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چکیــده | تفــاوت کالبــد امــروز و دیــروز شــهر ایرانــی و هزارچهــره بــودن ســیمای شــهری امــروز، نــزد 
ــن  ــود. در ای ــر می ش ــت تعبی ــران هوی ــا بح ــی ی ــه بی هویت ــازی ب ــاری و شهرس ــدان معم ــی از منتق برخ
ــر  ــهری ازنظ ــیمای ش ــاد در س ــاوت زی ــدن تف ــنتی و به وجودآم ــهرهای س ــد ش ــن کالب ــان، ازمیان رفت می
فــرم، مصالــح و رنــگ بناهــا در مقایســه بــا گذشــته دلیــل موجــه ازدســت رفتن هویــت ارزیابــی می شــود. 
گویــی کــه اثبــات هویتمنــدی ســیمای یــک شــهر منــوط بــه حفــظ نشــانه های کالبــدی گذشــته اســت و 
دگرگونــی و تغییــر کالبــدی بــا حفــظ تشــخص یــا هویــت ســازگار نیســت، تــا جایی کــه از آن بــه بحــران 
ــا  ــرای احیــای هویــت ازدســت رفته ی ــه صــرف هزینه هــای فــراوان ب ــاد می شــود و مدیریــت شــهری را ب ی
دچــار بحــران وامــی دارد. پرســش ایــن مقالــه چرایــی ایــن برداشــت نــزد متخصصــان و متولیــان ســیمای 
ــع  ــرات مالصــدرا در مناب ــرح نظ ــه ش ــوع ب ــا رج ــی ب ــق کیف ــن تحقی ــۀ فلســفی اســت. ای ــهری در الی ش

ــردازد. ــخ می پ ــه پاس ــفی ب ــی و فلس ــتدالل عقل ــق اس ــری از طری ــوب و نتیجه گی مکت
ابــداع فلســفی مالصــدرا یعنــی »اصالــت وجــود« در مقابــل »اصالــت ماهیــت« نشــان می دهــد کــه هویــت، 
امــری از ســنخ وجــود اســت. تبییــن حرکــت در جوهــر شــی بــه معنــای نفــی ثبــات و ایســتایی و اثبــات 
ــر  ــه ب ــای تکی ــهری به ج ــیمای ش ــدی س ــرای هویتمن ــی ب ــت. یعن ــت« اس ــی در »هوی ــیالیت و پویای س
ــه دنبــال صفــات وجــودی  ــح معیــن و ثابــت، بایــد ب شــاخصه های ماهیــت از قبیــل شــکل، رنــگ و مصال
ــد.  ــالزم آن بوده ان ــد شــهر م ــِد کالب ــه در تحــوالت زمان من ــود ک ــداری ب ــل انســان واری، نظــم و حق م مث
ــات و  ــل ثب ــم و تحمی ــر و نظ ــل تکث ــی از قبی ــدان صفات ــد در فق ــت را بای ــران هوی ــب بح به همین ترتی
ایســتایی بــه آن جســتجو کــرد. ازهمیــن رو راه حل هــای ایــن رویکــرد در مقابــل رویکــرد اصالــت ماهیــت، 
غیرکالبــدی و در واقــع، معرفتــی اســت. از ایــن منظــر طرح هــای ســاماندهی کالبــد کــه بــا توجیــه هویتــی 
بــه دنبــال بازگردانــدن و تکــرار شــکل، مصالــح و رنگ هــای گذشــته بــه آن هســتند، مبنــای مســتحکمی 

ندارنــد.
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مقدمـه | موضـوع »هویـت«1 یـا »این همانـی« در طـول تاریـخ 
همیشـه در زندگـی بشـر مطـرح بـوده و از زوایـا و رویکردهـای 
از  بسـیاری  اینکـه  بـا  اسـت.  شـده  پرداختـه  آن  بـه  گوناگـون 

اندیشـمندان از جمله فیلسـوفان، انسان شناسـان و جامعه شناسـان 
هرکـدام به شـیوه های متفاوتی درصدد کشـف ابعـاد آن برآمده اند، 
از  و پرسـش  اسـت  توجـه  امـا همچنـان موضـوع هویـت مـورد 
»کیسـتی« سـؤالی جاری اسـت. امـروزه یکـی از عوامـل رواج این 
واژه، تحقـق پدیـده ای اسـت کـه از آن بـه »بحران هویـت«2 تعبیر 

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
The “Principality of Existence” Approach to the Identity of Urban Facades
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی
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می شـود؛ به گونـه ای کـه گویـی مهـم نه خـود هویت، بلکـه بحران 
هویـت اسـت )ایراندوسـت، 1387(. در ایـران و در میانـۀ تندبـاد 
مدرنیسـم، هویـت از جملـه پیش شـرط هایی اسـت کـه بـه دلیـل 
هزینه هـا و عـوارض دینـی، سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی ناشـی 
از بحـران در آن، بسـیاری از متفکـران دینـی، سیاسـی، اجتماعی، 
دولتمـردان و متخصصـاِن زمینه هـای مختلـف را بـر آن داشـته تا 

بـه آن بیندیشـند.
در حـوزۀ معمـاری و شهرسـازی ایران، یکی از نقـاط عزیمت بحث 
بحـران هویت، مقایسـۀ شـهر امروز با شـهر گذشـته و نشـان دادن 
تفـاوت اساسـی کالبـد امـروز و دیـروز اسـت. »گونه گونـی شـکل 
بناهـا و هزارچهـره بـودن شـهر تهران از سـوی برخـی از منتقدان 
درصـدد  عـده ای  می شـود.  تعبیـر  معمـاری  »بی هویتـی«  بـه 
هویت بخشـی بـه معمـاری برآمده انـد و گروهـی دیگر هویـت را در 
معمـاری امروز امـری موهومی و دسـت نیافتنی ارزیابـی می کنند« 
)حجـت، 1384(. هویـت شـهر بـه انـدازه ای در نـزد اهـل اندیشـۀ 
معمـاری و شهرسـازی اهمیـت دارد کـه در حـدود نـوزده مفهـوم 
بـرای هویت شـهری شـمرده شـده اسـت )پیـران،1384(. مروری 
بـر طرح هـای تهیـه یـا اجراشـده و یـا مصوبـات نهادهـای متولی، 
از شـورای عالـی شهرسـازی و معمـاری ایـران تـا شـهرداری ها و 
اثبات کننـدۀ  هویت بخشـی،  مسـئلۀ  مـدار  بـر  شـهر  شـوراهای 
اهمیـت مسـئلۀ هویـت و توجیه کننـدۀ هزینه هـای فراوانـی اسـت 
کـه برای حـل بحران هویت در سـیمای شـهرهای ایران می شـود.

پرسش پژوهش
چـرا ازنظر برخی متخصصان و متولیان سـیمای شـهری، گوناگونی 
وجـود  و  بی هویتـی  اثبات کننـدۀ  شـهر  چهـرۀ  چهل تکه بـودن  و 
بحـران هویـت در آن اسـت و بـر چـه مبنایـی احـراز هویـت تنهـا 
در ثابت کـردن دیـروز در امـروز ممکـن اسـت و بناکـردن هویت بر 

یـک اسـاس متغیـر و متکثـر چگونـه امکان پذیر اسـت؟

فرضیه
تشـخیص وجـود بحـران در سـیمای شـهری تـا حـد زیـادی بـه 
تلقـی از مفهـوم هویـت بازمی گـردد. به نظـر می رسـد اگـر از منظر 
فلسـفی مالصـدرا به »هویت« نگریسـته شـود می تـوان رأی صریح 
و آشـکاری دربـارۀ سـیال بودن هویـت جسـت، به نحوی کـه باعـث 
دگرگونـی شـکل کنونـی صورت مسـئلۀ هویـت و بحران آن شـود.

پیشینۀ پژوهش
مسـئلۀ هویـت شـهر و سـیمای شـهری عمدتـاً از دهـۀ 60 و 70 
ایـران موردتوجـه قـرار گرفـت،  میـالدی در غـرب و سـپس در 
ازایـن رو بسـیاری از مقاالتـی کـه تاکنـون در ایـران در ایـن زمینه 
نوشته شـده بر مبنـای یافته های اندیشـمندان غربـی در حوزه های 
طراحـی شـهری در قالب رویکردهای انسـان گرایانه و جامعه گرایانه 

بـوده و کمتر به مبانی فلسـفی ایرانی-اسـالمی رجوع شـده اسـت. 
در حـوزۀ فلسـفۀ اسـالمی و ارتبـاط آن بـا هویـت، مقالـۀ »مفهوم 
هویـت و رویکـردی فلسـفی بـه هویـت و ماهیت شـهر« )واعظی و 
علیمردانـی، 1397( قابل ذکـر اسـت. ایـن مقاله به مقایسـه و بیان 
تفـاوت مفهوم هویت در فلسـفۀ غرب و فلسـفۀ اسـالمی می پردازد 
و مؤلفه هـای هویتـی از طبیعـی گرفتـه تـا انسان سـاخت را ابـزار 
تشـدید ذات هویـت می دانـد و میـزان هویتمندی را به ریشـه های 
انسـانی و طبیعـی محیـط می رسـاند، اما در این خصـوص به لحاظ 

وجـودی موضعـی اتخـاذ نمی کند.
در ادبیـات معمـاری و شهرسـازی معاصـر ایـران، واژۀ »هویـت« با 
کلمـۀ »بحـران« هم نشـین اسـت و »بحـــران هویـت« موضوعـی 
اســـت کـــه تألیفات متعددی دربارۀ آن نگاشـته شـده اسـت. از 
نظـر پیرنیـا در دوره ای که از آن به معماری و شهرســـازی معاصر 
ایـران تعبیـر می شـود؛ یعنـی دورۀ پـس از قاجـار تا زمـان حاضر، 
نوعـی گسسـت در معمـاری و شهرســـازی ایرانـــی اتفـاق افتاده 
به نحوی کـه زنجیـــرۀ تـداوم و تکامـل تدریجـــی ســـبک های 
قبلـــی، ازهم گسسـته اسـت )پیرنیـا، 1386(. بهزادفـر در کتـاب 
فاصلـۀ  دلیـل  بـه  امـروزه  کـه  می کنـد  عنـوان  شـهر«  »هویـت 
قابل توجـه میـان برخـی مصادیـق معمـاری و شهرسـازی معاصـر 
بـا نمونه های مشـــابه اصیل اسـالمی، بسـیاری از اندیشـمندان از 
بـروز بحـران هویـت در ایـن معماری و شهرسـازی سـخن به میان 
نقـره کار در  )بهزادفـر، 1387(. همچنیـن عبدالحمیـد  می آورنـد 
»درآمـــدی بــر هویـــت اســالمی در معمـــاری و شهرسازی« 
عیسـی  نظـر  از   .)1387 )نقـره کار،  می گویـد  سـخن  دراین بـاره 
را  اول  حـرف  متفاوت بـودن  مـا،  معاصـر  معمـاری  »در  حجـت: 
می زنـد« )حجـت، 1386، 8( و ایـن امر منجر به »انفجار شـکلی« 
شـده کـه هـرروز رنگـی بـه رنگ های ایـن لحـاف چهل تکـه اضافه 
می کنـد و بدیهـی اسـت کـه اصالـت دادن به »تفـاوت«، با داشـتن 
»هویـت پایـدار« در تضـاد قـرار می گیـرد و بی نظمـی و آشـوبی 
ارمغـان مـی آورد کـه عرصـۀ شـهرهای معاصـر را آکنـده  را بـه 
اسـت. »ایـن بحـران کـه در سـدۀ اخیـر به تدریـج بـروز کـرده، 
و  آشـفتگی  بی محتـوا،  تقلیـد  طراحـی،  ابنیـه،  عمومـی  ضعـف 
بی هویتـی از شـاخصه های بـارز آن اسـت، لذا بی مناسـبت نیسـت 
کـه »بحـران هویـت« نامیـده می شـود« )ندیمـی، 1370، 2(. در 
میـان اندیشـمندان اسـالمی معاصر، سـید حسـین نصر کـه مبانی 
سـنت گرایی در معمـاری امـروز ایـران بـر پایه هـای آموزه هـای او 

.(Nasr, 1987) شـکل گرفته بـر ایـن موضـوع تأکیـد می کنـد

روش تحقیق
هویـت  تعاریـف  گوناگونـی  راهزنـی  از  گریـز  بـرای  مقالـه  ایـن 
کـه  کلیاتـی  بـه  رسـیدن  و  فکـری  مختلـف  سـاحت های  در 
مشـخص کنندۀ حقیقت باشـد، از منظر فلسـفۀ مالصـدرا به عنوان 
جریـان مسـلط و معتبر فلسـفی در ایران که ریشـۀ هـر رهنمودی 
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پژوهـش  پرسـش  پاسـخ  بـه  می کنـد،  »وجـود« جسـتجو  در  را 
می پـردازد. در ایـن مقالـه به روش پژوهش کیفی، شـرح و تفسـیر 
نظـرات مالصـدرا در خصـوص »اصالـت وجود« و حرکـت جوهری 
کـه از زمـان وی تاکنـون نحلـۀ فلسـفی غالـب در ایـران اسـت در 
منابـع مکتوب باهم تطبیق داده شـده و از طریق اسـتنتاج فلسـفی 

بـه موضـوع هویـت پرداختـه می شـود.

 مبانی نظری
تعریف هویت و پارادوکس آن •

»هویـت« کلمـه ای عربـی و مشـتق از »ُهـَو« ضمیـر مفـرد مذکـر 
غایـب بـوده که دارای دو معنای اصلی »تشـابه« مطلـق و »تمایز« 
اسـت )محرمـی، 1383، 66(. ازنظـر دهخـدا واژۀ هویـت به معنی 
»تَشـٌخص« اسـت؛ تشـخصی کـه گاه بـر وجـود خارجـی و گاه بـر 
ماهیـت بـا تشـخص اطـالق می شـود )لغت نامـۀ دهخـدا، 1377، 
ذیـل مدخـل »ُهویّـت«(. در زبـان فارسـی بـرای مابـه ازای کلمـۀ 
زبان هـای  در  اسـت.  برگزیـده  شـده  »این همانـی«  واژۀ  هویـت 
غربـی Identité فرانسـه و Identity انگلیسـی کـه در زبـان التیـن 
بـا Identitas مشخص شـده برابـر بـا هویـت در زبـان عربی اسـت. 
مطلـق  تشـابه  اول،  معنـای  دارد:  اصلـی  معنـای  دو   Identity
را بیـان می کنـد و معنـای دوم تمایـز اسـت کـه بـا مـرور زمـان، 
سـازگاری و تـداوم را فـرض می گیـرد. بنابرایـن مفهـوم هویت )به 
معنـای اصطالحـی آن( میـان اشـیا و افـراد دو نسـبت محتمـل را 
برقـرار می کنـد: از یک طـرف شـباهت و از طـرف دیگـر تفـاوت 
)جنکینـز، 1391، 5(. درمجمـوع می تـوان گفـت آنچـه در منابـع 
لغـوی فارسـی، عربـی و التیـن دربارۀ هویـت دیده می شـود عمدتاً 
پیرامـون مفاهیـم »تشـابه« و »تمایـز« و همچنیـن »تشـخص« 
گردآمـده اسـت. بخشـی از اختـالف در تعریـف هویـت بـه همیـن 
اینکـه از سـویی  بازمی گـردد، یعنـی  ماهیـت پارادوکسـیکال آن 
ایـن واژه بیانگـر اسـتمرار و تـداوم3 تاریخی اسـت و از سـوی دیگر 
همـواره در معـرض فراینـد بازتعریـف و بازتولیـد اسـت و همیـن 
باعـث می شـود ارائـۀ تعریـف جامـع  و مانـع از آن دشـوار باشـد 
)افـروغ، 1387(. ایـن پارادوکـس باعـث شـده در گسـترۀ وسـیع 
اسـتفاده از ایـن واژه در زمینه هـای فکـری مختلـف، ازنظـر برخی 
اندیشـمندان نتوانیم درســت و دقیـق بگوییم واژه ای که اسـتفاده 

می کنیـم بـه چه چیــزي اشــاره دارد.
»هویت« به مثابۀ یک موضوع فلسفی •

دیدیـم کـه واژۀ Identity یا هویت در زبـان التین دارای دو معنای 
اصلـی اسـت: معنـای اول آن بیانگر مفهوم تشـابه مطلـق و معنای 
دوم آن بـه مفهـوم تمایـز کـه با مـرور زمان، سـازگاری و تـداوم را 
فـرض می گیـرد. بنابرایـن، مفهـوم هویـت بـه معنـای اصطالحـی 
آن در میـان اشـیا و افـراد دو نسـبت محتمـل را برقـرار می کند: از 
یک سـو شـباهت و از سـوی دیگـر تفـاوت؛ تشـابه بـه درون )خود( 
و تمایـز از بـرون )دیگـری(. به عبارت دیگـر و بـه بیـان فلسـفی، 

هویـت مرکـب از جنـس )وجـه اشـتراک( و فصـل )وجـه افتـراق( 
اسـت. چنانکـه پیش تـر گفته شـد دهخدا هویت را تشـخص شـی، 
ذات و حقیقـت آن می دانـد، امـا مسـئله با دانسـتن ایـن معنا تمام 
نمی شـود، بلکـه آغـاز بحث اسـت، زیـرا هویـت در نزد فیلسـوفان، 
گاه بـر »ماهیـت«4 و گاه بـر »وجـود«5 اطـالق می شـود. بنابرایـن 
نبایـد گمـان بـرد به صرف دانسـتن اینکـه هویت، یعنی تشـخص و 
ذات شـی یـا آنچه شـی بـدان شـناخته می شـود بحـث پایان یافته 
اسـت چون فالسـفه خواهند پرسـید تشـخص شـی به چیست؟ آیا 
بـه »ماهیـت« آن اسـت یـا بـه »وجـود« آن؟ این پرسـش کلیدی 
گـروه  دو  بـه  را  اسـالمی  دارد کـه فالسـفۀ  اهمیـت  به انـدازه ای 
فلسـفی بـزرگ تقسـیم کـرده اسـت )فـالح، 1383(. یک گـروه بر 
ایـن بـاور هسـتند کـه تشـخص هرچیزی بـه »ماهیت« آن اسـت؛ 
یعنـی تشـخص مسـاوی اسـت بـا ماهیـت و ازایـن رو بـه »اصالـت 
ماهیتـی« شـناخته  شـده اند و تـا پیـش از مالصـدرا جریـان غالب 
فلسـفی بودند و گروه دیگر تشـخص شـی، حقیقت و ذات آن را به 
»وجود« دانسـته، تشـخص را با وجود مسـاوی گرفتـه و ازهمین رو 

بـه »اصالـت وجـودی« معروف شـده اند.
اصالت ماهیت یا وجود •

تبییـن »اصالـت وجـود« در مقابـل »اصالـت ماهیـت« از ابتکارات 
فالسـفۀ اسـالمی اسـت. تا زمان مالصـدرا فالسـفه از دوران یونان، 
طرفـدار »اصالـت ماهیـت« بودنـد، اما مالصـدرا این موضـوع را در 
صـدر مباحـث هستی شناسـی مطـرح کـرد به نحوی که پـس از او، 
اکثـر فالسـفۀ اسـالمی طرفدار »اصالـت وجود« بوده انـد )مطهری، 
1369، 60(. امـا از بیـن وجـود و ماهیـت کدام یـک بـه واقعیـت 
یگانـۀ اشـیا اشـاره دارد و آیـا واقعیـت و عینیـت، مابـه ازای مفهوم 
وجـود اسـت یا ماهیت )سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی، 
1397(. باوجـود آنکـه هرچیـز داراي یـک ماهیـت و یـک وجـود 
اسـت، امـا مي دانیـم کـه ازلحـاظ تحقـق خارجـي فقط یـک چیز 
اسـت و نمي توانـد بیـش از یـک چیز باشـد. مثـاًل مـا در برابر خود 
فقـط درخـت یا انسـان یـا سـاختمان را مي بینیم نه وجـود درخت 
و خـود درخـت یـا وجـود انسـان و خـود انسـان؛ چـون هـر شـی 
خارجـي ــیعني شـی متحقـق و موجودـ فقـط یک چیز اسـت نه 
دو چیـز، پـس یـا تحقق اشـیا با ماهیات آنهاسـت، یا با وجـود آنها. 
و یکـي از آن دو »اصالـت« دارد و دیگـري سـایۀ آن اسـت و ذهـن 

فعـال انسـان آنهـا را از آن دیگـري انتـزاع مي کند.
بـه عنـوان دلیـل فلسـفي کافـي اسـت به ایـن نکتـه توجـه کنیم 
کـه ماهیـت، همیشـه بـا موجودیـت حقیقـي و خارجي و آثـار آن 
همـراه نیسـت، زیـرا حقیقـت هرچیـز، آن اسـت کـه داراي اثر آن 
چیـز باشـد و اثـر اشـیا همـواره از وجود آنهـا برمي خیزد. بسـیاري 
مـا ظاهـر مي شـوند  گفتـار  و  نوشـتار  و  در ذهـن  کـه  ماهیـات 
مخلـوق ذهـن مـا هسـتند و اثـر موجـود خارجـي را ندارنـد؛ پس 
هنـوز »تحقـق« نیافته انـد. مالصـدرا اسـتدالل مي کنـد کـه وقتي 
ماهیـت بـا وجـود، »تالزم دائمي« نداشـته باشـد، چگونـه می توان 

رضا کسروی و همکاران
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آن را عامـل هسـتي اصلـي موجـودات خارجي دانسـت؟ امـا عماًل، 
می بینیـم کـه وجـود حقایـق خارجـي، نـه ذهنـي، بـر روي پـاي 
خـود ایسـتاده و بـراي »موجودیـت« و تحقـق نیـاز بـه »وجـود« 
دیگـري نـدارد؛ زیـرا هسـتي بـراي او »َعَرض« نیسـت بلکـه براي 
او یـک »ذاتـي« اسـت کـه نمی شـود از آن جدایـي داشـته باشـد. 
درواقـع وجـود بـراي ماهیـت َعَرض نیسـت، بلکه ماهیت اسـت که 
همچـون قالبـي ذهني و لبـاس زباني و عرفي بـر روي »موجود« و 
»متحقـق« خارجـي پوشـانده می شـود. با نگاهـي دیگر به مسـئلۀ 
ماهیـت و وجـود، مالصـدرا می گویـد: مـا گاهـي ماهیتـي را تصور 
مي کنیـم منهـاي وجـود )مثـاًل ققنـوس کـه در ذهـن قابل تصـور 
اسـت امـا وجـود خارجـی نـدارد(، یعنـي از وجـود خارجـي آن 
غفلـت داریـم )درحالی کـه دربـارۀ وجـود این طـور نیسـت(، یعني 
ماهیـت به گونـه اي نیسـت کـه همـواره بـا تحقـق در خـارج مالزم 
و همـراه باشـد؛ پـس »ایـن وجـود اسـت که اصـل در تحقق اشـیا 
و موجـودات اسـت« )همـان(. حال کـه در دوگانۀ ماهیـت و وجود 
بـه اصالـت وجـود رسـیدیم، بایـد ببینیـم تغییـرات یـا بـه عبارت 
فلسـفی؛ حرکت در وجود شـی )در اینجا سـیمای شـهری( چگونه 
صـورت می گیـرد کـه تشـخص یـا هویـت آن بـا تغییـر ماهیـت 

)شـکل، رنـگ، مصالـح( همچنـان حفـظ می شـود.
حرکت جوهری  •

هـر حرکـت یـا تغییـر، بدین گونـه صـورت می گیـرد کـه شـی از 
حالتـی کـه هم اکنـون در آن اسـت درآیـد و به تدریـج بـه حالتـی 
کـه بـدان می توانـد دسـت  یابـد برسـد. سـیب کالـی کـه می تواند 
پختـه شـود، نوجوانـی کـه می توانـد بـه پیـری برسـد و نهالـی که 
می توانـد درختـی تنومند شـود، هرگاه تدریجـاً و اتصاالً، نـه دفعتاً 
و ناگهـان، حالـت نخسـتین خـود را تـرک گوید می تـوان گفت که 
حرکـت کرده انـد. پـس در هـر حرکـت، شـی متحـرک به تدریج و 
اتصـاالً چیـزی را تـرک می گویـد و چیـزی را بازمی یابـد. این زوال 
و حـدوث مسـتمر اسـت کـه طبیعـت حرکـت را تشـکیل می دهد 
)سـروش، 1393، 26(. امتـداد داشـتن حرکـت و جسـم و زمـان 
نشـان می دهـد کـه این امـور در ذات خود ممتد هسـتند و امتداد، 
الزمـۀ هویـت و حقیقـت آنهاسـت. شـخصیت این گونـه موجودات، 
شـخصیتی اسـت که وحدتش با کثرتش آمیخته اسـت. یک قطعه 
از حرکـت، در عیـن اینکـه به اجزای بسـیار قابل تقسـیم اسـت، اما 
ایـن اجـزای بسـیار، بالفعـل در آن وجـود ندارنـد و فقـط می تـوان 
گفـت کـه می توانند به وجـود آینـد. یعنی وحدت حرکـت، وحدتی 
اسـت موجـود و محقـق، امـا کثرتش کثرتی اسـت بالقـوه و نهفته. 
بنابرایـن وقتـی یـک حرکـت داریـم، واقعـاً یـک موجـود در پیش 
خـود داریـم نـه حرکت هـای متعـدد و نـه سـکون های متوالـی. 
وحـدت حرکـت، وحدتـی اسـت اتصالـی و ایـن وحـدت اتصالـی، 
عیـن وحـدت شـخصی اسـت. بـه سـخن دیگـر، وقتی یـک قطعه 
حرکـت را در پیـش روی داریـم چه دسـت بـر مبـدأ آن بگذاریم و 
چـه بـر مقصد آن، در هـر دو حال دسـت بر یک موجـود نهاده ایم. 

کشـش وار بـودن حرکت، وحـدت شـخصی را از آن نمی گیرد. تمام 
موجوداتـی کـه امتـداد )بُعـد داشـتن( آمیختـه با هویت آنهاسـت، 
موجودیتـی پخـش و گسـترده دارنـد؛ اما این پخش و گسـتردگی، 
وحـدت شـخصیت را از آنها سـلب نمی کنـد و آنها را دچـار »تعدد 
شـخصیت« نمی کنـد )همـان، 27(. به عبارت دیگـر سـؤال از اینکه 
در حرکـت جوهـری، »خـود شـی« چـه می شـود سـؤالی اسـت 
برخاسـته از نگـرش اصالـت ماهیتـی. خـوِد شـی بنابـر »اصالـت 
وجـود«، وجـوِد شـی، و حرکت نیز نحوی از وجود شـی اسـت و از 
ایـن لحـاظ در »حرکت جوهری« خود شـی همـان وجود متحرک 
اسـت، نـه چیـزی کـه آن چیـز در حرکـت اسـت. حال کـه چنین 
اسـت، نوشـدن اعراض جز از طریق نوشـدن جوهر میسـر نیسـت؛ 

نوشـدنی پیوسـته و متصـل و سـازگار با حفظ تشـخص شـی.

بحث 
هویت »ماهوی« و هویت »وجودی« سیمای شهری •

نتیجـۀ مقدمـات فلسـفی فـوق ایـن اسـت کـه به طورکلـی اگـر 
»هویـت« شـهر را بـه »ماهیـت« یـا چیسـتی آن نسـبت دهیـم، 
لـوازم و پیامدهایـی، و اگـر آن را بـه »وجـود« یـا کیسـتی آن 
ارجـاع دهیـم، لوازم و پیامدهایـی متفاوت و حتـی متقابل خواهد 
داشـت. در صـورت بـاور به اصالـت ماهیت )شـکل، مصالح، رنگ( 
و جایـز ندانسـتن حرکـت در جوهـر، و اعتقـاد بـه حرکـت صرفـاً 
خواهـد  ایسـتا  و  ثابـت  ماهیتـی،  حقیقتـی  هویـت،  َعـَرض،  در 
بـود. امـا درصورتی کـه بـه »اصالـت وجـود« صدرایـی رسـیده و 
»حرکـت جوهـری« را بـاور داشـته باشـیم، هویـت را حقیقتـی 
وجـودی و متغیـر و سـیال ادراک خواهیم کـرد. بنابراین می توان 
دو تلقـی از هویـت ارائـه کـرد: یکـی ماهـوی، ثابـت و ایسـتا و 
دیگـری وجـودی، متغیـر و سـیال. داوری بیـن این دو بـه داوری 
بیـن دو مکتـب »اصالـت وجـود« و اصالـت ماهیت موکول اسـت. 
بنابرایـن بـرای اینکـه بتـوان از هویـت سـخن گفـت الزم نیسـت 
بـرای آن دو بخـش ثابـت و متغیـر فـرض کـرد، بلکـه بـا متصـل 
و پیوسـته دانسـتن تغییـر می تـوان درعین حـال کـه هویـت را 
ذاتـاً و تمامـاً سـیال و متغیـر دانسـت و دیگـر دل نگران گسسـت 
»ایـن« از »همـان« کـه بـه عنـوان یـک پارادوکـس در مفهـوم 
هویـت بیـان شـد، نبـود. بـا پذیـرش »اصالـت وجـود« در مقابل 
»اصالـت ماهیـت« به راحتـی می تـوان گفـت زمانی دچار مشـکل 
هویتـی خواهیـم شـد که ثبات و ایسـتایی بـه ما روی بیـاورد، نه 
آنکـه تغییـر کنیـم و یـا در تغییـر باشـیم. این در حالی اسـت که 
مشـکالت هویتـی عمدتـاً در تغییر دانسـته می شـود نـه در ثبات 
)فـالح، 1383( )جـدول 1(. آنچـه باید مدنظر قرار داد این اسـت 
کـه اتخـاذ دیـدگاه اصالت الوجـودی لزومـاً بـه ایـن معنـا نیسـت 
کـه احـراز هویـت یـا ادراک تشـخص، در ثبـات شـی امکان پذیـر 
نیسـت، بلکـه موضـوع »اصالـت« داشـتن ماهیـت یا وجود اسـت 
کـه پیامدهـای متفاوتـی بـا خـود می آورنـد. روشـن اسـت کـه 



پاییز 421399 شمارۀ 52

حفـظ کالبـد سـنتی یک شـهر تاریخـی در زمانـۀ اکنـون، هویت 
و تشـخص آن را بـه بیننـده القـا می کنـد امـا تالـی ایـن نـوع از 
حفاظـت، تقلیـل هویـت به شـکل و سـتاندن پویایی از آن اسـت. 
نشـان  جوهـری«  »حرکـت  از  مالصـدرا  تبییـن  به عبارت دیگـر 
می دهـد کـه بـا متصل و پیوسـته بودن حرکـت، دیگـر پارادوکس 
شـباهت و تفـاوت در عین تـداوم در تعریف هویـت وجود نخواهد 
داشـت. از ایـن منظـر، هویت امري متصلـب و ثابت نیسـت، بلکه 
همواره از نو سـاخته می شـود )بشـیریه، 1383( و امري انباشـتی 
و تراکمـی اسـت کـه در فراینـد زمـان شـکل گرفتـه و در طـول 

تاریـخ تغییـر و تحـول پیـدا می کنـد )ن.ک. جـدول 1(.
بحران هویت سیمای شهری •

در پیشـینۀ پژوهـش اشـاره شـد کـه ازنظـر برخـی متخصصـان 
میـان  قابل توجـه  فاصلـۀ  دلیـل  بـه  شهرسـازی  و  معمـاری 
برخـی »مصادیـق معمـاری و شهرسـازی« معاصـر بـا نمونه هـای 
مشـــابه اصیـل اسـالمی، وضعیـت بحـران در هویـت تشـخیص 
را  همیـن  سـوری،  اندیشـمند  غلیـون6  بورهـان  می شـود.  داده 
به نحـوی دیگـر بیـان می کنـد: »بحـران هویتـی کـه در دنیـا بـا 
آن روبـه رو هسـتیم بـه دلیـل ازدسـت دادن نشـانه های هویـت 
توده هـای مردمـی اسـت کـه فرهنگ هـای ایشـان قادر بـه حفظ 
خـود در عرصه هـای رقابـت جهانـی در برابـر رسـانه های بـزرگ 
کـه فـارغ از مرزهـای جغرافیایـی حضـور خـود را بـه کشـورها 
تحمیـل می کننـد، نیسـتند«. امـا ایـن تصویـر از بحـران نشـان 
نمی دهـد کـه مصادیـق معمـاری و شهرسـازی اصیـل اسـالمی 
آیـا مصداق هـای صلـب و ثابتی هسـتند؟ آیـا »نشـانه های هویت 
توده هـای مردمـی« کـه قادر بـه حفظ خود نیسـتند، نشـانه های 
ایسـتا هسـتند یـا سـیال؟ چـرا بایـد گمـان کـرد که بایـد حفظ 
شـوند تـا اگر حفظ نشـدند، بحران تولید شـود؟ )فـالح، 1383(. 
از منظـر فلسـفۀ مالصـدرا تحلیـل این گونـه برداشـت به روشـنی 
نشـان می دهـد کـه خاسـتگاه فکـری آن اصیل دانسـتن ماهیـت 
در مقابـل وجـود اسـت کـه به طـور طبیعـی از مالحظـۀ تغییـر 
در  دگرگونـی  به عبارت دیگـر  یـا  شـهر  کالبـدی  نشـانه های  در 

سـیمای شـهری، بحـران در هویـت شـهر برداشـت می شـود.
اینکـه هرگاه سـخن از بحران هویت شـهر معاصـر ایرانی می رود، 
در ذهـن مدیـران شـهری به صورت خـودکار راه حـل آن عملیاتی 
می شـود،  جسـتجو  کالبـد  شـکلی  سـاماندهی  در  و  عینـی  و 
اگـر  اسـت. گویـی  پویایـی هویـت  بـه  نداشـتن  بـاور  خروجـی 

سـیمای شـهر به سـامان شـود، هویـت نیز بـه شـهر بازمی گردد. 
امـا اگـر تشـخص شـی )یـا هویـت آن یـا حقیقـت و ذات آن( 
را بـه وجـود شـهر بدانیـم و »حرکـت جوهـری« را چنانکـه در 
حکمـت صدرایـی تبییـن می شـود بپذیریـم، نگرانی از گم شـدن 
شـی نخواهیـم داشـت و در صـورت بـروز بحـران واقعـی راه حل 
آن را در امـور معرفتـی جسـتجو خواهیـم کرد. در جریـان تغییر 
»هویـت«  شـهر،  مثـل  پیچیـده  هرچنـد  موجـوداِت  حرکـِت  و 
آنهـا ازبیـن نمـی رود و از رهگـذر حرکـت، هویـت جدیـد حاصل 
نمی شـود، بـه شـرطی کـه حرکـت آن پدیـده امـری تدریجـی و 
اتصالـی )پیوسـته( باشـد. شـی متحـرک دمـادم هویـت نوینـی 
امـا و  از مـرز پیشـین هسـتی خـود فراتـر مـی رود،  می یابـد و 
هـزار امـا، ایـن هویت هـای نویـن بـه دلیـل اتصـال و پیوسـتگی 
)تـداوم( وجـودی، یـک هویت شـخصی واحـد تشـکیل  می دهند 
»شـدن«  و  »بـودن«  امـروزه،  اینکـه   .)1387 )ایراندوسـت، 
را در مقابـل هـم می نهنـد و »بـودن« را بـه معنـای سـکون و 
مانـدن و بقـای بـر هویـت و »شـدن« را بـه معنـای دگرگونـی 
»بـودن«  اسـت.  مسـامحه آمیز  سـخنی  می گیرنـد،  حرکـت  و 
معـادل »مانـدن« نیسـت، بلکـه »شـدن« خـود نوعـی »بـودن« 
اسـت. بـودن و شـدن قابـل  جمـع اسـت. عبدالکریم سـروش در 
کتـاب »نهـاد نـاآرام جهـان« می گویـد: »نـزد مالصـدرا »بودن« 
بدین سـبب  سـیال.  بـودن  و  ثابـت  بـودن  اسـت:  گونـه  دو  بـر 
چنیـن نیسـت کـه وجودداشـتن و خـودی و شـخصیت خـود را 
حفظ کـردن بـا شـدن و تغییـر منافـات داشـته باشـد. موجودات 
سـیال، »خود« شـأن و بودنشـان، عین دگرگون شدنشـان است« 

.)30 )سـروش، 1393، 
در موضـوع سـیمای شـهری، پذیـرش حرکـت در جوهـر شـهر 
و اصالـت دادن بـه وجـود در مقابـل ماهیـت، هویـت را از وجـود 
و گرانیـگاه  تعریـف می رهانـد  تمایـز در  و  پارادوکـس شـباهت 
بحـث دربـارۀ وجـود یـا عـدم وجـود بحـران در هویـت سـیمای 
تقلیـل  قابـل  بـه جایـی می بـرد کـه در آن، هویـت  را  شـهری 
بـه چیسـتی یـا شـکل و کالبـد نیسـت. اینکـه احـراز هویـت در 
ثبات طلبـی ممکـن اسـت، مبنـای فلسـفی قابـل دفاعـی نـدارد، 
بـه ایـن معنـا کـه الزم اسـت هویت خـود را بـا ویژگی هایـی ذاتاً 
متغیـر، روان و جـاری تعریـف کنیـم. می دانیـم کـه سـیالیت و 
شـکل گرایی  زیـرا  نمی آیـد،  در  شـکل گرایی  قالـب  بـه  پویایـی 
نمـاد ثبات طلبـی اسـت. بنابرایـن بایـد آن را در حیطـۀ مفاهیـم 

شرط بروز بحران مشخصۀ هویتنحلۀ فلسفی غالبموضوعرویکرد 

تغییر، سیالیتثابت، ایستااز یونان تا پیش از مالصدراچیستیاصالت ماهیتی 

ثبات، ایستاییمتغیر، سیالاز مالصدرا تاکنونکیستیاصالت الوجودی 

جدول 1. مقایسۀ دو رویکرد اصالت الوجودی و اصالت ماهیتی به هویت. مأخذ: نگارندگان.

رضا کسروی و همکاران
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رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری

جسـتجو کـرد. تکیـه  بـر مفاهیـم اسـت که بـه ما کمـک می کند 
به جـای تأکیـد بـر داشـته ها بـر آنچـه می تـوان داشـت تأکیـد 
بورزیـم. یعنـی در سـیمای شـهری تهـران، به جای اینکـه هویت 
در اشـکال خـاص، رنگ هـای معیـن و مصالح ازپیش تعیین شـده 
جسـتجو شـود، بـا صفاتـی همچـون تکثـر، انسـانی بودن، نظـم و 
حق مـداری تعریـف شـود. بـه بیـان ادبـی، به جـای تمسـک بـه 
اسـامی ذات مثـل سـنگ، شیشـه، بتـن کـه وجودشـان قائـم به 
اسـامی  از  درمی آینـد،  حـواس  بـه  معمـوالً  و  اسـت  خودشـان 
معنـی و صفاتـی مثـل انسـان واری، محرمیت، نظـم و حق پذیری 
کـه وجودشـان قائـم بـه دیگـری اسـت و همـواره جـاری و روان 
هسـتند اسـتفاده کـرد. در حالـت اول یعنـی تعریـف هویـت بـا 
رنـگ و شـکل و مصالـح، همـواره احسـاس بحـران هویـت همراه 
مـا خواهد بـود. با پذیرش اندیشـۀ »اصالت وجـودی« و »حرکت 
جوهـری« می تـوان گفـت، اگـر ماهیـت درباره »چیسـتی« شـی 
اسـت.  آن  »کیسـتی«  تبیین کننـدۀ  هویـت  می گویـد،  سـخن 
کـه  اسـت  تغییراتـی  توضیح دهنـدۀ  ماهیـت  یـا  چیسـتی  اگـر 
در طبیعـت شـی روی می دهـد، بـا عنایـت بـه نقـش زمـان در 
»حرکـت جوهـری«، کیسـتی در تحوالتـی شـکلی می گیـرد که 
تاریخی بـودن نقـش مهمـی در آن ایفـا می کنـد. به  عبـارت  دیگر 
هویـت یا کیسـتی در بسـتر زمـان همواره در حاِل شـدن اسـت.

نکتـه ای کـه نبایـد از ذهـن دور داشـت ایـن اسـت کـه »زمـان 
و حرکـت رابطـه ای نزدیـک و ناگسسـتنی دارنـد و بـدون زمـان 
هیـچ حرکتـی تحقـق پیـدا نمی کنـد چنانکـه تحقق زمـان بدون 
وجـود نوعـی حرکـت و دگرگونـی پیوسـته و تدریجـی امـکان 
نـدارد چـه اینکـه گذشـت اجـزای پی درپـی زمـان، خـود نوعـی 
دگرگونـی تدریجـی حرکـت برای شـی زمان دار اسـت« )مصباح، 
1377، 185(. بدین ترتیـب زمـان بـا حرکـت در جوهـر تـالزم 
دارد. حـال اگـر هویـت را امـری وجـودی بدانیـم، بدیهـی اسـت 
کـه نسـبتی بیـن هویـت و زمـان برقـرار اسـت. نکتـۀ ظریفی که 
در اینجـا بایـد به آن اشـاره شـود این اسـت که در امـور وجودی 

مثـل »هویـت«، هرقدر
زمـان سـکونت ایـن مفاهیـم )مثـل نظـم، عدالت، حق مـداری(،  
کـه نمـادی از جنـس وجـود دانسـته می شـوند در شـی بیشـتر 
باشـد،  بـه همـان نسـبت می تـوان آن را باهویت تـر دانسـت. بـه 
 عنوان مثـال در سـیمای شـهر تهـران هرقـدر یک مفهـوم هویتی 
کـه می توانـد به اشـکال یـا ماهیت هـای مختلف در شـی نمایش 
داده شـود زمان بیشـتری در آن سـاکن باشـد، می توان گفت به 
همـان میزان عامـل هویتمندی بیشـتر آن باشـد. به همین ترتیب 
می تـوان گفت که هویت سـیمای شـهری وقتی از دسـت می رود 
کـه در آن وجـه تقلیـد بـدون حجـت، وجـه قالـب باشـد. مثـاًل 
ارجـاع بـه مفاهیـم بیگانـه از فرهنـگ خـودی می توانـد باعـث 

گسسـت و بی هویتی سـیمای شـهری شـود.

نتیجه گیری 
بنگریـم،  شـهری  سـیمای  هویـت  بـه  مالصـدرا  نظـرگاه  از  اگـر 
رویکـرد بـه هویـت به مثابۀ یـک امر وجـودی و یا ماهیتـی الزامات 
و تبعـات متفاوتـی دارنـد. در اولـی، هویـت بـا سـیالیت و پویایـی 
همسـاز اسـت امـا در دومـی، هویـت در ثبـات جسـتجو می شـود. 
در نـگاه ماهیت گـرا، گذشـته و حـال سـیمای شـهری معاصـر بـه 
دلیـل دگرگونـی در چیسـتی یـا کالبـد دچـار گسسـت شـده و 
نیافتن نسـبت شـکلی بین مصادیق این دو، نشـانۀ بحران دانسـته 
می شـود؛ امـا در نـگاه وجـودی کـه در آن نـه ویژگی هـای فـرم 
و کالبـد بلکـه صفـات وجـودی اصالـت دارد، تغییـر در چیسـتی، 
هویـت یـا کیسـتی شـهر و سـیمای شـهری را بحـران زده و دچـار 
گسسـت نشـان نمی دهـد. اگـر در طـول تاریخ کیسـتِی بـه عنوان 
 مثـال شـهر تهـران محصول ادیـان، اسـطوره ها و اتفاقـات فرهنگی 
اسـت، چیسـتی آن چگونگـی پاسـخ بـه ایـن اتفاقـات معنایـی در 
قالـب شـکل شـهر تهـران اسـت. بحـران در هویـت بـه معنـای 
وجـودی آن وقتـی رخ می دهـد کـه بـه عنـوان  مثال مفهـوم تکثر 
یـا حق مـداری بـه همان دالیـل فرهنگـی، دینی یـا اسـطوره ای از 
ذهـن ایرانـی کنار گذاشـته شـود )جـدول 2(. در نگاهـی که اصل 
را بـر ثبـات و عـدم  تغییـر می نهـد هویـت بـا ویژگی هـای ظاهری 
سـنجیده می شـود کـه هرچند قابل  اندازه گیری و سـنجش اسـت، 
یکسـره اسـتعداد و تـوان تحـول و دگرگونـی را از آن می سـتاند. 
بـه همیـن  اسـت.  ثبات طلبـی  نتیجـۀ  آشـکارترین  شـکل گرایی، 

دلیـل خـروج از شـکل گرایی بحـران دانسـته می شـود.
هویـت سـیمای شـهری زمانـی از دسـت مـی رود کـه بـه عنـوان 
مثـال در آن وجـه تقلیـد بـدون حجـت وجـه قالـب باشـد. یعنـی 
فی المثـل، ارجـاع بـه مفاهیـم بیگانـه از فرهنـگ خـودی می تواند 
باعث گسسـت و بی هویتی سـیمای شـهری شـود. به عبارت دیگر 
امـکان ازدسـت رفتن هویـت وجـود دارد امـا ایـن گم شـدن زمانی 
رخ می دهـد کـه دگرگونـی کلـی در عرصـۀ ذهن یا حـوزۀ مفاهیم 
و صفـات وجـودی رخ بدهـد و نـه لزومـاً و تنهـا در عرصـۀ عینیت 

 . شهر
وضـع موجـود مدیریت سـیمای شـهری معاصر ایران نشـان دهندۀ 
یک شـکاف اسـت؛ اینکه تفکـر »اصالت وجودی« علی رغم داشـتن 
سـیطرۀ علمـی و دانشـگاهی، در الیه هـای روبنایـی مثـل مدیریت 
شـهری جایگاهـی نـدارد. در ایـن جایگاه هـا، اصالـت همچنـان به 
چیسـتی یـا چگونگـی سـیمای شـهری اسـت و راه حل بحـران در 
آن، بازگردانـدن سـیمای شـهر بـه اشـکال ازپیش تعیین شـده و یا 
تاریخی از طریق اعمال ظواهر مدرنیسـتی یا سـنت گرایانه دانسـته 
می شـود. پذیـرش صفـات وجـودی بـه عنـوان عامـل هویت بخش، 
دسـت کم بـه لحـاظ اجرایـی می توانـد هزینه هـای هنگفتـی را که 
مدیـرت شـهری امروز به  اشـتباه صـرف بازگرداندن شـکل نماهای 

شـهر بـه فرم گذشـته می کنـد به جیـب مـردم بازگرداند.
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پی نوشت ها
* این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری »رضا کسروی« با عنوان »رویکرد منظرین به بحران آشفتگی سیمای شهری تهران« است که به راهنمایی دکتر »سیدامیر 

منصوری« و دکتر »ناصر براتی«، در تیرماه سال 1399 در دانشکدۀ معماری دانشگاه تهران دفاع شده است.
Identity .1

Continuity .2
Quiddity .3

Being .4
5. هر شي خارجي را می توان داراي دو بخش دانست: یکي »هستي«، چون مي بینم که حضور دارد و هست، دیگری خصوصیات آن و آن را در تعریف آن و در پاسخ 
به سؤال »آن چیست؟« می گویند و نام آن »ماهیت« است. کلمۀ »ماهیت« یا »چیستی« در مقابل »وجود« و »هستی« می آید. همۀ اشیای واقعی در جهان، در 
ذهن ما به دو جزء تحلیل می شوند که در یک قضیۀ منطقی، یک جزء بر جزء دیگر حمل می شود. جزء اول همان مفاهیم متعددی است که ما از اشیای خارجی 
داریم و این مفاهیم را موضوع قضیه قرار می دهیم مثل درخت، قلم، کوه ... و جزء دوم مفهوم هستی یا وجود است که امري ذهني و نقطه مقابل مفهوم »عدم« است.

Burhan Ghalioun .6

مبنای فلسفی نگرش به 
مبنای درجۀ هویتمندی معیار هویتسیمای شهری

راه حل بحراندالیل بروز بحراننوع بحرانسیمای شهری 

صفات وجودی مثل تکثر، حق مداری، اصالت وجود
انسان واری، نظم، عدالت

زمان مالزمت صفت وجودی 
فرهنگی، دینی، ذهنیبا آن

معرفتیاسطوره ای

هر نوع تغییر در عینیزمان گذشته بر آنصفات فرم مثل رنگ، مصالح، شکلاصالت ماهیت
غیرمعرفتی فرم

جدول 2. مقایسۀ الزامات و تبعات دو رویکرد وجودی و ماهیتی به سیمای شهری براساس فلسفۀ اصالت وجود مالصدرا. مأخذ: نگارندگان.

رضا کسروی و همکاران
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