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چکیده

کسب هویت و رهایي از بحران آن، همواره از مباحث مهم جوامع انساني بوده است. انسان به آن دلیل انسان است که موجودي 
است هویت ساز، بنابراین، هویت اجتماعی یکی از اصلی ترین دغدغه های نوین انسان شهرنشین است. از آن جایي که »هویت« 
مجموعه ای از صفاتی است که باعث تشخص یک فرد یا اجتماع از افراد و جوامع دیگر می شود؛ گرافیک شهری نیز به تبعیت از 
این معیارها، شخصیت یافته و مستقل مي گردد. در این میان، شباهت افراد با یکدیگر برای اکتساب هویت جمعی و تفاوت فرد با 
دیگران به جهت تمایز او برای کسب هویت شخصی، تناقضی است که همواره طراحان گرافیک شهری را به چالش می کشاند. لذا 
هدف از این پژوهش، بررسی دو مؤلفه شباهت و تفاوت و کارکرد آن ها در طراحی گرافیک شهری و یافتن شیوه هایی نوین برای 
هویت بخشیدن به مکان های شهری است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که مؤلفه  های شباهت و تفاوت در گرافیک شهری، 
قادر است مدل دیالکتیکی هویت را به امری فراتر از جامعه پذیری صرف بسط دهد. در این راستا، تعیین هویت در گرافیک 
شهری، در تفاوتی نهفته است که افراد در زندگی های فردی دارند و تا حدی از شباهت در هویت های جمعی آن ها ساخته می شوند. 
بنابراین گرافیک شهری یکی از ابزارهای مهمی است که منجر به شناخت خصوصیت های مشابه و منحصربه فرد شهروندان با 
حفظ تفاوت های شان می شود. پژوهش حاضر با روشی کیفی و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و پس از به دست آوردن 

داده های اولیه، نسبت به تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون اقدام شده است.
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مقدمه
شهر یک مجموعه اجتماعی پویا و مبسوط است که در آن سه 
سطح از حرکت، مکانیکی، زیستی و اجتماعی در هم آمیخته و با انواع 
)پوراحمد،  است  ارتباط  در  متعدد  زیرمجموعه های  و  فرامجموعه ها 
با  1389: 36(. بدیهی است هویت شهری، هویت جمعی ای است که 
تبلور عینی در فیزیک و محتوای شهر معنادار می شود و به واسطه ایجاد 
تداعی خاطرات عمومی در شهروندان و تعلق خاطر در آنان، شهرنشینان 
را به سوی شهروند شدن هدایت می کند. پس هرچند که هویت شهر، خود 
معلول فرهنگ شهروندان آن است، لیکن فرایند شهروندسازی را تحت 
تأثیر قرار داده و می تواند باعث تدوین معیارهای مرتبط با مشارکت 
در حوزه  )نوفل، 1388: 57(.  ساکنان گردد  و  ناظران  نزد  قضاوت  و 
مطالعات هویت شهر، گرافیک شهری، مفهومي پیچیده و چند بعدي 
است که در حال حاضر، از سوي اهل نظر و اهل عمل، به منظور بیان 
خواسته ها و آرزوهاي مطلوب براي یک شهر خوب و ایده آل به کار 
گرفته می شود )غراب، 1393: 4(. از آن جایی که هویت، مجموعه ای از 
صفات و مشخصاتی است که باعث تمایز یک فرد یا اجتماع از افراد و 
جوامع دیگر می شود، شهر نیز به فراخور این شرایط هویت یافته و مستقل 
می شود. مقوله هویت به طور عام و هویت در گرافیک شهری به طور 
خاص از جمله مقوالتی است که به جهت نقشی که در شناخت افراد، 
اشیاء، اجتماعات و مکان ها دارد، حائز اهمیت فراوان است، به گونه ای 
که می توان گفت از ویژگی هاي هزاره سوم جریان شتاب آلود زندگی 
است. پیامد این روند تصاعدي، پردازش انسان در قالب بیگانگی با خود 
و جهان خارج از خویشتن است که زمینه هاي بروز بحران هویت را 
پدیدار می سازد. در واقع، هویت، تجارب واقعی انسان شهرنشین را تحت 
تأثیر قرار داده و همواره او را در مورد درک این مسأله که کیست، 
چیست و کجاست، یاری داده است. هویت، عامل شناسایی و شخصیت 
هر موجود زنده است و شهرها نیز به عنوان پدیده ای زنده و پویا، دارای 
هویتی با اشکال گوناگون بوده که در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و غیره 
بروز می یابد. لذا هنگامی  که یک شهر یا جامعه رشد می کند، بخشی از 
ویژگی های بصری هویت اش در جریان رشد تغییر می کند و ساماندهی 
جدیدی می یابد. در این ساختار، هویت گرافیک شهری به عنوان یک 
معیار برای توسعه و عاملی برای ارتقای کیفیت محیط، مطرح می شود 
تا زمینه های مشارکت و امنیت افراد را فراهم سازد. براي درک محیط 
باید آن را خوانا و آشنا کرد و به همین دلیل، کوین لینچ )1984-1918م.( 
خوانایي شهر را چنین توصیف مي کند: »غرض از خوانایي این است که به 
آساني اجزاي شهري را بتوان شناخت و بتوان آن ها را در ذهن، در قالبي 

به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد« ) لینچ، 1374: 12(. 
در این پژوهش محققان قصد دارند به بررسی هویت در گرافیک 
این میان، تمرکز  بپردازد و در  شهری در دو زمینه فردی و اجتماعی 
اصلی بر پرداختن به دو مؤلفه شباهت و تفاوت در امر هویت است. 
بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی معناداری شباهت و تفاوت در 
بیان هویت و تاثیرگزاری آن در گرافیک شهری انجام پذیرفته است. 

بر اساس تعریف راپاپورت )1929  م.(  از شهر و هویت آن، هر هویت 
محیطي متضمن یک محتواي دروني است که ذات و ماهیت خودش را 
مشخص مي سازد و دوم آن که داراي مرزي است که آن را از بیرون و 
غیرخودش جدا مي سازد. چنین بیاني از هویت و ارتباط آن با خوانش 
شهر، انطباق محیط با ذهنیات و توانایي هاي احساسي شهروندان را مي 
طلبد که مي تواند زمینه ساز شکوفایي ارزش هاي فرهنگي و ساختارهاي 
رواني جامعه باشد. در راستاي دستیابي به مفهوم هویت و اولین مرحله 
شناخت ماهیت آن، معناي تحت الفظي و واژه شناختي آن باید مد نظر 
قرار گیرد که شامل معاني و تعاریف لغوي هویت در واژه نامه هاي فارسي 
و التین است، سپس به تحقیق پیرامون تأثیرگزاری دو مؤلفه شباهت و 

تفاوت در بیان گرافیک محیطی پرداخته خواهد شد.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش اکتشافی با استفاده از رویکرد 
کیفی پژوهش است. در تحقیق حاضر، از تکنیک مطالعات کتابخانه ای 
و میدانی نیز استفاده شده و پس از به دست آوردن داده های اولیه، نسبت 
به تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون اقدام شده 
است. در این راستا، پس از واژه شناسی و درک معنایی اصطالح هویت، 
نظریه هویت اجتماعی تاجفل مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به 
جمع آوری اطالعات مربوطه، این اطالعات در گرافیک شهری مورد 
مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به 
بررسی و واکاوی معناداری مؤلفه های شباهت و تفاوت در بیان هویت و 

تاثیرگزاری آن در گرافیک شهری پرداخته است. 

پیشینه پژوهش
مرجان قنبرپور، علی اکبر حیدری و علی قنبرپور )1395( پژوهشی 
تحت عنوان »ارائه مدلی یکپارچه از تعریف و ابعاد هویت مکان و تعیین 
شاخص های سازنده هویت نمونه مورد مطالعه )ساکنین شهر شیراز(« 
معناداري  روابط  پژوهش  این  انجام  شده  تحلیل هاي  در  دادند.  انجام 
میان شاخص هاي فردي مانند سن، جنس و مدت زمان اقامت در شهر با 
شاخص هاي تعیین کننده هویت مکان مشاهده گردید. از این رو می توان از 
این شاخص هاي فردي به عنوان عوامل تأثیرگذار بر تعیین، هویت مکان 
نام برد. در مورد شاخص هاي فردي، تحصیالت، رابطه معناداري مشاهده 
نگردید، از این رو این عامل نمي تواند یک شاخص فردي تأثیرگذار بر 

تعیین هویت مکان باشد.
عنوان  تحت  پژوهشی   )1394( باور  سیروس  و  کاکایی ده  گلی 
پژوهش  این  در  دادند.  انجام  معماری«  در  بحران هویت  یا  »بی هویتی 
اظهار شد که انسان امروز از آن رو دچار بحران هویت است که دیگر 
مجموعه اي یک دست از ارزش هاي ثابت و مطمئن نیست و مدرنیته تمام 
این ثبات را از بین برده است. اما آن چه به عنوان راه حل بحران هویت 
معماري در ایران مي باشد، پرداختن به گزینش بر پایه ارزیابی مباني نظري 
آن ها با مباني نظري آثار کالبدي مي باشد، به گونه اي که با بررسی عمیق 
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یاسمن اوحدی و ناصر فکوهی )1391( پژوهشی تحت عنوان » هویت 
و فضای عمومی در شهر )مطالعه دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان(« 
انجام دادند. در این پژوهش اظهار شد که در جوامع گوناگون استفاده از 
فضاهاي عمومی شهر براي افراد جامعه، برحسب متغیرهایی چون سن، 
جنس، گروه هاي اجتماعی، اقلیت هاي قومی و نژادي و غیره متفاوت است 
و این عوامل بر میزان و نحوۀ حضور در فضاهاي عمومی شهر تأثیرگذار 
هستند. نتایج نشان می دهد فشارهاي روانی  اجتماعی بر دختران جوان که 
هم از سوي خانواده و هم قوانین رسمی و غیررسمی جامعه بر آن ها اعمال 
می شود، اندیشه ها و کنش هاي دختران را تحت تأثیر قرار داده و هویت 
جنسیتی آن ها را پررنگ تر ساخته است. یافته ها همچنین تضاد موقعیت 
دوگانة دختران و زنان را در مواجهه با گسست و هم سازي میان سنت 
و مدرنیتة موجود در جامعه و در نتیجه اختالل در شکل گیری هویت 

آن ها را نشان می دهد.
بهار نوابخش )1390( پژوهشی تحت عنوان »بررسي جامعه شناختی 
رابطه هویت و شهر« انجام داده است. در این پژوهش اظهار شده است که 
شهر با هویت، بازنمود انسان با هویت می باشد. چنان چه جامعه ای دارای 
هدف مشخص باشد و ساکنان آن به عنوان سازنده، سردرگم، پریشان، 
تقلیدی نباشند در آن صورت می توان گفت که شهر دارای روح و هویت 
یکپارچه مي باشد. مهم نیست که این روح نشانگر انوار الهی یا نیروهای 

زمیني باشد. شهر با هویت، دارای یک مرکز و مدار می باشد.
برای  »برنامه ریزی  عنوان  تحت  پژوهشی   )1390( صبوری  مریم 
بازیابی هویت فضایی در شهر )مطالعه موردی: شهر فومن(« انجام داد. این 
پژوهش بر آن بوده که بیشتر با نگرش کالبدی و فیزیکی به هویت فضایی 
شهر به بررسی و نحوه ایجاد تعامل دوباره میان عرصه شهر و شهروندان 
و هویت بومی در »شهر فومن« بپردازد و این رابطه را در فضاهای عمومی 
شهری مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و راه کارهای دستیابی به آن را 
با توجه به تجارب گذشتگان در عرصه شهرسازی و تجارب در عصر 
کنونی مورد مطالعه قرار دهد، به گونه ای که در پایان، فضای شهر، فضایی 
باشد که بتواند پاسخی مثبت به ایجاد تعامل انسان و محیط کالبدی با 

محوریت باز زنده سازی هویت فضایی-کالبدی باشد.

مبانی نظری پژوهش
1. معنای لغوی هویت

در فرهنگ نامه معین »هویت به معناي حقیقت جزئیه تعریف شده 
است. یعني هرگاه ماهیت با تشخیص، لحاظ شود، هویت گویند؛ هویت 
به معناي وجود خارجي است و مراد تشخیص است. هویت، گاه بالذات 
و گاه بالعرض است« ) معین، 1371: 5288(. در لغت نامه دهخدا هویت 

عبارت است از:
تشخیص و همین معني در میان حکیمان و متکلمان مشهور است، 
هویت، گاه بر وجود خارجي اطالق مي گردد، گاه بر ماهیت 
با تشخص، که عبارت است از حقیقت جزئیه. اصطالح صوفیه، 
هویت مرتبه ذات حجت را گویند و مرتبه احدیت و الهوت 
اشارت است از آن. در انسان کامل گوید هویت حق تعالي عین 

آثار و انطباق مباني نظري آن ها با مباني نظري و هویت و معماري خود 
می توان در جهت اصالح، ارتقاء و تعالي معماري به سمت حفظ نیازها، 
ارزش ها و فرهنگ و هویت خود گام برداشت. معماري همواره پیوند 
ناگسستني با فرهنگ، الگوهاي رفتاری و ارزش هاي جامعه دارد، به همین 
دلیل سبک معماري در هر دوره انعکاس از فرهنگ و هنر آن دوره 

محسوب می شود.
اسماعیل بایبوردی و علیرضا کریمیان )1393( پژوهشی تحت عنوان 
»جهانی شدن فرهنگ و تأثیر آن بر هویت ملی ایران« انجام دادند. در 
این پژوهش اظهار شد مهم ترین مسأله ایران امروز و فردا در سطح ملی 
و قومی، مسأله هویت و جهانی شدن است. جهانی شدن یک پدیده دو 
چهره است که توأمان فاصله زا و فاصله زدا، پیوندزا و پیوندزدا، هویت زا 
و هویت زدا است. جهانی شدن که لزومًا منجر به حذف و نه منجر به 
تقویت هویت های ملی نمی شود، بلکه تأثیرگذاری آن مشروط است، هم 
می تواند به عنوان چالش و هم به عنوان فرصتی فراروی هویت های ملی 
باشد. با توجه به نقش هویت مشترک در شکل گیری جنبش ها و اینکه 
پدیده جهانی سازی نیز به تبلور هویت های ملی و منطقه ای می انجامد، 
در ایران نیز جهانی شدن موجب تغییر در جامعه ایرانی شده است که 
مهم ترین آن ها، نگاه و درک از دیگران )غیرایرانیان(، هویت چندُبعدی و 

در نهایت انسان مدرن است.
ابوالفضل مشکینی، کرامت اهلل زیاری و عقیل حیاتی )1392( پژوهشی 
)مطالعه  شهری  محله های  در  اجتماعی  هویت  »ارزیابی  عنوان  تحت 
موردی: محلة اوین شهر تهران(« انجام دادند. در این پژوهش، کاهش 
هویت اجتماعی در محلة اوین را، متأثر از کاهش حس تعلق به گروه های 
محلی، کاهش تمایل به زندگی در جامعة محلی و کاهش میزان مشارکت 
افراد در مراکز فرهنگی اجتماعی و ورزشی محله مي داند. در بررسی 
هویت محلة اوین، این نتیجه به دست آمد که در محلة شهری اوین، رابطة 
معناداری بین گروه های سنی، تحصیالت، شغل و هویت اجتماعی افراد 
وجود دارد؛ چنان که با افزایش سطح تحصیالت و افزایش سن، بر میزان 

هویت اجتماعی افراد نیز افزوده می شود و برعکس.
طاهره نصر و حمید ماجدی )1392( پژوهشی تحت عنوان »نگاهی 
به مقوله هویت در شهرسازی« انجام دادند. این پژوهش بیان مي کند که 
توجه به باطن و معناي اشیاء و اعمال مي تواند به عنوان یکي از مهم ترین 
عوامل هویت دهنده فرد و اجتماع و شهر ایفاي نقش نماید. اگر فضای 
شهری ایرانی واجد هویت بوده است و این هویت در فرهنگ، محیط، 
کالبد و معنا خود را می نمایاند، در فضای شهری امروز چنین نیست. 
توجه به شهرسازي و معماري قدیم نشان دهنده همدلي با آن است و 
سیماي شهرهاي بي هویت کنوني حاصل التقاط فرهنگي امروز است. زبان 
معماری ایران در این دوره زبانی کثرت گراست که در آن فردیت گرایی 
و خودمحوری وجه غالب است. می توان با شناسایی اصول شکل دهنده 
شناخت  و  انسانی  جامعه  نیازهای  شناخت  ایرانی،  شهری  فضاهای 
ارزش های فرهنگی جامعه به نظام پایدار برنامه ریزی برای شهر معاصر 

اندیشید.

معناداری مؤلفه های شباهت و تفاوت در بیان هویت
و تأثیرگزاری آن در گرافیک شهری
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»من کیستم؟« پرسشی که همواره روشن و واضح نبوده است. هویت هرگز 
به یک مسأله تبدیل نمی شود، بلکه همواره یک مسأله بوده و به عنوان 

یک مسأله شروع شده و شکل می گیرد.
هویت، نظام های نمادین از گنجینه هایی شناختی از یک اجتماع است 
که به دست نسل های پیشین استوار گردیده و امروز را در دسترس فردی 
از آن اجتماع قرار می دهد )کورز، 1378: 34(. هویت را الگوهای رفتاری 
منحصربه فردی نیز می دانند که سرچشمه معنا و تجربه و خاطره برای 
مردم است و بر این اساس برای مردمی که از زمینه فرهنگی دیگری 

هستند، بیگانه می نماید ) کاستلز، 1380: 18(. 
پیامدهای مدرنیت خود معتقد است:   گیدنز )1938 م( در کتاب 
»هویت همان چیزی است که موجب آگاهی فرد از خویش می شود. 
به عبارت دیگر، هویت فرد در روند و فرایند فعالیت های اجتماعی به 
او ملحق نمی شود، بلکه خود فرد باید به طور مستمر و پیاپی آن را ایجاد 
کند و در فعالیت های خویش آن را به کار ببرد« )گیدنز، 1378: 82(. به 
عقیده او، هویت شخصي را باید خلق نمود و تقریبًا به طور مداوم آن را 
با توجه به تجربیات متناقض زندگي روزمره و گرایش هاي تطمیع کننده 
نهادهاي امروزي مورد تنظیم و تجربه قرار داد. درباره هویت تعاریف 
مختلفی ارائه گردیده است. از دیدگاه اریکسون )1994-1902م.( ، زمانی 
می توان گفت فردی دارای هویت است که میان تصورات او از خودش 
به عنوان فردی مستقل و دارای ثبات، و تصورات دیگران هماهنگی قابل 
لمسی وجود داشته باشد. او بر این باور است که »هویت« پاسخ به این 

سؤال است که من کیستم؟ 
به نظر اریکسون، هویت عبارت است از افتراق و تمیزي که فرد بین 
خود و دیگران مي گذارد. از دید او، هویت یک سازه رواني اجتماعي 
است که شامل طرز فکر، عقاید فرد و نحوه ارتباط او با دیگران مي شود . 
هویت فردي نیز جنبه هایي از هویت است که کمک مي کند فرد خودش 
را از دیگران جدا کند و شامل دسته اي از ارزش ها ، باورها و هدف هایي 
است که فرد دارد و از دید دیگران پنهان نیست )جوادي، 1387: 58(. 
مارسیا،  هویت شخصی را مفهومی می داند که فرد از خود به عنوان یک 
شخص دارد و این مفهوم، ناشی از تجربه تداوم و تمایز است ، یعنی خود 
در طی زمان یکسان باقی می ماند و در عین حال از دیگران متمایز است. 
بوندکر، معتقد است که »خود« آن زمینه ای از دانش است که افراد در 
مورد آن چه در دنیا به آن عمل و در پاسخ به پرسش »من که هستم« 
ساخته اند )همان: 14(. مورفی )1951  م.( در تعریف مفهوم خود می گوید:  
»خود، عبارت است از احساسات و ادراکاتی که هر کسی از کل خویشتن 

دارد« )سیاسی، 1377: 53(.
و  انساني  علوم  دانشمندان  هویت،  مفهوم  گستردگي  به  توجه  با 
بیشتر  نموده اند.  ذکر  هویت  با  ارتباط  در  را  مختلف  ابعاد  اجتماعي 
روانشناسان و نظریه پردازان شخصیت، هویت را در درجه نخست امري 
فردي و شخصي مي دانند. اکثر این نظریه پردازان هویت اجتماعي را انکار 
نمي کنند، بلکه این دو نوع هویت را متمایز و مستقل از یکدیگر قلمداد 
مي کنند. از این دیدگاه، هویت عبارت از: احساس تمایز شخصي، احساس 

اوست که ممکن نیست ظهور آن. هویت از لفظ هو گرفته شده 
که اشاره به غایب است و آن درباره خداي تعالي اشاره است به 
کنه ذات او به اعتبار اسماء و صفات او با اشعار به غیبوبت آن. 

)دهخدا، 1377: 23596(     
مالصدار در کتاب اسفار اربعه به ریشه یابی معناي هویت مي پردازد 

و وجوه متفاوتي را براي آن قائل مي شود:
- هویت به معناي وجود واقعي شيء؛

- هویت به معناي ماهیت؛
- هویت به معناي وجود؛

- هویت به معناي مصداق. ) صالحي امیری، 1387: 13(
هویت یا الهویه کلمه اي عربي است و از کلمه »هو« یعني »او« که 
ضمیر غایب مفرد مذکر است مشتق شده است. در زبان التین واژه هویت 
یا Identity ریشه در Identitas دارد و از Idem  یعني مشابه و یکسان 
مشتق شده که داراي دو معني اصلي است؛ اولین معناي آن، بیانگر تشابه 
مطلق است و معناي دوم آن، تمایز است که با مرور زمان سازگاري و 

تداوم را مالک خود قرار مي دهد ) محرمي، 1383: 66(.
برای هویت، یک ریشه التین  انگلیسي آکسفورد  لغات  فرهنگ 

Identitas از Idem و دو معناي اصلي ارائه مي دهد:

- یکساني اجسام، مثاًل A1 و A2 یکسان است اما نه با B1؛
- یکپارچگي یا پیوستگي در طول زمان که پایه اي است براي تثبیت 

و درک تعین و تمایز یک چیز.
بنا بر هر کدام از این دو معنا، مفهوم هویت شامل دو معیار مقایسه 
بیشتر  براي توضیح  تفاوت.  پدیده هاست: شباهت و  یا  میان اشخاص 
مي توان گفت که فعل »تعیین هویت« همراه ضروري هویت است. نکته 
مهمي در مورد هویت وجود دارد که نمي توان آن را نادیده گرفت : عیني 
نیست، چیز نیست، بلکه باید وجود آن را همواره اثبات کرد. بنابراین 

مي توانیم دو مورد دیگر را نیز به موارد باال اضافه کنیم:
- براي طبقه بندي پدیده ها یا اشخاص؛

- براي پیوند خود با، یا پیوستن به، چیزي یا شخص دیگر مانند یک 
دوست، یک تیم ورزشي یا یک ایدئولوژي. 

2. معنای اصطالحی هویت
هویت اصطالحًا مجموعه ای از عالیم، آثار مادی، زیستی، فرهنگی 
و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه، اهلیتی از 
اهلیتی دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می  شود که محتوا و مظروف 
این ظرف به تقاضای هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت، 
اتحاد، هم شکلی، تداوم، استمرار، یکپارچگی و عدم تفرقه است )محرمی، 
1389: 54(. مفهوم هویت مانند بسیاری از مفاهیم فلسفی، اجتماعی و 
انسانی، انتزاعی، سهل و ممتنع می باشد و از سوی دیگر در حال شدن دائمی  
است، لذا همواره باید از طیفی یاد کرد که در یک سوی آن، هویت 
صرف نظر از پسوند هایی که بدان افزوده می شود بر روی این طیف معانی 
بی پایان هویت قرار دارد. هویت ذاتًا مفهومی مسأله ساز است و به جای 
این که یک شرح و توضیح یا پاسخ باشد، در درجه اول یک پرسش است. 

مرجان صلواتی و همکاران
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برای افراد، تعریف پذیر گردید. بر این اساس، فرد برای این  که تعریفی از 
خود داشته باشد، باید هویتی اجتماعی را بپذیرد، البته نه به اجبار، بلکه با 
خواست خویش و بر طبق رعایت ارزش های آن گروه. بنا بر این نظریه، 
هویت اجتماعی و تعلق فرد به گروه، زمینه ساز بروز اگاهی عاطفی فرد 
شده و افراد به شرایط اجتماعی و ویژگی های اصیل شخصیتی خود دست 
می یابند. به عقیده اروینگ گافمن و انسان شناس اجتماعی، افراد در یک 
نظم تعاملی هویت های خویش را به میان گذاشته و درباره آن ها صحبت 
می کنند. آن  ها با توان مند سازی قدرت های تعاملی خود در شرایط عادی 
زندگی، تصویری از خود را به نمایش می گذارند تا برای دیگران قابل 
پذیرش باشند. از سویی دیگر و در نقطه مقابل، پذیرش این ارائه از سوی 
سایرین است که می توانند بپذیرند یا نپذیرند. بنابراین، تعیین هویت فردی 
در روابط سیال و جاری میان انسان  یا تصویر انسان از خود و تصویر 

دیگران از او شکل می گیرد. 
هویت های  از  توجهی  قابل  تا حد  فردی  تفاوت های  و  »هویت ها 
جمعی ساخته می شوند. بنابراین، ما به ابزاری نیاز داریم تا خصوصیت 
منحصربه فرد افراد را از ویژگی های عمومی و جمعی متمایز سازیم...« 
افراد نسبت  )جنکینز، 1396: 123(. به عبارتی کنش ها و واکنش های 
به یکدیگر تجربه بسیار مهمی است که در تمامی جوامع رخ داده و 
نظریه پردازان متعددی در این زمینه اظهار نظر نموده اند. تعیین هویت 
اجتماعی، تصویری قدرتمند و بنیادی از افرادی به وجود می آورد که از 
جنبه هایی به یکدیگر شبیه اند. از سویی برای اذعان داشتن این که گروهی 
در یک جمع قرار دارند و به عضویت آن در آمده اند، باید در چیزی مهم 

و اساسی، اشتراک داشته باشند، ولی در عین تفاوت و تمایز قابل درک. 
در  او  نظر  از  که  فردگرایی،  برای  جایگزینی  یافتن  برای  »تاجفل 
روان شناسی اجتماعی رایج بود، تمایل داشت »پیش داوری و تضاد را به 
صورت چیزی غیر از حقایق اجتناب ناپذیر زندگی و سازش میان انسجام 
و تمایز در درون مدلی از روابط گروهی انسانی تعبیر کند. از این رو 
نظریه ”خود-مقوله بندی“ که نتیجه تحول مستقیم آن است به صورت 

ذیل خالصه می شود:« )ترنز، 1985: 578(
- هویت شخصی، که خویشتن شخصی را از خویشتن های دیگر متمایز 
می سازد، با هویت اجتماعی به منظور درونی سازی هویت های جمعی، 
متفاوت است و عمدتًا هویت اجتماعی، تأثیرگزاری بیشتری بر رفتار 

افراد دارد؛
- هویت اجتماعی نوعی عضویت درون گروهی به افراد اهدا می کند 
می کند.  معنادار  را  آن   و  شده  از خویشتن  افراد  ارزش یابی  باعث  که 
بازتولید مشترکی از این جهت که فرد کیست و رفتار مناسب از سوی 

او به چه معناست؛
- به عضویت در آمدن افراد در گروه، بدون توجه به معنای آن، برای 
تشویق افراد به بازپس زدن افراد خارج از گروه کافی است. افراد هم چنین 
شباهت های میان گروهی خود را تقویت نموده و میان خود و دیگران 

خارج از گروه تفاوت قائل می شوند؛
- جامعه ای که افراد در آن زندگی می کنند به صورت مقوله، درآمده 

)گل محمدي، 1381:  است  استقالل شخصي  احساس  و  تداوم شخصي 
222(. این خودآگاهي به صورتي نسبتًا سازمان یافته به مثابه بخشي از نظام 
شخصیتي، حائل و واسطه بین دنیاي بروني و دروني فرد است و در هر 
حوزه یا میدان تعامالتي، رابطه او را با خود و دیگران را تنظیم و کنش 
هایش را تعدیل مي کند ) عبداللهي، 1374: 107(. واژه هویت در یک 
معنا به ویژگی یکتایی و فردیت، یعنی تفاوت های اساسی که یک شخص 
را از همه کسان دیگر به واسطه هویت »خودش« متمایز می کند، اشاره 
دارد و در معنای دیگر به ویژگی همسانی که در آن اشخاص می توانند به 
هم پیوسته باشند و یا از طریق گروه یا مقوالت بر اساس صور مشترک 
برجسته ای نظیر ویژگی های قومی و... به دیگران بپیوندند، داللت دارد 
)بایرون، 1997: 64(. هویت دارای کاربرد های عینی و ذهنی متعددی 
است که نگارندگان در جدول )1( به صورتی کلی به آن پرداخته اند. 
در جدول )1(، وجوه کاربردی تعیین هویت فردی و جمعی و مؤلفه های 

مربوط به آن ها ذکر گردیده است.
جدول 1. وجوه کاربردی تعیین هویت فردی و جمعی.

تعیین
هویت فردی

من جهان خودم هستم، تأکید بر اختالف، فردگرایی، خود-تعریفی، عدم 
مقوله بندی، درونی، دیدگاه فردی، درون ذهنی، مقاوم، انسجام خویشتن از 

هم گسیخته، تمایز جسمانی  

تعیین
هویت جمعی

انسان ها،  میان  همانندی  ایجاد  شباهت،  بر  تأکید  هستیم،  هم  با  ما 
دریافت جنبه های بنیادی، رشد فرایند تعامل، خود فهمی جمعی، تعریف 

به وسیله دیگران، بیرونی، انعطاف پذیر

3. نظریه هویت اجتماعی و فهم جمع
تاجفل )1919-1982م.( و همکاران اش، خالق نظریه  هویت اجتماعی 
می باشند. براساس این نظریه، هویت، دو وجه فردی و اجتماعی دارد. 
هویت فردی، معلول تمایز فرد از دیگران است و صرفًا مخصوص فرد 
است و در برابر آن، هویت اجتماعی، مبین تشابهات فردی است و فرد 
خود را بر پایه میزان وابسته بودن به ارزش های اجتماع، تعریف می کند. 
تاجفل، هویت اجتماعی را دانش فرد از تعلق به گروه اجتماعی خاص و 
هم چنین اهمیتی می داند که برای این عضویت و تعلق قائل است. او توقع 
دارد گروه اش ویژگی هایی داشته باشد که با ویژگی های سایر گروه ها 
قابل رقابت باشد. بر اساس این دیدگاه، هنگامی که فرد، مایل به تعلق 
خود به گروهی باشد و این حس را در خود افزایش دهد، او به نوعی 
»دگرسان بینی« دست می یابد. در این حالت، شخص نهایت تالش خود 
را به عمل می آورد تا به گروه شبیه شده و به نوعی همانندسازی می کند 
و میزان تفاوت ها را تا حد امکان کاهش می دهد. تحت این شرایط، 
مالک تعریف او از خود، معیارهای جمعی و گروهی است. تاجفل و 
همکاران اش دریافتند این دو دسته بندی، منجر به بروز شکلی از رفتار 
میان گروهی می شود که نوعی اتحاد و همکاری متقابل در آن ها ایجاد 
کرده و افراد بیرون از گروه را، از خود ندانسته و رفتاری متفاوت با 
آن ها دارند. در واقع، حس تعلق خاطر و بودن در یک گروه خاص، به 
 Tajfel,( گونه ای رقابت و همکاری بین گروهی در افراد ایجاد می نماید
بودند که فرد می تواند دارای حداقل  باور  این  بر  آنان   .)1978: 215

هویت اجتماعی در این میان شود و عضویت در گروه اجتماعی خاص 

معناداری مؤلفه های شباهت و تفاوت در بیان هویت
و تأثیرگزاری آن در گرافیک شهری
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مقوله بندی به عنوان یک عضو گروه، مفهومی از شباهت با دیگر اعضا، 
جذابیت یا اعتبار تولید می کند« )جنکینز، 1396: 141(. 

بر اساس مطالب فوق الذکر، محققان، میزان تأثیرگزاری شباهت و 
تفاوت در صفات شهروندان را  در قالب جداول )2 و 3(، ارائه داده اند، 
بدیهی است میزان صفات مشخصه هویتی بیشتر از نکات مذکور بوده 
و لیکن به جهت تمرکزگرایی بر مضامین و مفاهیم برجسته و اساسی، 
صفات مشخصه ذیل ارائه شده است. هم چنین ارکان مؤلفه های شباهت و 
تفاوت در هویت نیز به صورت مختصر و جامع در ادامه در قالب جدول 

آورده شده است. 

4. گرافیک شهری و اهداف کالن آن در حفظ هویت
گرافیک شهری اهداف کالن زیر را دنبال می کند:

1. ایجاد هویت و تشخص بخشی به نمادها و فضاهای شهری از مهم ترین 
اهدافی است که با فرایند گرافیک شهری تحقق می یابد ، مشروط بر 
این که این هویت ، تعریف مشخص داشته باشد تا بتوان در شکلی متحد و 
هماهنگ به آن دست یافت. در غیر این صورت آن هویت ، مجموعه ای 
از رفتارهای مسئوالنه و غیرمسئوالنه فردی و جمعی و غیرکارشناسانه 

خواهد بود که انعکاس رفتارهای اجتماعی زمان خود است؛
2. چه در یک شهر آشفتگی و چه نظم وجود داشته باشد، گرافیک 

و در آن ساختارهای اجتماعی بر رفتار فردی تأثیر می گزارد. نظریه هویت 
اجتماعی بر این تأکید دارد که فرایندهای درون گروهی را به گروه ها 

تبدیل کند؛
- هویت اجتماعی ای که از طریق مقوله بندی اجتماعی تولید می شود 
به نوعی خود   -   ارزش یابی مثبت یا منفی را به دنبال دارد که این فرایندها، 

گروه ها را به وجود می آورند؛
- برای مدیریت تولید انبوه اطالعات در دنیای پیچیده امروزی، نوعی 
ساده سازی ذهنی، ضروری است و تا کلیشه های جمعی را از میان بردارد؛

- مؤلفه مقایسه و ارزش یابی در میان گروه ها در جهت حفظ و 
با شباهت درونی و  تثبیت تمایزهای درون گروهی است و در تعامل 

تفاوت بیرونی؛
اعتماد  ایجاد  باالبردن ارزش های اجتماعی خود و  برای  - گروه ها 
به نفس جمعی، خود را از گروه های دیگر متمایز می کنند و به نوعی 

تبعیض علیه آنان قائل می شوند؛
و  افراد  در  رقابت  یا  خالقیت  تشابه،  طریق  از  مثبت  - هویت 

گروه های اجتماع کسب می شود؛
- با رفتن از موضوع های درون گروهی به مسائل میان گروهی، نظریه 
تمرکز می کند که  فرایندهای روانشناختی عامی  بر  خود-   مقوله بندی 
انسجام گروهی تولید می کنند. با تأکید بر تمایز درون-   برون، خود-

جدول 2. میزان تأثیرگزاری شباهت و تفاوت در صفات شهروندان.

تفاوتشباهتصفات مشخصهصفات مشخصه

تأثیر مستقیم نداردتأثیر مستقیم داردایجاد تصویر قدرت مند از شهروندانایجاد تصویر قدرت مند از شهروندان

تأثیر مستقیم داردتأثیر مستقیم دارداحترام به خواسته های متقابل ساکنیناحترام به خواسته های متقابل ساکنین

تأثیر مستقیم نداردتأثیر مستقیم داردتصویر جمعی و شکل گیری اتحادتصویر جمعی و شکل گیری اتحاد

تأثیر مستقیم نداردتأثیر مستقیم داردمفهوم سازی یکسانمفهوم سازی یکسان

تأثیر مستقیم داردتأثیر مستقیم نداردشناسایی دقیق اهدافشناسایی دقیق اهداف

تأثیر مستقیم نداردتأثیر مستقیم داردکاهش تقابل های خشن اجتماعیکاهش تقابل های خشن اجتماعی

تأثیر مستقیم نداردتأثیر مستقیم داردحضور پررنگ افراد در فعالیت های جمعیحضور پررنگ افراد در فعالیت های جمعی

جدول  3. ارکان مؤلفه های شباهت و تفاوت در هویت.

تعیین هویت »بازی مقایسه گری« است ) بوم، 1982: 26(.
معنای عملی انسان ها برای یکدیگر هم با شباهت ها و هم با تفاوت های میان آن ها تعیین می شود ... در 

حقیقت تاریخ فرهنگی انسان می تواند بین آن  ها مقایسه شود ...) زیمل، 1950 :30(.
مقایسه

ما نه تنها خویشتن را در یک دیالکتیک درونی-بیرونی میان تصویر از خود و تصویر عمومی تعریف 
می کنیم، بلکه دیگران را نیز تعریف می کنیم و ...)جنکینز، 1396: 36(.

تعامل بین خود-تعریفی و تعریف به وسیله دیگران، فرایندی درونی سازی است ) بکر، 1393: 56(.
تعامل )دیالکتیک(

افراد در جهان های گفتمان چندگانه و کمابیش متفاوت، مشارکت دارند؛ آن ها جهان های جزیی متفاوت 
منبه  یک  از  آن ها  واقعیت  فرهنگی  ساختار  و  می کنند  حرکت  آن  در  که  می سازند  را  هم زمانی  و 

برنمی خیزد واز یک قطعه نیست ) بارث، 1989: 130(.
کثرت گرایی

مفهوم تفاوت ... در قلب آگاهی مردم از فرهنگ خود وجود دارد و در واقع این تمایز ها را شایسته عنوان 
فرهنگ از جانب قوم نگاران می سازد... مردم وقتی در مرزهای خود قرار دارند از فرهنگ خود آگاه 

می شوند ) کوهن، 1982: 3 (.
آگاه سازی و تعلق

مرجان صلواتی و همکاران
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مدنی است؛
ویترین ها،   ، عمومی  خدمات  تبلیغاتی،  عناصر  بصری  رفتار   .5
اطالع رسان ها ، راهنما ها و ... برای تناسب با دیگر عناصر شهری قانون مند 

و مرتب خواهند شد )اوکتای ، 1396 : 18(.
اکنون دو مقوله پیچیده وجود دارد: یکی انسان و دیگری محیط 
گرافیک، خصوصا  هنر  که  کرد  تصور  می توان  بنابراین  او،  پیرامون 
طراحی گرافیک محیطی، نقشی فراتر از یک هنر صرف دارد، به طوری 
که در بسیاری موارد یک طراح گرافیک محیطی باید بر جامعه شناسی 
و روان شناسی آگاهی و اشراف داشته باشد و با مسائل اجتماعی فرهنگی 
جامعه آشنا باشد، تا بتواند از طریق طراحی گرافیک تاثیرگذار باشد و با 
ارائه عناصر بصری مناسب در حل بعضی از معضالت اجتماعی و فرهنگی 
ازاین رو، طراح گرافیک  )بذول نژاد، 1396: 6(.  ایفا کند  اساسی  نقش 
محیطی، نگرش کلی دارد و در تعامل با بسیاری از مسائل اجتماعی است. 
هر چندگاهی روی بخش های کوچکی متمرکز می شود، همان بخش ها 
در جای خود در ارتباط با موضوع های کلی تری قرار گرفته اند، بنابراین 
گرافیک محیطی پر مخاطب ترین طیف هنرهای کاربردی را به خود 

اختصاص می دهد. 
از میان اهدافی که گرافیک شهری مدنظر دارد، اهداف کاربردی از 
هم مهم تر و در حقیقت در اولویت قرار دارند که البته بعد از دستیابی 
به اهداف گوناگون کاربردی، خود می باید فرهنگ ساز نیز باشد. اگر 
گرافیک شهری با اصولی صحیح و متناسب انجام شود تا حدود بسیار 

شهری برای ایجاد آرامش بصری وارد عمل می شود، زیرا یکی از ویژه ترین 
و  آرامش  ایجاد  شهری،  گرافیک  فرآیند  روانی  و  اجتماعی  اهداف 
تلطیف فضای پیرامونی و هم چنین کاهش شدت زیان های روانی ناشی از 
اغتشاشات و آلودگی بصری است . در شهری آشفته، گرافیک شهری یکی 
از تأمین کنندگان نظم و آرامش است در حالی که در یک شهر منظم و 
منضبط، گرافیک شهری محصولی از یک فرآیند جامع است که یکی از 

عناصر این فرآیند جامع به شمار می آید؛
3. هدف مهم دیگر گرافیک شهری، ارتقاء فرهنگ بصری و تجسمی 
صحیح در شهروندان است. عموم شهروندان یک شهر،  تلقی عامی از 
زیبایی دارند. در حالی که متخصصان می توانند تلقی خاص تری از زیبایی را 
به زبانی عامیانه ارائه کنند و الیه های گوناگون را در یک ره آورد زیبایی 
قرار دهند . این ره آورد موجب ایجاد انس و الفت شهروندان با هنرهای 
شهری می شود. فراتر از تأاثیرات فردی و جمعی، این فرآیند مسئولیت 
نگاه داری از شهر را نیز در بین شهروندان ایجاد می کند، زیرا مردم در 
شهری که اجزاء و عناصر آن آراسته و امن چیده و طراحی شده باشند، 
رفتار مراقبانه تری همراه با لذت از محیط شهری خواهند داشت تا نسبت 
به شهری که در فضای آن به خواسته ها ، تمایالت روحی و اجتماعی و 

محیطی شهروند توجهی نمی شود؛
4. با گرافیک شهری، توسعه آثار هنری و تجارب تجسمی هم در 
طراحی و هم اجرا، با کیفیت ماندگار در شهر و منطبق بر اصول علمی 
حاصل می شود که این اتفاق، هدفی فرهنگی و ارزشی برای یک جامعه 

جدول 4. نمونه هایی از گرافیک محیطی شهر تهران.

تصویر 1. عناصر محیطی بوستان نهج البالغه.
این تصویر یکی از مهم ترین اهداف گرافیک شهری 
را به نمایش می گزارد که همان زیبا و تلطیف کردن 
محیط شهری است و یا استفاده از عناصر رنگی و 
شاد و فرم های منحنی و سیال سعی در آرام سازی 
به  پیکره ها  این  دیدن  با  مخاطب  دارد.  بصری 
گروه  و  جمع  با  را  خویش  فردی  هویت  گونه ای 

پیوند زده و از محیط شهری لذت می برد.

تصویر 2. بیلبورد تبلیغاتی.
عرصه  شهری،  گرافیک  وظایف  از  دیگر  یکی 
بیلبوردهای  آن،  مصادیق  از  که  است  تبلیغات 
تبلیغاتی است و فرم، رنگ و محل قرار گیری آن 
می تواند نقش بسزایی در پذیرش پیام آن از سوی 
مخاطب داشته باشد. استفاده از عناصر شک دهنده 
و عجیب در این بیلبورد به نوعی در رمزگزاری پیام 

آن موفق بوده است.

تصویر 3. رنگ آمیزی معابر برای نوروز 1395.
در این تصویر روند اطالع رسانی برای یک رویداد 
فرهنگی از طریق گرافیک شهری انجام شده است 
و در عین حال با رنگ های بدیع و نوآورانه محیط 
و  شباهت  مؤلفه  است.  نموده  تلطیف  را  شهری 

صمیمیت در این تصویر به چشم می خورد.

معناداری مؤلفه های شباهت و تفاوت در بیان هویت
و تأثیرگزاری آن در گرافیک شهری
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عملی چیدمان و منظر یک شهر و در نتیجه شکل دهی و استفاده از فضای 
عمومی شهر است. 

لغت هویت در گرافیک شهری، مستلزم درک دو معنای متضاد است. 
دو معنایی که در تقابل های دوگانه در مقابل هم قرار می گیرند ولی در 
واقع در این جا تکمیل کنندۀ یک مفهوم، به نام هویت هستند. این دو 
معنا، شباهت و تفاوت هستند. پیشاپیش ذکر گردید که هویت یعنی 
دانستن این که ما چه کسی هستیم و دیگران که هستند، بنابراین، برای 
تأثیرگزاری هر چه بیشتر عناصر گرافیک شهری باید عالوه بر توجه 
به تفاوت های شهروندان، به شباهت های آن ها نیز دقت خاصی مبذول 
داشت. در حقیقت هویت، شباهت درون گروهی افراد در قبال تفاوت 
برون گروهی آن ها از دیگران است. تفاوت و شباهت برای مقوله هویت 
دو روی یک سکه هستند و این، در کار جنکینز )1947 م.(  تحت عنوان 
»دیالکتیک برونی –   درونی« شناسایی شده است، دیالکتیکی که عامل اصلی 
تعامالت اجتماعی شهروندان و ساکنان آن می باشد. شناخت مفهوم ما و 
اجتماع، ناشي از این آگاهي است که چیزها آن جا متفاوت انجام مي شوند 
و تهدیدي براي چیزهایي به شمار مي روند که این جا صورت مي گیرند. 
کوهن )1996-1922م.(  با تأکید بر ساختار نمادي اجتماع مطرح مي کند 

که:
با دیگر اعضاي اجتماع در  اشتراک  به معناي  عضویت اجتماع 
مفهوم مشابهي از پدیده ها یعني مشارکت در یک حوزه نمادین 
مشترک است.... در عین حال آن چه در واقع به اشتراک دارند 
خیلي بنیادي نیست، صورت اند نه محتوا. محتوا به صورت وسیعي 

در میان اعضاء متفاوت است. )کوهن، 1985: 14(
شباهتی که باعث تفاوت در اعضای جامعه بشری می شود، همان 
هویت اجتماعی است و بازتاب همین شباهت ها و تفاوت هاست که 
این جا مطرح  افراد جامعه را می سازد. شاید پرسش مهمی که  هویت 
می شود این است که چگونه می توان با بهره گیری از گرافیک محیطی 
فرد را با شهروندانی که او اصاًل نمی شناسد، پیوند داد به گونه ای که هیچ 
کدام بر دیگری برتری نداشته باشند، ساختگی و تصنعی نشوند و مهم تر 
از همه افراد را قادر سازند تا شهر خود را بهتر شناخته و خود را متعلق 

به آن بدانند؟ 
جدول )5(، به صورتی شماتیک، ارتباط میان فضای ذهنی مخاطب 
یا شهروند را با فضای ذهنی پیام دهنده یا طراح گرافیک شهری نشان 
می دهد. در این جدول مفاهیم مورد نظر فرستنده در فضای شهری از 
طریق دیالکتیک درونی-   بیرونی یا به عبارتی مضامین شباهت و تفاوت 

در هویت فردی و جمعی به تصویر کشیده شده است.
همان گونه که ذکر گردید مفهوم هویت در گرافیک شهری، عمدتًا 
با دو واژه متناقض همراه است: شباهت و تفاوت. هنگامی که می گوییم 
فردی یا جمعی، هویت ویژه ای دارد به این معناست که فرد یا گروه در 
مؤلفه هایی شبیه هم هستند و در عین شباهت دارای هویت خاص خود نیز 
هستند. به بیانی دیگر، هویت به مثابه چیزهایی واحد در ذات و یکسان 
در ماهیت اند، ولی از دو جنبه متفاوت اند: مشابهت داشتن در شهروندان 

باشد. »رشد  تأثیر داشته  زیادی می تواند در گسترش فرهنگ جامعه 
گرافیک شهری به چند عامل وابسته است: رشد کیفی مدیریت ها و وجود 
طراحانی با خالقیت های زیاد، البته این رشد تنها به گرافیک وابسته نبوده 
بلکه به عواملی منتهی می شود که ساختارهای اخالقی، اجتماعی، سیاسی و 

.)Berger, 2005: 120( »فرهنگی نیز در آن رشد یافته باشد
و جامع طراحی گرافیک شهری، حوزه  مهم  از عرصه های  یکی 
اطالع رسانی است که در جدول )4(، نمونه ای از آن، مورد بررسی قرار 
گرفته است. با بررسی  صورت گرفته مشخص شد که آگاه سازی و تعلق در 
فرهنگ شهروندان جای داشته و در واقع این حس تعلق، مشارکت جمعی 
و تعامل بین افراد را در جامعه مقدور می سازد که در آن شهروندان، 
ساختار فرهنگی خود را بازسازی نموده و تعلق خود را به محیط زندگی 

خود در جامعه به منصه ظهور می گذارند. 

4. 1. دریافت وجوه شباهت و تفاوت های هویتی در گرافیک 
شهری

به جرأت باید گفت یکی از بسترهایی که هویت اجتماعی و در پی آن 
مؤلفه های شباهت و تفاوت خود را نمایان می سازند، گرافیک و عناصر 
بصری شهر می باشند. گرافیک شهری، بخشی از هنر سامان دادن فضای 
شهری است که با رشته های مختلف علمی و هنری مانند برنامه ریزی 
شهری، معماری و منظرسازی، گرافیک ، مهندسی برق، مهندسی ترافیک 
و حمل ونقل، روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد سروکار دارد و در عین 
حال با سیاست و فرهنگ نیز ارتباط برقرار می کند. در واقع رسالت 
این حوزه ها تغییر روند شکل دهی فضای پیرامونی است )صدر محمدی، 
1387:  15(.  گرافیک شهری با هدف ایجاد ارتباط تصویری مناسب میان 
شهروندان می تواند در موارد بسیاری از جمله نماهای ساختمان ها، آب 
نماها، مبلمان شهری، عالیم راهنمایی و رانندگی، طراحی و مکان یابی 
همگون سازی  تابلو ها،  و  عالیم  هماهنگ سازی  محیطی،  تبلیغات 
نیمکت ها، زباله دان ها، فضای سبز، وسایل بازی، عالیم هشدار، عالیم 
اطالع رسانی و راهنمایی، کیوسک ها و غیره به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
از  این عوامل، ترکیبی  قراردادن  با کنار هم   . باشد  داشته  نقش مهمی 
یک شهر ارائه خواهد شد که سیمای آن گویای فرهنگ و نگرش آن 
جامعه می باشد. معیار فرهنگی، سلیقه شخصی، تفکر و امکانات نهادهای 
بالطبع  و  شهری  ظاهری  نمای  تعیین کننده  کشور،  یک  در  اجتماعی 
گرافیک شهری است. در حیطه گرافیک محیطی، اغتشاش و ناهمگونی 
بصری، بی توجهی به ارزش های تاریخی و کالبد هویتی و فرهنگی یک 
شهر در طراحی بخش های گوناگون آن، تداخل عملکرد ها و غیره، سبب 
شکل گیری فضاهای ناخوشایند برای کار و زندگی می شود. به منظور 
جلوگیری از این اغتشاشات بصری در گرافیک محیطی یک شهر، باید 
هر دوسویه عینی و ذهنی آن، یعنی شهر، ساختار و کالبد شهری، کارکرد 
اقتصادی آن ، فضاهای عمومی و غیره و نیز عامل ذهنی یعنی گروه های 
اجتماعی ساکن، سطح ادراک و شعور اجتماعی و توقعات و مطالبات 
آن ها ، وضعیت شهروندی ، گروه های همگن و نظایر آن مورد بررسی 
و مطالعه قرار می گیرند. به عبارتی گرافیک شهری یا محیطی ارتباط 
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و شباهت هاي اعضاي یک جمع نوعًا مستلزم تفاوت آن ها از اعضاي دیگر 
جمع هاست. »تمامي هویت هاي انسان، فردي یا جمعي، قطعًا تعاملي اند، 
آن جا که فرد بر تفاوت تأکید دارد، جمع به شباهت گرایش پیدا مي کند« 
)جنکینز، 1396: 98(. هویت یک شهروند در شهر خویش، منحصراً بر 
تمایز جسماني تأکید مي کند در حالي که هویت جمعي بر شباهت هاي 
کثیري که شهروندان با یکدیگر دارند. براي تعیین عضویت افراد در 
یک جمع، باید به اشتراکات مهمي که با هم دارند توجه داشت اما 
در عین حال باید تمایزهاي فردي آن ها را نیز مد نظر قرار داد، زیرا 
یکي از چیزهایي که همه در آن مشترکیم تمایز ما با دیگران است. 
غالبًا در برابر تمایز آن هاست که شباهت ما مشخص مي شود. شباهت ما، 
تفاوت آن هاست و بالعکس. در دیدگاه مید )1931-1863م.( ، اساس 
هویت یا خویشتن هر فرد در ارتباط با نگرش ها و تصورات دیگران در 
گروهی که فرد خود را متعلق به آن می داند، شکل می گیرد، به عبارتی 
تصویر ذهنی هر فرد از خویشتن بر پایه انعکاس دیدگاه های دیگران از 
خود است  )Mead, 1934:  222(. افراد در یک جامعه سعی دارند 
خود را بر اساس ارزش ها و معیار های جامعه خویش تعریف کنند و این 
کنش متقابل، جایگاه فرد را در جامعه مشخص می سازد، به عبارتی دیگر، 

تعریف هویت آن ها  از خویش، برخاسته از جامعه  است. 
و  میان خود  تمایز  به  قائل  انسان  ها در طول حیات خود همواره 
دیگران بوده اند. علیرغم این فرض، برای معنایابی هویت اجتماعی، مدت 
زمان زیادی در حوزه علوم اجتماعی نمی گذرد. با پیدایش نظریه کنش 
متقابل، راه برای ظهور نظریه های روانشناسی اجتماعی هموار گردید و 
هویت، از حوزه علوم اجتماعی به فردیت تقلیل یافت. بر اساس تأکید 
روانشناسان اجتماعی، مبنای هویت فردی بر اساس دیالکتیک میان فرد و 
جامعه است، بدین ترتیب شناخت فرد از خویش ناشی از تصوراتی است 

که جامعه از فرد دارد. 
با در نظرگرفتن مقوالت شباهت و تفاوت در حوزه هویت، نهایتًا 
گرافیک شهری زمانی معنادار می شود که نوعی هویت جمعی را به 
شهروندان اعطاء می کند که برای آن ها ارزشمند است و بازنمود آن را 
از رفتار مناسبی که از فرد در جامعه سر می زند، می توان دریافت نمود. 
زندگی در شهری که فرد را مهم می شمارد، حتی بدون توجه به بافت یا 
معنای آن، شهروند را ترغیب به تبعیض به افراد خارج از گروه نموده و 
در نتیجه شباهت های درونی خود با افراد دیگر را بزرگ کرده و نوعی 
تمایز قائل می شود و فرد را در جست و جوی اعتماد به نفس مثبت یازی 

 Hekman,( طبقات خود و مشابهت با خود فرد یا افراد در گذر زمان
11  :1999(. بدیهی است هویت اجتماعی در گرافیک شهری، منتج از 

مجموعه ویژگي هاي ظاهري و خصوصیات غیر کالبدي است که در کنار 
یکدیگر سبب شکل گیري کیفیتي ذهني و معنوي و در فرایندي منجر 
به تمایز و تفاوت پدیده ها با یکدیگر مي شود. به این فرایند، این-   هماني 
گفته مي شود، به این معني که این پدیده همان است که من شهروند در 
ذهن دارم. »یعني شناخت مشخصات و ویژگي هاي هویت سازي که متعلق 
به یک پدیده است و در پدیده دیگر تکرار نمي شود و سبب تشخص و 
اصالت آن پدیده مي شوند. البته شناخت در فرایند این هماني، متکي بر 

 .)Haapala, 2004: 13( »وجوه ذهني است
ریچارد جنکینز در کتاب هویت اجتماعي خود معتقد است که ایجاد 
تمایز میان اجتماعي و فرهنگي بودن هویت از لحاظ تحلیلي بي فایده است 
و نمي توان میان آنها تفاوتي قائل شد. “به عقیده او مسأله اصلي در هویت 
این است که کي به کیست. هویت، تثبیت و تعیین منظم روابط شباهت 
و تفاوت بین افراد، بین جمعیت ها و بین افراد و جمعیت هاست. در 
نظر گرفتن شباهت و تفاوت با هم در شهر، اصول پویاي تعیین هویت، 
یعني قلب زندگي اجتماعي هستند” ) جنکینز، 1396: 13(. بر این اساس 
مي توان گفت که این شباهت ها و تفاوت هاست که معناي عملي انسان ها 
را در یک جامعه براي یکدیگر مشخص مي سازد. هویت، استوار به 
تفاوت است، تفاوت من با دیگري، واقعیت با روایت، سخن با رویداد” 
) احمدي، 1392: 45(. هایدگر نوشته است که هویت از تفاوت جدایي 
ناپذیر است، هویت، برابري است و این-    همان گویي نیست. »هویت وقتي 
مطرح مي شود که بخواهیم دو چیز متفاوت را برابر معرفي کنیم. هم 
چون این-   هماني اندیشه و هستي نزد پارمنیدس، یا این-    هماني متافیزیکي 
چیز با وجود در فلسفه افالطون و در فلسفه مدرن« )هایدگر، 1976: 

.)253
هویت در گرافیک شهری باید میان بیرون و درون، یعني میان دنیاي 
شخصي و دنیاي اجتماعي او در شهر، ارتباط ایجاد کند. ما خویشتن خود 
را در جریان هویت یابي هاي فرهنگي مي یابیم و طرح مي ریزیم. هویت ما 
در جریان تالش دائمي براي ایجاد هماهنگي شکل مي گیرد. در حالي که 
برخي هویت ها، افراد را در کنار دیگر افراد مشابه و شناسایي شده در 
جمع قرار مي دهند، برخي دیگر آن ها را، به صورت فرد فرد، از یکدیگر 
متمایز مي سازند، این تمایز، خام و صرفًا تحلیلي است. شهروندان یک 
شهر در مجموعه خاصي از هویت هاي جمعي خود، از یکدیگر متمایزند 

جدول 5. فرایند شکل گیری پیام در محیط بر اساس شباهت ها و تفاوت های هویتی.

معناداری مؤلفه های شباهت و تفاوت در بیان هویت
و تأثیرگزاری آن در گرافیک شهری
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عناصر گرافیک شهری به صورتی مجزا بررسی می شود. الزم به ذکر است 
ویژگی های شمرده شده در هر ستون، بر اساس مفاهیم کلی دریافت شده 
در آن عنصر گرافیک شهری مورد مقایسه انجام شده است. به عنوان 
مثال مفاهیمی که برای تجهیزات اطالع رسانی مورد بررسی قرار گرفته، 

می بخشد. شهروندان برای دستیابی به ارتقای ارزش یابی اجتماعی، سعی 
می کنند هویت مثبت را از طریق شبیه سازی و تمایز، خالقیت یا رقابت 

به دست آورند.
در پایان، در جدول )6( ،مضامین و مؤلفه های شباهت و تفاوت در 

جدول  6. تحلیل انواع عناصر گرافیک شهری بر اساس شباهت ها و تفاوت های هویتی.
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- عالوه بر این تأثیرات که ذکر گردید حضور انسان در محیط و 
فضاهاي شهري حضوري انکار ناپذیر و حتي اجباري مي باشد و لذا این 
تأثیرات نیز کاماًلً غیر اختیاري بوده و به نظر مي رسد که با کنترل و 
مدیریت شرایط فضاها نوع تأثیر و رابطه بین انسان و فضا باید کنترل 

گردد.
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نتیجه گیری      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با توجه به آن چه بیان گردید می توان به اهمیت گرافیک شهری 
و نقش هویت و معنای مؤلفه های شباهت و تفاوت در زندگی انسان و 
رابطه بین آن ها پی برد. نتایجی که پژوهش حاضر به دنبال دارد به ما این 
امکان را می دهد که دیالکتیک فردی و جمعی را در میان شهروندان یک 
جامعه شهری بررسی کنیم و بر نقش خطیر گرافیک شهری در تعیین 

هویت شهروندان تأکید ورزیم. این نتایج عبارتند از:
- گرافیک شهری شیوه ای کالن است برای اندیشیدن درباره این که 
چگونه شهر می تواند در هویت بخشی به افراد کمک کند و تعریفی 
بیرونی را به تعریفی درونی از شباهت ها و تفاوت ها تبدیل کند و قادر 
است مدل دیالکتیکی هویت را به امری فراتر از جامعه پذیری صرف 
بسط دهد. در این راستا، تعیین هویت شهری، در تفاوتی نهفته است که 
افراد در زندگی های فردی دارند و تا حدی از هویت های جمعی ساخته 
می شوند. بنابراین گرافیک شهری یکی از ابزارهای مهمی است که منجر 
به شناخت خصوصیت های مشابه و منحصربه فرد شهروندان با حفظ 

تفاوت های شان می شود؛
محل  طبقه،  و  شغل  مذهب،  تبار،  و  تاریخ  جنسیت،  قومیت،   -
سکونت و غیره همگی ویژگی هایی هستند که در یک شهر معاصر 
درهم تنیده شده اند و این کثر ت گرایی، نیاز روزافزون به وجه اشتراکی 
گروهی و جمعی را با رعایت شباهت و تفاوت های افراد برمی تابد و 
لذا باید به روشی صحیح این تعامل را ایجاد نمود. این گفت وگوهای میان 
شهروندان و عناصر گرافیک شهری مرزهای میان فرد، گروه و شهر را 
درمی نوردد و چتری از هم بستگی و انسجام که همه افراد می توانند در 

زیر آن پناه گیرند ایجاد می کند؛ 
- اهمیت گرافیک شهری و هویت انسان ها از یک طرف و اهمیت 
بحث بحران هویت در عصر حاضر به دلیل مباحث جهاني شدن و سیطره 
بي چون و چراي تکنولوژي و مخصوصًا دنیاي مجازي در عصر ارتباطات 
از سوي دیگر، یکي از دالیل بسیار مهم پرداختن به این مسأله مي باشد. 
در وضعیت کنوني هویت انسان ها کم کم از هویت انساني آن ها فاصله 
گرفته و به آن ها به صورت کمي و به صورت عددي در دایره اعداد ریاضي 
نگریسته می شود و قطعًا این مسأله سطح کیفي زندگي بشر را بسیار پائین 
آورده و باز هم باعث تنزل هر چه بیشتر آن خواهد شد و به نظر مي رسد 
که یکي از اصلي ترین وظایف صاحب نظران در این حیطه جلوگیري از 

این بحران عظیم معنوي در زندگي انسان مي باشد؛
- از آن جائي که تأثیر محیط بر انسان و بالعکس کاماًلً اثبات شده 
است و حتي در ُبعدي فراتر از تأثیر محیط می توان به رابطه مستقیم 
هویت محیط بر انسان و بالعکس و همچنین بحران هویت محیط بر 
در  هویت  بحران  موضوع  به  پرداختن  نمود،  اشاره  بالعکس  و  انسان 

گرافیک شهري و مدیریت آن را الزامي مي سازد؛

معناداری مؤلفه های شباهت و تفاوت در بیان هویت
و تأثیرگزاری آن در گرافیک شهری
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