه بر وجود خارجی اطالق می گ

به کار می رود. معنای دیگر هویت، که عالوه بر برخی رهیافت های فلسفی بر فهم  "هستی و وجود"فلسفی، به معنای 

 است. "ماهیت یا تشخص "عمومی و عامیانه آن هم استوار شده 

 گیرد:مورد بررسی قرار می در ذیل دیدگاه اندیشمندان مختلف در باب هویت به طور مختصر

 لینج

کند. هویت یعنی حدی که یک شخص در کتاب سیمای شهر هویت را در معنای بسیار ساده یعنی مکان تعریف می

ای که شخصیتی منحصر توانند یک مکان را به عنوان مکانی متمایز از سایر مکانها مورد شناسایی قرار دهد به گونهمی

 به فرد داشته باشد.

 کند که ارتباط طبیعی و منطقی بین فرد و محیط حاصل شده باشد.هویت در محیط فرهنگی تجلی می الکساندر

 بور روالت
شود و حس های کوچک و بزرگی است که باعث بازشناختن یک مکان و خوانایی محیط میهویت همان تفاوت

 آورد.دلبستگی و حساسیت به محیط را به وجود می

 ولف

. ترکیب ظاهری و 6یط نتیجه ارتباطات متقابل سه جز است که داخل یک مجموعه عمل می کند: هویت در مح

ها( . مفاهیم نماها )سمبل7های قابل مشاهده در محیط  . عملکردها و فعالیت5ها( در محیط کالبدی نماها )سمبل

 در محیط

 فرهنگ معین

ماهیت با اصالت، شخصیت، ذات باری تعالی، معادله در تعریف هویت واژگان تشخیص، عامل شناسایی، تشخص، 

جوابگو برای تمام مقادیر، عامل تداوم در طول زمان، وحدت یکسانی، یکی بودن، وحدت و این همانی و ... را بکار 

 اند.برده

 آنچه که کسی یا چیزی هست، همان بودن. نامه آکسفوردلغت

 باشد.یک شناسنامه و عامل شناخته شدن میهویت یک روند درحال شدن است که  استورات هال

 لینچ 
. کارکرد دوم 5توان آن را حس تشخیص نامید و . کارکری که می6برای هویت دو کارکرد مهم در نظر می گیرد: 

 برای هویت محیط، عملکرد عاطفی هویت محیط است.

 راپورت

داند که در شرایط خصوصیتی از محیط میهویت قابلیت تمیز و تشخیص عنصری از عنصر دیگر است. وی هویت را 

کندو این خصوصیات می تواند خصوصیات فیزیکی محیط یا فعالیتهای خاص جاری در محیط یا مختلف تغییر نمی

 عملکردهای یک محیط باشد.

 کالن
هیز از بر اهمیت تفاوت در هر محیط با سایر محیطها تاکید دارد. او هویت را توجه به شخصیت فردی هر محیط و پر

 کند.های خاص هر محیط تعریف مییکنواختی و تشابه محیطهای شهری از طریق به جلوه درآوردن ویژگی

 بندی اشیاء و افراد و مرتبط ساختن خود با چیز یا کسی دیگر است.هویت طبقه چارلز جنکز

پور و ابراهیم) ،(612، 6731(، )لینچ، 613، 6737(، ) برزگر، 651، 6731زاده، (، )نقی667، 6731برگرفته از : )توالیی، 

 ( و ...2553، 6711، )معین، (6311، 6715پور، طالب
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گفته می شود تنها پدیده ای که دغدغه هویت دارد، انسان است. اصوال هویت یک پدیده، امری انتزاعی و منفک از سایر 

موضوعات مرتبط با آن پدیده نیست. مثال هویت شهر با همه موضوعات مرتبط با شهر و با موضوعات عدیده ای از جمله: با 

مردم، نوع ارتباطشان با سایر جوامع، آرمان ها و الگوهای زندگی شان، رفتار و  اهل شهر، باورها و اعتقاداتشان، شیوه ی زیست

 (.7، 6715فرهنگ شان و با نوع تفکر و جهان بینی شان مرتبط و غیر قابل تفکیک است )ضیابخش و همکاران، 

ذ شده و به طور مستقیم اگر مبانی فکری و به تبع آن شیوه زیست و اصول شکل دهنده فضا و مبانی طراحی از بیگانگان اخ

مالک عمل قرار گیرند، به تدریج استحاله هویتی و فرهنگی رخ خواهد داد. اما اگر تعامالت با سایر جوامع در پرتو جهان بینی 

 و فرهنگ خودی رخ دهد، تثبیت و تقویت هویت را در پی خواهد داشت. 

 
 

 

 که مهم ترین آنها عبارتند از :احراز هویت نتایجی دارد 

 این همانی با فضا: وقتی ذهنیت فرد از فضا به عینیت تبدیل می شود. -6

تعلق مکانی: رابطه هم پیوندی میان انسان و محیط که گاهی از سطح تجربه های احساسی، شناختی و فردی می گذرد و  -5

 با احساس مشترک جمعی در محدوده های فضایی وسیع تر گره می خورد.

تعلق خاطر: وقتی تعلق مکانی انسان تحت تاثیر عواملی از جمله خاطره در مکان و زمان و تداعی آن قرار گیرد، تبدیل به  -7

 تعلق خاطر می گردد.

و بحران هویت مکان نیز در صورتی حادث می شود که هویت مکان با هویت آرمانی اهلش ناسازگار باشد، به طوری که 

ی و معنایی آن برای اهلش و حتی برای دیگران که از بیرون نظاره گر هستند حامل پیام و شاخصه های کالبدی، عملکرد

 (.316، 6715معنایی متناسب با آنچه که از آن مکان و ساکنان آن انتظار می رود نباشد. )نصر، 

 هویت شهری:. 4-3-1

ده اند که منجر به تعریف مفاهیم بزرگتری ای برخوردار بوشهرها و فضاهای شهری گذشته از استقالل، شخصیت و هویت ویژه

گیرد جز های کنونی ما در ذهن عموم شکل میاند؛ در حالیکه آنچه اغلب شهرهروندی گشتهچون تعلق خاطر و حس ش

دانیم شهر جایی است که تعامالت شهری ات، پارک ها نیست. همانطور که میراای از ساختمانهای بلند، خیابانها، ادمجموعه

به وقوع می پیوندد و مردم آن شهر، حس شهروندی نسبت به شهر خود دارا می باشند. به عبارتی آنچه شهر را می در آن 

ژگیهای منحصر بفردشان. بنابراین با تمام سالیق و ویخود شهر هستند بلکه مردم  .سازد، ساختمانهای عظیم و پارکها نیستند

نظام شهرسازی و معماری با یافتن تناسب با معیارهای  ریم در حقیقتباز آن به عنوان هویت شهری نام مین چیزی که آ

 (.1، 6715شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان است )حسینی، 

تا قبل از انقالب صنعتی، شهرها برای رفع نیازهای اولیه بنا به ضرورت های اقتصادی، تدافعی، تجاری، کشاورزی، طبیعی و ... 

محیط شکل می گرفتند که این امر باعث تنوع در معماری و ساختار شهری شهرهای مختلف می شد. ولی  در قالب ارزشها و

پس از انقالب صنعتی، که تحوالت علمی و گسترش ارتباطات باعث غلبه دنیای مدرن بر جوامع غربی شد، جنبشی در اوایل 

پدیده هایی همچون جهانی شدن و فرهنگ  قرن بیستم حرکت شهرها را به طرف متحدالشکل شدن به جریان انداخت.

 (823، 9831زاده، مآخذ: )نقی
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و غالب شدن کارکردگرایی در شهرسازی به جدایی انسان  6111جهانی در قابل وحدت و گسترش ارتباطات در نظریات دهه 

از محیط و پدیدار شدن طرح های شهرسازی ناشی از جنبش مدرنیسم انجامید که باعث شد شهرها از چارچوب و پایه های 

صله بگیرند. این مسائل باعث شد تا نظریه پردازان طراحی شهر، پس از طی مراحل ابتدای شهرسازی، مراحل اولیه خود فا

اولیه رشد طراحی شهری و اقدامات مقابله جویانه با میراث فرهنگی و محیط حاصل از تفکرات ناشی از جنبش مدرنیسم، 

 .(613، 6733ح کنند )کمیلی، بحث حفظ و نگهداری ارزش های به جا مانده از گذشتگان را مطر

و عقیده دارد نوسازی شهری عصر حاضر از نظر  مامفورد نیز مساله اصلی شهرسازی مدرن را هویت شهری می داند

معماری و اجتماعی بدون شخصیت است و شهرهای امروزی به توده هایی مشابه تبدیل شده اند. کریر شهرهای قرن بیستم را 

 (3، 6715عتقادات مذهبی و استاندارد شدن هنر را عامل بی هویتی معرفی می کند. )حسینی، بی هویت می خواند و ضعف ا

هویت شهری پیوستاری کمی و کیفی، ذهنی و عینی، ماده و معنی، نمادین و غیرنمادین، دارای بعد زمانی و مکانی، قابلیت و 

تعلقات خاصی به آن دارند و برای به کاربستن  قدرت دعوت کنندگی و تشخص بخش محیط در ابعاد گوناگونی است که افراد

آن کوشش می کنند قدرت بروز و ظهور آن را دارند، در زمان حال و گذشته ریشه دارد و در آینده به اشکال گوناگونی پدیدار 

 (.1، 6715می شود. )حسینی، 

 ررسی کرد:به طور کلی هویت فضای شهری را می توان در سه بعد شکلی، معنایی و اجتماعی شهر ب

 کالبدی شهری از ابعاد مهم هویتی شهر است. -ابعاد شکلی: بافت کالبدی و ساختار مکانی -6

ر برای سنجش شکل خوب شهر ابعاد معنایی: یکی از معیارهای هفت گانه ای که کوین لینچ درنظریه شکل خوب شه -5

و نقشه آن نیست بلکه شهر بر پایه است. به باور لینچ معنای شهر تنها در محدوده کالبدی « معنی»کند مطرح می

 زندگی ساکنان آن، دیدگاه آنان نسبت به شهرشان و زندگی شهری معنا می یابد.

ابعاد اجتماعی:  اساسا هویت شهری توسط فرهنگ شهری و خرده فرهنگ های متعلق به آن در بستر تاریخ و در دل  -7

گیرد ) قلعه  ند تحوالت اقتصادی و سیاسی آن شکل میساختار اجتماعی وسیع تری که جامعه را در بر میگیرد در رو

 (.22، 6715کالنتری، نویی و

 هویت در شهر اسالمی. 4-3-2

هویت در شهرهای اسالمی در دارا بودن وحدت، مفهوم امت، زیبایی، توحید و معیارهایی از این دست متجلی می شود. این 

تاثیر متقابل آن بر فرهنگ و ارزشهای فرهنگی توجه نماییم زیرا که هویت اهمیت خود را در جایی دو چندان می کند که به 

 (.5337، 6715هویت شهر بر فرهنگ جامعه، شیوه زیست و فعالیت های انسان تاثیر مستقیم داد) مقدس و خاقانی، 

یط مختلف های مستقل و بومی انسان در شراشود. با فرهنگآن چیزی که از آن امروز به عنوان فرهنگ جهانی یاد می

جغرافیایی مورد تهدید واقع شده است. اگر چه به ظاهر فرهنگ جهانی برای انسان معاصر در نظر گرفته شده است، اما می 

ای و تمثیلی قادرند اساسی ترین سواالت د. فرهنگ های بومی بر بار اسطورهتوان پاسخ گویی به ابعاد مهم زندگی او را ندار

 (.6311،  6715گی و هدف آن پاسخ دهند)ابراهیم پور و طالب پور، انسان معاصر را در خصوص زند

فرهنگ و تمدن هر سرزمین، عمیقا از مذهب و اندیشه های معنوی آن، متاثر بوده و این تفکر همواره عینیت کالبدی خود را 

و سازندگان بناها (. مذهب تصویری مشخص از عالم هستی ارائه داده 66، 6731در معماری تجلی بخشیده است )معظمی، 

لذا هویت در شهرهای اسالمی تجلی کالبدی اندیشه، جهانبینی سعی می نمودند این تصویر را در ساختمان خود نشان دهند. 

 باشد.و ارزشهای فرهنگی ساکنان شهر می

 بحران هویت. 4-4

نتوانسته است رابطه ای ماندگار با  بحران هویت انسان معاصر، متوجه مکانی است که"می توان موضوع هویت را از دیدگاه که 

انسان برقرار کند و در نتیجه آن در پی یافتن مکانی برای آرامش و احساس امنیت انسان بی مکان محیط اطراف خود را مدام 

، مطرح کرد. از تبعات مکان های بی هویت، از دست دادن امنیت و آرامش می باشد ) "مورد دخل و تصرف قرار می دهد

 (. 2، 6731 رضازاده،

انسان بر مبنای ادراکی که از واقعیت ها یا پدیده های محیط دارد، یک عینیت را برای خویش تعریف می کند. در حالی که بر 

اساس تجربیات فردی و جمعی خود از گذشته و حال، دارای تصویر ذهنی از پدیده ای که با آن مواجه می شود نیز هست. در 

 نیت مزبور با تصویر ذهنی و امتداد این انطباق در آینده است.حقیقت هویت انطباق این عی
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 انسان برای برقراری جنین انطباقی انسان عمدتاٌ سه راه حل را برمی گزیند: 

 دخل و تصرف در محیط در جهت انطباق با تصویر ذهنی اش -6

 تطبیق دادن خود با محیط -5

 بریدن از محیط -7

انطباق نسبی عینیت با تصویر شود در صورتیکه فرد موفق به اد میحران هویت یحالت سوم، اتفاقی است که از آن با عنوان ب

داند. تشخیص د و عینیت مذکور را واجد هویت میگردد. در اینجاست که خواش شود، تشخیص هویت ممکن میذهنی

، 6737کاهد )قاسمی، می تنش روانی در مواجهه با عینیتهویت، یک پدیده را به موجودی آشنا و خودمانی تبدیل کرده و از 

11.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 (11، 6737)قاسمی، ماخذ: 

توان آنها را به تئوری های  در زمینه بحران هویت و شکل گیری آن دیدگاههای زیادی وجود دارد که در یک تقسیم بندی می

ناختی و جامعه شناهتی دسته بندی کرد. نوع متغیرهای مستقل ) عوامل شکل گیری بحران هویت( و متغیرهای وابسته  روانش

این دو حوزه متفاوت است. در حالی که روان شناسان در پی عوامل شکل گیری بحران هویت فردی  )بحران هویت( در

هستند، جامعه شناسان به عوامل اجتماعی موثر در حران هویت فردی و اجتماعی می پردازند. به طور بسیار مختصر دو 

رشته جامعه شناسی اشاره کرده و این مساله دیدگاه یعنی نظریه اریکسون در حوزه رووان شناختی و گیدنز و یارانش در 

 بسیار حساس و ضروری را از این دو دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار می دهیم.

 
 
 

 

 عینیت تصویر ذهنی

 تشخیص دراثر انطباق عینیت و تصویر ذهنی

 هویت

 گیری هویت مکانیفرایند برآورده شدن توقعات و شکل

 احزار هویت مکان مخدوش شدن هویت

 بحران هویت 

 تبعات هویت هویتی فرداحساس بی

 همانیاین
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 اریکسون

ها را گاه شکل میگیرد. اگر زندگی انسانهای اولیه هویت در دوران زندگی به طور ناخودآبنظر وی پایه

مرحله نوجوانی مرحله هویت در برابر اعتشاش است. بندی کنیم، از نظر وی به هشت مرحله طبقه

-ا  ناتوانی شدید و دودلی درتصمیماریکسون معتقد است که در در هنگام بحران هویت، نوجوانان ب

گیری، احساس جدایی و پوچی درونی، ناتوانی فزاینده در برقراری ارتباط با دیگران، اختالل در عملکرد 

احساس فوریت برای انجام کار و یا انگاشت منفی از خود مواجه جنسی، اختالل در زمان به صورت 

است. این همه احساسات و گرایشات منفی او را آماده پذیرش انواع رفتارهای کاذب و عاریتی نموده و 

برای ارضا و اختفای احساسات و گرایشات منفی خود به سیکار، مواد مخدر، مشروب، بی بند و باری و 

 می آورد.انحرافات جنسی روی 

 آنتونی گیدنز

می باشد که از سه عامل اعتماد  "خود"آنتونی گیدنز معتقد است هر فرد دارای یک هسته اولیه به نام 

یادین خود از طریق عادی بنیادین، ویژگی های فردی و جامعه پذیری شکل می گیرد. قسمت اعتماد بن

رد از کنش منفی خود بر تعداد آمیز فها، توانایی عقالنی کردن امور و تفسیر موفقیت شدن تماس

-جه بر هویت اجتماعی فرد تاثیر میهای موفقیت آمیز خود، انگیزه برای کنش بعدی و در نتیکنش

های ظاهری و روانی است، از طریق تفسیر های فردی که خود شامل ویژگیگذارد. از طرف دیگر ویژگی

میز دیگران از کنش وی و توانایی ایفای نقش موفقیت آمیز فرد از کنش خود، تصور تفسیر موفقیت آ

تا شکل گیری هویت های گوناگون باعث ایجاد خودهای متعدد و انگیزه برای کنش بعدی و نهای

-دو قسمت مدرن و سنتی تقسیم می پذیری است که بهشود. اما قسمت سوم جامعهاجتماعی فرد می

ک طرف و  تنوع مراجع از طرف دیگر می شود. جامعه پذیری مدرن باعث کثرت محیط اجتماعی از ی

شود، که این دو فرایند، موجب ایفای نقش های متعدد، خلق و ایجاد خودهای متعدد، حق انتخاب برای 

عرض بر میزان ه نظر وی این سه عامل به صورت همشود. بهای گوناگون میرفتار مطابق با محیط فرد و

 دهد.جتماعی فرد را تحت تاثیر قرار مینتیجه هویت ا انگیزه برای کنش بعدی فرد موثر بوده و در

 کلمن

رسد که اگر جه مییان هویت در بین جوانان به این نتدر مورد پیشگیری از بحران هویت و مقابله با بحر

تر ل بیکاری در این میان از همه مهمچه ترکیب عوامل مختلف در این امر تاثیر دارد، ولی غلبه بر عام

و  "کدیگرخواهانه دموکراتی"اثیر مثبت به کار گرفتن جوانان در فعالیت های داوطلبانه است. وی به ت

 کند.توام با خودگردانی تاکید می

 استرایکر

سازد. ر هستند که آنها را موجه یا نمایان میها نیروی انگیزشی و واجد کنترل و نفوذ بر رفتاهویت

اش تی که شخص در شبکه روابط اجتماعیاند. وجاهدههویت ها به وسیله تعهدات، ثابت و پایدار ش

است که در تعامل  داد فرایند نقش سازیکند. رفتار، برونیت مربوط به آن شبکه را تقویت میدارد، هو

 تعاریف خود و واکنش های دیگران، دخالت دارد.

 مدعیانی است.رفتار اجتماعی به کلی دست به گریبان تعامل مدعیان هویت و تایید یا انکار چنین 

 مارسیا

مارسیا معتقد است بحران هویت، ناتوانی فرد در دست یابی به یک معنا و مفهوم پایدار و منسجم از 

است. ولی در واقع این امر، تجلی پدیده بحران هویت است.  اگر فرد نتواند معنا و مفهوم روشن  "خود "

 که فرد دچار پدیده بحران هویت شده است. پیدا کند، نشان دهنده آن است "خود"و پایداری در مورد 

 

تداوم باعث ایجاد نوعی احساس  نخستین پیامد عدم احراز هویت یک فضا، ناهمخوانی فضا با انسان می باشد که در صورت

محسوب می گردد و  مکان از تبعات بعدی آن کانی و عدم تعلق خاطر نسبت به آنشود که عدم تعلق مریشگی در فرد میبی

تشاش در عملکرد فضا، شود که نهایتا اغز این فضا میااین مساله باعث ایجاد و یا تشدید بحران هویت در فرد استفاده کننده 

عدم احساس امنیت در فضا، فرار و حضور اجباری انسان در فضا، عدم مشارکت در محافظت و مراقبت از فضا، بی تفاوتی 

کثر فضاهای شهری حاصل تسلط دوران از نتایج این عدم احراز هویت است که انسبت به سرنوشت فضا و سایر متعلقات آن 

عدم تعلق خاطر نسبت به فضاهای امروزی شدن( از این مساله رنج می برند، لذا )جهانی طاتمدرنیسم و صنعت و عصر ارتبا

باعث می شود که نه فرد آن فضا  را بخشی از خود و هویت خود بداند و نه اینکه خود را متعلق به آن فضا احساس کند و لذا 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

11 
 

ز هویت به حساب می آید)نقی زاده و طغیانی، احساس بی رغبتی نسبت به فضاهای شهری کنونی کمترین پیامد عدم احرا

6711 ،36.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل ایجاد بحران هویت:. 4-4-1

دانند. به نظر آنان هرگونه هویت فردی و اندیشمندان مکان و فضا، زمان و فرهنگ را از مهم ترین منابع هویت ساز می

شود، مگر در صورتی که یک گذشته معنادار اجتماعی است و چنین تداومی احساس نمیاجتماعی نیازمند تداوم فردی و 

سازی است ترین منبع هویتترین و غنیوجود داشته باشد که از نظر فردی خاطره و از نظر اجتماعی تاریخ است. فرهنگ مهم

منابع دستخوش تغییرو دگرگونی است. این منابع در دنیای معاصر پرشتاب، در حال تغییر آورد که این و بحران موقعی بر می

و دگرگونی است . ماهیت مکان و فضا در دنیای دیجیتالی کامال دگرگون شده است. امروزه دنیای واقعی با دنیای مجازی 

وم مکانمند گذشته خود را ندارد. فرهنگها چندان در هم فرو رفته است که تفکیک آن دو بسیار دشوار شده است. زمان، مفه

اند. بنابراین طبیعی است که هویت در بند زمانی دیروز خود را از دست داده –به شدت در هم اذعام گردیده و خلوص مکانی 

 (.73، 6737)علیخانی،  زمان و فرهنگ مکانمند و زمانمند در فضای جدید دچار بحران گردد -مکان

 هویت:حران بجهانی سازی و . 4-5

جهانی شدن را می توان روندی دانست که در اثر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات الکترونیکی موجب فشردگی و تقویت 

خودآگاهی افرادی در میان جامعه می شود و گستردگی عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی را به دنیال دارد. 

 (.623، 6737)علیخانی، 

جهان در ابعاد مختلف سیاسی،  گیبه معنای یکپارچ ،است Globalizationزی که برابر واژه انگلیسی مفهوم جهانی سا

نه نیروهای ملی و  هویت هر فضای جغرافیایی به طور فزاینده توسط نیروهای فراملیتی و اقتصادی، فرهنگی وارتباطی است.

 (.712، 6736شود )میرحیدر، محلی تعیین می

آید، منظور این است که نقش عوامل فوق ملی در روند اجتماعی، از جهانی شدن سخن به میان میایی زمانی که در ج

کند. سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه کشورها افزایش یافته است. این تحول رابطه انسان و پیرامونش را دستخوش تغییر می

اص، به سمت یک هویت برون نگرانه و فراسرزمینی جهانی شدن به خروج فرد از حالت درون نگرانه و متکی به یک منطقه خ

 کند. کمک می

 نتایج عدم احراز هویت

 عدم درک معنای فضا و عدم احساس راحتی با آن 

 ناهمخوانی فضا با انسان

 گی در فردریشهاحساس بی

 عدم تعلق مکانی

 عدم تعلق خاطر

 نسبت به سرنوشتعدم مشارکت در محافظت و مراقبت از فضا و بی تفاوتی 

 (39، 13مآخذ: )نقی زاده و طغیانی،  -نتایج عدم احراز هویت
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ر حرکت است، تمدنی که در آن الوین تافلر در توصیف تحوالت اخیر جهان مدعی است که جهان به سوی تمدن جدید د

ها نتیجه دولتهای جهانی نیستند. موج سومی در راه است که در های ملی، دیگر تنها تصمیم گیرنده در باره سیاستدولت

 بخشی از قدرت حاکمیت خود را از دست خواهند داد. 

کند که طی چهارصد اعتقادی اقتصادی جهانی تعریف می امانوئل والرشتاین باعنوان کردن مفهوم ژئوکالچر فرهنگ را نظام

ی و سنتی جای خود را به داری فرهنگ محلفته است. با گسترش اقتصاد سرمایهسال گشته از اروپا به سراسر گیتی انتشار یا

های امپریالیست غربی می دهد. و به این ترتیب می بینیم که به جای یک شکل رهنگ مدرن جهانی و یا فرهنگ قدرتف

( به روی دیگر سکه 6131)تراکم زمان وفضا  نعنوا شود. دیوید هاروی در مطلبی بان روز به روز، تفاوت ها آشکار میشد

، 6717کند) حاتمی نژاد، که در آن مرزهای فرهنگی فروریخته اند مکانی ناامن و متزلزل معرفی می د و جهانی راکناشاره می

67.) 

گی است، یعنی به اعتقاد مانوئل کاستل شهر تنها یک واحد اجتماعی و نماد و فرم فضایی نیست، شهر یک واقعیت فرهن

 .(13 ،6732دهی خاص خود را دارد )فرید، ها، قواعد، روابط اجتماعی و منطق سازمانسیستمی است که ارزش

و جامعه رسوخ می کند وضعیت هم زمانی پیدا می شود و در چنین  مفاهیم جدیدی به داخل شبکه معنایی فرد لذا وقتی که

و در وضعیت تساوی قرار بگیرند.معموال انسانها هیچ گاه نمی توانند  وضعیتی باید مفاهیم جدید در مفاهیم گذشته حل بشوند

در شبکه هویت کامال بردبار باشند. یعنی برایشان چنان مساوی باشد که در ذهنشان دو مفهوم متخالف، هم عرض باشدو در 

 واقع کم اتفاق می افتد که انسانها چنین وضعیتی ییدا کند.

تعارض با یکدیگر قرار به هر حال انسانها آگاهانه یا ناخودآگاهانه باعث ترجیحاتی می شوند که این ترجیحات، هویتها را در 

 می دهد. در پی این تعارض هویتها، بحران هویت در وضعیت هم زمان شروع می شود.

آید که انسان به عنوان یک فرد، ی وقتی بحث از بحران هویت پیش میبحث بحران هویت در این موقعیت ظهور می کند. یعن

یدی پیدا نکند به تبع آن، شرایط اجتماعی اش هم دچار مفاهیم ذهنی اش را از دست می دهد و تا زمانی که انسجام جد

 بحران می شود. 

یکی از مسائل مهمی که در روند جهانی شدن می توان ییرامون آن بحث نمود، فرهنگ است و جدای از جهانی شدن، 

که به واسطه فرهنگ، حقیقتی زنده و زاینده است که مدام در حال تطور می باشد و مرگ آن هنگامی رقم خواهد خورد، 

 تقلید مسخ گردد. 

  ثبت نسبت به جهانی شدن وجود دارد.دو نگرش منفی وم با توجه به موارد مذکور

در نگرش مثبت، جهانی شدن موجب پویایی و بالندگی هویت ملی می شود. زیرا ارزش نگاه خوشبینانه به جهانی شدن : 

و خودآگاهی و اعتماد به نفس و آگاهی از شرایط جدید بین المللی هویت در بازار رقابت جهانی به میزان توان آن در رقابل 

بستگی دارد.همچنین جهانی شدن موجب می شود بین منافع شخصی و مسئولیت اجتماعی تعاون و توازنی برقرای شود و نیز 

 سبب کاهش خودگرایی مقدس و افزایش فردیت جهانی می شود.

اطالع رسانی مخابرات و مسافرت در سراسر جهان می داند. گسترش  ت حمل و نقل و ارتباطاتموجب گسترش امکانا

روزافزون فناوریهای نوین اطالعاتی مانند کتابخانه الکترونیکی، دانشگا مجازی، پست الکترونیکی و گروههای خبری، فراگیر 

ی از دیگر فواید جهانی شدن شبکه های اطالع رسانی و وسایل ارتباط جمعی و وقوع پیشرفت اساسی در شبکه های رایانه ا

کند. میشدن است.که استفاده از منابع و اطالعات را در اقصی نقاط جهان سهل و ممکن می سازد و به ارتقای دانش بشری 

همچنین جریان جهانی شدن موجب اذعام مردم جهان در درون یک جامعه واحد جهانی وارتقای همبستگی و پیوستگی آنان 

 اد و جوامع بشری به یکدیگر موجب تشدید و تقویت روابط فرهنگی در ورای مرزها است.می شود و نزدیک کردن افر

و همسان سازی فرهنگی، درصدد تحمیل شیوه زندگی غرب  یسازکه این جریان، با هدف یکسان طرف دیگر قضیه این است

نگ غربی، آنها را به تسلیم در برابر بر سایر جوامع است تا ازطریق از خودبیگانگی و خودباختگی سایر ملتها در برابر فره

 (.611، 6737ابزارهای تبلیغی و ارتباطی خود وادارد )علیخانی، 

  بندی:تحلیل و جمع -4

در سالهای پایانی قرن بیستم و آغازین قرن بیست و یکم، چنان بوده که بسیاری از « جهانی شدن»روند اصلی جریان 

ه اصلی از توان بین دودستدید نموده است. بر این اساس میرا ته -اسالمیاعم از اسالمی یا غیر  -کشورهای مستقل ملی
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سازی تفکیک نمود: نخست تهدیدات فرهنگی که ناظر به مبانی و مبادی اعتقادات و ارزشهای تهدیدات ناشی از جهانی

آوری قابل تباطی و فنهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ارگران می باشند و دوم تهدیدات غیر فرهنگی که در حوزهیباز

ای بوده است که در این های اساسیرسد که جهان اسالم از هر دو سو در معرض چالشباشند. چنین به نظر میتعریف می

اجتماعی مسلمانان از ابعاد و گستره  -های اسالمی در حیات سیاسیمیان چالش فرهنگی به علت جایگاه واال و حساس ارزش

بوده است. به عبارت دیگر، چالش فرهنگی برخاسته ازجهانی شدن متوجه بازیگرانی است که دارای  بسیار بیشتری برخوردار

 مکاتب عقیدتی مستقلی بوده و چنان نیست که همه بازیگران به یک اندازه از آن متاثر باشند.

از مجموع اسالم، و همچنین شناخت جریان « جهانی شدن»نظر به اهمیت جایگاه عنصر فرهنگ در مطالعات مربوط به 

استحاله  شدن(، تهدید و یا چالش هویتی جهان اسالم با نفوذ جریان جهانی شدن باعثتهدیدات ناشی از این روند )جهانی

ی مصالح و موارد مصرف شده بومی باشد، است. به طوری که حتی اگر همهگردیده بیگانه  و مغشوش  ایجاد هویت فرهنگی و

جریان جهانی شدن و در شهرهای اسالمی در نتیجه  این بحران هویت. خود انسان به غیر بومی بودن ماهیت آن معترف است 

عدم آشنایی طراحان و مدیران شهری با مفهوم شهر اسالمی در کنار روحیه سوداگری و تفکر مادی برگرفته از غرب بر ساخت 

فرم ها و فضاهای زیستی، کامال دگرگون شده و با  که زها، فعالیت های شهری و رفتارهای فردی واجتماعی است. و سا

 .مایندوع خاصی از رفتار و فرهنگ را طلب می نکه نگرایش به هم شکلی به سمت الگوهای وارداتی و بیگانه کشیده شده 

 توان بشرح ذیل برشمرد:را می تن هویت در شهرهای اسالمیاز دست رف دیگر عللدر کنار جریان جهانی شدن برخی از 

 عدم استفاده درست از تجارب ارزشمند تاریخی درحوزه معماری و شهرسازی .6

 عدم توجه به گذشته و تولید معماری اروپایی .5

 ساماندهی محیط مصنوع .7

 استفاده بودن فکر از فن آوری های نوین به تقلید از کشورهای غربی .1

 نوستالژیک با گذشتهبرخورد  .2

 غالب شدن کارکردگرایی .1

 و ... .3

با شناخت و بررسی عوامل توانمندیهای جهان اسالم برای وحدت و حفظ هویت و همچنین با درنظر گرفتن در این رابطه 

در  بایست با توجه بیشتر و عمیقتر به موضوع بحران هویت در شهرهای معاصر جهان اسالمچالشها و مشکالت موجود می

 ستای حل مشکل پرداخت.را

 

 عوامل توانمندی جهان اسالم برای دستیابی به وحدت عبارتند از:

 

 الف. موقعیت جغرافیایی؛

 ب. موقعیت ژئوپلیتیکی برتر جهان اسالم؛

 ج. موقعیت ژئواستراتژیکی منحصر به فرد جهان اسالم؛

 د. موقعیت ژئواکونومیکی بی نظیر جهان اسالم؛

 ژئوکالچر؛ و. موقعیت

 ه. ظرفیت جمعیتی؛

 ی. ظرفیت ایدئولوژیک.

 

توان به جغرافیای طبیعی، انسانی و سیاسی اشاره کرد. همچنین در رابطه با جغرافیای در رابطه با موقعیت جغرافیایی، می

ژئوپلیتیکی برتر توان به جمعیت، نژاد، اقوام، زبان، مذهب و مهاجرت پرداخت و در رابطه با موقعیت انسانی جهان اسالم، می

 . اشاره کرد.…توان به اهمیت خلیج فارس، ذخایر عظیم نفت و گاز، تنگه هرمز وجهان اسالم و ژئواستراتژیک، می

نیز در ارتباط با موقعیت ژئوکالچر جهان اسالم به تمدن اسالم، تولید علم و منابع علمی و وسایل ارتباط جمعی و تاثیر و تعدد 

های عوامل توانمند ساز ـ ها ـ به ویژه در ارتباط با زیر مقولهشود. هر چند در این تقسیم بندیشاره میها در این کشورها اآن
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ای، سلیقه نیز دخیل است؛ چرا که تقسیم بندی واحدی وجود ندارد و بسته به رویکردها و منظرهای مختلف در به گونه

ه تحلیلی، خبری از پایگا)برگرفته ها پرداخت. بندی و آغاز آنهرست توان به فهایشان، میتقسیم این عوامل و زیر مقوله

 مسلمانان جهان اسالم(

درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند.  51مسلمانان بیش از یک میلیارد نفر یعنی  در رابطه با ظرفیت جمعیتی

جدا شده و پراکنده است اما  جمعیت یکی از منابع قدرت محسوب می شود، اگر چه جهان اسالم به لحاظ جغرافیایی از هم

 دارای مؤلفه های انسجام بخش و هویت واحد است.

ها، اسالم، دین آرامش، صلح، پویایی و زندگانی است که به حیات بیش از یک میلیارد انسان با نژادها، قومیتهمچنین 

راستا، کشورهای اسالمی استحقاق های مختلف جغرافیایی معنا و روشنی بخشیده است. در این ها و منطقهها، زبانفرهنگ

های بالقوة فرهنگی ـ اسالمی در ابعاد بازیابی هویت بایسته و جایگاه شایستة خود را دارند.آگاهی مسلمانان از توان و ظرفیت

 ها حائز اهمیت فراوان است.ن آنهای نهان ملل مسلمان در تقویت و ارتقای همگرایی بیگیری از توانمندیمختلف و بهره

ز سوی دیگر پراکندگی جمعیتی مسلمانان خود از نظر دیگری می تواند به عنوان یک قدرت محسوب شود بدان معنی که ا

حضور مسلمانان در سراسر جهان این امکان را ایجاد می کند که به عنوان گسترش دهنده ارزش ها و هنجارهای اسالمی در 

وگیری از تهدیدات و تأثیر گذار در جهت گیری های دولت های سرزمین های غیراسالمی و همچنین عامل فشار برای جل

غیراسالمی باشند.از همین منظر می توان نگریست که افزایش جمعیت مسلمانان در کشورهای اروپایی چرا نگرانی غربی ها را 

 .رو استدامن زده است. واتنبرگ پژوهشگر مؤسسه اینتر پرایز می گوید اروپا با یک بمب جمعیتی مسلمانان روب

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه -5

این شهرها در جهان  از مهمترین اصول و ارزشهایی است که باید مالک عمل طراحان و مدیران شهری یجهانبینی اسالمی یک

که به آنها معتقد است. برای ایجاد هویت در  دای هستنل و ارزشها عوامل هویت بخش جامعهزیرا این اصو .باشد اسالم

بینی اسالمی است و با تفکر مادی، نمی توان محیط نیاز به استخراج مبانی طراحی وبرنامه ریزی، از جهان شهرهای اسالمی

د وها و نظرات و سبک های جدید در معماری مردتوان گفت که پدیدهگی اسالمی ایجاد نمود. البته نمیمناسبی برای زند

با برنامه ریزی  همراه ای که بخواهد از حیطه نظریه گذشته و در شهر اسالمی به کار آید بایدهستند، ولی در هر پدیده و ایده

ها و مظاهر فرهنگی یک قوم، و ه معنای ارتباط در زمانی با ریشهمدام مورد پایش قرار گیرد. مفهوم هویت، از یک سو ب و بوده

رتباط هم زمانی و درونی عناصر کالبدی، می توان مفهومی کارا درارائه چارچوبی برای بازتعریف شهر از سوی دیگر در معنای ا

در پایان برخی پیشنهادات و  اسالمی باشد؛ تعریفی که می تواند الگوی برخورد با شهرسازی را برای امروز ما شکل بدهد.

 راهکارها جهت برون رفت از این بحران ارائه میگردد.

 رایط زیست محیطی از طریق تاکید مناسب بر رابطه میان انسان و محیطبهبود ش -6

 تقویت جایگاه عناصر مذهبی و تاریخی و احیای محیط های شهری وابسته به این عناصر -5

فعال سازی محیط های اجتماعی و فرهنگی از طریق طراحی وا حداث عرصه های مناسب حضور مردم و افزایش توان  -7

 فضاهای شهریمشارکتی شهروندان در 

 بهبود کالبدی شهری از طریق توجه به مولفه های کالبدی هویت شهری -1

 ایجاد ارزش های ادراکی و زیبایی شناختی با هدف تامین خوانایی وارتقای تصویر ذهنی شهر -2

 های فرهنگی و عقیدتی اسالم که در حال حاضرها و ظرفیت. توانمندی6)  فرصت های پیش روی جهان اسالمتوجه به  -1

. منابع عظیم نفت و گاز و بسیاری دیگر از 5ترین عامل قدرت، وحدت و هویت کشورهای اسالمی بشمار می آید. مهم

های گذشته از سطح دانش و تخصص باالیی . جمعیت قابل توجه مسلمانان که نسبت به دهه7منابع مهم اقتصادی. 

 ورهای اسالمی(. موقعیت استراتژیک و ژئواستراتژیک کش1اندو برخوردار شده

 

 منابع و مآخذ:

 (، بررسی هویت اسالمی در ساختار کالبدی شهرهای اسالمی، همایش معماری 6715پور، سارا )پور، سونیا و طالبابراهیم

 و شهرسازی اسالمی.
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 (، جهانی شدن و تاثیرات آن بر شهرهای جهان اسالم5161زاده، عیسی و شیرانی، فرهاد و زارع، محمد )ابراهیم- 

 المللی جغرافیدانان جهان اسالم.موردشناسی: کالنشهر مذهبی مشهد، مجموعه مقاالت چهارمین کنگره بین

 ( بازشناسی هویت شهری، مجموعه مقاالت همایش مسائل شهرسازی ایران، جلد اول، ساخت 6737برزگر، محمد ،)

 شهری، شیراز.

 (شهراسالمی، ترجمه محمد حسین حلیمی6711بمات، نجم الدین،)  ،و همکار، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تهران.

 (تکمله ای بر مقاله6711پاپلی یزدی، محمد حسین ،)" ،تعریف،مفهوم و دیدگاهی از جغرافیا،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

 ، مشهد.61شماره

 .پایگاه تحلیلی، خبری مسلمانان جهان اسالم 

 (شکل شهر منسجم، نشر 6731توالیی، نوین ،).امیرکبیر، تهران 

 ( جهانی شدن و جهان اسالم، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، معاونت 6733جمعی از اندیشمندان اسالمی ،)

 فرهنگی و پژوهشی، چاپ اول.

 ( آنچه ما از دست داده6715حسینی، سیده سمیه ،) .)ایم )هویت در شهر اسالمی 

 (شهرهای ایران، ترجمه حسی6731خیرآبادی، مسعود،).ن حاتمی نژاد و عزت اهلل مافی نشر نیکا،مشهد 

 ( لغتنامه دهخدا، دانشگاه تهران، تهران.6735دهخدا، علی اکبر ،) 

 ( بحران ادراکی6731رضازاده، راضیه ،)-  ویژه نامه 57رفتار در فضای شهری، ماهنامه شهرداریها، سال دوم، شماره ،

 .2شماره 

 ( آشنایی با کشورهای6711روحانی، حسن ،) .اسالمی، مرکز تحقیقات حج، تهران، نشر مشعر 

 ( تحلیلی بر شهرهای بزرگ جهان اسالم، چهارمین کنگره بین6731شفقی، سیروس و حیدری سورشجانی، رسول ،)-

 المللی جغرافیدانان جهان اسالم، زاهدان.

 ( تاثیر بخشی روانی و کاربرد هویت6715ضیابخش، ندا و معانی، مهسا و قنادان، نگار ،) اسالمی( در امر زیبایی  -)ایرانی

 شهرها، اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست. مشهد.

 ( هویت و بحران هویت، مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی، پژوهشکده علوم انسانی و 6735علیخانی، علی اکبر ،)

 اجتماعی جهاد دانشگاهی، مرکز مطالعات سیاسی وزارت کشور.

 آستان قدس رضوی، 16(، جغرافیای فرهنگی و تهاجم فرهنگی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره6732)فرید، یداهلل ،

 مشهد، تابستان.

 (تهران، انتشارات روزنه.6737قاسمی، مروارید ،)(، اهل کجاهستیم؟ )هویت بخشی به بافتهای مسکونی 

 (بررسی تغییر نقش 6715قلعه نویی، محمد و مائده کالنتری ،) مسجد جامع عتیق در ساختار شهری اصفهان در گذر

 ، بهار.66اسالمی،شماره -زمان،فصلنامه مطالعات شهرایرانی

 (شناخت هویت شهری بندرعباس، صفه،شماره 6733کمیلی، محمد ،)تهران، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه 11،

 شهید بهشتی.

 ( تئوری شکل خوب شهر، ترجمه حسین6731لینچ، کوین ،) .بحرینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 

 (شهراسالمی،شهری ورای گنبد و مناره، فصلنامه مطالعات 6716محمدی، جمال،موید فر، سعیده و صفرآبادی،اعظم ،)

 ،پائیز.1اسالمی، شماره -شهرایرانی

 ( جستجوی هویت در شهرهای اسالمی، همایش معماری و شهرس6715مقدس، زینب و خاقانی، سعید ،).ازی اسالمی 

 (هویت های فرهنگی و روند جهانی شدن، در مجموعه مقاالت همایش بین المللی رویکرد فرهنگی 6736میرحیدر، دره ،)

به جغرافیا، جغرافیا بستری برای گفتگوی تمدن ها به کوشش محمد حسین پاپلی یزدی، انتشارات دانشگاه فردوسی، 

 مشهد.

 ( راهکارهایی برای 6715نصر، طاهره ،)های شهر اسالمی، دومین همایش شهر بحران هویت شهر معاصر در واکاوی مولفه

 اسالمی.
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 (صفات شهر اسالمی در متون اسالمی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 6731نقی زاده، محمد ،)دانشگاه تهران، تهران.2و  1 ، 

 (جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی6731نقی زاده، محمد ،) دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم ،

 تحقیقات،تهران.

 (، ادراک زیبایی و هویت شهر )در پرتو تفکر اسالمی(، اصفهان، سازمان فرهنگی و تفریخی 6731زاده، محمد )نقی

 شهرداری اصفهان.

 ر، شماره های هویتی در فضاهای شهری، هویت شه(، ضرورت مدیریت بحران6711زاده، محمد و طغیانی، شیرین )نقی

 نهم، سال پنجم، پاییز و زمستان.

 (فرهنگ و شهر: بستر گفتگوی تمدن ها، در مجموعه مقاالت همایش بین المللی رویکرد 6736نقی زاده، محمد ،)

 فرهنگی به جغرافیا، به کوشش محمد حسین پاپلی یزدی، انتشارات دانشگاه فردوسی،مشهد.
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