ماهنامه باغ نظر /47-56 :)62( 15 ،مرداد 1397
DOI: 10.22034/bagh.2018.66285

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

Concept of Entity and a Philosophical Approach
to Entity and City Nature.

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

مفهوم هویت و رویکردی فلسفی به هویت و ماهیت شهر
مهدی واعظی* ،1مسعود علیمردانی

2

 .1کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری.
 .2دکتری شهرسازی ،استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.

تاریخ دریافت  96/08/13 :تاریخ اصالح  97/02/19 :تاریخ پذیرش  97/03/06 :تاریخ انتشار 97/05/01 :

چکیده

پژوهش حاضر برگرفته از رساله کارشناسی ارشد طراحی شهری است که با موضوع ارتقای هویت
کالبدی سیما و منظر شهر اسالمشهر در دانشگاه شهید رجایی ارایه شده است .دیدگاههای موجود در
مورد چیستی هویت شهر و علل  1ایجادی آن متفاوت و بعضاً پراکنده هستند .عدهای از پژوهشگران
هویت را صرفاً معنای ذهنی  2نهفته در تاریخ شهر دانستهاند و عدهای دیگر آن را در انسجام و تداوم
ویژگیهای کالبدی و کیفیت محیط جستجو میکنند .این پژوهش با عنایت به تفاوت ریشهای
مفهوم هویت در فلسفه غرب و فلسفه صدرایی سعی بر آن دارد تا با بررسی وجودی و اصالت هویت
شهر ،رابطه ذات و اعراض ،مقدمه و مؤخرۀ تقریر هویت شهر را اثبات کند .دو فرضیه وجو ِد ذهنی
و حقیقی برای هویت و قائل شدن صغرا و کبرا (مقدمه و مؤخره) برای وجود هویت راهبرد تحقیق
را مشخص میکنند .روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش کیفی و توصیفی با استفاده از
نظریههای موجود در اسناد مکتوب و استدالل منطقی و تطبیقی نظریههای فلسفی موجود از جمله
اصالت وجود ،هستیشناسی ،پدیدارشناسی و حرکت جوهری  3به صورت استنتاج عقلی -فلسفی
است .از نتایج حاصل از پژوهش در حوزه وجودی و اشتمالی هویت شهر ،میتوان در تبیین ریشه و
منشاء هویت شهر در غرب و فلسفه اسالمی ،فهم رابطه وجود و ماهیت برای ادراک هویت بهره برد.
نهایتاً این فرض که هویت شهر وابسته به جسم شهر است (مانند روح که در جسم حلول مییابد).
و هویت با مفهوم ذهنی و حقیقی به مناسبات انسانی مربوط میشود به اثبات خواهد رسید .شهر
بدون زمینههای هویتی ،مانند جسم بدون روح است .و روح نیز قابل تقریر نخواهد بود مگر در قالب
جسم و تجسم در ظاهری هم سنخ که همان ماهیت یا کیفیت شهر است.
واژگان کلیدی  :هویت شهر ،ماهیت ،ابعاد هویت ،حرکت جوهری ،کیفیت محیط.
مقدمه

مکاتب مختلف در نيمه دوم سده بيستم ،با هدف اصالح،
تكميل يا تغيير بنيادي رويكرد اثباتي پا به عرصه وجود
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گذاشتند كه ميتوان آنها را در دو گروه كلي قرار داد :
روششناسي تفسيري -تأويلي ،و روششناسي انتقادي.
شناخت تفسيري بر چگونگي نگرش مردم نسبت به محيط
خلق معنا مبتني است .بحران معني در فضاهاي
و چگونگي ِ
ُ
شهري و كاستيهاي رويكرد كمي در نيل به حس مكان و الفت
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مهدی واعظی و همکاران

با مكان موجب بازگشت به رويكرد كيفي و نيز پديدارشناسي
بوده است .در این میان مارتین هایدگر با استفاده از رويكرد
پديدارشناسي اگزيستانسيال (وجودشناسی) ،نسبت بين انسان
و مكان را تحليل کرد .بزرگترين هدف پديدارشناسي بازگشت
به ماهيت اشياء است كه به معني شناختي به دور از مفاهيم
انتزاعي و روبهرو شدن با واقعيت پديدهها با صادقانهترين و
خالصترين صورت ممكن است (پرتوی.)13-16 : 1392 ،
اغلب پژوهشگران شهرسازی معتقدند  :هر پدیدهای از سه بعد
کالبدی ،محتوایی و معنایی قابل بررسی است و در آثار مصنوع
(معماری و شهرسازی) اگر نهایت سازگاری بین این سه بعد
اتفاق بیفتد ،آن اثر و پدیده را حائز کیفیت و هویت میکند و
به دلیل ظهور این هماهنگی در شهرهای قدیم ما در حد اعالی
خود ،ساختار کلی شهرسازی و معماری ایران از دوره باستان تا
قاجاریه تثبیت شدهاند.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش کیفی و
توصیفی با استفاده از نظریههای موجود در اسناد مکتوب و
استدالل منطقی و تطبیقی آنها از جمله نظریه اصالت وجود،
حرکت جوهری ،هستیشناسی به صورت استنتاج عقلی-
فلسفی است.

ضرورت موضوع

فرضیه تحقیق

عدم توجه به هویت (معنی) در ساخت شهرها دو معضل شباهت
شهرها به یکدیگر (عدم زمینهگرایی و بومگرایی) و هرج و مرج
بصری (عدم زیبایی ،انسجام و خوانایی کالبدی شهرها) عام
در شهرها پدید آورده است .این دو عامل اساسی علل اصلی
بیهویتی (کالبدی) ،اُفت کیفیت و ناکارآمدی محیط شهر
هستند که عواقب غیر قابل جبرانی در پی داشته است .لذا برای
اصالح چنین معضالتی و همچنین ارتقای کیفیت محیط و
اقدام جهت تحقق چشماندا ِز اسناد فرادست شهرسازی مبنی بر
ارتقای هویت ایرانی -اسالمی شهرها ،ضروری است تا هستی،
چگونگی ، 4ابعاد و مؤلفههای هویت شهر را شناسایی و مقدمات
حفظ و ارتقای فرآیند هویت شهر فراهم شود.

...........................................................

پیشینه تحقیق

در حوزه طراحی شهری ،از دهۀ 70ظهور رویکردهای
انسانگرایانه و جامعهگرایانه افرادی چون جاکوبز ،لینچ و
الکساندر ،فعالیت طراحان را به کیفیت و هویت محالت و
مناطق شهری معطوف ،و در دهۀ  90طراحی ،ساماندهی و
هویتمندی کلیت شهر در دستور کار قرار گرفت .در اغلب
پژوهشهای گذشته ،هویت یک مفهوم ذهنی است که به
کمک سلیقه و احساس و خالقیت به مرحله عینیت در معماری
و شهر بدل میشود .مفهومی ذهنی که برای ارزیابی آن
کیفیتهایی از قبیل :تمایز از غیر ،تشابه با ارزشها و نمادهای
خودی ،تداوم و پیوند با گذشته ،تحول و پویایی یکپارچگی،
تنوع و هماهنگی ،استفاده میشوند .لذا درک ارتباط بین "عین
و ذهن" در ادراک زیبایی و هویت توسط افراد بسیار موثر
شمرده شده است (پاکزاد .)111 :1388،از اینرو است که
تعدادی از پژوهشهای قبلی وجود هویت را صرفاً در معنای
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ذهنی نهفته در تاریخ شهر دانستهاند (هویت مرادف معنا) و
عدهای دیگر هویت را در انسجام و تداوم ویژگیهای کالبدی
و کیفیت محیط جستجو میکنند (هویت مرادف کیفیت) .در
این پژوهش هویت را با فرضیاتی مشخص ،از منظر فلسفه
هستی ،چیستی و اصالت وجود بررسی کرده و ماهیت و اعراض
وابسته به آن را با تبیین رابطه دو سویه کیفیت و هویت تعریف
خواهیم کرد.
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روش تحقیق

دو فرضیه همبسته در این تحقیق بررسی شده است  :نخست
اینکه اصالت وجود هویت بر دو نوع است  :وجود غیر مستقل و
وابسته به اعراض (ویژگیهای کیفی شهر) و وجود عق ً
ال مستقل
نفس خود (شهر و انسان) .دوم  :هویت شهر به
و مربوط به ِ
کالبد شهر وابسته است و کالبد شهر زمینه ساز موجود شدن
هویت خواهد بود .یعنی هویت دارای مقدمه (صغرای هویت) و
مؤخره (کبرای هویت) است.
مبانی نظری

 وجود و موجود  :اموري كه علم به آنها تعلق ميگیرد به دودسته تقسيم شدهاند :الف) اموري كه وجودشان قائم به خود
است و ذات يا جوهر ناميده ميشوند .ب) اموري كه وجودشان
عارضي بوده و وابسته به وجود ذوات هستند (پرتوی.)1392،
مالصدرا در اسفار اربعه در اثبات حقیقت و ثبوتیت "وجود"
آورده است  :چون حقیقت هر "چیز"ی عبارت از خصوصیت
وجودش است که برایش ثابت است ،پس وجود ،از این
"چیز" سزاوارتر است که دارای حقیقت باشد .بهمنیار 5نیز
در کتاب التحصیل ،حقیقت وجود را در اعیان میداند و بس.
اگر وجودی تحقق دارد پس باید عینیت هم داشته باشد
نفی (تحقق و اثبات)
(شیرازی .)40:1384،اما شیخ اشراق 6در ِ
وجود معتقد است :هر موجودی عینیت دارد و حصولی است
و وجود (ذات) اگر موجود است باید نمایان باشد (همان .)41:
صدرالمتألهین معتقد است  :واجب بودن ذاتی وجود ،یعنی
بدون نیاز به فاعل قابلیت وجود دارد .بالعکس غیر وجود پس از
دگرگونی و تأثیر فاعل ،تحقق به وجود فاعل یافته و متصف به
وجود میشود .وجود به ذات خود امری عینی است و میتواند
دارای ماهیت و یا فاقد ماهیت باشد (همان  )42 :هر ممکنی
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مادام که وجودش به واسطه غیر خودش ترجیح داده نشود
شدن هر ممکنی پس از وقو ِع علتش
موجود نمیشود و موجود
ِ
تحقق مییابد (تصویر .)1لذا مادام که علیت هر علتی توسط
واجب الوجود  7ترجیح داده نشود ،تکون نمییابد (همان .)221 :
پس ثبوت واجب بر ممکن ،تقدم دارد .بنابراین وجود هر صفتی
برای موصوف ،هنگام اتصاف به آن واجب میشود (وجو ِد ال
حق و متأخر) 8لذا وجود بر دو نوع است :وجود رابط و محمولی.
وجود رابط یعنی وجود از نفس خودش نباشد (مانند وجود
اعراض) که از نظر تعقل استقالل ندارند ،و وجود محمول یعنی
وجود برای نفس خودش باشد (وجود جسم و عقل برای نفس)
(شیرازی .)79: 1384،وجود اگرچه حقیقتی بیش نیست ،ولی
بخشها و مراتب آن (به واسطه تقدم و تأخر ،نیاز و بینیازی)
مختلف است .و اعراض ماهوی هستند و حقیقت وجود را ندارند.
الزم به ذکر است از نظر مالصدرا ،موجود جسمانى و زمان و
حركت همه یک وجود هستند .وی دوگانگى ميان حركت و
زمان (تقدم و تأخر حدوث) را نفى مىكند .حركت و زمان را
َع َرضى خارجى براى موجود مادى نمىداند و اين امر از نگرش
خاص او به رابطهاى كه بين جوهر و اعراض برقرار است ،ناشى

اعراض یک پدیده مأخذ :
تصویر .1سلسله مراتب علل برای حدوث وجود جوهر و
ِ

نگارندگان.

............................................................

مىشود (فتحی و آیت الهی .)137 :1388 ،پس ماهیتها دوام
فیض ندارند بلکه حکایتکننده وجود هستند و حکایت ماهیت.
حصول ماهیت از وجود ،مانند حصول سایه است از شخص .و
سایه را وجود دیگری نیست (شیرازی ،1384،ج .)9 : 2-1از
آفرینش موضوع
نظر مالصدرا در بحث وجود جوهر و عرض،
ِ
(جوهر) آفرینش عرض هم هست و نیازمند آفرینشی جدید و
فاعلی جدید نیست( .زندیه  )38: 1390،لذا در فلسفه اسالمي
وجود از دو حال خارج نیست :یا ذهنی است و درونی و یا عینی
است و بیرونی .براي حقيقت بیرونی (عینی) دو جنبه قابل
تصور است :يکی به لحاظ وجود او و ديگر به لحاظ چگونگی
او .بنابراين هر حقيقت خارجي در موقعيت شناخت عبارت
از وجود به عالوه ماهيت است .در اين تعريف "وجود" سبب
تحقق اشياء است و "ماهيت" توصيف و تعريف منطقي آن
است که آنرا از اشياء ديگر جدا ميسازد( .خامنهای .)1384،
 هویت و ماهیت ُ :ه َویت را حقیقت شیء یا شخص که مشتملبر صفات جوهری اوست ،شخصیت ،ذات ،هستی ،وجود ،منسوب
به ُه َو و شناسنامه گفتهاند (عمید .)1212 :1376،دکتر معین
نیز هویت را شناسایی و تشخیص پدیدههای دارای موجودیت

تعریف کردهاست .در فرهنگ معین آمدهاست "هویت حقیقت
جزئیه است ،یعنی هرگاه ماهیت با تشخیص ،لحاظ شود هویت
گویند و گاه به معنای وجود خارجی است و مراد تشخیص
است و هویت گاه بالذات است و گاه بال َع َرض" (معین1371 ،
 .)5228:در فرهنگ آموزگار هویت شناسایی ،نام و نشان و
شناسنامه ذکر شده است( .آموزگار )870 :1333،دهخدا در
لغتنامه خود با اشاره به ریشه ُه َو ،هویت را به مفهوم غایت
جوهر یا تمامی صفات مثبته (ذات باری تعالی) بیان کرده
است (دهخدا .)349: 1345 ،کلماتی مشابه معنی هویت وجود
تعین یافتن،
دارد از جمله  :تشخص ،جدایی و ممتاز شدنّ ،
شخصیت  9و بزرگی ،روحیه ،این همانی ، 10طبیعت ،جوهر.
ِهی " و به معنای چگونگی و
و اما ماهیت از ریشه عربی "ما َ
کیفیت (ظاهری) پدیدهها است .در فرهنگ لغات عموماً آن را
معادل هویت و ذات موجودات آورده اند .اما در فلسفه ماهیت
ِ
ماهيت هر چيز حکايت
اصطالحی است مقابل وجود .در واقع
تام و کامل از حقيقت همان چيز و آن صورتي است که انسان
براي هر موجود عینی ترسيم ميکند و از وجود جدا شدني
نيست و مانند سايهاي وجود را دنبال ميکند و ميتواند معيار
شناسايي عين و حقيقت خارجي باشد (شیرازی )1383 ،هر
چيزي فقط خودش است و از چيزهاي ديگر کام ً
ال جداست
ولي با ديگر اشياء در "وجود" مشترک است .اينجاست که
فالسفه اسالمي براي بيان تمايز ماهيت از وجود ميگويند
هر چيزي که "ممکن" باشد (موجود) مرکب است از وجود
و ماهيت .که در واقع يک چيزند و عم ً
ال در اشياء متحدند
(خامنهای .)1384 ،انسان در ادراک خود از پدیدهها فقط
ميتواند ماهيت (يعني حدود منطقي و تحليلي) آنها را درک
کند نه وجود حقيقي آنها را .یک قطره آب ،بیش از آن که آب
باشد قطره است؛ محدود است ،غرایز ،تمایالت و کمبودهایی
دارد که برآوردن اینها روش و منش زندگیاش را تعیین
میکند .در نگاه هویتی قطره به معنای آب است ،بی هیچ حد و
مرزی ،آب است و هیچ چیز جز آب نیست و ماهیت قطره دارد.
انسان :منشأ و موضو ِع حقیقت شهر :از آنجا که حسگرايان به
پديدههايي که در ذهن و نفس وجود دارد توجه نکرده و ادراک
حسي انسان را همان محصول ساده حواس پنجگانه ميدانند،
نظریات آنها نه فقط نگاهي سطحي و غير فلسفي است بلکه
از "وجود" ِذهني و علم حضوري غفلت داشتهاند .کانت نیز در
واقع منکر ادراک واقعي انسان و تطابق ذهن و خارج است.
نزديکترين نظريههاي فلسفه غرب به نظريه فلسفه اسالمي،
پدیدارشناسی هوسرلي است که تا حدودي ادراک و شناخت
انسان و تطابق آنرا با عينيت خارج پذيرفته ولي انسان را
از درک نومنها (وجود ذهنی) عاجز ميداند .ادراک نومنها
(پدیدهها) در اين نظريه بستگي به لطفي دارد که نومنها به
انسان داشته و از خود تجلي و ظهور نشان داده و به انسان اجازه
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ميدهند که او را درک کند .اين نظريه نه فقط ديواري ميان
ذهن و عين ميکشد که حتي ضامن تطابق شناخت و واقعي
بودن آن نميشود (خامنهای .)1384 ،مارتین هایدگر نیز در
کتاب هستی و زمان مطرح میکند که در فلسفه و روانشناسی
رایج ،ارتباط میان انسان و جهان به نگرشهای ایده آلیستی
و رئالیستی کاهش مییابد .در نگرش رئالیستی انسان(ذهن)
وابسته به جهان(عین) است و هر عمل انسان عکس العملی در
برابر جهان است .در مقابل نگرش ایده آلیستی جهان (عین)
وابسته به انسان(ذهن) است و انسان به طور مداوم از طریق
شناخت در جهان خود عمل کرده و به صورت مداوم آن را
شناخته و به آن شکل میدهد .از نظر هایدگر انسان جدا از عالم
وجود ندارد ،هر دو در یکدیگر وجود دارند و در هم غوطه ورند
(محسن تابان و همکاران .)84 :1391 ،در این میان شهرها،
تولیدات انسانی هستند که علیرغم وجوه پدیدارشناختی و نیز
روایتگری که در پس زمینه وجود ذهنی خود دارند ،ظرف
زندگی و تعامالت انسانی هستند که نمیتوان هویت آنها را
صرفاً در جنبههای ماهوی عینیات آنها جستجو کرد .لذا انسان
و گزارههای انسانی هستند که به شهرها اصالت روح میبخشند
(پاکزاد .)115: 1388،پس انسان و تعامالت جمعی او به پدیده
شهر هویت میبخشند و پرداختن به حقیقت وجود در انسان
که خود و مصنوعاتش مقدمه هویتسازی شهر است ،ضرورت
مییابد .از نظر ادیان مختلف الهی خصوصاً اسالم ،حقيقت انسان
روح است و با مرگ نابود نميشود .آياتي از قرآن كريم مانند
آيه  32سوره سجده و سوره انعام به وجود بُعد غيرجسماني
انسان ،كه حقيقت وجود او را تشكيل ميدهد ،داللت دارند.
حضرت علی (ع) در موعظههای خود ميفرمايند 11شما نه براي
نابودي ،كه براي باقي ماندن آفريده شدهايد و تنها از خانهاي
به خانهاي منتقل ميشويد .موارد فوق همگی بر جاودانگی
وجود انسان و وابستگی جسم و ماده به حقیقت پنهان هویت
(وجود) او داللت دارند .پس جسمی که مشاهده میشود
تجسم روح است که با شرایط کنونی قابلیت مشاهده ندارد.
در روانشناسی یکی از مشخصات شخصیت انسان "احساس
هویت" است و آن عبارت است احساسی که انسان نسبت به
"استمرار" حیات روانی خود دارد و یگانگی و "وحدتی" که
در مقابل اوضاع و احوال متغیر در خارج همواره در حاالت
روانی خود حس میکند (بهزادفر .)21: 1390،اریک اریکسون
در حوزه روانشناسی ،هویت را "مقابل اغتشاش" بیان میکند
(داوودپور .)22-26 :1384،در جامعهشناسی ،مقوله هویت به
عنوان یکی از مهمترین ویژگی و خصوصیات افراد و گروههای
اجتماعی از جایگاه با اهمیتی برخوردار است (بهزادفر1390 ،
 )21:در حقیقت هویت هر جامعه ،همان هویت فرهنگی آن
است .هویت و شخصیت هر انسان منعکسکننده هویت جامعه
اوست (ابراهیمی دینانی .)234 :1379 ،راپاپورت درکتاب
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معنای محیط ساخته شده ،نظمدهی به محیط را موجب تعامل
انسان با محیط میشمرد که در چهار مرحله میسر میشود:
فضا ،زمان ،روابط و معنا" .معنا" به عنوان عملکرد پنهان محیط
مطرح میشود و قدرت تشخیص فرد ،قابلیت پیشبینی،
خوانایی و تشخیص محیط را افزایش میدهد( .راپاپورت1366،
 )19:پیرفون مایس 12نیز معتقد است یکی از راهبردهای
اساسی برای ایجاد حس هویت فردی و گروهی ،طراحی محیط
براساس "درک عمیق طراحان از الگوهای رفتاری" و ارزشهای
فرهنگی کاربران مورد نظر است و عناصر تشکیلدهنده محیط
مبین و معرف هویت کاربران فضا هستند (مایس)172: 1384،
در جوامع سنتی ،فرهنگ (بومی) به خوبی از عهدۀ انجام کار
ویژۀ هویتسازی برمیآمد ،چرا که توانایی و قابلیت تفاوت
آفرینی و معنابخشی بسیار باالیی داشت( .بهزادفر.)32: 1390 ،
از نظر کریستوفر الکساندر هویت ،تجسم کالبدی کیفیتهای
بی نام در بناهاست که مبنای اصلی حیات و روح هر انسان،
شهر ،بنا یا طبیعت بکر است اما نمیتوان نامی برای آن گذاشت
(الکساندر .)457: 1381 ،از نظر مارتین هایدگر 13هویت انسان
دارای ثبات و پایداری نیست و با بررسی اعماق وجود انسان
پویایی هویت او قابل درک است ( )Haapala, 2004 :13-21در
واقع هویت شهرها بر هویت کسانی که در آنها زندگی میکنند
گذارد و بالعکس محیط شهری منعکسکننده نیازهای
تأثیرمی 
افراد جامعه و ارزشهای (جهانبینی و فرهنگ) آنهاست.
هایدگر دو عامل محیطی موثر بر هویت انسانی را با هم بودن و
تعامل با عناصر محیطی معرفی میکند .اولی مرتبط با روابطی
است که با همنوعان خود در محیط شهری داریم و دومی اشاره
به عناصر و اشیایی دارد که همواره در احاطه و تعامل با آنها
هستیم ( .)Heidegger,1997:131-13بودن با دیگران و بودن در
ِ
(هویت) انسان را تشکیل میدهد و آن
مجاورت محیط ،وجود
نیز در طبیعت انسان نهادینه شده است .روانشناسان ،یکی از
اجزای هویت فرد را هویت محیط میدانند و قائل به استقالل
آن نیستند .اما انسانشناسان هویت انسان و هویت محیط
را مستقل از هم میدانند (فکوهی .)16: 1386،سید محسن
حبیبی معتقد است" :اگر در شهري ،شهروند وجود نداشته
باشد ،آنجا شهر نيست .بنابراين وقتي از شهر صحبت ميكنيم
صحبت از تعامالت انساني است .تعامالت انسان با انسان ،انسان
با محيط و انسان با شهر .به همين دليل ،عوامل تشكيلدهنده
هويت شهر ،هويت انسان را شكل ميدهد".
• این همانی ( :)Identityهویت را در فلسفه (غرب) معادل
این همان بودن نیز دانستهاند .این واژه از قرن شانزدهم در
زبان انگلیسی کاربرد داشته است و تاکنون معانی از قبیل:
همان بودن ،یکتایی وجودی ،شخصیت فرد ،ورقهشناسایی،
عالیق و احساس ،ویژگی متمایز کننده و  ...را داللت داشته
است (بهزادفر .)20: 1390 ،در فرهنگ لغات دانشگاهی

ماهنامه باغ نظر /47-56 :)62( 15 ،مرداد 1397

•یافته های تحقیق

براساس مطالب گفتهشده ،چنین استدالل می شود که تفاوت
وجود (هویت) و ماهیت شهر خصوصاً در ذهن است .یعنی
معنایی که در ذهنمان از ماهیت شهر درک میکنیم ،غیر
از معنایی است که از وجود شهر درک میکنیم .در غیر این
صورت در خارج از ذهن ،وجود و ماهیت پدیدهها با هم یکی
هستند .ذهن ما چیزی را که در خارج از ذهن درک میکند
وقتی میخواهد در ذهن تجزیه و تحلیل کند آن را به دو
مفهوم تجزیه میکند .یکی وجود آن چیز و دیگری هم ماهیت
آن چیز است .لذا در خارج از ذهن دو چیز نداریم و هویت و

............................................................

التین " "identityرا به مفهوم حالت مشابهت کامل ،همان
بودن و یکی بودن ،حالت شیء یا شخصی خاص بودن نه
چیز دیگر ،ویژگی خاص متعلق به فردی مشخص(فردیت)
آوردهاند (پیران .)6:1384،روانشناسان به این فعالیت ذهنی،
اینهمانی (تشخیص هویت) میگویند .یعنی اینکه این پدیده
همان است که من در ذهن دارم؟ انسان حتی با یک شیء،
رویداد و فضا احساس"این همانی" کرده و آن را بخشی از
"من" خود یا "ما" ی جامعهای که به آن تعلق دارد ،میپندارد
(پاکزاد .)111: 1388،این همانی مبین دو معیار ذهنی است
که وجودش را مستدل نماید .یکی اینکه"این همان است که
از قبل با آن آشنا بودهای"یعنی وجود یک شناخت ذهنی از
اصالت پدیده .دیگر اینکه "این" است و" آن" نیست .یعنی
وجودی منحصر به فرد که تکراری نیست .انطباق "این" با
مفهوم و معنایی که از "این"در ذهن وجود دارد .از بابت
معیار اول :از یکسو ارتباط با "تداعی" ،خاطرهانگیزی و
سبقه تاریخی آن مطرح است و از سوی دیگر آشنا بودن
برای مخاطب ،یعنی دریافت اطالعات و پیامهایی که برای
وی قابل بازیابی ذهنی باشد" ،بیگانه نباشد" ،کامال "بدیع
نباشد" ،مرتبط با رفتار و سنت و فرهنگی آشنا باشد .از
منظر دوم ،مشخصات و ویژگیهایی مطرح است که متعلق
به این پدیده است و در پدیده دیگری تکرار نشده و ّ
ص
تشخ ِ
مفهوم و اصالت مطرح میشود (وجه تمایز جوهر) .بنابراین
مفهوم اینهمانی را میتوان با اصطالحاتی نظیر :تداعی،
خاطرهآمیزی " ,ریشه"ی تاریخی ،مرتبط با فرهنگ خودی،
انطباق ،تشخص و تمایز پیوند داد .پس فرآیند تشخیص
هویت ،فرآیندی است قیاسی بین عینی14موجود در پدیده
با وجود ذهنی 15مستتر در آن .یعنی تبدیل هر آبژه یا فضای
مستقل ،به یک پدیده ذهنی مرتبط ،در فرآیند ادراکی .لذا
تشخیص هویت در واقع نوعی ارزشگذاری یا تعیین کیفیت
است که ارتباط کامل با اندوختههای ذهنی فرد و فرهنگ،
سنت و تجربیات وی دارد( .پاکزاد )19: 1389،در فرآیند
این همانی انسان از یک تصویر ادراکی و ذهنی خود بهره
میگیرد و آبژه را با آن میسنجد( .همان )21:پس میتوان
با متجلی ساختن سلیقه ،خالقیت ،احساس و تاریخ" ،خود"
را به عنوان سابژه ،در فرآیندی معکوس ،به عینیت درآورد و
عمل تبدیل ذهنیت به عینیت را محقق کرد .در این صورت
آثار عینی ایجاد شده از سوی کاربران (مانند معماری و شهر)
بسان فرزند "خویشتن" مطلوب و مورد حمایت و حفاظت
خواهد بود .وجود عینی شهر یک شهر با مشخصات مختلفی
توصیف میشود .مؤلفههایی که هر یک به نوعی در ارتباط
با شهر هستند .در جهت تقویت هویت شهر شناخت و
دستهبندی مؤلفههای عینی آن ضرورت دارد .عناصر هویت
یک شهر ،همانند مؤلفههای شخصیتی انسان دارای دو حالت

عینی(ماهیت) و ذهنی (وجود) است که میتوانند از طریق
سه محیط طبیعی ،مصنوع و انسانی از همدیگر تفکیک گردند.
متغیرهای هر یک از این مؤلفهها ،چنانچه دارای صفات
اختصاصی و برجسته باشند نقش شاخص و معرف هویتی را
ایفا میکنند .برای بررسی هویت هر شهری میباید در جهت
شناخت صفات اختصاصی و برجستۀ متغیرها در مؤلفههای
طبیعی ،مصنوع و انسانی اقدام کرد (بهزادفر .)54 :1390،این
مؤلفهها به اختصار عبارتند از:
•مؤلفههای طبیعی :شرایط طبیعی هر شهر یکی از دالیل
تمایز آن شهر است .این مؤلفهها را که اغلب کالبدی هستند،
میتوان در چهار دسته زیر ارایه کرد  -1:موقعیت مکانی (طول
و عرض جغرافیایی)  -2مؤلفههای جغرافیایی (توپوگرافی،
درهها ،کوهها و  -3 )...مؤلفههای اقلیمی
پوشش گیاهی ،ارتفاعّ ،
(زاویه تابش ،جهت و شدت وزش باد ،دما ،بارش)  -4مؤلفههای
هیدروگرافی (رودها ،دریاها و حوزههای آبخیز).
•مؤلفههای مصنوع :عالوه بر مؤلفههای طبیعی عناصری
وجود دارند که در طول زمان توسط انسان ساخته شدند
و کالبد شهر را تشکیل میدهند وبیانگر باورها و فرهنگ
سازندگان محیط هستند علیرغم اینکه خود ،جهتدهنده
رفتارهای کاربران نیز هستند .این مؤلفههای انسان ساخت را
در  5گروه زیر تقسیم میکنیم -1 :شکل شهر و عناصر سازنده
آن(ساختار شهر ،سازمان فضایی و  -2 )...سلسله مراتب شبکه
دسترسیها و معابر -3سبک معماری غالب  -4عناصر و بناهای
نشانهای (عناصر و محدودههای تاریخی و مکانها و فضاهای
دارای بار معنایی و خاطرهای  -5 )...محالت مؤلفههای انسانی:
این مؤلفهها نیز بیشتر به جنبههای مدنی شهروندان مربوط می
شود که میتوان آنها را در چهار گروه تقسیم بندی کرد-1 :
مؤلفههای اجتماعی (فرهنگ ،آداب و رسوم زندگی ،تعامالت
اجتماعی ،نژاد و قومیت  ،زبان و -2 )...مؤلفههای اقتصادی
(اشتغال ،داد و ستد ،تولید ،تجارت و  -3 )...مؤلفههای سیاسی
و حکومتی ( اداره شهر ،امنیت و  -4 )...مؤلفههای اعتقادی و
مذهبی (جهانبینی ،دین و مذهب و  )...که هم ذهنی و هم
عینی هستند.
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ِ
هويت موجود عيني مانند شهر را
ماهیت با هم یکی هستند.
با ماهيت آن (يعني حاصل جمع مجموعه ويژگيهاي منطقي
آن) ميتوان شناخت و ماهيت همانگونه که در خارج با وجود
همراه است ميتواند با وجود ذهني همراه شود و وجود خارجي
ِ
مالک شناخت یک موجود (مقدمه
از آن سلبشود .ا ّما چون
ادراک) ،ماهيت آن است و در ذهن انسان همان ماهيت خارجي
حضور پيدا ميکند پس انسان ميتواند به ياري وجود ذهني
موجود ،شناختي منطبق با عالم عینی داشته باشد .براساس
استدالل فوق میتوان مواردی را به عنوان عناصر تشکیلدهنده
وجود ذهنی محیط و منظر شهری مطرح کرد .اصلیترین این
عناصر عبارتند از :فضا ،مکان ،زمان و تاریخ ،معنا .وحدت این
مفاهیم در وجود هویت را میسازد .از اینروست که پیشرفت
شگفتآور فنآوریهای ارتباطی ،و فرآیند جهانی شدن که
روند گسست مکان و فضا و زمان را شتاب بخشیده در مسیر
بحران هویت حرکت میکند (بهزادفر .)29: 1390 ،همانگونه
که پیشتر با استناد به نظر مالصدرا ذکر شد ،وجود اعراض
قائم به وجود ذات است و ماهیتها وجود جداگانهای ندارند
لذا میتوان هویت یک شهر وابسته به یک مقدمه (ماهیت)
و یک مؤخره (وجود ذهنی) دانست .مقدمه یا صغرای هویت
همان وجود عینی از قبیل کیفیت بصری و عملکردی و
مؤخره یا کبرای هویت معنی ،ریشه و تداعی ذهنی محیط
(خاطرات ،حوادث و وقایع ،نمادانگاری فرهنگی و بومی) است.
برخی ابعاد هویت شهر هستند که تجلی نمییابند و به صورت
مفاهیم مختلف شهری (اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و )...و
یا بار معنایی کیفی مکان ،نقش هویتدهی را ایفا میکنند.
همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،مكان يكي از چهار عنصر تعريف
كنندۀ فضاست كه در تركيب با معني ،زمان و ارتباطات ،محيط
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انسان ساخت را شكل ميدهند .دل مشغولي فرد يا گروه با
فضا به آن معناي مكان ميدهد ،دست كم تا اندازهاي كه آن
را از ساير مكانها جدا سازد (مدیری  .)69-76 :1387،جهت
درک بهتر موضوع ،براساس مطالعات صورت گرفته ،مصادیق
بیرونی هویت (ماهیت شهر) را از ابعاد مختلف آن (کالبدی،
محتوایی و معنایی) دستهبندی و در نمودار زیر ارایه کرده ایم:
الف-هویت شهر و پویایی وجود :با توجه به معانی مستخرج
از ریشه لغت ُه َویت ،در همه پدیدهها ،ذات و جوهری وجود
دارد که به وسیله حاالت ،کیفیات و اَعراض مختلفی (رنگ،
مزه ،بو ،نرمی ،زبری ،وزن ،حجم ،کوچکی ،بزرگی و  )...عینیت
مییابد و به آن وابسته است و هیچ یک از این اَعراض "استقالل
وجود" ندارند( .گروه مؤلفین )32: 1384،طبق نظریه مالصدرا،
"غیر وجود (اعراض و ماهیتها) پس از دگرگونی و تأثیر فاعل،
تحقق به وجود فاعل یافته و متصف به وجود میشود" یعنی
اعراض وابسته به وجود هویت با دگرگونی فاعل (هویت انسان
و یا جسم شهر) دچار تغییر شده و شخصیت جدیدی را بروز
میدهند .مالصدرا اعراض و صفات هر شىء را در هستی ،از
مراتب و شئوناتِ وجود جوهر مىداند .به گفته او ،هر صفت و
عارضهاى در شىء عيناً صفت و عارضه وجود خاص آن شىء
است .بدين ترتيب ،حركت شىء عين هويّت آن شىء مىباشد.
از اينرو مالصدرا زمان را به مقوله جوهر نيز تسرى مىدهد
و آن را مقدار حركت در جوهر قلمداد مىكند .او زمان را
پديدهاى ناآرام و نو ش َونده توصيف مىكند كه به واسطه حركت
بر اجسام عارض مىشود .لذا زمان مق ّوم ذاتى جوهر مادى است.
وى اساساً زمان را از ابعاد جوهر مىداند و آن را به عنوان بُعد
چهارم جوهر جسمانى ذكر مىكند( .فتحی و آیت الهی:1388
 )137از آنجا که شهر خود پدیدهای است مصنوع و وابسته (به
انسان و فعالیتش) که ماهیت خود را از انسان و روابط اجتماعی
او بهدست میآورد ،لذا باید شهر را ماهیتی وابسته (قائم) به
جوهری پنهان دانست که آنرا هویت شهر مینامند .عواملی
وجودی که به طور ذاتی به چیستی شهر اصالت میبخشند.
عقاید حاکم بر شهر(جهانبینی) روح تعامالت اجتماعی
انسانها ،قدمت ،تاریخ ،تداعی و معنا ،فرهنگ و سنت و نژاد
شهروندان را می توان از میان عوامل هویتی و ذات شهر نام
برد .در این ارتباط ،حاالت و اعراض وابسته به هویت شهری
درکالبد و شاکله شهر متبلور شدهاند .چهار گروه اَعراض پدیده
شهر که قائم به جوهر هویت شهر هستند ،مانند هر پدیده
دیگری شامل " َکیف ،کم ،وضع ،اَین" هستند .در تصویر  3این
عوارض را برای شهر دستهبندی و ارایه کرده ایم .براساس موارد
ذکر شده و نیز قاعده "ضرورت به حسب محمول" هویت ذاتاً یا
وجود رابط دارد یا محمول .وجود رابط در هویت یعنی اصالت
وجود از خودش نیست (مانند اعراض و ویژگیهای کیفی شهر)
و از نظر عقل استقالل ندارند .هویت با وجود رابط تا زمانی دوام
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فیض دارد که فاعل (حضور انسان و جسم شهر) موجود است.
اما وجود محمولی هویت شهر دارای استقالل در وجود است و
اصالت وجود از نفس خودش است (مانند جسم شهر و حضور
انسان) .براساس پژوهش حاضر ،هر تغییری که در جوهر یا
اعراض ایجاد شود ،تأثیر در دیگری هم دارد و از همین طریق
هم حرکت جوهری را اثبات میکند (زندیه.)38 :1390 ،
چنانچه تغییر یا تحولی در حاالت و ویژگیهای اشیاء و پدیدهها
ادراک میشود ،ضرورتاً تحول و دگرگونی متناسبی در جوهر
و ذات پدیده ایجاد شده است که نمود آن در اعراض توسط
مخاطبان ادراک میشود .طبق آیه  29سوره  55قرآنکریم
( ٌک ٌل یَو ٍم ٌه َو فی شأن) و همچنین آیه  15سوره ( 50بَل ٌهم فی
لق َجدید) ذات پدیدههای طبیعی به طور مداوم
س مِن َخ ٍ
ل َ َب ٍ
حادث َ
(خلق) میشوند و در حال دگرگونیاند و با تغییر ذات و
هویت (چیستی) ماهیت و حاالت (چگونگی) نیز دچار تحول
میشود .اینچنین است که شهرها به عنوان پدیدههای مصنوع
دارای یک بعد هویتی و ذاتی و یک بعد ماهیتی و َع َرضی
قابل تصورند .هویت ذاتی شهرها چیزی غیر َع َرضی است که
در تشخص ،تمایز و تعریف یک شهر از شهر دیگر موثر است.
با تغییر و تحول عوامل موثر بر هویت شهر ،عوامل هویتی نیز
دچار تحول می شود و دالیل اصلی این تحول ،دگرگونی در
نگرش به جهان ،تغییر فرهنگ بومی ،تحول محیط جغرافیایی،
زمان و تحول شرایط اجتماعی است (نقی زاده.)316: 1386،
لذا میتوان گفت هویت شهر مفهومی است که پس از تحقق
شهر امکان وجود خواهد داشت .یعنی به محض تشکیل شهر
چه از لحاظ صورت و چه از لحاظ مفهوم محتوایی و کارکردی،
وجو ِد هویت از مرحله امکان به وجوب می رسد و علل تشکیل
آن شهر نیز همان علل وجود هویت هستند (تصویر4و.)5
هویت مفهوم یا وجودی است وابسته به فاعلی دیگر که آن
فاعل انسان و جسم شهر است .هر گونه دگرگونی در فاعل و

حاالت و اعراضش موجب تغییر و دگرگونی در اصالت هویت
خواهد شد .ب-کیفیت و هویت :با توجه به موارد گفتهشده،
ادراک هویت شهر و یا هویت محلههای مسکونی به مجموعه
ویژگیهای معنایی ،کارکردی و کالبدی (طبیعی و مصنوع)
وابسته است که بتوانند به صورت مجموعه عناصر متمایز در
کارکرد و سیمای شهر و محله "تداوم" یابند .برای افزایش
دلبستگی شهروندان به شهر و آگاهی عمومی آنان از محیط
شهری (که بر اثر بی توجهی به ساختار کهن شهرها تضعیف
گردیده و بر رفتارهای اجتماعی و سهولت انجام فعالیتها موثر
واقع میشود) ضروری است که از طریق ساماندهی محیط
کالبدی اقدام شود (بهزادفر .)49: 1390،معیارهایی کیفی برای
سنجش فضا شامل :پاسخدهندگی ،استفاده مداوم ،پاسخگویی
به شخصیت شهروندان ،حس تعلق ،تداعی ،به کارگیری همه
حواس انسان ،رازآمیزی و کشف فضا ،تسهیل مشارکت ،کارآیی
فضا ،خاطرهانگیزی ،معرفی شدهاند (پاکزاد )145 :1388،که
همگی در زیبایی و هویت محیط نقش اساسی دارند .هریک
از نظریهپردازان طراحی شهری ،در نظریههای مختلف خود از
زوایای گوناگونی به موضوع کیفیت فضای شهری و مکانها
پرداخته اند .در جدول  1اهمیت هریک از این عوامل کیفی
از دیدگاه تعدادی از صاحب نظران آورده شده است و طی
یک ماتریس مهمترین موارد را مشخص کردیم .پس از بررسی
مؤلفههای کیفیت بخش مکان در این جدول این نکته استنتاج
میشود که برای ادراک محیط به عنوان یک کل منسجم که
با ذات خود سنخیت و همبستگی دارد ،مقدمه تشکیل هویت،
وجود شرایط مکانی و فیزیکی حضور روح است و پس از آن
ذات و حقیقت در قالب آن کلیت منسجم ،متصور خواهد شد.
همانطور که در جدول مشاهده میشود کیفیتهایی نظیر
تنوع کاربری و حق انتخاب ،نفوذپذیری ،سرزنده بودن ،پیاده
مداری ،مقیاس انسانی ،تنوع و هماهنگی بصری ،خوانایی،
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مهدی واعظی و همکاران

جدول .1معیارها و عناصر سازندۀ کیفیت مکان از نظر صاحب نظران مأخذ :نگارندگان.
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تصویر .3چهار گروه اَعراض پدیده شهر ،مأخذ  :نگارندگان.

ریشهداری(هویت تاریخی) از مواردی هستند که اغلب صاحب
نظران در کیفیت بخشی آنها بر محیط شهری اتفاق نظر دارند.
بررسی فرضیهها :هویت شهر به مفهوم وجود و ذات شهری
تواند دارای هر کدام از دو نوع وجود باشد .وجود ذهنی
(مانند سیمرغ که یک وجود ذهنی است و عینیت ندارد) یا
وجود حقیقی (که با اتحاد وجود و ماهیت ادراک میشود).
زمان ،تاریخ و معنا از مصادیق وجود ذهنی ذات آن و بیانگر

..............................................................................
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درونیترین ویژگیهای یک شهر هستند .فرهنگ ،سنت،
تعامالت جمعی و  ...نیز از مصادیق وجود حقیقی یک شهر
تلقی می شوند(فرضیه اول) .ماهیت شهر (کیفیت بصری و
حد و مرزی است که خارج از آن حد و
کالبدی شهر) بیانگر ّ
مرز ،شهر ،دیگر آن شهر نیست .و میان وجود و ماهیت شهر
نسبتی برقرار است ،بدین معنی که هرکدام از آنها ناظر به
دیگری تعریف میشود بهگونهای که نمیتوان بدون آگاهی
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از ابعاد و ویژگیهای ماهیتی شهر ،به درک درستی از
هویت آن رسید .پس هر وجودی اگر مستلزم عینیت باشد،
حلول ماهیتهای آن واجب خواهد شد و این ویژگیهای
ماهیتی مقدمه ادراک هویت(وجود) خواهند شد .مادام که
شهر موجود است هویت شهر (به مفهوم روح و ذات شهر)
وجود دارد و در لحظه عد ِم فاعل ،معدوم خواهد بود .لذا
هویت شهر وابسته به جسم شهر است (مانند روح که در
جسم حلول مییابد) یعنی کالبد شهر زمینه ساز موجودیت
هویت خواهد بود .هویت حقیقت شهر است لکن باید در
قالب جسم تجلی و بروز یابد.
نتیجهگیری

هویت یک مفهوم متصف به انسان است که به لحاظ اتصاف
شهر به انسان و تعامالت او برای شهر نیز استفاده می شود.
از اینرو است که مفهوم هویت در فلسفه اسالمی با غرب
تفاوتهایی دارد و ریشه آن هم در شناخت شناسی و اعتقاد
به ابعاد مختلف وجودی انسان است .لذا مناسبترین واژه
برای هویت در مفهوم غربی آن "این همانی" است که
فرآیند تطبیق پدیده با تصورات ذهنی ناظر است .مفاهیمی
چون روح ،ذات ،سرشت و طبع برای هویت مفاهیمی شرقی
هستند و اغلب در فلسفه اسالمی مترادف با هویت انسانی
قرار دارند .هرگاه صحبت از هویت یک شهر به میان میآید
مفهومی با علل مرکب مورد فهم غالب است و مادام که

غلط هویت برای امور غیرانسانی هم هستیم .براساس اصل
"ضرورت به حسب محمول" شهر بدون زمینههای هویتی،
مانند جسم بدون روح است .هویت (به عنوان یک وجود
ذاتی) وابسته به عللی مرکب از دو علت با منشاء انسانی و
منشاء طبیعی است .هرگاه هر گروه علل ایجاد هویت (ذات)
شکل گیرد ،هویت شهر موجود خواهدشد و تجلی آن در
اعراض و ماهیت عینیت خواهد یافت .مؤلفههای هویتی چه
تعین
طبیعی و چه انسان ساخت (معماری و شهر) ابزارهای ُ
ذاتِ هویت هستند .حال اگر شهری وجود دارد که آن را
حائز درجاتی از هویت میدانیم ،دلیل آن را باید در ریشه
انسانی و یا طبیعی محیط جستجو کنیم .از سوی دیگر در
شهرهای معاصر که سبقه انسانی و طبیعی قابل توجهی
در آنها متصور نیست ،وجود زیبایی و کیفیت ظاهری
شهر ،مقدمۀ تشکیل هویت انسانی خواهد بود .نکتۀ اصلی
و مهم این است که روابط اجتماعی و سنتهای کهن بومی
تدریجاً و در منطقهای کوچک در شاکلۀ شهر (و نه در مقیاس
جهانی و با سرعت زیاد) بروز پیدا میکند .تکامل تدریجی
عوامل هویتساز در جغرافیای محدود بومی ،علت دوام هویت و
معنیداری حیات اجتماعی تمدنهاست .لذا با داشتن کالبدی
با کیفیت ،مقدمه حلول هویت و ذات برای شهر فراهم و هویت
محقق میشود .به محض تشکیل شهر چه از لحاظ صورت و
چه از لحاظ مفهوم محتوایی و کارکردی ،وجو ِد هویت از مرحله
امکان به وجوب میرسد.
پینوشتها

 .1براساس قانون علیت هر پدیده ای برای موجود بودن نیاز به علت هم سنخ با

خود دارد .2 / .کوین لینچ( )Kevin linchنظریهپرداز معاصر شهرسازی و معماری
و نویسنده کتاب

«”the image of the city

معنی ذهنی را یکی از کیفیتهای

محیط و مترادف با هویت معرفی میکند .3/ .صدرالدین محمد شیرازی معروف
به مالصدرا برهان حرکت جوهری را در اثبات وجود رابطه بین جوهر و اعراض
آن در کتاب اسفار اربعه (سفرهای چهارگانه) مطرح میکند که در این پژوهش
از مطالب سفر اول (سفر خلق به حق) استفاده شده است .4 /.مرادف ماهیت ،به

معنای اعراض و چگونگی عینیت وجود استفاده شده است .لغت التی ن

�charac

 teristicsبرای این واژه مناسب دیده شد .5 /.از شاگردان ابن سینا (قرن پنجم).

فیلسوف بزرگ و صاحب کتاب التحصیالت .6 / .شهاب الدین سهروردی از حکما و
فالسفه قرن ششم هجری و همدرس فخر رازی ،ملقب به رهبر افالطونیان .نظریه

علت تامه محقق نشود ،هویت ادراک نخواهد شد .انسان
در فرایند ادراک هویت شهر وجود ذهنی (روح) شهر را
با وجود بیرونی تطبیق میدهد .در امور غیر انسانی مانند
تکنولوژی ،رسانه و… اغلب از ماهیت آنها و نه از هویت آنها
صحبت میکنیم ،و در آشفتگی زبانی امروز شاهد کاربرد

قائم به اراده او هستند .تنها وجودی که علت وجودش خودش است .8 /.این یعنی
«ضرورت به حسب محمول» .در توضیح این قاعده میتوان گفت که مث ً
ال اگر

و واالترین مرحله شناخت میداند .7 /.خدای واحد .وجودی که همۀ موجودات

کتابی به صفت سفید بودن متصف است ،اگر کتاب وجود نداشته باشد سفید بودن
هم از ضرورت امتناع خواهد داشتidentity .10 /personality .9 /.

( .11يا ايها الناس إذا خلقنا و إياكم للبقاء ال للفناء ،لكنكم من دار الي دار تنقلون،

............................................................

تصویر .5ابعاد ماهیتی شهر ،مأخذ  :نگارندگان.

مکتب اشراق را بر پایه فلسفه و عرفان بنا نهاد .کشف و شهود و اشراق را بهترین
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