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د

سخن سردبیر
مـــا در ســـرزمينى زندگـــى مىكنيـــم ك ــه در زمين ــه هن ــر معم ــاری غن ــى اس ــت و از اي ــن نظـــر
شـــايد يكـــى از اســـتثنائىترين س ــرزمينهاى جه ــان اس ــت .م ــا مردمان ــی هس ــتیم ک ــه از
پشـــتوانه دانـــش ســـنتی بـــرای ایجـــاد س ــازههای معماران ــه ارزش ــمند و مان ــدگار به ــره بردهای ــم.
اما در موضوع مرمت نواندیش و نوکار هس ــتیم .بنابراین باید س ــریعتر و صحی ــح تر گام برداریم ،چرا
که حفظ ارزشهای آشـــکار و نهان در هنر معمار یمان نیازمند توجه و رس ــیدگی تخصصی است.
بایـــد بخوانیـــم ،بســـازیم ،بنویســـیم و ترویج کنی ــم .باید عناص ــر معناش ــناختى ،وجود ش ــناختى،
معرفتشـــناختى و روانشـــناختى معم ــاری خ ــود را بشناس ــیم و ب ــا تکی ــه ب ــر ارزشه ــای
درو نزاد و بـــرو نزاد هـــر اثـــر ،در حف ــظ و نگه ــداری و انتق ــال دالی ــل و انگیزهه ــای واقعگرایانـــه
نه ــا نهفت ــه اس ــت ،بکوش ــیم.
و طبیعتگرایانـــهای کـــه پـــس اندیش ــه طراح ــی و س ــاخت آ 
در جامعـــه امـــروزی و در این گذار اندیشـ ـهای ،علم ــی و اجرایی ،پژوهش عامل و مبنای پیش ــرفت
ً
و توســـعه مســـتمر و پایدار خواهد بود .قطعا بخش ــی از بار مس ــئولیت س ــنگین ایجاد برآیند مثبت
شه ــا و دان ــش مرتبط ب ــا حوزههای علم ــی مختلف بخصوص
از یافتههـــا ،تدویـــن و انتشـــار پژوه 
در عرصـــه بســـیار مهـــم معماری و مرم ــت که ریش ــه در تصویر س ــازی و حفاظت فرهن ــگ و تمدن
چندیـــن هـــزار ســـاله مـــا دارد ،بـــر عه ــده نش ــریات اس ــت و ای ــن نش ــریه در س ــند چشـ ـمانداز خود
کمـــا کان ،مســـئولیت حمل بخشـــی از ای ــن بار س ــنگین را پذیرا بوده و بدین وس ــیله ضمن انتشـــار
مقـــاالت تخصصـــی حاضـــر ،از کلی ــه اندیش ــمندان و متخصص ــان عزی ــز در حرک ــت رو به رش ــد و
تعالی نشـــریه کمـــک میطلبد.
در همین راســـتا و اکنون ،ســـومین ش ــماره نش ــریه با ارائه مقاالتی در زمینههای مرتبط با محورهای
نشـــریه آمـــاده و حاصـــل ایـــن تـــاش گروهی پی ــش روی اه ــل ف ــن و صاحبنظ ــران ،هنرمن ــدان و
عالقهمنـــدان قـــرار دارد .امید اســـت با اقب ــال اهل علم به محتو ی ــات علمی مندرج در این نش ــریه،
شـــاهد رشـــد کمی و کیفی روزافزون آن باش ــیم.
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هویـــت از صفـــات و مجموعـــهای از ویژگیهـــای بـــرای تعییـــن ثبـــات یـــک فـــرد ،جامع ــه و
کشـــورها پدیدار میشـــود .از ســـویی دیگر هویـــت معنایـــی نیازمند ارتباط فضایـــی -مکانی
بـــرای شـــکلگیری هویـــت در معمـــاری داخلـــی بناهـــا و بناهـــای تاریخـــی نمود پی ــدا کرده
اســـت ،بـــا این وجـــود معمـــاری داخلـــی نقـــش بـــارزی در تشـــکیل تأثیرگـــذاری و تأث ــر آن بر
هویـــت انســـانها بر عهـــده دارد .چراکـــه توجه به دگرگونیهـــا و تحوالت در رابطـــه با عناصر،
ٔ
(دوره اســـامی) ،در تعیین تحوالت بـــه یک مؤلفهای
فرهنـــگ ،تاریـــخ و ظهور مداوم مـــکان
در ارکان هویتـــی بـــا مفهـــوم فضـــا ایفاء میکنـــد بهطور یکه فضاها در ســـیر تاریخی مش ــمول
یـــک هویت تـــداوم یافتـــه در تاریـــخ ،فرهنگ یـــک جامعـــه همواره بـــا شـــاخصههای مؤثر در
زندگـــی بشـــری القـــاء مینماید .با شـــناخت و نگـــرش ماهیت هویـــت در معمـــاری داخلی
بـــا بهرهگیـــری از یک رویکرد ســـازماندهی ســـامانهای در جهت افزایش خوانایی ،پیوس ــتگی
و بهبـــود ادراک بصـــری ،حس زمانـــی  -حس مکانـــی در ایجاد فضای مطلـــوب و هماهنگ
بـــا هویـــت مصـــداق میکند .طـــوری کـــه در طراحـــی معمـــاری داخلـــی بناهـــا در دورههای
ایرانـــی  -اســـامی از پیچیدگـــی و رمزآلود بودن فرم و ســـاختار فضایی از عینـــی به ذهنی در
شـــناخت هویت اســـامی با دیگر ادیان ،امری قابل توجهی بیان میدارد .فلســـفه ،حکمت
و هنر اســـامی و وجـــود معماری داخلی در فرمهـــا و فضاها در تعیین هویـــت در نظر گرفته و
ٔ
فلســـفه وجـــودی هویت هر فرمـــی را زیباتر در زیباییشـــناختی توأم بـــا درک معنایی
عناصـــر
محیـــط و حفظ ریشـــههای هویـــت در ذهن ،خلـــق مکانی برای بررســـی و معرفـــی هویت در
معمـــاری داخلـــی در پاســـخگو بودن به دنیـــای بشـــریت در زمینه شـــناخت و عوامل زمانی،
مکانـــی و موقعیـــت شـــکلپذیری میتـــوان فراهـــم آورد .در ایـــن پژوهش تالش شـــده اس ــت
بـــا اســـتفاده از روش توصیفـــی  -تحلیلـــی و مطالعـــات کتابخانـــهای تأثیرپذیـــری هویت در
معمـــاری داخلی ٔ
دوره اســـامی پرداخته و مورد بررســـی قـــرار میدهد .بنابرایـــن در این مقاله
ســـعی شـــده اســـت تا عالوه بر نقش و بررســـی هویت در معماری داخلی ٔ
دوره اسالمی بناها
و بناهـــای تاریخـــی در تعیین اهـــداف با رویکرد «هویـــت» برای پژوهش حاضـــر ارتباط پایدار
و راهـــکاری خالقانـــه با پیوند اســـتوار با هویـــت در معمـــاری داخلی اســـامی ارائه گردد.
کلمات کلیدی :هویت ،معماری داخلیٔ ،
دوره اسالمی ،فلسفه ،حکمت و هنر اسالمی
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 -1مقدمه:
هویـــت در جهـــان هســـتی امـــروز ،تالش ــی اس ــت ب ــرای حف ــظ هو ی ــت و یک ــی از مطالبات و
منازعـــات اصلـــی ادیـــان بیـــن ملته ــا میباش ــد (نقـ ـیزاده و هم ــکاران .)62 :1389 ،واژه
اســـامی همچنـــان کـــه در این نوش ــتار اس ــتفاده ش ــده اش ــاره ب ــه تمام ــی اش ــیایی دارد که
در کشـــورهای اســـامی بهخصـــوص ایران که مذهب و سیس ــتم سیاسـ ـتگذاری اس ــامی
میباشـــد اشـــاره دارد کـــه البته این مس ــئله ارتباطی به مذهب ــی بودن یا کاربرد مذهبیش ــان
نـــدارد .یکـــی از مظاهـــر انعـــکاس هن ــر ایران ــی در معم ــاری داخل ــی ،الگوه ــای عملکردی و
برگشـــتپذیری بـــه طبیعـــت بیکـــران خداون ــد متع ــال میباش ــد که ب ــا رویکرد مناس ــب در
جهـــت رســـیدن بـــه هویت معنـــوی با انس ــان وج ــودی ممکن خواه ــد بود .هو ی ــت معماری
داخلـــی در ٔ
دوره اســـامی یک هویـــت اصی ــل و دارای ارزشهای هنری ،زیباییش ــناختی،
روحـــی ،معنـــوی و فلســـفی بوده اســـت که هن ــوز پس از گذش ــت س ــالیان متوالی ب ــا ورود به
بناهـــای تاریخـــی ارزشـــمند روحمـــکان  -حسمکان ب ــا روح و روان انس ــان ی ــک هماهنگی
مطلـــوب بـــا فضـــا و فـــرم کالبدی بناه ــا و بناه ــای ارزش ــمند میتوان ش ــاهد ب ــود ،فضاهای
داخلـــی بـــا ویژگیهـــای منحصرب هف ــرد ب ــه انس ــان اع ــم از نق ــوش اصی ــل ،نقوش هندس ــی،
نقاشـــیهای هنـــری ارزشـــمند ،گـ ـچکاری ،کاشـ ـیکاری ،آینـ ـهکاری ،منبـ ـتکاری،
مقرنـــسکاری ،آجـــرکاری ،کاربنـــدی و ...ک ــه ه ــر ی ــک دارای معان ــی واح ــد و جام ــع به نام
هویـــت معمـــاری داخلـــی ٔ
حم ــکان در فض ــا احس ــاس و
دوره اســـامی ،از ی ــک م ــکان ب ــا رو 
حسمـــکان ،لمس کـــرد که یک حسمکان ــی پر از خاط ــرات با رویدادهای ف ــردی و جمعی
کـــه «هویـــت» پدیدآورنـــده آن میباش ــد .هو ی ــت عامل مه ــم در جه ــت ّ
تجلی بخش ــیدن به
شه ــای معنوی  -هن ــری بوده،
باورهـــا ،اعتقـــادات ،ارزشهـــای فرهنگ ــی  -اجتماع ــی ،ارز 
هویـــت معمـــاری داخلـــی در ٔ
دوره اس ــامی در تعیی ــن زندگ ــی انس ــان و رفت ــار تأثیر بس ــزایی
دارد .امـــروزه با باززندهســـازی ،نوســـازی ،بهس ــازی ،مرم ــت ،انطباقکار ب ــری و تغییرکاربری
بناهـــای تاریخـــی با الگوهـــای برگرفته از ٔ
دوره ایرانی  -اس ــامی تاکنون تبدی ــل به یک عنصر
نوســـتالژیک در رشـــد و پیونـــد معمـــاری داخل ــی ام ــروزی ب ــا معم ــاری داخلی اصیل ش ــده
تـــا بتـــوان هویـــت معمـــاری ٔ
دوره اس ــامی را در زندگ ــی گس ــترش و باعث عدم رش ــد و نفوذ
هویتهـــای دیگـــر ادیـــان به هویـــت اس ــامی گردد.
دوره اســـامی از ابتـــدا نـــوع معمـــاری ،اس ــتفاده از مصال ــح اولی ــه ب ــرای س ــاخت و احداث
بناهـــا بهـــره میگرفـــت و شـــاهکارهای بینظی ــری ب ــه وج ــود مـ ـیآورده اس ــت .در معم ــاری
دوره اســـامی آجـــرکاری ،گچبـــری ،کاشـ ـیکاری ،تزئین ــات چوب ــی ،نقاش ــی ،آینـ ـهکاری و
ســـایر هنرهـــای تزئینـــی در اوج زیبایی و مهارت اجرا میش ــدند .گذش ــته معم ــاری داخلی
و بخشهـــای عمـــدهای از تزئینـــات در فضاه ــای داخلی ارتباطی قطع نش ــدنی با س ــاختار
اصلـــی بنا داشـــت که بـــا ایجـــاد و وجود تزئین ــات داخل ــی در معم ــاری ،با ایج ــاد تغییراتی
ٔ
ـتفاده طوالن ــی از بناها ،در
بـــا درجـــات مختلـــف و متنـــوع پس از س ــاخت بناه ــا در آن و اس ـ
ٔ
تزئینـــات و معمـــاری داخلی بهصورت مس ــتقل لح ــاظ میگردید که دوره اس ــامی بهعنوان
هویـــت اصیـــل و بـــارز در دورههـــای مختل ــف معماری یاد میش ــود.
چیســـتی و کیســـتی جایگاه معمـــاری در بی ــان هویت ام ــروزه بهعنوان یک اس ــتعاره اصلی
«معمـــاری به مثابـــه هویت» مطرح میش ــود (اب ــل .)265 :1387 ،طور یکه انس ــان از زمانی
که آغاز به شـــناخت خود و جهان هس ــتی کرد مس ـ ٔ
ـئله هویت برایش ریش ــه انداخته اس ــت،
هویـــت همـــواره با حیـــات فـــردی و اجتماعی در زم ـ ٔـره کش ــمشهای جدالبرانگی ــز در طول
ً
ٔ
دغدغه
تاریـــخ بر جویای کشـــف هویت و آش ــکاری آن دائم ــا در عالم پرسوجو از خـــود یک
حیاتـــی مربـــوط میدانســـته اســـت (رهب ــری .)15 :1387 ،اتفاقنظره ــای حاص ــل ش ــده

ٔ
پیشـــینه پژوهش
برخـــی از بررســـیهای انجـــام گرفته شـــده و مســـتندات مکتـــوب در رونـــد
حاضـــر براســـاس (جـــدول  ،)1صـــورت گرفته کـــه میتوان یـــک گام مؤثـــر در پاســـخگویی به
قســـمتی از موضـــوع پژوهش لحـــاظ نمود.
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ٔ
فلســـفه حکمت هنر اســـامی بیـــن دو حوزه دین و هنـــر یک امری متعالی میباشـــد (نقرهکار
و رئیســـی .)6 :1391 ،هویـــت پنهـــان در حکمـــت هنـــر اســـامی نقـــش ســـزاوار شایس ــته در
ٔ
فلســـفه هنر در معماری ٔ
دوره
معماری داخلی با اندیشـــههای اســـامی وجود دارد که با بیان
اســـامی تجلـــیگاه هویـــت و معنا گرایی در آثـــار و بناهـــای تاریخی میتوان با اندیش ــمندان
ّ
ٔ
فلســـفه حکمـــت و هنر اســـامی پیوند آن بـــا معمـــاری متقاعد کرد .بـــا این حال
متفکـــر بـــه
ٔ
فزآینـــده ارزشهای معنوی و تجارب گذشـــتگانمان در ســـیرتکامل با شـــاهکارهای
هویـــت
ٔ
ٔ
آثـــار برجســـته معمار یهـــای دوره اســـامی رابطـــه منطقی میتـــوان در نظر گرفـــت ،معماری
ٔ
ٔ
فلســـفه هنـــری در کالبـــد معم ــاری ب ــه
دوره اســـامی یکـــی از بزرگتریـــن جلوههـــای ظهـــور
مثابـــه هنـــر اســـامی بهشـــمار میآیـــد (مهدو ینـــژاد .)57-66 :1383 ،هنر دینـــی تجربهای
از زیباییشـــناختی از امـــر متعـــال و قدســـی اســـت و امـــر قدســـی از ســـاحتی فراتـــر از ماده و
آســـمان صـــادر میشـــود (رهنـــورد .)51 :1378 ،بـــه عبارت دیگـــر تأویل بناهای اس ــامی به
کمک مشـــخصات ســـرزمینی اســـت که معماری آنها برگرفته از مفاهیـــم معنوی و حکمی
ٔ
فلســـفه هویـــت به معنی
اســـامی از خصوصیـــات ایـــن بناهـــا در تعیین هویت بوده اســـت.
کیســـتی انســـان بهعنوان یک نوع اســـت ،آدمـــی همواره به دنبـــال ویژگی و صفـــات میگردد
کـــه خـــود را از ســـایر پدیدههـــا و مخلوقـــات جهـــان متمایـــز کنـــد ،هـــر پدیـــده با هر گرایش ــی
بهســـوی ذات ،ریشـــه و گوهـــر اصل خویش میباشـــد.
بنابرایـــن در ایـــن مقالـــه ســـعی بـــر یافتـــن معنـــا و مفهـــوم هویـــت معمـــاری داخلـــی در دورهٔ
اســـامی پرداختـــه گردیـــده شـــده اســـت ،میتـــوان گفت هســـتی هویـــت از فضا  -م ــکان و
شـــناخت انســـان از مـــکان و آنچـــه حسمـــکان  -روحمـــکان ســـبب شـــکلگیری هو ی ــت
میشـــود .معنـــای هویـــت را میتـــوان در مؤلفههـــای دیگـــر علـــوم بـــا گرایشهـــای مختل ــف
تجزیهوتحلیـــل کـــرد تـــا بـــا مطالعـــه معنای هویـــت معمـــاری داخلـــی در ٔ
دوره اســـامی برای
ایـــن نوشـــتار بـــه دنبال پاســـخهای برای پرســـشها ،که در اینجا چنین ســـؤاالتی را میش ــود
مطـــرح کرد .هویت معماری در چیســـت؟ هویـــت معماری داخلی در چیســـت؟ آیا هویت
یک ســـبک در معماری و معمـــاری داخلی میباشـــد؟ آیا معماری داخلی هویت بیش ــتری
ٔ
ٔ
فلســـفه حکمت و
فلســـفه وجودی معماری داخلی چیســـت؟ آیا
نســـبت به معماری دارد؟
ٔ
هنر اســـامی با هویت معماری داخلی در دوره اســـامی بر یکدیگر تأثیرگذارند؟ بوده اس ــت
کـــه مورد بررســـی قـــرار میگیرد.

ٔ
(دوره اسالمی)
هویت در معماری داخلی
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جدول  -1مستندات مکتوب براساس
موضوع پژوهش (مأخذ :جمعآوری توسط
نگارندگان)

مقالههای مرتبط با موضوع پژوهش
نویسندگان

سال

عنوان

حامد کاملنیا

1384

«هویتزدایی از
معماری»

لیدا بلیالن اصل
ایرج اعتصام

1390

سید غالمرضا
اسالمی

«نقش فضای
بینابین در هویت
ٔ
گستره
بخشی به
فضایی بافتهای
تاریخی ایران»

1390

«جایگاه معماری
داخلی در
باززندهسازی
بناهای تاریخی»

سیدحسین
تقوائی

1391

«از سبک تا هویت
در معماری»

نوشین
ضیاءشهابی

1395

«نگاهی به تاریخ
حرفه معماری
داخلی»

نوشین
ضیاءشهابی
منا آذرنوش

توضیحات استنناجی
 ارزش معماری در هر دوره = باید پاسخ واقعی بهنیازهای زمان خود باشد.
ً
 معماری و زندگی ،تماما نمای یکدیگرند. معماری هویت و آرزوی صاحبان جامعه استگرچه خواه زشت ،خواه زیبا ،خواه بد و خواه خوب باشد.

 تعیین نقش فضاهای بینابین در هویتبخشی بهٔ
گستره فضایی بافتهای تاریخی ایران.
 سازماندهی فضایی در جهت توسعه و تکامل. حفظ ارزش معماری داخلی در باززندهسازیبناهای تاریخی.
ٔ
 -قابلیت برگشتپذیری به اصالت اولیه بنا.
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 باززندهسازی با الگوی مناسب با اساس طراحیخود بناها.
 چیستی هویت بهعنوان ویژگی ذاتی معماری. هویت امری است که در طول زمان با انسان وباورهایش قابل صلب و متحول شدن میباشد.
 معماری داخلی جایگاه تخصصی و زمینهای براینقد علمی و دقت نظر در طراحی داخلی را طلب میکند.
 هماهنگی در معماری داخلی با تمام اجزاء یکوحدت یکپارچه را به وجود میآورد.
جنبه خودی نسبت به ٔ
 معماری مهمترین ٔهمه
موضوعات زندگی بشریت میباشد.

امیرحسین
فرشچیان
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مرتضی شجاری

محمد محسن
عابدی
فرزانه
محمدیان یامی

امید شاطری
وایقان
محمد دبدبه
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1397

1398

«بررسی و نقد دیدگاه
دکتر نصر درباب
معماری اسالمی و
ویژگیهای آن»

«زیباییشناسی و
بازشناسی اصول آن
در معماری اسالمی»

«رویکرد احیای
بافتهای تاریخی
و ارزشمند شهری در
حفظ هویت معماری
بناها»

 معرفت و معنویت در معماری راهکاری مؤثر دربازگرداندن هویت و اصالت به معماری بوده است.
ً
 سنت گذشته بازیافت ،و دین و معنویت کامالاحیاء شود.
 معماری اسالمی متناسب با فرهنگ و آدابورسومو نوع زندگی جاری جامعه اسالمی باشد.
ً
 زیبایی برای انسان اصوال موضوعیت دارد و نیزجزء نیازهای فطری انسان میباشد.
 اصول و مفاهیم زیباییشناسی معماری ٔدوره
اسالمی نمود هویت و زیبایی میباشد.

 هویت یک اثر دارای معنای واحد و فرآیند ارتباطبین معمار و ذهن مخاطب ،که نشانگر روحمکان -
حسمکان و روحزمان میباشد.
 حفظ و ارتقاء هویت شهری با باززندهسازیبناهای تاریخی.
 احیاء بناهای تاریخی در روند احیای گسترشهویت و گردشگری.

 -3روش تحقیق
روش تحقیـــق مـــورد اســـتفاده در این پژوهش بـــا توجه به حیث نـــوع به اهـــداف آن کاربردی
میباشـــد و از حیـــث راهبـــرد تحقیقـــی با توجه بـــر مبنـــای آن از روش توصیفـــی  -تحلیلی به
انجـــام رســـیده و بهمنظـــور گـــردآوردی اطالعـــات و دادههـــا از روش کتابخانهای به ــره گرفته
شـــده اســـت .و برای تحلیـــل نظریههـــا از اســـتدالل منطقی برای مســـتندات متـــون صورت
گردیـــده کـــه در این روش تالش میشـــود که مباحث راهبرد کیفـــی و مفهومی در این پژوهش
ّ
ّ
تســـری داده شـــود .بنابرایـــن با ایـــن روش گامی مؤثـــر در تحقق رســـیدن به راهحل مناس ــب،
و حرکـــت جوهـــری در رســـیدن معنـــا و مفهوم هویـــت در معمـــاری داخلی ٔ
دوره اس ــامی به
ٔ
نتیجـــه مطلوب بهـــره گرفت.

ٔ
(دوره اسالمی)
هویت در معماری داخلی
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ٔ
(دوره اسالمی)
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هویـــت یعنـــی حدی و مـــرزی که شـــخص میتوانـــد یک مـــکان را بهعنـــوان مکانـــی متمایز
از دیگـــر مکانهـــا مـــورد ارزیابـــی قـــرار دهـــد یعنـــی شـــخصیتی مشـــخص و منحصربهف ــرد
داشـــته باشـــد (لینچ .)105 :1376 ،هویت دارای مختصاتی اســـت که همچون ریش ـ ٔـه ذاتی
وجـــودی انســـان بـــا نیازهـــای فطـــری 2او نهادینـــه میشـــود .هویت یـــک مفهوم عام اس ــت و
بـــرای داشـــتن هویت بایـــد مجموعـــهای از خصوصیـــات و ویژگیهای در چیـــزی جمع ،که
ٔ
جنبـــه کالبدی
بـــرای داشـــتن هویـــت میتوان برشـــمرد .هویـــت در معنـــای کلـــی ،دارای دو
(ظاهـــری) ،و (باطنـــی) ،بوده کـــه فقط ازنظر ذهنی میتـــوان این دو جنبـــه را از هم جدا کرد.
ٔ
جنبـــه ظاهری بیشـــتر بعـــد حیوانی انســـان و ویژگـــی و خصوصیـــات کمی و کیفـــی آدمی را
دربـــر گرفتـــه ،اما هویـــت انســـانی چیزی فراتـــر از ظاهر میباشـــد کـــه بخش اصلـــی هویت را
دربـــر میگیـــرد طـــوری کـــه درنهایـــت شـــکلگیری هویـــت از تلفیق ایـــن دو جنبه میباش ــد.
هویـــت بخشـــی از شـــخصیت وجـــودی هر انســـان که هویـــت آدمـــی را تشـــکیل میدهد ،به
بیـــان دیگر هویت احســـاس تعلق خاطر بـــه روحمکان با مجموعهای از احســـاسهای مادی
و معنـــوی که عناصر آن از بدو همراه انســـان بوده اســـت در واقع هویت میان انســـان و مکان
رابطـــهای عمیـــق همراه با معناگرایی در ارتباط و همراســـتا برانگیخته گردیده شـــده اس ــت.
همچنیـــن محیط عامـــل مهمی در احـــراز هویت برای انســـان جهت تجلی کالبـــدی باورها
و ارزشهـــای فرهنگـــی جامعـــه اســـت و میتوانـــد در احســـاس هویتیابی تأثیرگذار باش ــد.
هویـــت در آثـــار معمـــاری موضوعی چالشبرانگیز اســـت برخـــی هویت را معـــادل روحمکان
یـــا حسمـــکان در نظـــر گرفتـــه و برخـــی معـــادل معنای محیـــط میداننـــد طور یکـــه محیط
زندگی انســـان تأثیر بســـزایی در رفتـــار ،فرهنگ ،معمـــاری ،معماری داخلی و هویت انس ــان
بـــه ســـمت ارزشهـــای مســـتتر در خویـــش دارد .امـــروزه بـــرای نشـــان دادن هویـــت معماری
ٔ
دوره اســـامی بایـــد از بناهـــای کـــه هویت یـــک جامعه میباشـــد را بـــا یک رویکـــرد انطباقی
جدیـــد در طراحـــی 3در جهـــت اثـــری هویتمدارانـــه در معمـــاری داخلـــی لحـــاظ و از منظر
حکمـــت هنـــر اســـامی 4از نظـــر شـــیوه و روش مبتنـــی بـــر حکمت عملـــی در اســـام اعمال
کنـــد و از احـــکام پنچگانـــه اعـــم از واجـــب ،حـــرام ،مســـتحب ،مکـــروه و مباح تبعی ــت و در
مســـیر عدالت در طراحی قدم گذاشـــته باشـــد .لذا معمـــاری و معماری داخلـــی تجربهای از
فراینـــدی عـــاری از اســـتعداد و هنر برگرفتـــه از ایدههای متعالی در مســـیر حقایـــق وجودی و
رســـیدن به مســـیر عدالت وجودی بـــه تعبیری دیگر یعنـــی قرار دادن هر چیـــز در جای اصلی
ً
و مناســـب خـــود که نهایتـــا خلق اثـــر در معماری و معمـــاری داخلی برای رســـیدن به هویت
ّ
ٔ
نکتـــه مهـــم در این فرایند نســـبی بـــودن تحقق اهـــداف و خروجـــی هویت
محقـــق میشـــود.
در آثـــار معمـــاری اســـت .بنابراین میتوان اشـــاره کرد که ایمـــان ،فهم و ادراک 5در برداش ــت

5

ٔ
(دوره اسالمی)
هویت در معماری داخلی
محمد دبدبه ،امید شاطری وایقان
صص 18-1

حقایـــق عالـــم هویت تأثیرپذیر میباش ــد .برای تعر ی ــف هویت در واژههای (زبانشناس ــی -
زبانشـــناختی) 6میتـــوان به (جدول  ،)2در زیر اش ــاره ک ــرد طور یکه این واژهه ــا هویت ما را
بـــه انســـان ،معمـــاری و مؤلفههای آن ب ــه یک ّ
کلیت میرس ــاند.
تعریف هویت

ردیف

هویت در فرهنگ فارسی «معین» چنین تعریف شده است:

جدول  -2تعریف هویت در ٔ
واژه
(زبانشناسی  -زبانشناختی)
(مأخذ :نگارندگان)

1

 هویت به ذات باریتعالی ،هستی وجــود که موجب شناسایی شخص یا چیزیتعریف میشود.
هویت در فرهنگ فارسی «عمید» چنین تعریف شده است:

2

 هویت را حقیقت یک شخص یا یک شی که مشتمل بر صفات برگرفته از جوهریخود باشد تعریف شده است.

«هویت»

هویت در لغتنامه «دهخدا» چنین تعریف شده است:
3

4
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5

 هویت تشخصی که گاه بر ّماهیت خود و گاه بر وجود خارجی اطالق میشود که
میتوان گفت یک حقیقت جزئیه بــوده و با مرتبه ذات نــاب ،احدیت و الهــوت و
نشانههای از این قبیل میباشد.
هویت در لغتنامه «وبستر» چنین تعریف شده است:
 هویت تشابه و ٔٔ
دهنده واقعیت عینی و متمایز و
همه آن چیزهای که تشکیل
ٔ
معادلهای برای جوابگوی همه مقادیر در این حیطه باشد.
هویت در فرهنگ انگلیسی «آ کسفورد» چنین تعریف شده است:
 هویت یکسان بودن مطلق ،همانند بودن در ٔهمه شرایط ،وضعیت یا واقعیتی که

شخص خودش باشد نه چیز دیگر به بیان دیگر فردیت بودن در منطق این حوزه در
چیستی و کیستی فرد از هویت میباشد.
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همانطـــور کـــه طبـــق تعاریـــف مشـــاهده ش ــده در (ج ــدول  ،)2در بررس ــی معن ــا و معان ــی و
گه ــا هو ی ــت ب ــه دو معناس ــت :یکی هویت یک ش ــیء
مفاهیـــم و مفهـــوم هویـــت در فرهن 
(چیـــزی ،اثـــری) ،کـــه ذات 7و جوهـــر آن ،دیگ ــری ویژگیهای هو ی ــت که موج ــب تمایز یک
شـــیء (چیـــزی ،اثـــری) ،میگـــردد (قطب ــیٔ .)78-83 :1387 ،
واژه هو ی ــت در فرهنگه ــا،
حوزههـــا و مکاتـــب مختلـــف دارای تعار ی ــف و اختالفات ــی اس ــت ک ــه در بی ــن ملته ــا
ریشـــهیابی و چندگانگـــی ایـــن مفهوم باید مورد بررس ــی ق ــرار گیرد که در ای ــن پژوهش هویت
یش ــود .این
از نظـــر لغـــوی در فرهنگ زبان فارســـی موجب شناس ــایی ش ــخص ی ــا چیزی م 
عوامـــل ســـبب ایجاد راهـــی مؤثر برای اه ــداف در س ـ ٔ
ـیطره رون ــد تکاملی ای ــن پژوهش گامی
مثبـــت و تأثیرگـــذار خواهد بود.

 -5هویت مکان( - 8محیط)

6

«مـــکان» 9اصلیتریـــن و بارزتریـــن معیار س ــنجش هویت انس ــان میباش ــد .هو ی ــت مکان با
محیـــط فیزیکـــی یک دلبســـتگی معنای ــی در ارتب ــاط بوده و ش ــخصیت وجودی هر انس ــان
کـــه هویـــت وجـــودی را به وجود مـــیآورد مکانی اس ــت که خ ــود ،آن را به وجود آورده اس ــت.
ویژگیهـــای قابـــل تشـــخیص مـــکان در ی ــک ف ــرد ی ــا ی ــک جم ــع احس ــاس ک ــه ب ــه واس ـ ٔ
ـطه
یش ــود (رض ــازاده .)5 :1380 ،هویت
ارتباطشـــان بـــا مکان در تشـــخص هویت برانگیخته م 
یش ــود (الکس ــاندر:1385 ،
هر فضا از تکرار مســـتمر از الگوها و رویدادها در مکان حاصل م 
10
 .)65هـــر مکانـــی ّ
ماهیـــت خـــود را از فضا به دس ــت مـ ـیآورد طور یکه نظم فضای ــی = نظم
ادراکـــی 11بـــوده اســـت بـــه بیـــان دیگر ه ــر مکان ــی با ی ــک ف ــرم یکپارچ ــه و انس ــجام فضایی

ٔ
رابطـــه هویـــت مـــکان بـــا محیـــط حاصـــل برقـــراری تعامل
توصیـــف و شـــناخته میشـــوند.
میـــان افـــراد و مـــکان کالبـــدی کـــه محیـــط بنا شـــده چیزی بیـــش از بناهـــا بوده کـــه تعاملی
ٔ
رابطـــه هویـــت مـــکان با محیـــط میباشـــد .درواقع
بســـیار پیچیـــده و پیونـــدی تأثیرگـــذار در
مکان زیرســـاخت هویت انســـان و حاصل شـــناخت ویژگیهـــای او در جهان که انس ــان در
آن زندگـــی میکنـــد و در اثـــر تجربه مســـتقیم محیـــط فیزیکی رشـــد و بازتاب وجـــوه فرهنگی
مـــکان دارد .هویـــت مکان یکی از راههای ارتباط انســـان و مکان از طریـــق محیط و کالبدی
ادراکـــی مشـــخص میگردد .مـــکان ،بهخودیخـــود معنایی بـــرای جاری شـــدن رویدادهای
زندگـــی و ارتبـــاط بیـــن جهان هســـتی - 12حیـــات زندگی 13انســـان میباشـــد و این م ــکان را
ّ
خـــاص و بـــاارزش و دارای معنـــای از محیط در تحقق شـــکلپذیری به هویـــت مکان تبدیل
میکنـــد .هویـــت مـــکان عنصـــر و عامـــل منحصربهفـــرد 14و بخشـــی از فضاســـت و میتواند
ّ
ٔ
دهنده خاطـــره تلقـــی فراهـــم ،که ابـــزاری برای ســـاخت مکان خواهـــد بود.
شـــکل

ٔ
(دوره اسالمی)
هویت در معماری داخلی
محمد دبدبه ،امید شاطری وایقان
صص 18-1

 -6هویت زمان( - 15محیط)
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ٔ
مؤلفـــه تأثیرگـــذار در بحـــث و رهیافـــت 16ورود بـــه موضـــوع هویـــت بـــوده اس ــت
زمـــان یـــک
ٔ
رویدادهـــای زندگـــی آدمـــی ازجملـــه معمـــاری در طـــول زمـــان تبدیل به یـــک مؤلفـــه هویت
بنـــام هویت زمان پدید گشـــته اســـت .هویت زمـــان ( -محیـــط) در نوع معمـــاری ،در مکان
ٔ
خاطره انســـان ایجاب
معنـــا مییابـــد رویدادهـــای کـــه در محیط 17در طـــول زمان در ذهـــن و
میشـــود چـــه بهصورت فـــردی و چه بهصـــورت جمعی یکـــی از عوامل هویتبخش انس ــانی
در هویـــت زمـــان با محیـــط پدیدار میگردد کـــه در ذهن انســـان نقش میبنـــدد و «مکان» ،را
ً
متمایـــز بـــا جاهای دیگـــر در محیط میکنـــد؛ زمان صرفا با گذشـــته معطوف نمیش ــود بلکه
ّ
محقق میشـــود و ٔ
ٔ
رابطه آن با محیط معنایی معنـــوی و فراتر از کالبد دارد.
عرصـــه زندگـــی
در
بنابرایـــن زمـــان در تعیین هویت در معماری ،انســـان را عامل خود میدانـــد چون زمان بدون
انســـان معنا ندارد چرا که این انســـان اســـت که به زمـــان هویت میبخشـــد و در مقابل زمان
ٔ
دایـــره ممکنات انســـان و معماری نهادینـــه در آئین
بهعنـــوان یکـــی از ابعـــاد وجودی جهان،
در ســـیر تاریخی 18میشود.

 -7هویت محیط( - 19مکان  -زمان)
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مهمتریـــن ویژگـــی کـــه در تبدیـــل محیـــط بـــه هویت اســـت مـــکان اســـت کیفیـــت معنایی
ُ
محیـــط وقتـــی به معنـــا تبدیل میگردد که هویت و ریشـــه داشـــته باشـــد طور یکـــه «کورپرال»
هـــر مـــکان کالبدی مصنـــوع یا طبیعـــی برای شـــناخت مکان در طـــول زمان بـــرای محیط با
ّ
«حـــس خـــود» ،تحقق یابـــد را تعریـــف کـــرده اســـت ( .)Korpela, 1989: 244درواقـــع مفهوم
محیـــط بـــه آن دســـته از محیطهـــای اطـــاق میشـــود کـــه تفکـــر در خلـــق اثـــر پدید آی ــد و یا
احیـــاء شـــود که اگـــر محیط فاقـــد هویـــت یعنی حس تشـــخص و تمایز باشـــد محی ــط قابل
خوانـــدن نیســـت چراکه محیـــط کالبدی نه خود انســـان نـــه هویت شـــخص او ،بلکه جزئی
جداییناپذیـــر هـــر تصویـــری که انســـان از خود میســـازد را شـــامل میشـــود .ارتبـــاط یک اثر
بـــا محیـــط پیرامونی در جهـــت ،همبســـتگی 20و افزایش دســـتیابی به هویـــت و ارتباط بین
انســـان بـــا بنا فراهـــم و راهـــکاری مناســـب در جهـــت انتقـــال مفاهیم بـــه نســـلهای بعد در
بازآفرینـــی 21هویـــت محیط امـــری تأثیرگـــذار و رویکرد پایـــدار در احیاء خواهد گشـــت.

 -8هویت فرهنگی( - 22اجتماعی)
هویـــت و فرهنگ 23نمـــاد هویت فرهنگی و سرنوشـــتی بههمپیوســـتهاند طور یکه ملتها را
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در هر جامعه مرزبندی میکند هویت فرهنگی س ــاختار کنشهای انس ــانی معدود میش ــود
24
آثـــار معمـــاری داخلـــی در جهت هو ی ــت فرهنگی برمبن ــای مفاهیم فرهنگ ــی  -اجتماعی
در عرصههـــای زمانـــی بـــه رشـــد و تعال ــی میرس ــند و درعینحال همس ــو با فرهنگ بش ــری
هماهنـــگ و یـــک دلبســـتگی در کالب ــد بس ــتر فضای ــی 25رخن ــه ب ــه عم ــل آورد بهطور یکه
ٔ
مقولـــه هویـــت فرهنگی از دو حیـــث حائز اهمیت مییاب ــد؛ تاریخ و زمان کـــه میتوان تاریخ
حـــوزه جغرافیـــای فرهنگـــی و زم ــان را در ح ـ ٔ
ٔ
ـوزه اجتماع ــی مدنظ ــر ق ــرار داد که س ــبب
را در
شـــکلگیری حفـــظ و تحـــول هویـــت فرهنگ ــی  -اجتماع ــی تجل ــی نم ــود .فرهن ــگ جامعه
ٔ
زمینـــه معماری جامعه میش ــود که زمینهه ــا و مختص ــات فرهنگی اعم
هنگامـــی عامـــل و
از اصـــول و اعتقـــادات و باورهـــای جامع ــه نش ــأت گرفته از عوام ــل درونی هو ی ــت؛ فرهنگ،
اجتمـــاع ،ســـنت و دین باشـــد .صاحبان فرهن ــگ هر جامع ــه در پی تجلی اص ــول و مبانی
فرهنگـــی میباشـــند درنتیجـــه مختص ــات فرهنگ ــی را بهعن ــوان ویژگیه ــا و هویت خویش
پذیرفتـــه در فرهنـــگ اســـامی 26در ش ــکل دادن فض ــا برحس ــب نیازمندیها با ن ــوع فرهنگ
اســـامی میتـــوان ارتباط مؤثر در رس ــیدن ب ــه اهداف راهکاری مناس ــب پی ــدا کرد.

ٔ
(دوره اسالمی)
 -9هویت در معماری داخلی- 27

در تعریف هویت معماری داخلی 28در ٔ
دوره اس ــامی میتوان به (روحمکان  -حسمکان)
کـــه مکتب فکری اســـام 30اســـت چنین بیان ک ــرد .آفرینش هو ی ــت در معم ــاری 31در اصل
بـــر معمـــاری داخلـــی اســـتوار و جداییناپذی ــر اس ــت از ٔ
دوره هخامنش ــی و پ ــس از اس ــام تا
پایـــان دوران قاجـــار زیباییشـــناختی - 32زیبای ــی 33مبتن ــی ب ــر تزئین ــات بوده ک ــه معماری
داخلی تشـــکیل دهنـــده اصلی تزئینات در معماری میباش ــد (ج ــوادی.)51-57 :1385 ،
هویـــت عامـــل و عنصـــری هویتبخ ــش در س ــاختار معم ــاری داخل ــی ٔ
دوره اس ــامی ی ــک
پدیـــده اثرگـــذار و ارتبـــاط پذیرتـــر خواهد ب ــود و با ی ــک رویکرد س ــامانهای مؤلفهه ــای هویت
در معمـــاری داخلـــی کـــه انســـان در هم ـ ٔـه مؤلفهه ــا ی ــک رابطـ ـهای هم ــواره با محت ــوا و بطن
ّ
اســـام در آثـــار ،تحققی نســـبی میباش ــد که هم ـ ٔـه عوامل ب هص ــورت س ــازماندهی 34درحال
چرخـــش بـــا انســـان در جهت رســـیدن ب ــه آرمانه ــا که هو ی ــت را تش ــکیل میدهن ــد .طبق
(شـــکل  ،)1مبناء بودن انســـان در تمام مراحل در رس ــیدن انس ــان به هویت را نشان میدهد
کـــه میتـــوان گفت معمـــاری و بهخصوص معماری داخل ــی یکی از بارزتری ــن خالقیتهای
انســـان اســـت و به عبـــارت دیگر معماری مخلوق انس ــان اس ــت ،گرچه معمار ب ــزرگ جهان
هســـتی خداونـــد متعـــال میباشـــد .محیط زندگ ــی انس ــان ،همانند ه ــر اثری انس ــانی دیگر
دارای یـــک هویـــت عاری از تفکـــر و هویت انس ــانی که معم ــاری داخلی را ش ــکل میدهد.
معمـــاری داخلـــی هـــر ســـرزمین تحت تأثی ــر هن ــر ،فرهنگ و بس ــتر زمان ــی و مکانی بهش ــمار
مـــیرود .بـــه بیـــان دیگر ،معمـــاری داخلی در ٔ
دوره اس ــامی ریش ــه در مبانی نظ ــری معماری
و فرهنـــگ گیتـــی دارد طور یکـــه هم ــواره در ٔ
دوره اس ــامی بهعن ــوان عنص ــری هویتبخش
و ابـــزاری مهـــم و بـــا هـــدف اصلی در احی ــای هو ی ــت در راس ــتای هویتبخش ب ــه معماری
داخلـــی امری ضروری اســـت .معمـــاری داخلی در ٔ
دوره اس ــامی در ایران یک ــی از ابزارهای
کارآمـــد در خلـــق فضـــای داخلی ،آث ــار درخش ــان و مان ــدگار در دورههای مختل ــف به تاریخ
یک ــه تزئین ــات در معم ــاری بس ــیار م ــورد توج ــه و
بشـــریت در جهـــان رســـیده اســـت طور 
ٔ
دارای هویـــت و مفهـــوم هویتمنـــد از تزئین ــات در فض ــای داخل ــی ،دوره ایرانی  -اس ــامی
را میتـــوان بخشـــی از هویت دانســـت و احیای هویت امریس ــت که اندیش ــمندان بر بودنش
ّ
صحـــه گذاشـــتهاند .معماری و تزئینات همس ــو و پیوس ــته ب ــا معماری داخل ــی در بناها ،در
هـــر شـــرایط مکانی-بومـــی از فرهنـــگ آن تأثی ــر میپذی ــرد طور یکه ه ــر بنا جزئ ــی از فرهنگ
ٔ
وظیفـــه یک خلق اندیشـ ـهای ذهن ــی 35از طریق عملک ــرد فرم ظاه ــری و تزئینات
معمـــاری،
ّ
بـــه فضای داخلی عینیت بخشـــد (ذوالفق ــارزاده ،حص ــاری .)29-44 :1393 ،معماری در
29
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ٔ
دوره اســـامی یـــک ســـبک خســـتگیناپذیر و تأثیرگذار در بین سبکهاســـت و بیش ــتر توجه
خـــود را بـــه فرمهای بهجامانده ،بهســـازی 36و با تزئینـــات معماری داخلـــی در بناها میافزود
(هیلـــن براند .)71 :1383 ،تزئینات در ٔ
دوره اســـامی دارای شناســـنامه محســـوب میش ــد
بیشـــتر نقوشـــی که در تزئینات ٔ
دوره اســـامی بهکار گرفته میشـــد از جمله نقوش هندس ــی،
اســـلیمی ،گیاهـــی الهام از طبیعت و تفکر اســـامی شـــکل گرفت همچنیـــن حذف عناصر
انســـانی و حیوانـــی از ابتـــدای ایـــن ســـبک در تزئینـــات بـــود .هنر تزئینـــات در نـــوع معماری
آرایش ظاهری محســـوب نمیشـــد بلکه هنر راســـتین وجـــودی که از عقایـــد ژرف خالقان آن
نشـــأت میگیـــرد (ادریســـی خسروشـــاهی .)102 :1386 ،بنابراین تزئینـــات در معماری ٔ
دوره
اســـامی را باید دارای یک هویتســـاز ،هویـــت در معماری داخلـــی و جریانهای فرهنگی،
ّ
اجتماعـــی ،مذهبـــی  -اعتقـــادی ،اقتصادی و قســـمتی از باورهـــا تلقی کرد.

ٔ
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ٔ
دوره اســـامی 39تجلی هویت در معماری مبحثی گســـترده از عناصـــر و نظریههای مختلف
اندیشـــمندان با بازتـــاب حداکثری محتوا در این دوره بوده اســـت .هویت اســـامی بهعنوان
صـــورت و کالبـــد اصلی معماری ٔ
دوره اســـامی منطقـــی و تبیینی جامع؛ معماری اس ــامی
بازآفرینـــی حکیمانـــه و عادالنه از فضای زیســـتی انســـان با عوامل ّ
مادی و صوری متناس ــب
بـــا نیازهـــای ّ
مـــادی و روحی انســـان در جهت کمال انســـان میتـــوان تعریف کـــرد .هویت در
ّ
ٔ
دوره معماری اســـامی طبق آیات و روایات متعدد ،فطرت انســـان امری ّ
بالقوه و استعدادی
َ
َ ً ْ َ ّ َّ
َ
ّ
ْ َ ْ َ
لدین ح ِنیفا ِفط َرت ِ َ
الل ال ِتی
وجودی که
بین تمام َ انســـا َنها ْمشـــترک َاســـت« :فأ ِقم وجهک ِل ِ ِ
َ ْ َُ
َ َ َ َّ َ َ َ
ّ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ـــاس ل یعلمون»
الل ذ ِللک ِ
ـــق ِ
فطـــر النـــاس علیهـــا ل تب ِدیل ِلخل ِ
الدیـــن القیم ولکـــن أ کثر الن ِ
ســـوره روم ٔ
ٔ
آیـــه  .)404 :30تـــا هنگامی کـــه انســـان بهصـــورت ارادی و انتخاب
(قـــرآن کریـــم،
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له ــای او از
اســـتعدادهای وجـــودی فطـــری خـــود را ب ــه خودآ گاهی نرس ــاند ،اید هه ــا و ایدهآ 
دوره اس ــامی هر یک به تناس ــب با درجهٔ
فطـــرت الهـــی وی بهرهمند نخواهد ش ــد .معماران ٔ
ایمـــان و فهـــم خود از حقایق عالم وجود برداش ــتی متفاوتی داش ــته و آثار ه ــر یک انعکاس از
ٔ
درجه فهم که مراتب وجود ،هویت در ٔ
دوره اس ــامی مجموعـ ـهای کامل از الگوها غیر
همـــان
ٔ
معمـــاری غربـــی و دیگر ادیان بود و در معماری اس ــامی نش ــاندهنده تمدن اس ــام و کالبد
روح انســـان کـــه مکتب فکری اســـام اس ــت پدیدار س ــاخته ش ــده اس ــت .اعتق ــاد برخی از
منتقـــدان در تفکیک کامل اســـام ب ــا آثار هنری و معماری ٔ
دوره اس ــامی ب ــوده و تأ کید آنان
ٔ
نتیجه قوانی ــن فیزیکی خصوصی ــات اقلیمی ،فرهنگی
کـــه فـــرم 40و کالبد معماری اســـامی
و عملکــ�رد فیزیکــ�ی بناهــ�ای ٔ
دوره اســ�امی میباش ـ�د ( .)Kuhnel, 1996: 6که ب ــه بیان دیگر
ٔ
رابطـ��ه میان هنر اسـل�امی و اعتقادات اسـل�امی وجـ��ود نـ��دارد ( .)Grabar, 1993: 1و میتوان
ٔ
جانبه معماران کش ــورهای اس ــامی است
گفت معماری اســـامی برآیند کوشـــشهای همه
( .)Michel, 1978: 283حتـــی اگـــر کاالهای تولیدی در خدمت آرمانهای اس ــامی نباش ــد
( .)Kosh, 1991: 10بنابرایـــن به اعتقاد اکثریت منتقدان معماری در دوران اس ــامی ارتباط
41
چشـــمگیری بـــا آموزههای اســـامی داش ــته ک ــه درواقع کالب ــد آث ــار معماری تجل ــی عینی
ّ
تحق ــق هویت معم ــاری داخل ــی ٔ
دوره اس ــامی در این
در بطـــن و حقیقـــت اســـام بـــوده که
ّ
ٔ
آثـــار میباشـــد .تحقـــق یافتن هویـــت در دوره اس ــامی میتوان گف ــت تابع س ــه موضوع بوده
عبارتانـــد از -1 :ادراک 42 :فهـــم او از حقیق ــت عال ــم هس ــتی وج ــودی و نف ــس انس ــان-2 ،
44
ســـبک 43 :تعالـــی بین خلق اثـــر و  -3تجربه.
طبق فرایند (شـــکل  ،)2با این ســـه نکته اساس ــی هویت در ٔ
دوره اس ــامی در آثار معماری و
معمـــاری داخلی بازتاب ّ
متغیـــر خواهد گردید.

ّ
تحققپذیری هویت در ٔ
دوره
شکل  -2فرایند
اسالمی (مآخذ :نگارندگان)
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ٔ
(دوره اسالمی)
 -1-10تناقض 45هویت در آثار معماری داخلی -
 -1چندگانه بودن هویت.
 -2هویت پنهان و هویت آشکار.
 -3دارای ارزشهای مکانی ،زمانی ،محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و عقالنی.
 -4تداوم و استمرار در هویت.

ٔ
(دوره اسالمی)
 -2-10معیارهای ارزیابی هویت کالبدی در جهت تعالی -
 -1وحدت /کثرت.
 -2تمایز /تشابه.
 -3تداومّ /
تحول.
 -4انسان /هویت.

10

 -11مفهوم هویت( - 46دیدگاهها و نظریههای اندیشمندان داخلی و خارجی)

ٔ
مســـئله هویت از آغـــاز حضور انســـان در ســـیرتاریخ برمیگردد .آن زمان که انس ــان
بیشـــک
در نـــزد خـــود از چیســـتی و کیســـتی در برابر طبیعت مواجهه و احســـاس پاســـخ کـــرد هویت
متولـــد شـــد انســـان از دیربـــاز بـــه دنبـــال کشـــف حقایـــق ،قـــوم و قبیلـــه و ...بوده اس ــت .در
حقیقت مفهوم هویت پاســـخ به ســـؤاالت و شناســـایی در جهت کشـــف حقایق میباش ــد
ٔ
47
حـــوزه معم ــاری
(احمـــدی .)15 :1382 ،کـــه در ایـــن مقالـــه دیدگاههـــای نظریهپـــردازان
(معمـــاری داخلـــی) ،اســـام و فلســـفه 48طبق (جـــدول  ،)3در زیر پرداخته شـــده اس ــت.
حوزه

ردیف

دیدگاههای هویت در معماری ،معماری داخلی
نظریهپردازان

معماری ،معماری داخلی (داخلی)
معماری ،معماری داخلی (خارجی)

3

حسین
سلطانزاده

1

گوردن کالن

2

جفری
برودبنت

3

جان لنگ

51

52

53

54

علوم

ردیف

نظریهپردازان

اسالم
فلسفه

1

ابنسینا

2

مالصدرا

3

ابنعربی

1

افالطون

2

ارسطو

3

دکارت

55

56

57

58

59

60

دیدگاه نظریهپرداز

استنتاج نویسندگان

 وجــود ،و ماهیت وجــودی که حقیقت هر شیءوابسته به وجود است بیان میدارد.
ّ
 حفظ وحــدت و تشخص وجــودی همراه با مرادنفس هویت واحده میپندارد.
 وح ــدت وج ــود و تــقــابــل ظــاهــری ،یعنی هویتبیانگر حقیقت در عالم غیب و نهان معتقد است.
 صورت یا مثال ،که وجود حقیقت علت وجودیانسان حقیقت انسانت میباشد.

دوگانگی بودن،
اصالت
ّ
تشخص وجودی،
وحدت
ذاتی بودن ،وحدت

ذاتی بودن ،ازلی
بودن
ذاتی بودن،
 صورت یا ماده ،که جوهر و قائمبهذات میباشند.دوگانگی بودن
 اندیشیدن بیان جوهری انسان در سه چیز نهفته ذاتی بودن ،اندیشهٔانسانی
است :نفس ،جسم و ذات باری.

جدول  -3دیدگاههای نظریهپردازان در
ٔ
حوزه هویت (مأخذ :نگارندگان)
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2

هوشنگ
سیحون

50

 تأ کید او بر این است که هویت در معماری مانندٔ
شناسنامه خود انسان است ،به بیان دیگر انسان =
شناسنامه ،انسان =
هویت .همچنین وی میراث معماری بهجای مانده
هویت
از گذشتگانمان را نشانه وجودی وابسته به انسان
که عامل اصلی هویت بوده ،میداند.
 او به شیوهای در طراحی اعتقاد داشت که در آنبه مباحث هویت در معماری توجه شود .لذا هر یک
ٔ
شایسته بازخوانی هستند که
از آثار بهجای مانده
اصالت ،وحدت
در کارهای وی به طور چشمگیر مصداق میکند،
همچنین هــویــت را م ـیتــوان چــارچــوبــی نـظــری +
پیریز = مالک عمل در هویت میدانست و هویت را
محصول عمل خالقانه انسان میپنداشت.
 او اعتقاد دارد که معماری ایــران در دورههــایانطباق با بناها
مختلف دارای شکوفایی که هر یک صاحب هویت
که میتوان هویت مختص به آن را تعریف کرد که انطباق با فرهنگ
باید باز آنها را با یک رویکرد عملکردی اجرا کرد.
 تأ کید او بر ادراک انسان و که چنین عامل مهمٔ
انطباق با بناها
کننده هویت میباشد به
در طراحی ،محیط بیان
بیان دیگر منظره یا محیط به این خاطر زیباست که انطباق با فرهنگ
خاطرات ما را به یاد میآورد.
 تأ کید او بر هویت بر مبنای پنج اصل میباشد:تناسب در فضا ،محیط ،فرهنگ ،اقتصاد و توجه انطباق با نیازهای
انسان
بــه تــأثـیــرات آنه ــا .همچنین وی طــراحــی را یک
ٔ
وظیفه پاسخ به نیازهای انسان انطباق با فرهنگ
عملکردی خالق که
میباشد معتقد دارد.
 تأ کید او بر استدالل در برخورد با پاسخهای جدیدانطباق با بناها
و نــیــازهــای هویتی انــســان تــؤامــان بــا غنیساختن
انطباق با فرهنگ
تجربه در برخورد با انسان معتقد میباشد.
ٔ
رابطه مفهوم هویت
دیدگاههای علوم مختلف در

محمد دبدبه ،امید شاطری وایقان
صص 18-1

سال دوم ،شماره سوم ،تابستان 1398

1

محمد دبدبه

49

دیدگاه نظریهپرداز

استنتاج نویسندگان

ٔ
(دوره اسالمی)
هویت در معماری داخلی

11

ٔ
(دوره اسالمی)
هویت در معماری داخلی

 -12معنا و مفهوم هویت در معماری داخلی ( -انسان)

محمد دبدبه ،امید شاطری وایقان
صص 18-1

سال دوم ،شماره سوم ،تابستان 1398

مفهـــوم هویـــت ،مفهوم میانرشـــتهای اس ــت ک ــه کمتر مفهومی اس ــت ک ــه به ان ـ ٔ
ـدازه هویت
ّ
دارای معانـــی متعـــدد و ردپایـــی از حوز هه ــای مختلف از خ ــود بهجای بگذارد ک ــه میتوان
گفـــت مفهـــوم هویـــت مجموعـــهای از خصوصی ــات و مش ــخصات اساس ــی در حوزهه ــای
مختلـــف بـــوده اســـت .معمـــاری داخلی تبل ــور 61فرهنگ ،اندیش ــه انس ــان و تجل ــی 62عینی
ارزشهـــا و باورهـــای هـــر قـــوم و قبیل ــه اس ــت مهمتر ی ــن عام ــل هو ی ــت در معم ــاری داخلی
ّ
در ٔ
دوره اســـامی بـــر مبنـــای اعتقادی و تفک ــر 63جامعه اس ــت .فضاهای داخل ــی عناصری
همچـــون کاشـــیکاری 64،گـــچکاری 65،کاربن ــدی 66،آینـ ـهکاری 67،و تزئین ــات داخل ــی در
ٔ
کننـــده عامل مهـــم و تأثیرگذار در هویت ب ــوده که برگرفته از محت ــوا و کالبد ظاهر بطن
تعیین
شـــود و بهعنـــوان مفهـــوم هویـــت در معماری داخل ــی ،تزئین و اث ــر هنری با ی ــک هدف واحد
و هدفمنـــد در زیباییشناســـی  -زیباییش ــناختی در فض ــا داخل ــی دارای نظ ــم فضایی در
ارتبـــاط بـــا روحمـــکان و خاطـــره آن در ذه ــن انس ــان و در طول زمان ب ــه معنا و مفه ــوم هویت
ّ
تلقـــی میشـــود .زیبایـــی و فـــرم در معم ــاری داخل ــی ی ــک هویت بخش ــیدن ب ــه تزئینات در
کت ــک عناصر در
فضـــای داخلـــی میباشـــد معماری داخل ــی یک ارگانیس ــم 68اس ــت که ت 
ارتبـــاط بـــا یکدیگر و متناســـب بـــا زیبایی در بناه ــا یک ٔ
نمونه مؤث ــر در آثار معم ــاری داخلی
اســـت .بنابرایـــن مفهـــوم هویـــت در معم ــاری داخل ــی مفه ــوم ی ــا وجودی اس ــت وابس ــته به
فاعلـــی دیگـــر که آن فاعل «انســـان» براس ــاس (ش ــکل  ،)3و فضا در معماری داخلی اس ــت
کـــه هرگونـــه دگرگونی در فاعـــل و حاالت موجب تعیی ــن در دگرگونگ ــی 69در اصالت 70هویت
در هـــر جامعه بـــا هر دینی میشـــود.

شکل  -3انسان = هویت
(مأخذ :اثر لئوناردو داوینچی)
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ٔ
(دوره اسالمی)
 -13تأثیر هویت شهری در تأثر از معماری داخلی -
هویـــت شـــهری 72را میتوان از چنـــد بعد کالب ــدی و طبیعی ،انس ــانی و س ــرمایه اجتماعی،
تاریخـــی و اقتصـــادی بررســـی نمود .هویت ش ــهری در ٔ
دوره اس ــامی بخش ــی از زیرس ــاخت
هویـــت انســـان و حاصـــل از شـــناختهای انس ــانها در زندگ ــی برخ ــوردار ب ــوده .عوام ــل و
عناصـــر هویتبخـــش یـــک شـــهر بس ــیار گس ــترده و حائ ــز اهمی ــت هس ــت هو ی ــت ش ــهر بر
پایـــه مؤلفههـــای تشـــکیلدهنده اج ــزاء و ش ــکلدهنده فض ــا معم ــاری و معم ــاری داخلی
میباشـــد ،که عبارتانـــداز :مؤلف هه ــای طبیعی ،مصنوعی و انس ــانی که هرک ــدام صفات و
متغیرهـــای ٔ
ویـــژه خود را داراســـت که با بههمپیوس ــتن این اج ــزاء پال ک اثر هویت ش ــهری را
میتـــوان بـــه وجـــود آورد براســـاس (ش ــکل  ،)4نش ـ ٔ
ـانه این موضوع میباش ــد.

12

ٔ
(دوره اسالمی)
هویت در معماری داخلی
محمد دبدبه ،امید شاطری وایقان
صص 18-1



شکل  -4پالک اثر هویت شهری =
هویت انسان
(مأخذ :نگارندگان)

 -14ش ــاخصههای (معنا گرای ــی) 73در هوی ــت معم ــاری و بخص ــوص معم ــاری
داخل ــی ٔ
دوره اس ــامی

 -15هویت در معماری داخلی ٔ
دوره اسالمی ( -هویت معنوی)

سال دوم ،شماره سوم ،تابستان 1398

هویـــت در دورههـــای مختلـــف معماری بســـیار متفاوت اســـت و بخشـــی از ایـــن تفاوتها
بـــه فرهنـــگ ّ
صحه 74میگذارنـــد و در تعییـــن و تبیین شـــاخصههای معناگرایـــی در هر ٔ
دوره
معمـــاری بنیانگـــذار هویـــت در یک جامعه بـــا هر فرهنـــگ و دینی پدیدار میگـــردد .هویت
ٔ
در ٔ
زمینه عملکردی انس ــان
دوره اســـامی در بناهـــا و بناها و ســـیر تحول از ظاهـــر تا باطن در
در جهت رســـیدن به هویت اســـامی بوده اســـت که در (جدول  ،)4به این موضوع پرداخته
شـــده اســـت .بنابراین با شـــاخصههای آمده در زیـــر ســـازگاری 75و تداوم 76در آثـــار معماری
ّ
ٔ
دوره اســـامی در یـــک نـــگاه کلی بـــه مفاهیم و تعلـــق خاطر بین انســـان و هویـــت معماری،
معماری داخلی ٔ
دوره اســـامی پدیدار گردیده شـــده اســـت.
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انســـان تنهـــا موجودی اســـت آ گاه دارای قـــدرت اختیار ،انتخـــاب ،مختار ،ســـازنده با ذات
ّ
مقـــدس 94و فطـــرت الهـــی 95و بـــه بیـــان دیگـــر انســـان بااندازهتریـــن و زیباتریـــن س ــاختمان
ارگانیـــک 96جهـــان اســـت و نیـــز از لحـــاظ روحی بـــا طبیعت یا خـــدا ،عالیترین س ــاختمان
روانـــی را در او بـــه وجـــود آورده اســـت (شـــریعتی .)180-190 :1388 ،هرچنـــد انس ــان ٔ
زاده
طبیعـــت اســـت اما ارزشهـــای معنوی از ســـوی خداوند متعـــال در ّ
ماهیت وجودی انس ــان
نهادینـــه شـــده و موجـــب عـــدم تجانس وی بـــا طبیعت گشـــته که باعـــث فراطبیع ــی بودن
ٔ
نقطـــه اوج انســـان و برتـــری او بـــا تمام مخلوقـــات جهان
انســـان و مســـلط او بـــر طبیعـــت که
هســـتی گشـــته کـــه باعـــث بـــه وجـــود آمـــدن هویـــت معنـــوی و تجلـــی بـــر ماهیـــت ،بینش و
ً
ادراک 97انســـان تمامـــا وجـــود خدا که تمامـــی عالم از آن اوســـت .بنابراین هویـــت معنوی در
ٔ
معمـــاری داخلـــی در ٔ
نقطـــه عطـــف و تجلی وحـــدت و یگانگی بـــودن حضور
دوره اســـامی
انســـان بهعنـــوان کالبـــد فیزیکـــی فاکتـــور اساســـی در شـــکلگیری هویـــت معنـــوی اس ــت
(حجـــت .)57 :1384 ،بهطـــور مثـــال هویـــت معنـــوی در معمـــاری داخلی ٔ
دوره اس ــامی را
بـــا حضور مســـاجد 98کـــه تداعـــی ذات یگانه وحـــدت در کالبـــد بناهای فضاهـــای داخلی
مســـاجد ســـمبلی برای هویت معنوی بـــرای برقراری پیونـــد منطقی بین انســـان و خدا فراهم
و مفاهیـــم و عناصـــری متعدد چـــون معنویت ،آرامـــش ،هماهنگی ،نظم ،ابهـــام ،رازگونگی،
انعطافپذیـــری 99و نقـــوش هندســـی که همه بـــا طبیعت و انســـان ظهور کردهاند و س ــاختار
هویـــت معنـــوی در معمـــاری داخلی ٔ
دوره اســـامی متبلور 100گشـــته اســـت.
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 عامل اصلی در تشکیل هویت توجه به محوری و مرکزی بودن ٔهمه فضاها
 حقیقت وجودی حق ،تجلی حق انسجام کالبد فضایی عملکرد سامانهای تکرار الگوها کلی بودن طرح پیچیدگی درعینحال خوانایی دارای آراستگی و نظم مشخص عنصر اصول در طراحی مشخص بودن و تعریف و ّتبیین هر مسیر
 ارتباط با فضاها حفظ ارزشهای عملکردی فضاها متعادل و دارای نظم هماهنگی کامل با بنأ
رابطه بین انسان با بناها
 حفظٔ
رابطه خود انسان با دیگران در فضای داخلی
 حفظ استفاده از عناصر طبیعی در فضا بهصورت مستقیم استفاده از موتیفهای برگرفته از طبیعت در تزئیناتفضای داخلی
 ارزش باطنی رمزوراز بودن فضاها در درک هر یک از فضاها حقیقی بودن معناگرایی کشف حقایق نمایانگر حضور الهی ٔجلوه صور عالم مثال
 انعکاس در فضای داخلی بر مفهوم امتداد و عالم مثال هماهنگی در اجزا بهصورت بههمپیوستهٔ
نشانه کلی بودن
 نمود بصری وحدت تناسب نظم تقارن مرکزی بودن نقوش هندسی بهعنوان الگوی وحدتبخشدر بناها
 روشناییٔ
کننده هویت
 مهد و یکی از عوامل تعیین پدیدآورنده سبکها در هر ٔدوره معماری داخلی
ٔ
پدیدآورنده اصلی هویت در جهان هستی
-

اهداف اصلی در جهت معناگرایی هویت در معماری و معماری داخلی دورهٔ اسالمی

شاخصههای اصلی در جهت معناگرایی هویت در معماری و معماری داخلی دورهٔ اسالمی

ٔ
(دوره اسالمی)
هویت در معماری داخلی

ردیف

شاخصههای
اصلی هویت

اهداف رسیدن به هویت

 -16نتیجهگیری
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هویـــت و اســـاس هویـــت برمبنـــاء بـــودن هویت گذش ــته ب ــا زمان ح ــال نیس ــت چراکه هیچ
زمانی نه تکرار شـــده و نه خواهد شـــد بلکه هویت با آثار بهجا مانده از گذش ــتگانمان اس ــت
102
کـــه در هویتمنـــدی و احـــراز هویت ب ــا یک تراژ ی ــک 101عملک ــردی مانن ــد تغییر کار ب ــری،
انطبـــاق 103،باززندهســـازی 104،مرمـــت 105و احی ــاء 106دو ب ـ ٔ
ـاره بناه ــای تاریخ ــی ارزش ــمند ما را
بـــه هویـــت میرســـاند .نـــه اینکه ما ب ــاز با برگش ــت ب ــه گذش ــته از ابزاره ــای اس ــتفاده کنیم
کـــه نیـــا کان 107مـــا در آن ٔ
واقعه تاریخـــی 108اس ــتفاده کردهاند ک ــه اگر به خاطر هویت گذش ــته
چنیـــن کنیـــم دچار تضاد خواهیم گش ــت چ ــرا که هویت بی ــش از آنکه معطوف به گذش ــته
باشـــد بـــا توقعات افراد مرتبط اســـت و زم ــان حال را دربر میگی ــرد و تقاضا بـــرای بهرهبرداری
از آن را میتـــوان بـــا ریشـــههای بهجـــای مان ــده از آث ــار اصیل و اصلی از گذش ــته احی ــاء و به
هویـــت معنـــوی در معنـــا در محیـــط ،مکان و زم ــان به واقعی ــت تجلی بهرهمند گش ــت.
ٔ
یت ــوان تجلی عینی اس ــام در آثار معم ــاری و معماری
فلســـفه حکمـــت و هنر اســـامی را م 
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داخلـــی بناهـــا بـــه وضوح دید و مشـــاهده کـــرد هرچند نمیتـــوان گفت آثـــار و بناهـــا در ٔ
دوره
ٔ
ٔ
فلســـفه حکمت
رابطـــه وجودی با اعتقـــادات اســـامی وجود نـــدارد میتوان گفت
اســـامی
ٔ
هنـــر و معمـــاری با آثـــار معماری مســـلمان تجلی یافته کـــه این تجلی فلســـفه حکمت هنر و
ً
معمـــاری اســـت .هنر و معماری در ٔ
دوره اســـامی اساســـا از توحید یعنی وحـــدت الهی 110در
وجـــود انســـان بالقـــوه و ظهور مینهد و بـــا تزئینات در معمـــاری داخلی فضاهـــای طراحی در
بناهـــا مشـــاهده و سرچشـــمه میگیرد ذات وحدت جلوهگر انســـان وجـــودی و هویت معنوی
ّ
ٔ
ٔ
جنبـــه بصـــری متبلـــور و صور اس ــاس
متخیلـــه انســـان در
کـــه در برخـــورد بـــا ســـطح نیـــروی
جاودانگـــیٔ 109
دوره اســـامی در دورههـــای مختلـــف در زمانهـــای تاریخـــی گشـــته اس ــت.
هویـــت در معمـــاری داخلی یـــک حقیقت 111عالم هســـتی همـــراه با کیفیـــت ادراک و وجود
انســـان در خلـــق اثـــر متناســـب با فهـــم معمـــاران و رویکرد اســـتعداد آنـــان اتخـــاذ و بهعنوان
ّ
ســـبک ٔ
دوره اســـامی در جهـــت تحقق یافت هویت اســـامی بـــه ماهیت و آفرینـــش ایدهها
در جهـــت هویتســـازی ،عنصری اصیل و ارزشـــمند در صورت و معنا نهـــان پیدا میگردد.
چراکـــه آدمـــی مملـــوی از هویـــت الهی که بـــه تعلق گرفته و ّ
تســـری میشـــود و هویت انس ــان
از خداونـــد بـــوده اســـت هنر و معماری از نفس انســـان ملهم میشـــود و گوهر هنـــر و معماری
گوهر نفس اوســـت که بـــا خلق اثر در معمـــاری داخلی در طراحی ریزفضاها در درون انس ــان
ملهـــم میشـــود و گوهر هنـــر و معماری گوهر نفس اوســـت که با خلق اثـــر در معماری داخلی
در طراحـــی ریزفضاهـــا در ٔ
دوره اســـامی حامل تجلیات روح انســـان  -روح اســـامی از عالم
و آدمـــی برای دســـتیابی انســـان به تعالـــی معنوی میباشـــد همچنین در بررســـی هویت در
معمـــاری داخلـــی ٔ
دوره اســـامی شـــفافیت 112عالوه بـــر وضوح بصـــری و پایـــداری دارای بعد
معنایـــی که بـــا تکامل یافتن در ٔ
دوره اســـامی عـــاوه بـــر روندتکاملی 113و ریشـــه پدیداری در
تاریخ بســـتر انســـان از ظاهر بـــه باطن و از صورت بـــه معنی از خلق به عالـــم ملکوت و ایجاد
«ســـبک» در ٔ
دوره اســـامی یـــک ویژگـــی مهم و خـــاص در ایـــن دوره بوده اســـت .تزئینات در
معمـــاری داخلـــی یکـــی از ارکان مهـــم در زیباییشناســـی و زیباییشـــناختی در معم ــاری
ً
میباشـــد کـــه دارای بعـــد ظاهری ،معنایـــی و عملکردی بوده کـــه با یک ارتبـــاط اصوال برای
انســـان موضوعیت و نیاز فطری از اهمیت بســـزایی برخوردار اســـت .میتـــوان گفت زیبایی
آن کیفیت یا ترکیبی از کیفیتها اســـت که ســـبب میشـــود شـــخص از طرق حواس ،عقل
ّ
لذتـــی عمیـــق را تجربه کند .هرچه زیبایی آثار از زیبایی بیشـــتری برخوردار باشـــند محتوای
ٔ
114
کننـــده؛ خاطرهانگیزی،
فطـــری مطلوبتـــر و روح الهـــی در انســـان در کالبـــد بناهـــا تداعی
حستعلـــق 115،تبییـــن ،ارتقـــاء هویـــت ســـاختاری روشـــی مؤثـــر در جهـــت اولویتبن ــدی در
افزایـــش حسمـــکان و حستعلـــق برانگیخته میشـــود .همچنین وقتی به چیســـتی زیبایی
ٔ
حیطه زیباییشناســـی قـــرار داریم؛ و هنگامی
و تزئیـــن 116در معماری داخلی میپردازیم ،در
کـــه بـــه ایـــن مســـئله میپردازیم که چـــه امـــوری در تزئینـــات معمـــاری داخلی زیباس ــت؟ و
ٔ
کننـــده زیبایســـت؟ در قلمـــرو فلســـفه هن ــر و
چـــرا زیباینـــد؟ و چـــرا هویـــت انســـان تعییـــن
ٔ
فلســـفه اســـامی و غرب با هـــم تفاوتهایـــی ازجمله
معمـــاری رخنـــه میکنیـــم .هویـــت در
شناختشناســـی و اعتقـــاد بـــه ابعـــاد مختلـــف وجـــودی انســـان اســـت .هویـــت بهعن ــوان
یـــک وجـــود ذاتی وابســـته بـــه عللـــی مرکـــب از دو علت با منشـــأ انســـان و طبیعت ب ــوده که
بـــا شـــکلگیری هـــر دو ،هویـــت در معمـــاری داخلـــی ،هویت در معمـــاری ،هویت ش ــهری و
ٔ
حـــوزه مختلف در رســـیدن تجلی هویت متصور میشـــود .حفظ
دیگـــر هویتهـــا در علوم و
ٔ
هویـــت در معماری داخلی دوره اســـامی انســـجام آثار معماری همچون با بســـتر ،الگوهای
بومـــی ،ســـنتی ،اقلیمی ،ریشـــههای فکـــری و اعتقادی بـــا آ گاهـــی فرهنگ و نیاز انس ــان در
ٔ
فاصلـــه انســـان بـــا هویـــت میباشـــد که اگر بـــه ایـــن مســـئله بیتوجه نگریس ــت روند
زمـــان،
رویکـــرد در جهـــت هویت ســـاختاری در بحـــران هویت تعمیـــق مییابد.

ٔ
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معمـــاری داخلـــی یـــک مبحث و بح ــث فضایی مطرح ش ــده در عرص ـ ٔـه طراح ــی داخلی با
عناصـــر فضایی بـــا کیفیت فضایی ظه ــور پیدا میکند به لحاظ فلس ــفی معم ــاری داخلی
یـــک پدیـــدهای مهـــم در شـــکلگیری بازس ــازی و بازتعریف ک ــردن بناها در محی ــط میتوان
دانســـت معماری داخلی ترکیبی از طراحی ،هنر و معماری میباش ــد که با ترکیب این س ــه
ّ
زمینـــه در روند معماری داخلی محصور کنن ــده ،ایدههای تحقق یافته ،تجربیات انس ــانی،
اهمیـــت :نـــور ،رنـــگ ،بافـــت ،آینـــه در عرص هه ــای طراح ــی توس ــط انس ــان ب ــه وج ــود آورد و
فرمهـــای تولیـــدی در روح بناها با عملکرد مناس ــب در طراحی جامع چشـ ـماندازی بینظیر
با احســـاس رضایت از کارکرد فضای بازس ــازی ش ــده بی ــن اصالت فضای موج ــود و هویت
آن بـــا ٔ
دوره اســـامی بـــا ســـاختار منحصرب هف ــرد باززند هس ــازی انطباق ــی تکامل یافته همس ــو
بـــا نیازهـــای امـــروزی مطابقـــت و در جه ــت ش ــکلدهی فرایند با ن ــوع مصالح ی ــک گردش
فضایـــی متناســـب بـــا نیـــاز و شـــیوههای فعالیت ف ــردی و نیازه ــای منعطف نظ ــم فضایی
ایجـــاد شـــود چراکه این نـــوع رویکرد ب ــا عملی ــات س ــازماندهی و س ــازمانیافته در مکانیزم
ّ
حمایتـــی از بناهـــای ارزشـــمند تاریخی حیات ــی دوباره در رس ــیدن به تحقق هو ی ــت قلمداد
شـــود .فعالیتهـــای انســـانی در طول زم ــان و در مکان معن ــا پیدا خواهد ک ــرد گرچه فضاها
و مکانهـــا معنـــا را بـــه معناگرایـــی و بس ــتر فعالیته ــای انس ــانی آم ــاده میکن ــد ک ــه رجوع
چندینبـــاره بـــه این محیطهـــا عامل هویتمن ــدی هویت در ذهن نقش بخش ــیدن انس ــان
ایفـــاء میکنـــد طـــوری که هویت در ط ــول زمان ب ــا انس ــان و باورهایش متحول میگ ــردد .اگر
یش ــود در طی زمان جس ــتجو کرد
تبیینـــی مناســـب صـــورت نگیرد چی ــزی بهنام هو ی ــت نم 
هویـــت ریشـــهای ذاتی از بدو حضور انس ــان در زمی ــن همراه او بوده و خواه ــد بود لحظههای
گونا گـــون حضور انســـان در فضاها و رویارویی ب ــا رویدادهای زندگ ــی و یگانهپنداری با درک
ّ
مفاهیـــم یک کلیتی فراگیر به خلق هویت که مس ــتلزم هدف در جهان هس ــتی با ارزشهای
زیباییشـــناختی و زیبای ذاتـــی در بازآفرین ــی ادراک بافتهای تاریخی ،احی ــاء و تأثیرگذار
بـــا اهداف بهرهمنـــد گردید .عـــاوه ب ــر ادراک زیباییش ــناختی یعن ــی ادراک معنایی دارای
ترجیحـــات زیباییشناســـی از اهمیت خاص و مش ــخص ،ارتباط بین زیبایی و انس ــان در
متحـــول ســـاختن زیبایی کیفیـــت باالتر در حیط ـ ٔـه زیباییشناس ــی میتوان تجرب ــه کرد .به
«امـــا آنان که مس ــتعد به مقام ّ
قـــول فیلســـوف بـــزرگ افالطونّ :
تأمل مس ــتقل در ب ــاب زیبایی
ً
انتزاعی باشـــند از نوادرند .نیســـتند؟ به واقع که هس ــتند» پس یقینا هس ــتند و خواهند بود.
بنابرایـــن بـــا بررســـیهای انجام گرفته ش ــده در این پژوهش مش ــخص میکند ک ــه هویت در
ٔ
(دوره اســـامی) ،هم ــان بافتهای فرس ــوده ارزش ــمند تاریخی میباش ــد
معمـــاری داخلـــی
کـــه اگـــر از فرســـودگی بناهـــا جلوگیـــری نش ــود چی ــزی بهعن ــوان هو ی ــت در معم ــاری داخلی
ٔ
دوره اســـامی نخواهیـــم داشـــت .در ای ــن بین هو ی ــت خواهد بود ک ــه نقش مؤث ــری در احیاء
و باززندهســـازی ایفـــاء میکنـــد زبـــان هو ی ــت تعیی ــن و مش ــخص کنن ـ ٔ
ـده هو ی ــت فرهنگ ــی
 اجتماعـــی هـــر مـــکان بـــا هـــر محیط ــی ب ــا ه ــر هویتی در ه ــر دین ــی با ه ــر تفک ــر و مذهب واعتقـــادی خواهـــد بـــود .هویت در ٔ
دوره اس ــامی یک اق ــدام در جهت ش ــکلگیری حکومت
نقـــش بســـزایی فراهم مـــیآورد و ّ
ماهیت ــی تعیین کنن ــده در تاریخ اس ــتمرار مییاب ــد ثبات و
مانـــدگاری هویـــت بـــر ٔ
پایه انســـان اس ــت و خواهد بود .ت ــداوم ف ــرم و احیاء مج ــدد در کالبد
فضاهـــا با شـــاخصهای هماهنگ متناس ــب با مؤلفهه ــای تحلیل یافت ــه در پژوهش حاضر
ٔ
عرصـــه هویتمـــداری تجاربی مطل ــوب باهمپیون ــدی عناصریافت ــه در طراحی
میتـــوان در
فضای داخلی تجربه و مدنظر داشـــته باش ــیم .همچنین ش ــناخت هویت ارتباط میان زمان
ٔ
نتیجه ملحوظ ارتباط روش ــن در تقویت هویت و س ــاختار کالبد بناها
گذشـــته با زمان حال
مؤثـــر و مشـــکل برخـــی از روشها در بهس ــازی ب ــا ابزارهای ش ــناخت ب ــه مثابه فراین ــد ادراک
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مفهـــوم گســـترده و تمایـــل جـــذب انســـان در کشـــف حقیقـــت و خصوصیات درخش ــان از
انگیزههـــای معمـــاران آن دوره بـــا روحیههای پیونـــدی رابطهای ســـاختاری در جهت اصیل
ٔ
جلـــوه دادن معمـــاری داخلـــی در ٔ
جنبـــه مفیـــد در محیـــط الهی بـــا الهامات
دوره اســـامی،
انســـانی تأثیـــر و تأثرگـــذار مصـــداق معنایـــی از باورهای معنـــوی و معنایـــی ارزش تاریخی در
ارتقـــاء ســـطح فرهنـــگ در معمـــاری داخلی امـــروزی با رویکـــرد ٔ
دوره اســـامی توصیف کرد.
ٔ
ٔ
رابطـــه دوطرفه ،همـــراه با واکنش و خواســـتههای انس ــانی
رابطـــه میـــان انســـان و هویت یک
معنـــا پیـــدا میکنـــد به همیـــن ترتیـــب مراتب بنیـــادی در مشـــابهت بـــه گذشـــته میتواند از
بیگانگـــی بـــودن بناها در فرهنـــگ و اجتماع امـــروزی در زمان و ذهن احســـاس محصوریت
ایجـــاد نگردد.
ّ
ّ
ٔ
کالم آخـــر ،تحقـــق یافتن هویـــت در معمـــاری داخلی دوره اســـامی تحقق انســـان با محیط
و حسمـــکان  -روحمـــکان و دلبســـتگی بـــا زمـــان در فضا میتـــوان تعریـــف و تبدیل به یک
ســـمبل آدینـــه در معمـــاری ٔ
ّ
دوره اســـامی نهـــاد کـــه با کنارهـــم قـــرار دادن مفاهیـــم و عناصر
ٔ
در کالبـــد بناهـــا بـــا ادراک ذاتـــی در ریشـــه ذات انســـان در معمـــاری داخلـــی بهره جس ــت و
نگهـــداری از میـــراث در حفـــظ مانـــدگاری آنـــان توســـط خـــود انســـان نگهـــداری و ب ــا ی ــک
انطبـــاق ســـازگار در محیـــط فرهنگـــی  -اجتماعی و رشـــد اقتصادی در جوامـــع باعث خلق
روشـــنایی آثار بهجایمانده از گذشـــتگانمان در کشـــف حقایق وجودی انســـان مانند قلب
ً
ٔ
ٔ
نتیجـــه ٔ
ثمره آن به نســـلهای آینـــده مانند نور و
لحظه مرگ با انســـان بـــوده و
تپنـــده دائمـــا تا
روشـــنایی بـــر تاریکی پیـــروز و هویت در جهان هســـتی به جاودانه بودن نســـلها با ماندگاری
و نگهـــداری باززندهســـازی و احیـــاء دوبـــاره ،روح هویتمنـــدی ،هویتســـاختاری ،هویت
ّ
الهـــی و در نهایـــت «هویـــت» متجلی گردد.
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65. Plastering
66. Karbandi
67. Worky Mirror
68. Organism
69. Originality
70. Transformation
71. Leonardo da Vinci
72. Urban Identity
73. Meaninyalism
74. Certificate
75. Compatibility
76. Continuity
77. Homosapiens
78. Purposefulness
79. Unity/Plurality
80. Precision
81. Axial/Central
82. Hierarchy
83. Harmony
84. Limit and Adytum
85. The element of nature
86. Cryptography
87. Symbol
88. Light
89. Reflection/ Reaction
90. Motifs Geometrical
91. Mirror
92. Decoration, Ornament
93. Spiritual Identity
94. The Sacred Essence
95. Divine Innate
96. Organic
97. Percipience

34. Organization
35. Subjective
36. Improvement
37. Identity Components in Interior
Architecture
38. Identity in the Islamic Period
39. Period Islamic
40. Form
41. Objective
42. Perception
43. Style
44. Experience
45. Contradiction
46. Identity Concept/The Concept
of Identity
47. Theorists
48. Philosophy
49. Mohammad Dabdabeh
50. Houshang Seyhoun
51. Hossein Soltanzadeh
52. Gordon Cullen
53. Jeffrey Broadbent
54. Jon Lang
55. Ibn Sina
56. Mollasadra
58. Ibn Arabi
58. Plato/Platonism
59. Aristocles/Aristotle
60. Dekart
61. Crystallization
62. Manifestation
63. Thinking
64. Tiling

1. Identity
2. Innate
3. Design
4. Islamic Art Wisdom
5. Hindsight
6. Linguistics-Linguistic
7. Essence
8. Place Identity
9. Place
10. Spaceatial Order
11. Perceptual Order
12. Cosmos
13. life
14. Unique/Incomparable
15. Time Identity/Identity of Time
16. Approach
17. Environment
18. Historical Garlic
19. Environment Identity
20. Correlation
21. Recreation
22. Cultural Identity
23. Culture
24. Social
25. Spaceatial Bedder
26. Islamic Culture
27. Identity in Intrior Architecture
28. Intrior Architecture
29. Genius Loci
30. Islamic school of thought
31. Identity creation in Architecture
32. Aesthetic
33. Beauty
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112. Transparency
113. Evolutionary Process
114. Memorable
115. Sense of Belonging
116. Ornament

مراجع
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105. Repair
106. Resuscitation
107. Ancestors
108. Historical Event
109. Immortality
110. Divine Unity
111. Literal

98. Mosques
99. Flexibility
100. Crystallized
101. Tragic
102. Adaptive Reuse
103. Adaptation
104. Restoration

ٔ
ترجمـــه دکتـــر فـــرح حبیـــب ،چـــاپ اول ،تهـــران :انتشـــارات
 .1اب ــل ،کر ی ــس« ،)1387( ،معم ــاری و هویـــت»،
دانش ــگاه آزاد اس ــامی واح ــد عل ــوم و تحقیقـــات.
 .2احم ــدی ،حمید« ،)1382( ،هویت ملی در گســـتره تاریخ» ،فصلنامه مطالعات ملی ،ســـال چهارم ،شـــماره
 ،15صص .7-46
 .3ادرسییخسروش ــاهی ،ناز ی ــا« ،)1386( ،حکمت تزیینـــات در هنر و معماری اســـامی» ،فصلنامه معماری
و ساختمان ش ــماره  ،14صص .43-45
ٔ
ترجمه رضـــا کربالیی نـــوری ،چاپ پنجم ،تهران :انتشـــارات
 .4الکس ــاندر ،کریس ــتوفر« ،)1385( ،ز ب ــان الگـــو»،
مطالع ــات و تحقیقات معماری و شهرس ــازی.
 .5ج ــوادی ،ش ــهره« ،)1385( ،تزیین عنصر اصلی در زیباییشناســـی هنر اســـامی» ،فصلنامـــه باغ منظر ،دوره
 ،2شماره  ،3صص .51-57
 .6حج ــت ،عیس ــی« ،)1384( ،هو ی ــت انسانســـاز انســـان هویتســـاز (تأملی در رابطـــه هویـــت و معماری)»،
نش ــریه هنرهای زیبا ،ش ــماره  ،24ص ــص .55-62
 .7ذوالفق ــارزاده ،حس ــن .حص ــاری ،پدارم« ،)1393( ،نظریه بومشناســـانه بـــه معماری زیســـتگاهها» ،فصلنامه
مس ــکن و محیط روس ــتا ،دوره  ،33ش ــماره  ،145صص .29-44
 .8رض ــازاده ،راضی ــه« ،)1380( ،بح ــران ادراکـــی رفتـــاری در فضای شـــهری» ،ماهنامـــه شـــهردار یها ،ویژهنامه
طراح ــی ش ــهری ش ــماره  ،5صص .3-8
 .9رهبری ،مهدی« ،)1388( ،معرفت و قدرت معمای هویت» ،چاپ اول ،تهران :انتشارات کویر.
 .10رهنورد ،زهرا« ،)1378( ،حکمت هنر اسالمی» ،تهران :انتشارات سمت.
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همـــواره مســـئله آموزش ،مهمتریـــن حلقه اتصال دورههـــای مختلف به یکدیگر بوده اس ــت.
در حـــوزه معمـــاری ایران ،پیوســـتگی و تدریجی بـــودن از مهمترین ویژگیهـــای آن و موجب
تکامـــل پیوســـته ایـــن علم تـــا قبـــل از دوره معاصر بوده اســـت .آمـــوزش به دلیل نقش بس ــیار
مهمـــی کـــه در توســـعه جوامـــع بشـــری دارد از اهمیـــت بســـزایی برخـــوردار اســـت .از طرف ــی
تحـــوالت زندگـــی بشـــر ،نهادهـــای اجتماعـــی و ازجملـــه آموزشـــی را متأثـــر کـــرده و فضاهای
آموزشـــی نیـــز در معـــرض دگرگونی قـــرار میگیرند.
هـــدف ایـــن پژوهـــش تبیین نســـبت بیـــن معمـــاری و فضاهـــای آموزشـــی را درگذر زم ــان در
چارچـــوب معمـــاری ایرانی – اســـامی بـــوده و به ایـــن منظور بـــا توجه به اهمیـــت فضاهای
آموزشـــی ،ایـــن رونـــد و ســـیر تکویـــن در فضاهای آموزشـــی ،بهعنـــوان فضاهـــای معماری که
همواره حضوری مهم در معماری ایرانی و اســـامی داشـــته اســـت پرداختهایـــم .این تحقیق
بـــا نگاهی پدیدارشناســـانه ،بـــا مرور ادبیات و مبانـــی نظری و اســـتخراج مؤلفههای معماری
ایرانـــی و اســـامی در مـــدارس و نســـبت متقابـــل آمـــوزش و معمـــاری در این بناهـــا پرداخته
است.
ً
نهایتـــا نســـبت بیـــن عملکـــرد و نمـــود معمـــاری در فضاهـــای آموزشـــی معرفی و جای ــگاه آن
تبیین شـــده اســـت.
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نه ــا در قیاس با
مســـئله امـــروزی مـــدارس مـــاء عدم وج ــود کیفیات فضای ــی در معم ــاری آ 
مدارس ســـنتی اســـت .بدین معنا ک ــه در معماری م ــدارس امروز ،کیفیات مدارس س ــنتی
وجـــود ندارنـــد و در مقابـــل عناصر دیگر جایگزین ش ــدند .ب ــا توجه به مطالعات انجام ش ــده
در موضـــوع مـــدارس ایران ،بررســـیهایی درباره س ــاختار آن صورت گرفته اس ــت .با نگاهی
بـــه معمـــاری ایرانـــی – اســـامی و پیش ــینه ای ــن تفک ــر ،ب ــه مؤلفههایی مش ــترک و برخاس ــته
از الگـــوی زندگـــی و شـــیوه زیســـت مردم ــان س ــرزمین برمیخور ی ــم ،موضوع ــی که ام ــروزه در
معمـــاری کشـــور دیـــده نمیشـــود .از طرفی فضاهای آموزش ــی ک ــه در تفکر ایرانی و اس ــامی
فضاهایـــی مقـــدس و دارای شـــان و ی ــژهای بودهان ــد ،هم ب ــه لح ــاظ طراحی و هم ب ــه لحاظ
ارتبـــاط متقابـــل با موضوع آمـــوزش از جایگاه خاص و تأثی ــر متقابلی برخوردار ب ــوده و همواره
در حـــال تکامـــل و پیوســـتگی بودنـــد .در معماری معاصر ما نس ــبت مش ــخصی بین آموزش
و معمـــاری قابل درک نیســـت ،لـــذا پژوه ــش در این ح ــوزه و در تاریخ معماری چراغیس ــت
هدایتگـــر به ســـمت بازشناســـی این س ــیر تکاملی.

ٔ
پیشینه تحقیق

ٔ
زمینه آم ــوزش و تعلیم
پـــس از ظهور اســـام ،پیدایـــش مکات ــب و رویکرده ــای مختل ــف در
و تربیـــت اســـامی ،بانفـــوذ بـــه فراتـــر از مرزه ــای جغرافیای ــی عربس ــتان ،بهخص ــوص ایران و
ٔ
جامعه عرب پیش از اس ــام اگرچه ب ــا برخی دانشها
امتـــزاج بـــا دیگـــر فرهنگها آغاز شـــد.
و نیز کتابت آشـــنایی داشـــت (جوادعلی )۹۱ :۱۹۷۸ ،و بر اس ــاس پارهای ش ــواهد تاریخی از
ســـنت تعلیـــم و تربیت نیـــز برخوردار ب ــود؛ اما به نظر میرس ــد ک ــه اوضاع اقلیم ــی ،فرهنگی
و سیاســـی خـــاص عربســـتان ،اجازه نمـ ـیداد که طبقـ ـهای مش ــخص از تحصیلک ــردگان و
دانشـــمندان شـــکل گیـــرد تا آنان در ح ــوزه تعلیم و تربیت و دیگ ــر علوم به تأم ــل و ابراز نظریه
بپردازند.
هنفر و زمان بر این عقیدهاند که ســـنت آموزش در اس ــام وابس ــته به عرف نبوده و تنها ش ــرع
و تغییـــرات آن در فرق اســـامی اســـت ک ــه نوع آموزش مواد درس ــی و جایگاه اس ــتاد و طالب
را مشـــخص میکنـــد (هنفـــر و زمان  .)۲۰۰۷کدی با بررس ــی پدیدارشناس ــانه ب ــه ٔ
مقوله تعلیم
در اســـام ،آمـــوزش را مقولـــهای جهت یادگی ــری ی ــا ممانع ــت از فراگرفتن علوم ن ــو میداند.
ً
او مینویســـد شـــکل حجرههـــا و مدرسـ ـهها عمدت ــا ب ــر اهمی ــت مدارس در س ــطح سیاس ــی
و نیـــز جایـــگاه مذهـــب در ســـاختار قدرت وابس ــته اس ــت (ک ــدی و بیل ــه  .)۲۰۰۷مارتینه در
ٔ
ادامـــه همیـــن روش بـــا بررســـی تصاو ی ــر ،نقشـ ـهها و س ــفرنامههای تاریخ ــی ب ــر ای ــن عقی ــده
اســـت کـــه نفوذ اشـــاعره و معتزلـــه در مدارس اس ــامی هرکدام ب ــه پدید آمدن ی ــا از بین رفتن
برخـــی فضاهـــا در این مدارس انجامیده اس ــت (مارتی ــن ،وودواردو آتماج ــا  .)۲۰۱۶ماهرخ با
بررســـی جامـــع معمـــاری مـــدارس مذهبی پهن ــه تاریخی ای ــران ،به ای ــن نتیجه میرس ــد که
در آرایههـــای تصویـــری بیـــن مدارس ش ــیعی و س ــنی تفاوت معن ــاداری وجـــود دارد (ماهرخ
 .)۲۰۱۳وجدانـــی نیـــز در رابطه بـــا معماری مدارس ایرانی چنین مینویس ــد که رش ــد صفویه
بهعنـــوان عاملـــی در تقویت ملیـــت در برابر مذه ــب در تغییر دادن ش ــکل مدرس ــه مؤثر بوده

اســـت .به عبارتی ایرانیان شـــیعه جهت هویت خواهی جدید خود معماری و ســـازماندهی
مدارســـی که میتوانست اســـتیالی فکری عثمانی را نشـــان دهد؛ را دگرگون کردند .در رابطه
بـــا معماری مدارس در ایـــران بهطور ویژه ،نویســـندگان متعددی ازجمله پیرنیـــا ،معماریان،
کیانی ،قبادیان و هیلن براند نیز نکاتی آورده شـــده اســـت؛ اما ایشـــان اغلب به ســـیر تاریخی
و معمـــاری اندامهای مدرســـه اشـــاره کردهاند .مقاالتی نیـــز در این زمینـــه و در رابطه با نظام
آموزشـــی صرف ،تزئینات مدارس ،رابطهی فضای آموزشـــی و عبادی در مســـجد مدرسـ ـهها
و ...تألیف شـــده است (بمانیان ۱۳۹۲؛ حاجبی ۱۳۹۰؛ حســـنی ۱۳۸۵؛ هوشیاری )۱۳۹۲؛
ولـــی هیچکـــدام از منظر مفهـــوم آمـــوزش و تأثیر آن بر معمـــاری مدارس ســـخن نگفتهاند.
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مفهوم آموزش

پیامبـــر (ص) اگرچـــه امی بود ،ولی مشـــوق خســـتگیناپذیر آمـــوزش بود و از هـــر فرصتی برای
مبـــارزه با بیســـوادی بهرهبرداری میکـــرد .چنانکه بعـــد از جنگ بدر هر اســـیری که قادر به
پرداخت دیه نبود و خواندن و نوشـــتن میدانســـت؛ با تعلیم ده تن از مســـلمانان آزاد میش ــد
(دیاربکـــری  ۱۲۸۳ق .)۳۹۵ ،این عمل پیامبر (ص) برای مســـلمانان سرمشـــق قرار گرفت و
دیـــری نپاییـــد کـــه در مدینه افراد باســـواد رو به فزونی نهادنـــد و حتی از میان زنـــان خانهدار و
دختران نیز کســـانی پیدا شدند که خواندن و نوشـــتن را فرا گرفتند (بالذری  ۱۳۱۹ق.)۴۵۹ ،
طبـــق گزارشهـــای مورخین بســـیاری از آنـــان در کهولـــت خود ســـواد آموختنـــد (منیرالدین
 .)۴۷ ،۱۳۶۸در بیـــن اصحـــاب وفـــادار پیامبـــر (ص) گروهی با انگیزههـــای علمی و گرایش
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در لغتنامـــه دهخـــدا ،آمـــوزش عبـــارت اســـت از عمـــل آموختـــن و تعلیـــم دادن (دهخ ــدا
 .)۱۳۸۲همچنیـــن آمـــوزش بـــه معنـــی آموختـــن ،یـــاددادن و تعلیـــم و تربیـــت اســـت .بنا به
تعریفـــی ،تربیـــت مترادف تزکیـــه و هدایت میباشـــد .درحالیکـــه تعلیم بـــه مفهومی اطالق
میشـــود که شـــامل فعالیتهای دســـتگاه آموزشـــی اســـت؛ که عالمه طباطبایی آن را یکی
از شـــئون پیامبـــر اســـام (ص) میدانـــد« .تعلیـــم ،هدایـــت و ارشـــاد ذهـــن فراگیـــر بهوس ــیله
معلمـــی آ گاه اســـت تـــا مطالبی را که فراگیـــری آنها برای دانشآموز دشـــوار اســـت ،بیاموزد؛
بنابرایـــن ،تعلیـــم آســـان کـــردن راه و نزدیـــک کـــردن مقصـــد اســـت؛ نه ایجـــاد کـــردن آنها»
(طباطبایـــی  .)۱۳۱ ،۱۳۶۳در تعریـــف فـــوق ،بـــه ارکان و عناصر تعلیم و تربیـــت که عبارت
اســـت :از هـــدف ،روش ،معلـــم ،دانشآمـــوز و مـــواد آموزشـــی توجـــه شـــده اســـت .همچنین
مشـــخص شـــده اســـت که هدف تعلیـــم و تربیت رســـیدن به غایـــت مطلوب اســـت .معلم
بـــا نشـــان دادن راه و هدایـــت دانشآمـــوز ،زمینـــه را بـــرای رســـیدن و رســـاندن او بـــه ه ــدف
فراهـــم میســـازد؛ هدفی که به خواســـت گـــروه و جامعه محدود نیســـت .مســـئولیت معلم،
انتقـــال معلومـــات نیســـت؛ بلکه کمـــک و راهنمایی فراگیران اســـت کـــه راه ،مقصد نهایی
و مطلـــوب را نشـــان میدهـــد .دانشآمـــوز و طلبـــه نیـــز عنصـــر مهـــم در تعلیم و تربیـــت تلقی
ٔ
طبقه خاصی محدود نشـــده اســـت .مواد
شـــده اســـت .توان و اســـتعداد یادگیری به ســـن و
آموزشـــی بهصـــورت مطلـــق و عام ذکر شـــده ،همهی علوم ،فنـــون ،تجربهها و رفتاره ــا را در بر
گرفته اســـت (صالحـــی و یاراحمـــدی  .)۳۱ ،۱۳۸۷از مجموع نوشـــتار فـــوق چنین دریافت
میشـــود که روش تعلیم و تربیت در اســـام ،هدایت و تســـهیل راه و نزدیک ســـاختن مقصد
اســـت و معلـــم راهی را ایجـــاد نمیکند؛ بلکه بـــه دانشآموز کمـــک و او را راهنمایی میکند.
در ایـــن رویکـــرد ،بـــر لـــزوم آ گاهـــی و خیرگـــی معلم تأ کید و شـــرط هدایـــت و تحقـــق تعلیم و
تربیت عنوان شـــده اســـت.
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بـــه مســـائل تعلیماتـــی پدیـــدار گشـــت .این گ ــروه از اصح ــاب ،در مس ــجد پیامب ــر (ص) در
مدینـــه مینشســـتند و مـــردم را در امور دینی ارش ــاد و راهب ــری میکردند .مس ــلمانان از نقاط
دوردســـت به مدینه میآمدند و از ایش ــان در ب ــاب حالل و حرام پرس ــش میکردند (ابوالفرج
اصفهانـــی  .)۷۲ ،۱۳۶۸دورههـــای س ــلجوقی و صفوی اوج دوران مدرسهس ــازی و تغییرات
در نظـــام آموزشـــی بودهانـــد .شـــاهد ای ــن ادع ــا نیز تع ــداد م ــدارس در دوره صفوی و ش ــهرت
نظامیههای دوره ســـلجوقی بـــه همت خواجه نظام الملک اس ــت (کس ــایی .)۲۸۹ ،۱۳۷۴
بـــرای درک این مســـئله در مـــورد عصر صفوی کافی اس ــت س ــفرنامههای خارجی ــان ،از این
منظـــر مـــورد مطالعـــه قرار گیـــرد .بـــرای نمون ــه ،کمپف ــر س ــیاح آلمانی چنین نوش ــته اس ــت:
«شـــهرهای ایران پر اســـت از مدرســـه و موقوفه ،تنها در اصفهان که پایتخت اس ــت و شهری
اســـت باشـــکوه و بزرگ ،در حـــدود یک صد موقوفه قاب ــل مالحظه وجود دارد ...ازنظر ش ــکوه
ٔ
عالیه ما برتری دارن ــد» (کمپفر ،۱۳۶۳
و جـــال و طرز ســـاختمان ،مـــدارس ایرانی بر م ــدارس
.)۱۴۰
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هویـــت عمومـــی و بـــه تبـــع آن هویـــت معم ــاری از توجه ب ــه وج ــوه متمایزکنن ــده فرهنگی به
دســـت میآیـــد .معمـــاری ایرانی-اس ــامی را میت ــوان بخش ــی از هو ی ــت دانس ــت و احیای
هویـــت امری اســـت کـــه همـــه صاحبنظران ب ــر ضرورتش صح ــه گذاش ــتهاند .ازایـ ـنرو در
اینجـــا و پیـــش از ورود بـــه بحـــث مفه ــوم هو ی ــت بهصورت مجمل اش ــاره میش ــود:
مـــروری بـــر مفاهیـــم مرتبط بـــا هویت نش ــان میدهد ک ــه توجه ب ــه هویت ،هم جنب ــه معنوی
و غیرمـــادی و هـــم جنبـــه مـــادی و کالب ــدی دارد .جنبهه ــای مختل ــف هو ی ــت ،نمیتوان ــد
منفـــک ،منتـــزع و مســـتقل از یکدیگ ــر مط ــرح ش ــود و هرک ــدام از آنها ب ــر دیگری تأثی ــر دارند
(نقـــی زاده.)257 :1381 ،
محیـــط نیـــز (اعم از شـــرایط کالبـــدی ،معنای ــی و معنوی چ ــرا که محی ــط ،مفهوم ــی فراتر از
کالبـــد دارد) عامـــل مهمـــی در احـــراز هویتی خاص برای انس ــان اس ــت.
پروشانســـکی معتقـــد اســـت کـــه هو ی ــت مکان ــی زیرس ــاختی از هو ی ــت خ ــود اس ــت ک ــه
شـــناختهای ذهنـــی فـــرد از دنیای کالبدی ک ــه در آن زندگ ــی میکند را تش ــکیل میدهد.
» کویـــن لینـــچ « هویـــت مکان را چنی ــن تعریف میکن ــد :هویت مکان یعن ــی حدی که یک
شـــخص میتوانـــد مکانی را از ســـایر مکانها بشناس ــد یا بازشناس ــایی کن ــد ،بهطور یکه آن
محـــل شـــخصیتی مســـتقل یا بینظی ــر حداق ــل مخصوص به خ ــود را دارا باش ــد (نق ــرهکار و
علیالحســـابی)24-27 :1396 ،
شه ــای فرهنگ ــی جامع ــه اس ــت،
محیـــط از آن جهـــت کـــه تجلـــی کالب ــدی باوره ــا و ارز 
میتوانـــد در احســـاس هویت تأثیرگذار باش ــد (حبی ــب ،ن ــادری و فروزانگه ــر.)14 :1387 ،
درواقـــع معمـــاری و تزیینـــات پیوســـته با آن در ه ــر بوم ــی ،از فرهنگ آن نق ــش میپذیرد و هر
بنایـــی بهعنـــوان جزئـــی از فرهنگ معم ــاری این وظیف ــه را دارد که یک اندیش ــه ذهن ــی را از
طریـــق فـــرم ظاهری و تزئیناتـــش عینیت بخش ــد (ذوالفقارزاده و حص ــاری .)33 :1393 ،در
معمـــاری خاورمیانـــه مفهـــوم هویت میتوان ــد نقش پراهمیتی در تزئینات آن داش ــته باش ــد؛
زیـــرا تزئینات عنصر جدانشـــدنی و پیوس ــته ب ــا معماری این منطقه اس ــت و ورود اس ــام نیز
تنهـــا تـــا مقطـــع کوتاهی توانســـت از تزئین ــات معم ــاری آن بکاهد .ب ــه واقع هو ی ــت معماری
ایـــن منطقـــه از دنیا ارتبـــاط نزدیکی ب ــا تزئینات ب ــه کار رفت ــه در آن دارد .شـــهرهای تاریخی
و ســـنتی ایـــران نیز بـــا توجه بـــه تزئیناتی ک ــه هن ــوز در بناهای تاریخ ــی آنها دیده میش ــود،
واجد روحیه نیاکان این ســـرزمین هس ــتند که ش ــکلدهنده ش ــاکله فرهنگی ام ــروز و تبیین
شـــاخصههای هویتـــی امروزین به ش ــمار میرود (هم ــان.)19:
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بهطورکلـــی ،مفاهیـــم بنیادیـــن زیـــر را بـــرای معمـــاری و شهرســـازی ایرانی اســـامی میتوان
برشمرد:
مرکزیـــت ،نظـــم و نظام ،تعـــادل ،کمالگرایـــی ،تنوع ،هماهنگـــی با طبیعت ،حفـــظ حریم و
حرمت اشـــخاص و خانـــواده (حرمت و محرمیت) ،پرهیز از اســـراف ،کمال ،چند کارکردی
بـــودن فضا و عناصر شـــهری و آرامش.
معمـــاری دوران اســـامی عـــاوه بـــر ظاهـــری زیبا (کـــه بـــا اســـتفاده از تزیینات اصی ــل بدان
دســـت یافته بـــود) ،باطنـــی عمیـــق و انســـانی و باصفا
دارد .همچنیـــن معمـــاری ایـــن دوره ضمـــن رعایـــت دســـتاوردهای علـــوم تجربـــی ب ــا روح و
دلانگیـــز اســـت بـــه ایـــن معنا کـــه حـــس ،عقـــل و روح را تغذیـــه میکند.
معمـــاری اســـامی ایـــران بـــه مثابـــه یکـــی از کارآمدتریـــن ابزار خلـــق فضا ،نـــه تنهـــا میتواند
راهگشـــای معمـــاران جـــوان ایـــن ســـرزمین در دوران معاصـــر باشـــد بلکـــه به ســـبب تکیه بر
اصـــول و باورهـــای معنـــوی مردمـــان ایـــن ســـرزمین ،میتوانـــد در کنـــار فناور یهـــای جدید
در تعریـــف ژرفســـاختهای نظـــر ،الگـــوی مناســـب و پیشـــرو بـــرای نیازهای روزآم ــد ایران
اســـامی ،مـــورد اســـتفاده و بهرهبـــرداری قـــرار گیـــرد .در ترکیـــب فرهنـــگ اســـامی-ایرانی،
جهانبینـــی اســـامی شـــکل میگیـــرد که بـــه احیـــای هویـــت نظـــر دارد .ایـــن جهانبینی با
تأثیـــر از مفهـــوم ســـرزمین و آدابورســـوم ایرانـــی درنهایت میتوانـــد به شـــکلگیری معماری
ایرانـــی -اســـامی بیانجامد
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موضوع آموزش و فضاهای آموزشی
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تاریخ تحوالت مدارس در دنیا نشـــان میدهد که در کشـــور ما فضاهای آموزشـــی درگذش ــته
مورد توجه بودهاند؛ مدرســـه جندیشـــاپور در قرن ســـوم میالدی که توســـط اردشـــیر تأس ــیس
شـــد ،از اولیـــن نمونههـــای فضاهای آموزشـــی به شـــمار مـــیرود (کامـــل نیـــا.)۳۰۵ ،۱۳۹۴ ،
پیـــش از اســـام دو عامـــل مهـــم اداری و مذهبـــی موجب پیدایش فضاهای آموزشـــی ش ــد.
دســـتگاه اداری و مذهبی کشـــور همزمان با هم در دوره ساســـانیان به گونهای توســـعه یافت
کـــه از یکســـو افزایـــش تعـــداد و منزلت دبیـــران منجر به تکویـــن طبقهای خاص از آنان ش ــد
و از ســـوی دیگر صدها آتشـــکده ســـاخته شـــد که بـــرای تأمین مربیـــان و مبلغـــان مذهبی به
هـــزاران موردنیـــاز داشـــت ،آموزش علـــوم اداری و مذهبی در همـــه دورههـــا از یکدیگر متمایز
نبـــود ،بلکـــه حداقـــل برخـــی از اوقـــات در دوره ساســـانیان در یک فضـــا و به وســـیله موبدان
صـــورت میپذیرفـــت .آموزش بیشـــتر جنبـــهای طبقاتی داشـــت و فقـــط گروهها و قش ــرهای
معینـــی میتوانســـتند از آن بهره برند .فضاهای آموزشـــی نیـــز اغلب در مجـــاور مراکز اداری و
ســـلطنتی یا مراکز مذهبی جای داشـــتند .پس از ورود اســـام به ایـــران ،دو عامل مهم ،یعنی
نخســـت افزایـــش و گســـترش منابع فقـــه و علـــوم مذهبی و کارکردهـــای اجتماعـــی آن و دوم
رقابتهای مذهبی  -سیاســـی موجب تکوین مدرســـه شـــد .زمان غزنویان ســـنت تأس ــیس
مدرســـه را ســـاطین ،حـــکام ،وزرا و بـــزرگان ادامه دادند .فضـــای معماری مـــدارس همزمان
بـــا تحولـــی کـــه در معمـــاری مســـاجد در دوره ســـلجوقیان بـــه وقوع پیوســـت ،دگرگون ش ــد و
به شـــکل چهـــار ایوانـــی در آمد .طرح چهـــار ایوانی کـــه حداقل از دوره اشـــکانیان ش ــناخته
شـــده بود و بـــه کار میرفت ،چنان مورد اســـتقبال قرار گرفت و گســـترش یافـــت که خارج از
مرزهـــای ایـــران نیز مورد بهرهبرداری واقع شـــد .نحوه اســـتفاده از فضا در مدرســـههایی که به
مذاهـــب اربعـــه اختصاص مییافـــت ،به این ترتیب بود کـــه هر ایران به انضمـــام جبههای از
فضـــای مجـــاور آن برای پیروان یک مذهـــب در نظر گرفته میشـــد .طبقهبندی طرح مدارس
مهـــم را میتوان به مـــدارس دو ایوانی ،چهار ایوانی و شـــبه چهار ایوانی (دومحوری) تقس ــیم
ً
کـــرد (احمـــدی شـــلمانی .)۷۵ ،۱۳۹۰ ،در دوره پهلـــوی نیز مدارس اصطالحا نقشـــه آلمانی،
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دیــالـکـتــیــک م ـعــمــاری ای ــران ــی -اســامــی با
موضوع آموزش و فضاهای آموزشی
محمد پارسایی خصال ،سید امیرحسین گرکانی
صص 30-19

یش ــود .بع ــد از انق ــاب اس ــامی ،معماری م ــدارس که
از شـــمال تـــا جنوب کشـــور دیده م 
تحـــت نظـــارت ســـازمان نوســـازی م ــدارس ب ــود ،تبدیل ب ــه الگوه ــا و قالبهای کلیشـ ـهای
یکســـان شـــد؛ ســـاختمانهای مکعب مس ــتطیل آج ــری ،راهروه ــای کش ــیده و یکنواخت،
کالسهـــای راستگوشـــه بـــا پنجر هه ــای حف ــاظدار و ارتف ــاع بلند ،حی ــاط آس ــفالتی که در
یک گوشـــه آن ســـرویسهای بهداشـــتی جای داش ــت (کامل نی ــا)۳۵ ،۱۳۹۴ ،
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مـــدارس ازلحاظ ســـطح تحصیالت ،در دو س ــطح کلی بوده اس ــت :یکی س ــطح مقدمات
یش ــده اس ــت.
کـــه در آنهـــا دروس صـــرف و نحـــو ،ادبیات فارس ــی و علوم فقهی تدریس م 
درواقـــع مـــدارس ایـــن مقطع حکم مدرس ــه متوس ــطه را داش ــته اس ــت .دیگری مدارس ــی که
درس خـــارج در آنها تدریس میشـــده اس ــت .در س ــطح خارج تنه ــا دروس مذهبی آموزش
داده نمیشـــده و درسهایـــی ماننـــد فلس ــفه و حکمت ،ریاض ــی و علم صوتشناس ــی که
بخشـــی از فیزیک بوده نیز تدریس میش ــده اس ــت .همچنی ــن در برخی م ــدارس ،بعضی از
قســـمتهای بنـــای مدرســـه بـــرای درس خ ــارج اختصاص مییاف ــت و ب ــرای تدریس درس
تخصصـــی ،مکانـــی در نظـــر گرفتـــه ش ــده اس ــت (پیرنی ــا  .)۱۳۳-۱۵۷ ،۱۳۸۵صرفنظر از
ســـطح مدرســـه ،مدارس ســـنتی دارای ی ــک س ــری عناص ــر فضایی-کارک ــردی و اندامهای
ً
اصلـــی هســـتند که تقریبـــا در مدارس دور هه ــای مختلف ،با کم ــی تغییر حض ــور دارند؛ اما
برخـــی عناصـــر جدید در هـــر دوره با توجه ب ــه رویکرد آموزش ــی ،نظام آموزش ــی و اهداف آن و
به کالبد مدرســـه اضافـــه و با کیفیت و کارکرد برخی از اندامها دچار تغییراتی ش ــده اس ــت.
در تصویـــر  1عناصر فضایی-کارکردی ش ــاخص مدارس مش ــاهده میش ــود.
ٔ
مقایســـه تطبیقی این عناصر در م ــدارس منتخب از دورهی س ــلجوقی و صفوی
در ادامـــه بـــا
بـــا توجـــه بـــه مفهـــوم آمـــوزش ،تفاوته ــای موج ــود در معم ــاری م ــدارس ،بررس ــی و تحلیل
میشـــوند .بدیـــن منظور از هـــر دوره ،تعدادی مدرس ــه انتخاب ش ــدهاند تا مقایس ـ ٔـه تطبیقی
روی آنهـــا صـــورت بگیرد .مـــدارس انتخاب ــی ٔ
دوره صف ــوی عبارتند از :مدرس ـ ٔـه مادر ش ــاه،
ٔ
مدرســـه مصلـــی صفدرخـــان ،مدرس ـ ٔـه مالعبداهلل و مدرس ــه می ــرزا حس ــین .در انتخاب این
ً
مـــدارس اوال ســـعی شـــده اســـت کـــه تنوع م ــدارس رعای ــت ش ــود؛ یعنی مدرس ـ ٔـه مادر ش ــاه
بهعنـــوان یکـــی از رایجترین مدارس عصر صف ــوی ،در کنار مدارس کوچکتـــر اما با معماری
قابـــل توجـــه انتخـــاب شـــده اســـت .عامل دیگ ــر که ه ــم در انتخاب م ــدارس صف ــوی و هم
ســـلجوقی تأثیرگذار بود؛ بحث در دس ــترس بودن مدرس ــه و نقشـ ـههای آن میباشد .با توجه
ً
ٔ
حملـــه مغول ،از مـــدارس ســـلجوقی در ای ــران تقریب ــا چیز خاص ــی باقی نمانده اس ــت و
بـــه
یش ــود .اما تعداد س ــاختمانهای
فقـــط در متون و نوشـــتهها راجع بـــه آنها مطالبی یافت م 
ســـلجوقی که در آناتولی باقی مانده بس ــیار بیش ــتر از ایران و آس ــیای میانه است؛ که از دالیل
آن میتـــوان بـــه اســـتفاده از آجرهـــای ک ــورهای و س ــنگهای تم ــام ت ــراش -که با دق ــت اجرا
شـــدهاند  -اشـــاره کرد (هتســـتین و دلیوس .)۳۲۳ ،۱۳۸۹

مدارس سنتی ایران
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نش ــهری ،مدرس ــه اس ــت.
بعـــد از مســـجد ،مهمترین بنـــای عمومی از س ــاختمانهای درو 
فضاهـــای آموزشـــی در ایران درواقع ش ــامل مکتبخانه و مدرس ــه بوده اس ــت مکتبخانه،
مـــکان خاصـــی نداشـــته اســـت (پیرنی ــا .)۹۱ ،۱۳۸۷ ،داخ ــل مدرس ــه حیاط ــی سرس ــبز ب ــا
حجرههـــا و ایوانهایـــی در اطـــراف ب ــوده اس ــت ،ج ــای س ــمینارها در ایوانهای م ــدارس و
ایوانچههـــای جلـــوی حجرههـــا نیز محل بحث بوده اس ــت ،م ــدرس ،فضای درس مدرس ــه
اســـت و اســـتاد در محل درس میداده اس ــت (پیرنی ــا ،)۹۲ ،۱۳۸۷ ،حجرهه ــای طبقه اول
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بـــرای طـــاب درس خارج بـــوده که ارتبـــاط کمتری بـــا طلبهها داشـــته باشـــند .ایوانچههای
جلـــوی حجرههـــا در طبقـــه اول بـــه راهـــرو تبدیـــل و در جلوی حجرههـــا راهرو و پشـــت آنها
پســـتو بـــوده اســـت .حجـــره را کـــه ســـهم قابـــل مالحظـــه و چهبســـا عمدهتریـــن نقـــش را در
شـــکلگیری فضای مدارس نســـبت به ســـایر فضاها داشـــت ،میتـــوان مهمتریـــن واحد ویژه
معمـــاری مـــدارس بـــه شـــمار آورد (ســـلطانزاده ،)۴۳۸ :۱۳۶۴ ،مدرســـه را بهطـــور خالص ــه
میتـــوان ،مؤسســـهای بـــرای آمـــوزش عالـــی تعریـــف کـــرد کـــه در آن علوم ســـنتی اس ــامی-
حدیث ،تفســـیر فقه و جز آن  -آموزش داده میشـــود ،مدرســـه ،پاســـخی بـــه نیازهای معینی
از جامعه اســـامی بود .مدرســـه
ً
طراحـــی شـــده بود تا در خدمت یک نهـــاد کامال ابداعی قرار گیرد (عالقمنـــد .)۹ ،۱۳۹۶ ،در
ابتـــدا ،محـــل آموزش ،مســـجد بود .حلقههـــای درس علـــوم گوناگونی همچـــون لغت ،نحو،
بالغـــت ،تفســـیر ،حدیث ،فقـــه و  ...که همگی از قرآن سرچشـــمه گرفته بودند ،در مس ــاجد
برگـــزار شـــده و بـــه بحـــث و منظره گذاشـــته میشـــد (عالقمنـــد .)۸ ،۱۳۹۶ ،آمـــوزش در این
یش ــد و
دوره بیـــن مکتبخانـــه ،مســـجد و مـــدارس علمیـــه بهصورت غیررســـمی تقســـیم م 
ً
همـــگام با توســـعه مدارس علمیـــه مکاتب هم توســـعه یافتند و عمال مکتبهـــا به یک دوره
مقدماتـــی بـــرای مـــدارس علمیـــه تبدیل شـــدند .با توســـعه آموزش و ســـاخت مـــدارس برای
آمـــوزش ،عناصـــر دیگـــری بـــه این فضـــای آموزشـــی اضافه شـــد .عناصـــر فضایـــی کارکردی
مـــدارس ،عبـــارت بـــود از :حجره ،مـــدرس ،کتابخانـــه ،مســـجد ،اتاقهای خـــادم و چراغدار
و آبکـــش و ســـرویسهای بهداشـــتی ،نحـــوه قرارگیـــری عناصر فضایـــی -کارکـــردی در آن به
ایـــن ترتیـــب بـــود که در چهـــار جهـــت پیرامـــون میان ســـرا (حیـــاط مرکـــزی) قـــرار گرفتهاند.
شـــکل میان ســـرا بهصـــورت مســـتطیل کشـــیده یا نزدیـــک به مربـــع (بـــا گوشـــههای قائمه یا
پـــخ) اســـت .ورودی مدرســـه در یـــک ســـوی محـــوری قـــرار دارد که از وســـط دو ضل ــع و مرکز
مســـتطیل میگذرد .فضایی که در ســـوی دیگر محور مذکور ،یعنی روبـــه روی فضای ورودی
قـــرار میگرفتـــه ،بـــه کار کـــردی غیر از حجـــره ماننـــد گنبد خانه و مســـجد مدرســـه ،مدرس،
کتابخانـــه یـــا ایوانـــی بزرگ کـــه بهعنوان مســـجد یـــا مدرس مـــورد اســـتفاده قـــرار میگرفت -
اختصـــاص مییافته اســـت .گـــروه دیگر مـــدارس بهصورت چهار ایوانی اســـت کـــه در ایوان
دیگـــر بـــر محور عمـــود ورودی قـــرار میگیرند .گروه دیگـــری از مدارس به جـــای دو ایوان در دو
ســـوی محور عمـــود بر محور ورودی ،دارای دو فضای متمایز شـــده با دهانهای بزرگتر نس ــبت
بـــه حجرههـــای که گاه ایـــران واقع در دو ســـوی خـــود بودند ،فضاهـــای مذکور کـــه گاه ایوان
هـــم دارنـــد .اغلـــب بـــه کالس درس یـــا کتابخانـــه و گاهـــی به مســـجد اختصـــاص مییافته
اســـت .ســـیاحانی که دوره صفویه در ایران اقامت داشـــتند از تعداد بســـیار مدرسهها سخن
گفتهانـــد .در دوره صفویـــه تبلیـــغ و ترویـــج آداب و احکام و تبلیغ و نشـــر آن بـــدون فضاهای
آموزشـــی و مهیـــا کـــردن امکانات آموزشـــی میســـر نبود و مســـتلزم توســـعه نظام آموزش ــی بود،
شـــاردن تعـــداد مـــدارس اصفهـــان را پنجاهوهفت باب ذکر کرده اســـت .در ســـایر ش ــهرهای
بـــزرگ نیـــز کمابیش بـــه همین ترتیـــب بـــود .در دوره قاجـــار تعـــدادی از مدارس ویران ش ــده
بـــود و تعـــداد انگشتشـــماری از مـــدارس بـــا عـــده اندکـــی طلبـــه دایر بـــود .گســـترش روابط
اقتصـــادی سیاســـی ایـــران بـــا کشـــورهای دیگـــر ضمـــن آنکـــه در بســـیاری از زمینهه ــای ب ــه
ضـــرر کشـــور تمام شـــد ،امـــا در زمینه آشـــنایی با برخـــی از جنبههـــای تمدن و فرهنـــگ اروپا
دارای آثـــار قابل مالحظهای اســـت ،تأســـیس مدرســـههای جدید ،انتشـــار نشـــریه و برخی از
اقدامـــات فرهنگـــی بیتأثیر از این آشـــنایی نبود .تأســـیس دارالفنـــون به وســـیله امیرکبیر نیز
نمونـــهای از این مورد ذکر شـــده اســـت (عالقمنـــد.)۹ ،۱۳۹۶ ،
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از اواســـط قـــرن نوزدهم و بـــه دنبال وقوع یک سلس ــله تح ــوالت داخلی و بینالمللی ،کش ــور
ایران دســـتخوش دگرگونیهای وســـیع سیاس ــی -اجتماعی ش ــد .عمیقتری ــن و پایدارترین
جنبـــه ایـــن دگرگونیها بعد فرهنگی آنها ب ــود؛ که ابتدا باورهای طبقه خواص و س ــپس طرز
تلقـــی قاطبه مردم را بهطور اساســـی تحت تأثیر خ ــود قرار داد نتیجه این رون ــد فاصله گرفتن
از الگوهـــای ســـنتی و رویکـــرد فزاینده به مظاهر فرهن ــگ غربی ،از جمله در م ــورد بهکارگیری
سیســـتم آموزشوپـــرورش نوین بود .تمایالت تج ــدد خواهانه که به حوزه معم ــاری و تعلیم و
تربیـــت نظر افکنده بودنـــد زمینه را برای ظهور مدارس معاصر فراهم س ــاخت .در س ــالهای
ً
آغازیـــن قـــرن بیســـتم شـــرایطی که عمیق ــا مس ــتعد تحول بود ،س ــرانجام ب ــه فصل ــی نوین از
تعلیـــم و تربیـــت عمومـــی منتهـــی ش ــد .سیس ــتم آموزشو پ ــرورش جدی ــد دارای دو ویژگ ــی
اساســـی بـــود کـــه آن را بـــه کلی با نظ ــام تعلیم ــات س ــنتی متف ــاوت میس ــاخت  -۱فاصله
گرفتـــن از اصالتهای مذهبـــی -۲ ،رویکردهای غر ب ــی (عالقمنده  ،)۸ ،۱۳۹۶س ــاختمان
مدارس که با الگوی ســـنتی خود به یکباره کنار گذاش ــته ش ــد و ش ــکل جدی ــدی از مدارس
بـــا بهرهگیری از معماری غربی ســـاخته ش ــد .بدین ترتی ــب تعریف جدید از مکان آموزش ــی
و خصوصیـــات فیزیکی آن ارائه شـــده و طراح ــی مدارس به قاعده جدی ــد صورت پذیرفت.
نخســـتین تالشهـــای رســـمی برای اس ــتفاده از موضوعات جدید در س ــطح آم ــوزش عالی و
تخصصـــی در مدرســـه دارالفنون به وقوع پیوس ــت ،جانش ــینی راهرو به ج ــای حیاط مرکزی
در مـــدارس قـــرن اخیر ایران اســـت ...ای ــن تح ــول در حقیقت پایان ــی بود بر الگ ــوی مدارس
ســـنتی و آغـــازی بـــر طراحی مدارس به ش ــیوه جدی ــد ،این تغیی ــر در حقیقت ،اف ــول مفاهیم
درو نگرایـــی بـــه حیاط مرکزی و سلس ــلهمراتب س ــنتی در س ــازماندهی فضاهای مدرس ــه به
شـــمار میآیـــد .در ابتـــدای قرن جـــاری ،الگوی یک مدرس ــه عب ــارت بود از ردیف مس ــتقیم
و یکنواخـــت کالسهـــا در پـــان ،ردی ــف مس ــتقیم و یکنواخ ــت پنجر هه ــا در نم ــا و ردی ــف
مســـتقیم و یکنواخت میزهـــا در آرایـــش کالس (عالقمند)۹ ،۱۳۹۶ ،
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مفهـــوم آمـــوزش در دنیـــای ســـنتی تفاوته ــای عمده بس ــیاری با مفه ــوم آمـــوزش در دنیای
یش ــود .ت ــا پی ــش از
مـــدرن و امـــروزی دارد و همیـــن موج ــب تف ــاوت س ــاختاری آنه ــا م 
ً
اســـام در ایـــران ،عمومـــا آمـــوزش بـــرای عم ــوم مردم ب ــه ش ــیوه تجر ب ــی و نقل سینهب هس ــینه
انجـــام میشـــد و همـــه فرصـــت و اج ــازه یادگی ــری خوان ــدن و نوش ــتن را نداش ــتند .فراگی ــر
ً
بـــودن کاســـتهای طبقاتـــی ،مفهـــوم آموزش را به ش ــدت تح ــت تأثیر ق ــرار مـ ـیداد .معموال
یش ــد و گ ــذار از یک طبق ــه اجتماعی
حرفههـــا بیـــن افـــراد یک خاندان یـــا خانواده منتقل م 
ً
بـــه طبقه دیگـــر صـــورت نمیگرفت؛ مثال پس ــر یک کش ــاورز نمیتوانس ــت پزش ــکی بخواند.
یش ــود و محدودی ــت طبقات ــی برداش ــته میش ــود ،ب ــه ق ــول
بعـــد از اســـام ،نظـــام عـــوض م 
ً
ســـعدی" :روســـتازادگان دانشـــمند به وزیری پادش ــاه رفتند درحالیکه س ــابقا این کار میس ــر
نبـــود .بـــرای تحلیـــل و درک نحوه آم ــوزش ،الزم به موش ــکافی چند نکته اس ــت .یکی از این
نـــکات پیرامـــون موضـــوع خانه اســـت .گاه م ــدارس و رون ــد آم ــوزش در خانه برپا میش ــدند
و گاه خانـــه شـــاگردها ضمـــن خدمـــت ب ــه ارباب ــان ،از بچگی تح ــت تعلیم آنها نی ــز بودند؛
یک ــرد و برای
نمونـــهاش بهمـــن پاره شـــاگرد ابوعلی سیناس ــت ک ــه از کودکی ن ــزد او زندگی م 
خودش فیلســـوف و عالمی شـــد .خانه این افراد پتانس ــیل تبدیل ش ــدن به مدرسه را داشت
ً
و احتمـــاال در الگـــوی اندرونـــی بیرونی خان هه ــا ،بخش اندرونی میتوانس ــته گزینه مناس ــبی
بـــرای ایـــن تبدیل باشـــد ،چنانکـــه در برخ ــی نمونههای ب ــه جامان ــده از م ــدارس قدیمی در
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اصفهـــان همـــان آرایـــش خانههای قدیمی را بـــا پالن مرکـــزی و چیدمان پیرامونـــی میبینیم.
(خانـــی زاده  )۳۰ ،۱۳۹۴امـــا مفهـــوم دیگـــری هم در نکته دوم قابل دریافت اســـت که ریش ــه
آن را در مـــدارس نظامیـــه میبینیم و آن ،شـــکلگیری مدارس شـــبانهروزی اســـت .چنانکه
گاه عالمـــان بـــزرگ در شـــهرهای بـــزرگ ســـکونت داشـــتند و والدیـــن ،فرزندان خـــود را گاهی
تـــا چنـــد ماه و چند ســـال نـــزد این افراد میســـپردند .معماری ســـابق مـــا برای ایـــن نیاز ،چه
ً
الگویـــی ارائـــه میدهد؟ پاســـخ آنکه مـــا در آن زمان کاروانســـراها را داشـــتیم کـــه اتفاقا برای
رفـــع ایـــن نیـــاز هم مناســـب بود .مـــدارس مـــا ترکیب این ســـه الگـــوی "خانـــه ،کاروانس ــرا و
مســـجد" هســـتند .ســـاختار معماری کاروانسراها شـــامل :یک ســـری حجره یا ایوانچههای
کوچـــک در مقابلشـــان بـــود .کاروانســـراهای ایـــران بهخصـــوص در غرب کشـــور ه ــم اغلب
چهـــار ایوانـــی هســـتند و همیـــن الگو در مـــدارس بـــه کار گرفته میشـــود روی ایـــوان اصلی،
گنبد مســـجد مدرســـه بنا شـــده اســـت .گاه چند الگو بـــا هم ترکیب میشـــوند تـــا نیازی که
ً
بـــه تازگی احســـاس میشـــود و قبال وجود نداشـــته را پاســـخگو باشـــند (همـــان.)۳۰ ،
ٔ
"حلقـــه درس" مفهوم مهم دیگر در این نظام آموزشـــی ،اســـت؛ یعنی برخـــاف امروز که همه
دانشآمـــوزان رو بـــه تخته مینشـــینند ،در قدیم همه دورتادور اســـتاد مینشســـتند .این طرز
نشســـتن ،امـــکان مباحثـــه را فراهم مـــیآورد .ایـــن مفاهیم نـــوع رابطه تنگاتنـــگ و هماهنگ
آمـــوزش با فضـــا را بیان مینماینـــد( .خانی زاد )۳۱ ،۱۳۹۴ ،اما مدرسهســـازی در س ــالهای
بعـــد متفـــاوت میشـــود که نشـــان از تغییـــر الگوها و نگـــرش به آمـــوزش و مفاهیـــم آن دارد .از
یـــک زمـــان به بعـــد ،نا گهان شـــاهد ظهور مدارســـی هســـتیم شـــامل راهرو یک ســـری کالس
در طرفیـــن کـــه همگـــی از الگـــوی غریب یکســـانی پیـــروی میکننـــد و بینهایت هم ش ــبیه
بـــه الگـــوی طراحـــی فضاهـــای اداری یـــا حتی زندان اســـت .ناظمهـــای خشـــن و تندخو هم
بیشـــباهت بـــه زندان بان نیســـتند .توجه داشـــته باشـــیم که کالبـــد بنا در این نحـــوه رفتار و
تبدیـــل شـــدن بـــه دو دســـته زندانی و زنـــدان بان ،بیاثر نیســـت (البتـــه تنبیه بدنـــی به روش
فلـــک کـــردن را هـــم قدیـــم در مکتبخانههـــا داشـــتیم) .فضاهای آموزشـــی امروز م ــا آنقدر
معیـــوب و بیمار اســـت که میبینیـــد به محض خوردن زنگ و تعطیل شـــدن مدرس ــه ،همه
بـــه بیرون فـــرار میکننـــد .اغلب مـــدارس غیرانتفاعـــی در ســـاختمانهایی جـــای میگیرند
ً
کـــه ســـابقا خانـــه بودهانـــد و هیچگونه اســـتاندارد ســـازهای با عملکـــردی مربوط بـــه آموزش را
ندارنـــد؛ گویـــا به طـــرزی کاریکاتـــوروار و کمـــدی در حال عقبگرد هســـتیم .از طـــرف دیگر،
نهایـــت ابتکاری که در ســـاختن مـــدارس جدید به کار میرود این اســـت که با شیشـ ـههای
رنگـــی کار میگذارنـــد ،یک گوشـــه را کـــج میکننـــد ،کامپوزیـــت کار میکنند یـــا از مصالح
متفـــاوت اســـتفاده میکنند ،وگرنه طـــرح همان طرح اســـت .معماری مدارس مـــا نمیتواند
ناگهـــان تغییـــر کند ،ما درواقـــع نیاز به یک "تئـــوری آموزش جدیـــد" داریم؛ تحـــول و تغییر در
مفهـــوم آمـــوزش نیازهـــا) و شـــیوههای آن موجبـــات ایجـــاد طرحهـــای جدید بـــرای فضاهای
آموزشـــی را فراهـــم بیـــاورد( .همـــان )۳۱ ،در این بخـــش از پژوهش ،صورت اجمالـــی به بیان
وجـــوه تمایـــز در معماری مدارس ســـنتی و مـــدرن میپردازیم.
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نتیجهگیری
معمـــاری مـــدارس از ابتـــدا تاکنـــون براس ــاس مقتضیاتی همچ ــون نظام آموزش ــی ،تحوالت
سیاســـی و اجتماعـــی تالش کـــرده تا به گونـ ـهای برای پاس ــخگویی به مفهوم آم ــوزش ،تغییر
ٔ
فرضیه پژوهش کـــه مبنی بر تح ــول معماری مدارس ب ــا تغییر در مفه ــوم آموزش
پیـــدا کنـــد.
میباشـــد؛ با جمعبندی بهدســـتآمده از قس ــمت «بح ــث و تحلیل» مطابق ــت دارد .مفهوم
آمـــوزش در طـــول دوران اســـامی ،دارای نق ــاط عطف ــی در س ــیر تحول خ ــود ب ــوده و همزمان
معمـــاری مـــدارس را نیز متحـــول کرده اس ــت .دورهی س ــلجوقی و ٔ
دوره صفـــوی از مهمترین
ایـــن نقـــاط عطـــف به شـــمار میآینـــد که هرک ــدام به نوع ــی نقطه اوج ــی در مدرس هس ــازی و
معمـــاری مـــدارس بودهاند.
در جدول زیر فضاهای اصلی و عملکرد آنها در مدارس ایرانی معرفی شدهاند.
فضای معماری

عملکرد
هرچند مدارس دارای عملکرد آموزشی بودند؛ ولی این آموزش در چارچوب مسائل

ورودی

مذهبی صورت میگرفت .لذا در مدارس ،محلی بهعنوان نمازخانه اختصاص مییافت؛
اما این نمازخانهها در اغلب موارد عمومیت نداشت و مختص ساکنان مدرسه بود.
ٔ
اندیشه تعلیمات عمومی به جد دنبال نگردید و تعلیم
در مدارس سنتی در دورههایی
ٔ
و تربیت ٔ
جنبه اشرافی پیدا کرد .با اینکه مقررات خاصی طبقه سوم را از تحصیل منع
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حجرهها

ً
نمیکرد؛ عمال وضع اقتصادی و اجتماعی طبقات محروم طوری بود که قادر به تحصیل
نبودند (نوروزی )۱۱۳ ،۱۳۸۷؛ درحالیکه یکی از اقدامات حکومت صفویه ،سیاست
آموزش همگانی بود (جزایری  .)۱۳۸ ،۱۳۶۷البته در ٔ
دوره صفویه تحصیل در عموم
مدارس رایگان بود (بخشی استاد .)۳۸ ،۱۳۹۲
فضایی مناسب آموزش را به وجود آورده بود .حتی در برخی مواقع ،به ویژه در فصل

حیاط

بهار به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی ،قسمتی از حیاط کارکرد مدرس به خود گرفته و
استاد و طلبهها کالس درس خود را در آنجا برقرار مینمایند.
نخستین مکانی که در سدههای نخستین اسالمی بهمنظور آموزش مورد استفاده قرار
ٔ
دوباره پیوند مسجد و مدرسه
میگرفت؛ مسجد بود .به دلیل آموزش دینی مدارس،

فضای نیایشی
(مسجد)

به گونههای مختلف شکل میگیرد و بحث مسجد-مدرسه در معماری اسالمی مطرح
ً
میشود .تقریبا تمام مدرسهها ،دارای مسجد و یا حداقل قسمتی بهعنوان فضای
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نیایشی بودهاند .در برخی از مدارس صفوی که فقط رویکرد آموزشی داشتهاند و در آنها
مسجد وجود ندارد؛ در ایوانها محرابی را ایجاد میکردند و از ایوان بهعنوان نمازخانه
بهره میبردند (هوشیاری .)۴۹ ،۱۳۹۲
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یکـــی از چالشهـــای دفاعـــی در طـــول تاریـــخ در مناطقـــی اســـت کـــه هیچگونـــه عارض ــه
طبیعـــی بـــرای دفـــاع در برابر تهاجم وجـــود نـــدارد .همچنین انباشـــت ســـاحها و حیوانات
و اســـتراحت افـــراد بـــرای تجدیدقـــوا یکـــی دیگـــر از موانـــع دفاعـــی در مناطـــق دور از ش ــهرها
و آبادیهـــا میباشـــد .رباطهـــا نخســـتین ،اســـتحکامات ســـادهای بودنـــد کـــه در نق ــاط
بیحفـــاظ مـــرزی میتوانســـتند پناهـــگاه گروهـــی جهادگـــر باشـــند و در ســـادهترین ش ــکل
شـــامل یک دیوار اســـتحکاماتی در اطراف ،فضاهـــای اقامتی ،انبار اســـلحه ،انبار تدارکات
و بـــرج جهت عالمـــت دادن بودند .رباطها در ابتدای دوران اســـامی تا قـــرن چهارم هجری
قمـــری بهعنـــوان پادگانهـــای نظامی در ســـرحدات تصرفات مســـلمانان و ایجـــاد امنیت در
داخـــل قلمـــرو حکومتشـــان مـــورد اســـتفاده قـــرار میگرفته اســـت .پـــس از ثبات سیاس ــی در
ایـــران ،رباطهـــا نقـــش دیگـــری بـــه خـــود گرفتنـــد به ایـــن صورت کـــه امنیتـــی که ای ــن بناها
در راههـــای تاریخـــی (راه ابریشـــم) بهعنـــوان یـــک پناهگاه ایجـــاد میکردنـــد موجب تجارت
و رونـــق اقتصـــادی گردیـــد .وجـــود این رباطهـــا باعث حا کـــم شـــدن امنیت در راه هس ــتند
و تجـــار در ســـایه امنیـــت بـــه راحتی دادوســـتد کـــرده و بـــه دنبـــال آن رونق اقتصادی ش ــکل
گرفتـــه اســـت .همچنیـــن رباطهـــا بهتدریج بهصـــورت فضاهـــای اقامتـــی برای تج ــاری که
در ایـــن مســـیر در تـــردد بودهاند در آمـــد .این مقالـــه بـــه روش تحلیلی – توصیفی و براس ــاس
منابـــع کتابخانـــهای و مطالعات میدانی از رباطهای دورههای تاریخی ســـعی شـــده اس ــت
نقـــش رباطهـــا بهعنوان بناهـــای نظامی در تاریخ راههای ایران را مورد بررســـی قـــرار داده و به
شناســـایی برخـــی از ایـــن رباطهـــا که همچنـــان آثـــاری از آن پابرجاســـت بپردازد.
یت ــوان پی
بـــا بررســـی رباطهـــای برجـــای مانده در ایـــران بـــه وجوه مشـــترک دفاعـــی آنها م 
بـــرد کـــه تمامی آنهـــا بناهایی دژگونـــه و نفوذناپذیر بـــا حداقل فضا برای تجهیـــزات و ادوات
نظامـــی بودهانـــد .یکـــی دیگـــر از ویژگیهـــای رباطهـــا بـــا تغییـــر نگـــرش دینـــی از فضاه ــای
نظامـــی و پاســـگاهی صـــرف ،بـــه فضاهای آیینـــی و مذهبـــی تغییر کاربـــری دادهانـــد این در
حالـــی اســـت کـــه همچنـــان در برابر حـــوادث طبیعـــی و انســـانی در مســـیر راههـــای تاریخی
کاربرد داشـــتهاند.
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امنیـــت بـــرای هـــر حکومتی شـــاخصی ب ــرای تضمی ــن بقایش اس ــت .لذا ب ــرای تأمی ــن آن از
روشهـــای مختلـــف بهـــره میجویـــد .در تعر ی ــف امنی ــت ،راه از جای ــگاه و ی ــژهای برخوردار
اســـت .راه بهعنـــوان نبـــض ارتباطـــی و اقتص ــادی ب ــرای جر ی ــان داش ــتند نیازمن ــد امنی ــت
میباشـــد .در ســـرزمین ایران با توجه به موقعیت سوقالجیش ــی یا به عبارت ــی اتصال دهنده
مشـــرق زمیـــن بـــه مغـــرب راه اهمیتـــی دوچندان پی ــدا مینمای ــد .بدی ــن منظور ب ــرای تأمین
امنیـــت راهها از ایســـتگاههای در طول راهها و پاس ــگاههایی در مرزها بن ــا نمودند .این روش
دفـــاع در دوران اســـامی در مقابـــل تهاجم ــات به ش ــکل بن ــای به نام ر ب ــاط متبل ــور گردید.
بدیـــن شـــکل که جهـــاد با پیـــروی از کالم پروردگار و س ــنت رس ــول اکرم (ص) عب ــادت و بر
همه مســـلمانان واجب اســـت؛ حفاظ ــت از مرزها و دفاع از س ــرزمینهای اس ــامی ضروری
و باالخـــره ربـــاط و رباط ســـاختن مق ــدس .در این راه مردان راه حق در س ــدههای نخس ــتین
اســـامی به مرزهای ســـرزمینهای مس ــلمانان ش ــده رهس ــپار ش ــده و با برپا داش ــتن رباطها
یش ــد پاس ــداری از دین و خاک خود
در سراســـر مرزها که از ســـوی مشـــرکان همواره تهدید م 
پرداختـــه و در راه آن به شـــهادت میرس ــیدند.
بـــا آرامـــش نســـبی رباطها به تدریـــج در س ــرزمینهای اس ــامی تغیی ــر کار ب ــری داده ،از یک
ٔ
جنبه مذهب ــی آنها
پـــادگان نظامـــی بـــه محل زهـــد ،تعلی ــم و تعلم اه ــل تص ــوف تبدی ــل و
تثبیـــت شـــد؛ و رباطهـــا محـــل اقام ــت صوفی ــان از ای ــران که خاس ــتگاه ای ــن تحول ب ــود به
ســـرعت در سراســـر جهان اســـام گس ــترش یافت .تغییر رباط به مکانی دینی به اینجا ختم
طه ــا که در کن ــار را هه ــای تجاری
نشـــد و قـــرون بعد بـــا ترک اهـــل تصوف ب ــه خانقاهه ــا ربا 
بودنـــد بـــا تغییـــر کالبـــدی در درونش ــان همانن ــد کاروانس ــرا ش ــد و یکب ــار دیگ ــر تح ــول پیدا
نمودنـــد .رباطهـــا به مکانی برای اقامت مس ــافران و تج ــار تبدیل گردی ــد؛ و از کاربرد دفاعی
آن کاســـته شـــد .بنـــای ربـــاط بـــا کاروانس ــرا به ی ــک معنی و کاربری ش ــناخته ش ــد .بررس ــی
و شناســـایی ربـــاط تـــا کنـــون در ایران بهط ــور جدی م ــورد پژوهش ق ــرار نگرفته اس ــت .عدم
مطالعـــه در ایـــن زمینه را شـــاید بتوان در تش ــابه با کاروانس ــرا و همچنی ــن دگرگونیهای که به
دلیـــل ایجاد فضـــای اقامتـــی در آن اعمال گردید ،دانس ــت.
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نفـــوذ بیگانـــگان ،گاه در قالـــب تهدی ــد مرزه ــای خارج ــی ب ــه دالی ــل سیاس ــی ،اجتماعی و
اقتصـــادی موجب آشـــوب و یا برهم زدن امنیت داخلی خواهد ش ــد .ب ــرای حفظ امنیت در
هـــر دو شـــکل نیازمند تدابیری ملموس و ناملموس اس ــت .یکی از اقدام ــات مهم مهاجمان
بـــرای پیـــروزی در نبردهـــا از کار انداخت ــن خط ــوط مواصالتی می ــان ش ــهرها و پایتخت بوده
اســـت .فائـــق آمـــدن یکـــی از طرفهای جن ــگ بر را هه ــا در عمل ط ــرف مقابل مغلوبه ش ــده
اســـت .این اســـتراتژیک جنگی تا امروز نیز مورد اس ــتفاده اس ــت .یک ــی از طرفهای جنگ
بـــا تســـلط بر راهها بـــر دیگری فائق آمده اس ــت .هر کش ــوری در طول تاریخ ب ــرای حفظ کیان
و بدســـت آوردن ثبـــات سیاســـی و اجتماع ــی خویش نیازمن ــد امنیت میباش ــد .امنیت به
شـــکلها و ســـطوح مختلـــف مورد توجه ق ــرار دارد ،ه ــر یک از این س ــطوح نیازمن ــد تدابیری
است.
یکـــی از تدابیـــر مهـــم امنیتـــی در حف ــظ امنی ــت جاد هه ــا و انجام مب ــادالت در مس ــیر آنها
ســـاختن دژهـــای دفاعی متعـــدد در پیرامون جاد هه ــا و دژهای کوچک در کنار ایس ــتگاهها
و کاروانســـراها و حفـــر چاههای آب و س ــاختن کاروانس ــراها و رباطهای مجه ــز را میتوان نام
بـــرد( .پیرنیـــا و افســـر )82 :1370 ،بـــا بررس ــی رش ــد اقتص ــادی و حجم تج ــارت حکومتها
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در ایـــران میتـــوان عامـــل ایـــن رشـــد را در نـــگاه ویژه آنها بـــه مســـئله تأمین امنیـــت راههای
تجـــاری و ســـرکوب راهزنان متصور شـــد؛ وبالعکـــس هرجومـــرج داخلی و نبـــود امنیت برای
کاروانیـــان و تجـــارت و بـــه دنبال آن اختالل در اقتصاد شـــده اســـت.
برقـــراری امنیـــت راهها در ســـطوح کالن و خرد سیاســـی ،طبیعـــی ،جانی و تجـــاری نیازمند
راهکارهـــای اجرایـــی و ســـاخت امکانـــات برای مقابلـــه با ایـــن تهدیدات اســـت .چهارگونه
امنیـــت در گذشـــته بهمنظـــور شـــکلگیری جادههـــا و برقـــراری تجـــارت و دادوســـتد می ــان
مناطـــق و کشـــورهای مختلـــف را الزامـــی میدانند کـــه عبارتند از:
1.1امنیـــت کالن حکومتـــی :مانند شـــهرهای تدافعی بـــا برج و بـــارو و دیوارهای دفاعی
چون گـــرگان ،دیوار دربند و قلعه ســـرحدی.
2.2امنیت زیســـتمحیطی :مانند بناهـــای تأمینکننده آب (یخچالهـــا و آبانبارها)
و غـــذا ماننـــد ایجاد ایســـتگاهها در نزدیکی روســـتاها و محلهایی کـــه دارای آذوقه
و مـــواد غذایی مورد نیاز کاروانیان باشـــد.
3.3امنیـــت تجـــاری :ماننـــد ایجاد یک فضای امن جهت دادوســـتد ســـالم می ــان تجار
و حمایـــت از بازرگانـــان بیگانـــه در شـــهرها و بازارهـــای محلـــی _ منطقهای توس ــط
حاکمـــان محلی و کشـــوری صـــورت میگرفته اســـت.
4.4امنیـــت جانـــی و مالـــی :مانند قـــاع روســـتایی و راهـــداری و برجهای تعیین مس ــیر
و کاروانســـراهای بینراهـــی و دیگـــر بناهای امنیتی کـــه وظیفه تأمیـــن امنیت راهها
و کاروانهـــای تجـــاری و حفـــظ جان مـــردم در مقابـــل یاغیـــان ،دزدان و مهاجمان
ً
را برعهـــده داشـــتهاند( .نیکنامـــی و دهپهلـــوان )238 :1392 ،کاروانســـراها تقریب ــا
بـــه قدمـــت تاریخ خـــود تجارتنـــد .نوعی مـــکان برای اســـتراحت ،آرامـــش و امنیت
انســـان و نیـــز چهارپایـــان اســـت کـــه بهمنظـــور ایجـــاد هرگونـــه نظمـــی در تج ــارت
اجتنابناپذیـــر بـــود و این امـــر در ایران ضرورت محض داشـــت؛ به علت بینظمی
در دســـتیابی بـــه آب و غـــذا و نیـــز ناهمگـــون بـــودن و حضـــور مـــردم کوچنش ــین و
کوهنشـــینان سرکشـــی که دســـت به هجومهای غیرمترقبه میزدند و همیش ــه آماده
بودنـــد از بازرگانـــان و مســـافران بـــاج گیرند( .پـــوپ)1436 :1387 ،
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بـــرای فهـــم بهتـــر رباط بـــه معانـــی ایـــن واژه در منابـــع مختلـــف میپردازیـــم .این ریشـ ـهیابی
لغـــوی بـــه فهم ما از ریشـــه و کاربرد رباط در طـــول تاریخ کمک مینماید .ربـــاط در اصل ٔ
واژه
عربـــی اســـت و پس از ورود اســـام به ایـــران رواج یافـــت( .کاخکـــی .)46 :1389 ،کهنترین
واژه ربـــاط در متـــن قـــرآن میتـــوان یافـــت .در ســـوره انفـــال ،جایـــی کـــه از جهاد ســـخن رفته
اســـت و بـــه جنگ بدر کـــه پیامبر اکـــرم (ص) در آن شـــرکت و مســـلمانان را هدایـــت نموده
اشـــاره دارد .در آیـــه  60از این ســـوره آمده اســـت :واعدوالهم ما اســـتطعتم من قـــوه و من رباط
الخیـــل ترهبـــون به عدواهلل و ّ
عدوکـــم و اخرین من دونهـــم التعلمونهم اهلل یعلمهـــم و ماتنفقوا
من شـــیء فی ســـبیل اهلل ّیوف الیکم و انتم التظلمون و در تفســـیر آن گفته شـــده که « ...آیه
مـــورد بحـــث بـــه یک اصـــل حیاتی که در هـــر عصر و زمـــان باید مورد توجه مســـلمانان باش ــد
اشـــاره میکنـــد ،و آن لـــزوم آمادگی رزمـــی کافـــی در برابر دشـــمنان اســـت(».کریمی:1374 ،
 )507در تفســـیری دیگـــر از آیـــه شـــریفه  60از ســـوره انفـــال عبـــارت «ربـــاط الخیل» را اس ــبان
بســـته معنـــی کردهانـــد و با این برداشـــت ،ربـــاط را فضای دانســـتهاند کـــه اســـبها را در آن
میبســـتند( .لبـــاف خانیکـــی و دیگـــران )37 :1392 ،ربـــاط به معنـــی بســـتن و پیوند دادن
اســـت و در اغلب موارد به مفهوم بســـتن حیـــوان و جایی برای نگهـــداری و محافظت به کار
رفتـــه و با اســـتناد بـــه همان موضوع ،از آن مراقبت نیز مســـتفاد شـــده اســـت.
ٔ
واژه مرابطـــه هـــم که با رباط همریشـــه میباشـــد ،محافظت مرزهـــا و مراقبت از هـــر چیز دیگر
معنی شـــده و مرابطـــون داوطلبان مومنی بودند که خـــود را واقف دفاع از اســـام کرده بودند.
ٔ
سلســـله مرابطون به این مناسبت اســـت که آغاز کارشـــان از رباطهای افریقیه
وجه تســـمیه
بـــود( .لبافخانیکـــی )89 :1379 ،رباط که جمـــع آن رباطات و ربط اســـت؛ برگرفته از ربط
اســـت و مـــراد از آن در لغـــت ،ثابتقدمـــی در امـــور و پایـــداری در جنـــگ با دشـــمن اس ــت.
ربـــاط در اصطـــاح ،پادگانها و ایســـتگاههایی مرزی اســـت که غازیان و مجاهـــدان در پناه
آنهـــا در برابر تهاجم دشـــمنان اســـام ایســـتادگی میکردند (زمانی محجـــوب)184 :1392 ،
همچنیـــن در فرهنگنامـــه معمـــاری ایـــران ،پیشـــروی واژه ربـــاط آن را جایی خانقـــاه مانند
برای ســـکونت طالب ،درویشـــان و گوشهنشـــینان تکیه و اقامتگاه دانشـــمندان و مدرس ــان
و معلمـــان مدرســـه و دارالعلـــم و جز آن عنوان کرده اســـت( .بهشـــتی و بیدهنـــدی:1388 ،
ً
 )133ربـــاط منحصـــرا بـــه ســـاختمانهای کنـــار راه بهویـــژه بیـــرون از شـــهر و آبـــادی اطالق
میشـــود و از روزگاری بســـیار کهـــن به زبان تـــازی راه یافته و حتی از آن فعل نیز ســـاختهاند و
اربـــاط بـــه معنی منزل گرفتن و آســـودن در میان راه بـــه کار میرفته و شـــاید برخالف آنچه در
آغـــاز بـــه نظر میآیـــد ربط و ارتبـــاط هم از ایـــن واژه آمده نه اینکه رباط مشـــتق از ربط باش ــد.
(پیرنیا ،کرامـــت اهلل)122 :1370 ،
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بناهای نظامی پیش از اسالم
ته ــای انس ــانی و
ته ــای محل ــی و افزای ــش جمعی 
بـــا شـــروع شهرنشـــینی و تشـــکیل دول 
مهاجرتـــی ،درگیـــری مابیـــن جوامـــع افزای ــش یاف ــت .ب ــرای مص ــون مان ــدن از عواق ــب ای ــن
درگیریهـــا ،ســـاخت و استحکامبخش ــی حص ــار و دیواره ــای دفاع ــی و نظام ــی ض ــرورت
بیشـــتری یافـــت .ســـرزمین ایـــران بـــه جه ــت ق ــرار داش ــتن در مس ــیر ش ــاهراههای ارتباطی و
مهاجـــرت قومـــی و نیـــز تنـــوع جغرافیایی طبیع ــی و دارا بودن مع ــادن ،در طول تاریخ ش ــاهد
درگیریهـــا ،کشـــمکشها و مـــورد تج ــاوز اق ــوام دیگ ــر ق ــرار میگرفت ــه اس ــت( .نیکنام ــی و
دهپهلـــوان )236 :1392 ،راهســـازی در خاورمیان ــه ب ــه روزگاران دور و پیشازتاریخ میرس ــد.
کتیبههـــای متعـــدد خط میخـــی ،بیانگر تاریخ ــی نزدیکتر از آن اس ــت .جادهه ــا با اهداف
مختلـــف اســـتراتژیکی ،بهعنـــوان اولی ــن فعالی ــت عمرانی حکومت مس ــتقر در ای ــران مطرح
میشـــده اســـت .هخامنشـــیان اولین حکوم ــت در ایران ک ــه از س ــاختار منظ ــم ارتباطی در
تمـــام قلمـــروی پهنـــاور خود ایجـــاد نمودند ،محس ــوب میش ــوند .آنها توانس ــتند در حدود
 250ســـال بـــر بزرگترین امپراتوری جهان توس ــط ج ــاده و وس ــایل ارتباط ــی فرمانروایی کنند.
جادههای شـــاهی و پاســـگاههای آن ،یکی از وس ــایل کنترل کش ــور و حفظ نظم محس ــوب
میشـــدند .ایـــن جادههـــا در درجـــه اول ،نق ــش سیاس ــی و نظامی داش ــتند و مورد اس ــتفاده
پیکهـــا ،ســـپاهیان ،حملکنندگان خراج و همچنی ــن گروهای کارکنان تش ــکیالت اداری
کـــه از محلـــی به محـــل دیگر انتقـــال م ــکان میکردند ق ــرار گرفت ــه( .محس ــنیانراد:1387 ،
 )156در آغـــاز حکومـــت هخامنشـــیان ،کوروش کبیر فرم ــان داد منزلگاههای ــی در بین راهها
ً
بـــرای مســـافران و بازرگانان بســـازند .از ای ــن منزلگاهها که احتماال خش ــتی بودن ــد اثری باقی
نمانـــده یـــا میتـــوان گفت برای کشـــف بقای ــای آنها حف ــاری ص ــورت نگرفته اس ــت .بنابر
شـــواهد و قرایـــن ایـــن ایســـتگاهها محوطههای ــی دارای دی ــوار حفاظت ــی و یـــک دژ کوچ ــک
بـــوده کـــه درعینحـــال بهعنـــوان مقـــر نگاهبان ــی و مهمانخانه مورد اس ــتفاده بوده اس ــت که
نمونههای آن چاه ســـیاه قدیم ،رباط س ــلطان ،رباط س ــنگی نظنز و بس ــیاری دیگر اس ــت تا
قـــرن دهم در فـــات ایران بســـیار رایج ب ــود( .س ــیرو)73-72 :1386 ،
در دوره اشـــکانی هماننـــد عهـــد هخامنش ــی توس ــعه راهها و ایج ــاد ایس ــتگاههای بینراهی
و ایجـــاد امنیـــت اهمیـــت فراوانـــی یاف ــت .در مس ــیر اغل ــب جادهها بهو ی ــژه در مس ــیر ٔ
جاده
ً
معروف ابریشـــم ،ســـاختمانهایی ش ــبیه کاروانس ــرا ایجاد ش ــد؛ ک ــه اخیرا با دژهای دش ــت
گـــرگان کـــه شناســـایی گردیـــده اســـت میت ــوان احتم ــال داد ک ــه بناه ــا ب هص ــورت مرب ــع یا
مســـتطیل و بـــا مصالحـــی چـــون خش ــت و آجر بن ــا گردی ــده بوده اس ــت .براس ــاس اس ــناد،
نش ــناختی تجار و س ــران اش ــکانی منطقه ایران
متـــون تاریخـــی مکتـــوب و یافتههای باستا 
و بینالنهریـــن شـــیوههایی را بـــرای تأمی ــن امنی ــت و تس ــهیل رفتوآمد و دادوس ــتد در طول
جاده خراســـان (ابریشـــم) بـــه کار بردهان ــد .ازجمل ــه اقدام ــات امنیتی بهمنظ ــور حفظ جان
یش ــده است؛ همانند ایس ــتگاههای سوارهنظام
تجار و حراســـت از کاالهای آنها ،انجام م 
بهمنظـــور حفاظـــت از کاالهـــای آنها ،انجام میش ــده اس ــت؛ و ایس ــتگاههای س ــوارهنظام
بهمنظـــور حفاظت از کاروانها وجود داش ــته اس ــت .از اقدامات مهم دیگ ــر در تأمین امنیت
خاطر مســـافران ایجاد ایســـتگاههای می ــان راهی مجهز ب ــه امکانات مورد نیاز مس ــافران اعم
از تجـــار ،رهگـــذران و قاصدهـــا بـــوده اس ــت( .نیکنام ــی و دهپهل ــوان .)235 :1392 ،دوران
ساســـانی با گســـترده شـــدن ارتباط تج ــاری بهویژه با ش ــرق (امپراتوری چی ــن) و جنگهای
مســـتمر با رومیـــان در غرب ،ســـاخت بناهای دفاعی گس ـ ٔ
ـترده برای حفظ امنی ــت بازرگانان
در مســـیرهای تجاری صـــورت پذیرفت .از بناهای ای ــن دوره همچنان آث ــاری برجای مانده
ً
اســـت یـــا در دورههـــای بعد بر روی آن بنای مجددا س ــاخته ش ــده اس ــت.
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تصویر  .7نقشه پاسگاه ساسانی رباط
سلطان در اصفهان (مأخذ :سیرو:1357 ،
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پیـــش از فتـــح ایـــران توســـط مســـلمانان در ایـــران بناهایـــی دفاعـــی در مســـیرهای ارتباط ــی
ســـاخته شـــده اســـت .گســـتردگی این بناهای گلـــی در سراســـر ایران بـــرای برقـــراری امنیت
ً
نشـــان از اهمیتشـــان دارد .آنچـــه با گل ســـاخته شـــده معمـــوال عبارتند از بـــاروی چهارگوش
ً
بـــا دیوارهـــای فوقالعـــاده قطـــور کـــه گاهی بـــا برجهای ضخیـــم تقویـــت شـــدهاند غالبا یک
خنـــدق دور دیوارهـــا را احاطـــه دارد .این طـــرز گودال کنـــدن از خارج دیوارها عـــاوه بر مفید
بـــودن بـــرای دفـــاع مصالـــح بنایی را هـــم در اختیـــار میگذاشـــتند .هـــر وقت امکان داش ــته
ایـــن گـــودال را بایـــک رودخانه یا مجرایـــی مرتبط میســـاختند ،ولی این حالت نادر اس ــت.
ایـــن بناهـــا برای منظورهای متعددی ســـاخته شـــدهاند .اگر بـــه کوچکترین آنهـــا بتوان یک
نقش پســـت ژاندارمـــری ،امداد چاپارها ،برجهای نشـــانی نســـبت داد .نقشهـــای که مدت
دو هـــزار ســـال بهطـــور ثابـــت دوام داشـــتهاند بناهـــای دیگـــر که خیلـــی بزرگ هســـتند جای
پناهگاههـــای مراقبت شـــده را برای کاروانها گرفتـــه و یا به هنگام حرکت ســـتونهای بزرگ
نظامـــی نقش محـــل توقف موقـــت را ایفـــا مینمودند( .ســـیرو)54 :1357 ،
همزمان با گســـترش قلمرو اســـام در ســـرزمینهای شـــرقی و غربی در قرون اولیه ،نبردهایی
فراوانـــی در ســـرحدات و داخـــل حکومـــت همـــواره اتفـــاق میافتـــاد .بدیـــن ترتیـــب نی ــاز به
بنایـــی بـــرای ایجـــاد امنیـــت در مرزها و داخل کشـــور ضـــروری به نظر میرســـید .بـــا توجه به
نصایـــح قـــرآن و تجربههـــای پیـــش از آن ســـاختمانی برای دفـــاع به نـــام رباط در مس ــیرهای
ارتباطـــی و مرزهـــا ســـاخته شـــد .رباطهـــا ،ایســـتگاههای نگهبانی ســـادهای بودنـــد در کنار
مرزهـــا کـــه میتوانســـتند پناهـــگاه گروهـــی جنـــگاور باشـــند( .سرشـــکی و دیگـــران:1387 ،
 )232رباطهـــای نخســـتین ،اســـتحکامات ســـادهای بودنـــد در نقـــاط بیحفاظ م ــرزی که
میتوانســـتند پناهـــگاه گروهـــی جهادگـــر باشـــند و در ســـادهترین شـــکل شـــامل یـــک دی ــوار
اســـتحکاماتی در اطـــراف ،اتاقهـــای زندگـــی ،انبـــار اســـلحه ،انبـــار تـــدارکات و بـــرج ب ــرای
عالمـــت دادن بودنـــد .گاه ربـــاط فقـــط یـــک بـــرج دیدهبانی بـــود (کریمـــی.)508 :1375 ،
ر بـــاط بـــه دلیل ایـــن جایـــگاه واالی که در امر جهاد مســـلمین و پاســـداری از مرزهای اس ــام
ٔ
جنبـــه تقدســـی بـــه خود گرفـــت و ســـاختن رباط امـــری مقـــدس به شـــمار میآمد.
داشـــت،
چهبســـا شـــهیدانی کـــه از رباطـــی بـــه جنـــگ بـــا مشـــرکان برمیخاســـتند و بـــه ش ــهادت
میرســـیدند و در همـــان ربـــاط بـــه خـــا ک ســـپرده میشـــدند( .لبافخانیکـــی)90 :1379 ،
ٔ
ٔ
آذوقـــه مجاهدان
منزلـــه پادگانهـــای نظامـــی و محل نگهـــداری اســـب و
رباطهـــا ابتـــدا بـــه
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اســـام بـــوده ،آنهـــا در ســـدههای نخس ــتین اس ــامی ب ــه مرزهای س ــرزمینهای مس ــلمانان
هجـــرت کـــرده و با احـــداث رباطهـــا در مرزهایی ک ــه مورد تهدید مش ــرکان بود به پاس ــداری
از دیـــن مبین اســـام میپرداختند .نخس ــتین رباطها که تاکنون در جهان اس ــام ش ــناخته
شـــده رباط المنســـتیر در تونس اســـت ک ــه آن را هرثمه ب ــن اعین در س ــال  179ه.ق بنا نهاده
اســـت و پس از آن رباط سوســـه اســـت ،واق ــع در بندر سوس ــه در تونس که از آنجا س ــپاهیان
اســـام بـــرای فتح سیســـیل گســـیل میش ــدند .بان ــی این ر ب ــاط ز ی ــاده اهلل اغلب یاد ش ــده و
یگ ــردد( .کریم ــی)509 :1374 ،
بنیـــان آن بـــه ســـال  206ه.ق باز م 

تصویر  .8پالن رباط منستیر 769 ،م
(اتینگهاوزن و گرابر)154 :1391 ،
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تصویر  .9شکل سه بعدی رباط سوسه
(کریمی)513 :1374 ،
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طـــی قرنهـــای دوم تـــا پنجـــم هجری در بخ ــش عمدهای از خراس ــان ب ــزرگ به اعتب ــار منابع
مختلـــف تاریخی شـــاهد نبردهای طوالن ــی میان س ــاکنان آن و تجاوزگران ترک هس ــتیم که
پیدرپـــی در گروههای مختلف ،ش ــمال این منطق ــه را مورد تجاوز قرار میدادند .در اش ــاره
بـــه ایـــن درگیریهـــا بـــا نام ربـــاط برخ ــورد میکنیم ک ــه عب ــارت بوده اس ــت از محل اس ــتقرار
خراســـانیان برای دفاع از ســـرزمینهای خ ــود در برابر ی ــورش قبیلههای ت ــرک .یعقوبی درباره
ایـــن نبردهـــای گســـترده چنیـــن یاد میکن ــد :والیتی در خراس ــان نیس ــت مگ ــر آنک ــه آنان با
ترکهـــا میجنگنـــد و تـــرکان از هر صنف ــی نیز با آن ــان میجنگن ــد( .یاقوت حم ــوی:1308 ،
 .)71حملـــه مســـلمانان به ســـرزمین ترکان و گاه مقاوم ــت آنها در برابر تهاجم ترکان تا س ــده
چهـــارم هجـــری ادامه داشـــت .ازایـــن رو ،کاربری ر ب ــاط فقط نظامی ب ــود اما به م ــرور از دوره
ســـامانیان ،نبردهـــای مذهبی جای خ ــود را به تبلیغات دین ــی در میان صحرانش ــینان ترک
داد( .زمانـــی محجـــوب )186 :1392 ،ق ــرن پنج ــم هج ــری چنگیز خان مغ ــول (624-549
ه.ق) بـــه دلیـــل خـــروج از بحـــران تج ــاری در غ ــرب آس ــیا ب ــه مواضع ای ــران در ش ــرق حمله
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نمـــود .چنگیز وضع مناســـبی بـــرای فعالیت بازرگانان بـــه وجود آورد ،ازجملـــه تأمین امنیت
کامـــل راههـــا را بـــرای تجار تضمیـــن کرد .چنگیـــز با ایجـــاد کردن (یـــام) پاســـدارخانههایی،
کاروانهـــای تجـــاری را حمایت میکرد و نیـــز نیروهای خبریاب خود را در ســـکوت بازرگانان
به اطـــراف میفرســـتاد( .فرهادی منفـــرد)66 :1394 ،
در قـــرن هفتـــم همزمـــان با حملـــه تیمور و اســـتقرار حکومـــت تیموریـــان امنیت گس ــترده در
تمامـــی مرزهـــا و داخـــل قلمرو حکومـــت تیموریـــان برقرار گردیـــد .این امنیت موجب ش ــد تا
رباطهـــا بـــرای همیشـــه تغییـــر کاربـــری داده و از اصل خویـــش دور شـــوند .ابنبطوطه (779
–  703ق) آخریـــن کســـی اســـت که ربـــاط را در کاربری آموزشـــی آن نام بـــرده بهعنوان مثال
زمانی در ســـفر خود از شـــیراز به کازرون از مکانی برای طالب و شـــیخ آنها اســـت که بدین
شـــکل بیان مینماید« :در کازرون به ٔ
زاویه شـــیخ ابولســـحق رفتم و شـــب را در آنجا بسر بردم
ً
در اینجـــا معمـــوال بـــرای مســـافر هر کس که باشـــد هرســـیه میدهند ،هرســـیه خوراک اس ــت
مرکـــب از گوشـــت ،گندم و روغـــن و آن را بهصـــورت حلیم میخورند .مســـافری کـــه به زاویه
شـــیخ وارد شـــود نمیگـــذارد ســـفر خـــود ادامه دهد مگـــر آنکه دســـتکم ســـه روز در ضیافت
آن بمانـــد و هـــر مســـافر هر حاجتی بـــه دل دارد آن را به شـــیخی اطالع میدهـــد» (ابنبطوطه،
 )235 :1361جنبـــه نظامـــی رباطهـــا در ســـدههای بعـــدی بخصـــوص در دوره صفو ی ــه ب ــه
شـــکل ســـربازخانههایی در کنار کاروانســـراها برای تأمیـــن امنیت راه و بهمنظور قشونکش ــی
بـــه مناطقی که شـــورش یا مورد تهاجم قـــرار گرفته اســـت ،درآمدند .ســـربازخانهها را میتوان
تکامـــل یافتـــه رباطهـــا در جنبـــه نظامـــی عنـــوان نمـــود .فضـــای اصلـــی ایـــن ســـربازخانهها
نگاهداری اســـبها بوده اســـت در کنـــار آن فضایی برای اســـتراحت ســـربازان در نظر گرفته
شده است.
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تصویر  .10پالن سربازخانه دمبی (سیرو،
)179 :1375
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تصویر  .11پالن و برش سربازخانه گرگاب،
حدود قرن هشتم ،در این سربازخانه بین
 100تا  120اسب در خود جای میدهد
(سیرو)183 :1375 ،
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رباط و کاربرد دینی _ آموزشی
ســـرانجام با گذشـــت زمان عواملی پدید میآی ــد و تحولی در روحیه جمعی از رباط نش ــینان
پدیـــدار میگـــردد که آنهـــا از موضع برخورد خش ــن با پی ــروان دیگر دور میدارد و میکوش ــند
تـــا بـــا نفـــس خویش درگیر شـــوند و دگرگون ــی مییابند و ب ــه برخورد و س ــتیز با انس ــانها جای
خویـــش را بـــه ابـــراز عالقه به آفریـــدگان خداون ــد و ارتباط و دوس ــتی و تأثیرگ ــذاری و همدلی
میدهـــد و درنتیجـــه رباطهـــای مـــرزی ب ــه تدر ی ــج ب ــه نخس ــتین مرک ــز ش ــکلگیری اف ــکار و
اعمـــال خانقاهـــی تبدیـــل میگردنـــد .پ ــس از پیش ــرفت و تثبی ــت اس ــام در س ــرزمینهای
مـــرزی و برطرف شـــدن تهدیدهـــای غیرمس ــلمانان ،رباطها به تدر ی ــج تغییر کار ب ــری دادند
و از پادگانهـــای نظامـــی بـــه اقامتـــگاه صوفی ــان و زاه ــدان ی ــا مرکز تعلی ــم و تربی ــت یا محل
اســـتراحت کاروانیان تبدیل شـــدند( .زمانی محجوب )184 :1392 ،معن ــی واژه رباط تغییر
کـــرد و ربـــاط بـــه جایی گفته میشـــد ک ــه اه ــل تص ــوف و طریق ــت در آن زندگ ــی میکردند.
توجـــه صوفیـــان و عارفـــان به ربـــاط تا آنج ــا باال گرف ــت ک ــه ٔ
واژه ر ب ــاط و خانقاه م ــرادف هم
شـــد و گاه بعضـــی متـــون به یک معن ــی آمد .ر ب ــاط تنها به مرا ک ــزی در بیرون ش ــهرها اطالق
میشـــد( .لبافخانیکـــی )90 :1379 ،زاه ــدان صوفی ک ــه در رباطها برای جهاد با دش ــمن
اقامـــت داشـــتند رباطهـــا را تـــرک گفتن ــد و با اس ــتناد ب ــه حدیث نب ــوی که چ ــون جمعی از
یـــاران رســـول خدا (ص) از جنگ با دش ــمن بازگش ــتند فرمودن ــد :رجعنا م ــن الجهاد االصغر
الـــی الجهـــاد الکبر یا قدمتم مـــن الجهاد االصغر ال ــی الجهاد اال کبر مجاه ــده العبد هواه؛ به
جهـــاد بـــا نفـــس پرداختند .موالنا تفس ــیر این حدی ــث را در اثر ج ــاودان خود مثن ــوی معنوی
بـــه نظم کشـــیده و در انتهـــا میگوید:
چون که واگشتم ز پیکار برون روی آوردم به پیکار درون
قد رجعلنا من جهاد االصغریم با نبی اندر جهاد اکبریم
قوت از حق خواهم و توفیق و الف تا به سوزن برکنم این کوه قاف
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سهل شیری دان که صفها بشکند شیر آن ست که خود را بشکند
(موالنا)69 :1388 ،
در ٔ
دوره ســـلجوقی ،بســـیاری از ایـــن رباطهـــا کـــه محـــل جهاد (جهـــاد اصغر) بـــود و در کنار
اســـتفاده از آن بـــرای اقامـــت کاروانیـــان به محلـــی برای جهاد بـــا نفس (جهاد اکبـــر) و تعلیم
و تعلـــم اهـــل تصـــوف تبـــدل شـــد .بـــر اســـاس بررســـیهای انجامگرفته بیشـــتر ایـــن رباطها
ٔ
منطقـــه خراســـان (مهـــد تصـــوف) جای داشـــته اســـت( .ســـلطان احمدی،
در راه ابریشـــم و
ســـیدحمزه )25 :1395 ،گذشـــته از ایـــن ،حـــدود قـــرن چهـــارم در برخی شـــهرهای ب ــزرگ از
جملـــه بغـــداد نیـــز بـــا نـــام رباطهایـــی برخـــورد میکنیـــم کـــه بهوســـیله یـــا بـــرای چهرهه ــای
معروفـــی از شـــیوخ متصوفـــه بنا گشـــته و بهطور کامـــل جنبه خانقاهـــی داشـــته و ارتباطی با
رباط مـــرزی نداشـــتهاند.
بعدهـــا ربـــاط بـــه مـــکان آموزشـــی تبدیل شـــد به گونـــهای که ربـــاط مانـــک علی میم ــون در
ختـــان یکـــی از پایگاههای بـــزرگ قضاوت و فتوا در قرن پنجم هجری شـــد .با بررس ــی متون
تاریخـــی چنین برداشـــت میشـــود که تا اواســـط قرن دهـــم ه.ق ،رباط ٔ
جنبه آموزشـــی خود را
حفـــظ کرده اســـت :رباط شـــیخ کبیر مدرســـه عالـــی و رباط بوده ســـت در شـــیراز که گروهی
از دانشـــمندان و فضـــا و اســـتادان بـــزرگ ســـالها در آنجـــا به تدریـــس علـــوم میپرداختند.
از آن جملـــه اســـت شـــیخ معینالدیـــن بن جنیـــد صوفی متوفی بـــه ســـال  951ه.ق( .لباف
خانیکـــی و دیگـــران )38 :1392 ،معنـــی ٔ
واژه ربـــاط در بعضـــی مناطـــق با واژه مســـجد یکی
شـــد و از طریـــق بلغار یهـــا ولـــگا بـــه روی قدیـــم و بـــه شـــکل ربـــاط  Ropatبه معنی مس ــجد
مســـلمانان راه یافت( .کریمـــی)509 :1374 ،
رباط شـــرف در مســـیر ســـرخس به نیشـــابور بهعنـــوان یکـــی از شـــاهکارهای ربـــاط در دوران
ســـلجوقی دارای کاربرد دینی به شـــمار میآید .رباط شـــرف در  549ه.ق توسط شرفالدین
ً
ٔ
ناحیه خراســـان که مجددا به صدارت ســـلطان ســـنجر رســـیده بود ،ساخته
طاهر ،حکمران
شـــده اســـت و طبـــق روایـــات مختلـــف نـــام ربـــاط از نـــام این شـــخص گرفته شـــده اس ــت.
(ســـلطان احمـــدی ،ســـیدحمزه )27 :1395 ،رباط شـــرف متشـــکل از دو حیـــاط متصل به
هم اســـت؛ که در حیـــاط دومی فضاهـــای اقامتی بهصورت چهار صفه مشـــاهده میش ــود.
عـــاوه بـــر فضـــای مختلف در رباط شـــرف وجـــود دو محـــراب در دو حیـــاط نشـــان از وجود
مســـجد در آن اســـت .اینطـــور بـــه نظـــر میرســـد کـــه حیـــاط ابتدایـــی ایـــن ربـــاط جای ــگاه
مســـافران معمولـــی بـــوده که آنجـــا بـــه اســـتراحت میپرداختند و حیـــاط دوم کـــه بزرگتر نیز
ٔ
پیشـــینه رباطهـــا به افراد خاص و برگزاری مراســـم آیینی اختصاص داش ــته
بـــوده با توجه به
اســـت( .همان)27 :
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طـــی قرنهـــای ششـــم و هفتم هجـــری کار س ــاختن رباطهای وس ــیع ب ــا امکانات ف ــراوان با
حمایـــت خلفـــا و دســـتگاه خالفـــت م ــورد توجه ق ــرار میگی ــرد و مدیر ی ــت آنها ب ــه برخی از
مشـــایخ ســـپرده میشـــود .به بیان دیگر ایج ــاد و تأمین بودج ــه رباطها جنب ــه حکومتی پیدا
میکنـــد کـــه در آنهـــا روزانه جمـــع فراوان ــی م ــورد پذیرائی ق ــرار میگرفتن ــد .در ای ــن رباطها
گذشـــته از جنبههای تعلیمات خانقاهی ،آموزش علوم اس ــامی رس ــمی و بحث و مناظره،
وعـــظ و خطابـــه انجـــام میگرفت ،همچنی ــن امکانات الزم ب ــرای نس ــخهبرداری از کتابها
و مراجعـــه بـــه کتابخانـــه و تألیـــف نی ــز در آن فراه ــم گردیده بود .پ ــس از ایلخان ــان فضاهای
خانقاهـــی و آموزشـــی در قالب بناهایی با کاربری مش ــخص بنا ش ــد و رباطها کاربری دینی
و آموزشـــی خود را از دســـت داد و به س ــمت منزلگاههایی برای مس ــافران و تجار تبدیل شد.
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بـــا انقـــراض حکومـــت ایلخانان بـــه تدریـــج اهمیت ایـــران در تجـــارت اروپا و خـــاور دور کم
شـــد تیموریان ( 916 – 771ه.ق) بیشـــتر به پیشـــرفت مراکز شـــرق ایران همچون س ــمرقند و
هـــرات توجه داشـــتند .تیمـــور برای ایجـــاد زمینههای رونـــق بازرگانی ،مانند تعمیـــر رباطها و
اســـتقرار راهـــداران در راهها ،میکوشـــید( .فرهادی منفـــرد )68 :1394 ،رباطهـــا در مناطقی
ماننـــد مغرب بـــه مکانی برای اجتمـــاع صوفیان تبدیل شـــدند به گونهای کـــه واژههای رباط
و خانقـــاه بهصـــورت متـــرادف بـــه کار میرفـــت؛ امـــا در ســـرزمینهای شـــرقی جهان اس ــام
ماننـــد ماوراءالنهـــر بـــه دلیـــل قرار داشـــتن در مســـیرهای تجاری شـــرق و غرب بهو ی ــژه جاده
ابریشـــم ،بیشـــتر رباطهـــا به محل اســـتراحت مســـافران و کاروانهـــا تبدیل شـــدند و کاربری
کاروانســـرا یافتنـــد( .زمانـــی محجـــوب )187 :1392 ،ایـــن موضـــوع را میتـــوان در س ــفرنامه
ابنبطوطه در مســـیر اصفهان به شـــیراز که رباطـــی را توصیف مینماید ،مشـــاهده کرد« :بعد
از صوما به یزد خاص (ایزدخواســـت) رســـیدیم و شـــهر کوچک و زیبایی اســـت  ...در خارج
شـــهر رباطی هســـت که مســـافرین در آن منزل میکنند و دری آهنین دارد .این رباط بس ــیار
محکم ســـاخته شـــده و در داخل آن دکانهایـــی وجود دارد؛ که ٔ
کلیه مایحتاج مســـافرین در
آن فروخته میشـــود .ســـاختمان ربـــاط از آثار امیر محمدشـــاه اینجو پدر ســـلطان ابواس ــحق
شـــیراز اســـت( ».ابنبطوطه)215 :1361 ،
بـــا نیـــرو گرفتن شـــیعیان از ســـده هشـــتم و بهویـــژه پـــس از صفویـــان رباطها کمکـــم کاربری
کاروانســـرا پیـــدا کردنـــد( .رفیعـــی و دیگـــران )232 :1387 ،خانقاههـــا و صوفیـــان تضعیف
شـــدند و ربـــاط محـــل اقامت آنهـــا دیگر فقـــط محل عبـــادت و ریاضـــت نبود بلک ــه جنبه
اقامـــت کاروانهـــا را به خود گرفت .رباط با کاروانســـرا هـــر دوم مفهوم واحدی بـــه خود گرفته
و به مکانی جهت اســـتراحت و اقامت زائران و مســـافران اطالق شـــده اســـت؛ به گونهای که
ٔ
وجهه کاروانپذیری و کاروانس ــرایی آن
در متـــون صفـــوی و قاجار هر جا ســـخن از رباط رفته،
مـــورد نظـــر بـــوده و این امر موجب شـــده اســـت که ٔ
واژه رباط و کاروانســـرا یکی دانســـته ش ــود.
(لبـــاف خانیکی و دیگـــران)38 :1392 ،
دربـــاره رباط به معنی بناهای اســـتراحتگاهی در کنار راهها و به عبارت دیگر کاروانس ــراهای
میـــان راهـــی میتـــوان گفت کـــه اینگونه بناهـــا با طرحهـــا و حجمهـــای مختلف در سراس ــر
ایـــران بـــزرگ ســـاخته شـــده اســـت .از آن جملهانـــد ربـــاط زینالدیـــن نزدیـــک عقـــدا مربوط
بـــه دوره صفـــوی ،دیـــر گچیـــن در کنـــار جاده قدیـــم ری بـــه اصفهان ،رباط قوشـــه در مس ــیر
ســـمنان بـــه دامغـــان ،ربـــاط پشـــت بـــادام در مســـیر یزد بـــه مشـــهد ،ربـــاط ایلخانی س ــپنج
نزدیکـــی ســـبزوار ،رباط کرمانشـــاهان میان یـــزد و کرمان ،رباط بیســـتون کرمانشـــاه را میتوان
از رباطهـــای مشـــهور و جالـــب ایران بشـــمار آورد.
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یش ــدند و به
ســـاخت ربـــاط ،کاری مردمـــی و پرهیزکارانه بود .پارس ــایان دسـ ـتاندکار آن م 
یاری مردم آن را میســـاختند( .رفیعی و دیگران )232 :1387 ،س ــاخت رباط به دلیل آنکه
در آغـــاز بـــا هدف حفاظت از مرزها و دفاع از س ــرزمینهای اس ــامی انج ــام میگرفت .امری
مقدس به شـــمار میآمد و مســـلمانان به آن اش ــتیاق داش ــتند .ازاینرو ،برخی اف ــراد نیکوکار
بـــه قصد خیـــرات و کســـب برکات ب ــه س ــاخت ر ب ــاط میپرداختند .پ ــس از تغیی ــر کاربری
رباطهـــا ،هـــم چنان به ســـاخت و نگه ــداری این بناه ــای عامالمنفع ــه توجه میش ــد؛ زیرا
عـــاوه بر فواید خیریه ،عواید اقتصادی داش ــتند و س ــبب رونق تج ــارت منطقه میگردیدند.
بـــه گفته اصطخـــری ،مـــردم ماوراءالنهر در س ــاخت رباط و را هس ــازی فعال بودند و بخش ــی
از امـــوال خویـــش را صرف اینگونـــه از کاره ــای نیک میکردن ــد( .زمانی محج ــوب:1392 ،
 )189ابـــن حوقـــل ،هنگام ســـخن گفتن درباره خراس ــان ،از ف ــردی به نام ابوالحس ــن محمد
بـــن حســـن مـــاه یـــاد میکنـــد و در کنار توضی ــح نق ــش س ــابق رباطها ب ــه منزل ــة پایگاههای
نظامـــی مینویســـد کـــه او در ماوراءالنه ــر و خراس ــان رباطه ــای بس ــیاری س ــاخته اس ــت.
رباطهایـــی ماننـــد رباطـــی در قواذیـــان (قبادی ــان) و رباطی ب ــزرگ در ترمذ ک ــه در آن وظیفه و
ّ
مقـــرری بـــرای مســـافران و نفقه و مس ــت مری ب ــرای فقیه ــان و طالبان دانش س ــاکن در آنها
تعیین شـــده اســـت( .زمانی محجـــوب)189 :1392 ،
ســـاختمان ربـــاط در ســـادهترین گون ــه آن ،در برگیرن ــده ی ــک دی ــوار پدافن ــدی (دفاع ــی) در
گرداگـــرد یـــک زمیـــن ،اتاقهای زندگ ــی ،انباره ــای جنگاف ــزار ،انباره ــای س ــازورویه و برج
دیدهبانـــی بـــود .گاه یک رباط تنهـــا برجی اینچنین داش ــت و گاه جایی گس ــترده رباط نام
میرفت .پس از اســـام در ایران خراس ــان بزرگ ک ــه همواره در رویاروی تاختوتاز دش ــمنان
بـــود رباطهای بیشـــماری ســـاخته ش ــد .گرته آنها بس ــیار همانند کاروانس ــراها ب ــود .زمینی
دیواربســـت بـــا برج و بـــارو و میانســـرایی ک ــه گردا گ ــرد آن را تاقهایی فراگرفته اس ــت .کمکم
رباطها به جایگاه گردهمایی پارســـایان دگرگون گش ــتند .در نوش ــتهها آم ــده که رباط افزون
بـــر اتاقهـــای زندگـــی ،مســـجد و مح ــراب و منب ــر و من ــاره و چته آب و ش ــاید آش ــپزخانهای
داشـــته کـــه در آن هزاران پارســـا را در شبس ــتانی ب ــزرگ خ ــوراک میدادند و نی ــز کتابخانهای
بـــرای پژوهندگان داشـــته اســـت( .رفیعی و دیگ ــران)232 :1387 ،
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نتیجه
ربــاط نه تنها یک بنا بلکه یک فرهنگ دفاعی و نظامی اســت .این فرهنگ با آغــاز راه و
راهسازی بــرای مقاصد سیاسی ،اقتصادی و حتی فرهنگی همراه شد .بهطور یکه این
مفهوم پیش از اسالم به شکل چاپارخانه ،پاسدارخانه و ایستگاههای نظامی تبلور یافت.
با گسترش اسالم که با جنگهای فراوان همراه بود همان فرهنگ دفاعی در قالب بنایی
به نام ربــاط که در قــرآن و سنت پیامبر نشأت گرفته بــود ،بنا گردید .رباطها نیز در مسیر
راههای و سرحدات قلمرو حکومت اسالمی ساخته شد .این بنای ساده الگوی فضایی
مشابه بناهای دوران پیش از اسالم خود دارند .فضای برای نگهداری اسبها ،فضای برای
اقامت جنگجویان و دیوارها و استحکامات محکم در برابر تهاجمات.
بنای رباط در سیر تاریخی خود با گذشت حدود  5قرن و برقراری امنیت به شکل بناهای
دینی و آموزشی تبدیل گردید .به عبارتی با تغییر رویکرد جهاد اصغر به جهاد اکبر ،بنای
رباط نیز دچار تحوالت بنیادی در کالبدهایشان شد .فضاهایی همچون مسجد ،آشپزخانه
و ...به آن اضافه یا الحاق شد .در قرون بعد رباطها نقش دینی و آموزشی خود را از دست
دادنــد .پاسدارخانه و سربازخانههای کوچک و بزرگ در را ههــا وظیفه رباطها را به عهده
ً
گرفتند و رباطها کامال به شکل کاروانسراها تنها به مسافران خدمات عرضه میکردند.
امروز نیز بیشازپیش نیاز دفاع از مرزها و ایجاد امنیت در جادههای کشور احساس میشود.
این نیاز امروزه در قالب پاسگاههای مرزی توسط نیروهای نظامی و در جادههای کشور به
شکل ایستگاههای انتظامی و راهدارخانه تأمین میگردد .ایجاد امنیت به شکل دفاعی
همواره امری مهم در طول تاریخ تلقی شده است و در آینده نیز خواهد شد .ساختمانهای
دفــاعــی بـهعــنــوان تأمینکننده امنیت بــه شکلهای گــونــا گــون از دژه ــا ،سربازخانهها،
چاپارخانهها ،آبانبارها ،برجها ،میلها و رباطها دیده شده است.
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1313کیانی ،یوسف ( ،)1366معماری ایرانی ،دوره اسالمی ،انتشارات وزارت ارشاد اسالمی ،تهران.
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فراخوان ارسال مقاله:

این نشریه با رویکرد پژوهش محور ،مقاالت مستخرج از تحقیقات مستقل و
بین رشتهای در موضوع معماری و مرمت برپایه علوم نظری و سایر پژوهشهای
مرتبط با مسائل مشترک میان معماری و مرمت را ذیل محورهای مطرح شده در
اولویت پذیرش قرار میدهد.
•مطالعات مبانی فلسفی ،تاریخی و هنری معماری ایرانی -اسالمی
•مطالعات زیباییشناسی ،جامعهشناسی و اقتصادی پیرامون معماری و
حفاظت
•مطالعات فنی ،آسیبشناسی و بحران در بناهای تاریخی
•مطالعات مرتبط با شناخت و مستندنگاری معماری باستانی و معاصر
•مطالعات فرهنگی و زیباییشناسی معماری ایران
•مطالعات اخالق حرفهای در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی -فرهنگی
•مطالعات مرتبط با محیط ،انسان و معماری
•مطالعات مرتبط با ارائه اصول علمی و راهکارهای عملی برای حفاظت
عمومی آثار معماری معاصر و تاریخی
•مطالعات مصالح شناسی ،نماد شناسی و تزئینات وابسته به معماری
•مطالعات تاریخ ،مبانی و شیوههای بازسازی و بهسازی بناهای تاریخی
بدیهی اســت مقاالتی که حــوز ههــای نوینی در موضوعات مذکور را معرفی یا
مستندات جدیدی را در ارتباط با آثار تاریخی معرفی نشده ارائه دهند نیز مورد
عالقه این نشریه خواهد بود.

شناسايی و تدوين اصــول طراحی يک مركز
محله موفق شهری با مقايسه تطبيقی دو مركز
محله مــدرن و پست مــدرن (نمونه مــوردی:
مركز محله سنگتراشها در شهر اصفهان و
مركز محله پرديس در شهر جديد بهارستان)
نوید جهدی ،مهدی ساشورپور
صص 71-49
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نوشـــتار حاضر در پی آن اســـت كه با رویكـــرد ارتقاء كیفی فضاهای شـــهری در مراكز محله ،
بـــه ارائـــه راهـــكاری مناســـب در جهـــت طراحی و ســـاخت ایـــن فضاها دســـت یاب ــد .مراکز
محلـــه از مهمتریـــن واحدهـــای کالبدی-فرهنگـــی شـــهر میباشـــند كـــه هویـــت و س ــاختار
شـــهری از كنار هـــم قرار گرفتن آنها شـــكل میگیرد .تنزل شـــاخصههای كیفـــی در فضاهای
شـــهری و مراكـــز محلهای یکی از مهمترین معضالت حال حاضر شهرســـازی کشـــور اس ــت
و از آنجـــا کـــه فضاهای شـــهری ،اوج تجلی مکانی حیات شـــهری و حضور شـــهروندان را به
نمایـــش میگذارند ،اثـــر متقابل تنزل کیفیت ایـــن فضاها بر کاهش کیفیت زندگی ش ــهری،
عمـــق و ابعـــاد این معضل را روشـــنتر میســـازد.
در ایـــن مقالـــه به دنبال بررســـی و بازشناســـی اصـــول طراحی یـــک مرکز محله موفـــق ،پس از
بررســـی اصـــول و دیدگاههای تفكر پســـت مدرنیســـم بـــه مقایســـه تطبیقی اصول فلس ــفی آن
بـــا مدرنیســـم و چگونگـــی تأثیـــر ایـــن جنبشها در زمینه شهرســـازی پرداخته شـــده اس ــت.
ســـپس دو مرکـــز محلـــه پردیـــس در شـــهر جدیـــد بهارســـتان بـــه عنـــوان مصداق شهرس ــازی
مـــدرن و مرکز محلـــه ســـنگتراشهای اصفهان به عنوان مصداق شهرســـازی پســـت مدرن
از لحـــاظ ویژگیهـــای كیفـــی چـــون عملکـــردی ،اجتماعی ،مورفولـــوژی ،زیباییشناس ــی و
ادارکـــی مورد نقد و بررســـی قـــرار گرفتهاند تا بر اســـاس نتایج به دســـت آمـــده ،اصول طراحی
یـــک مرکـــز محله موفق شـــهری شناســـایی گردند.
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مقدمه
بر مبنای دایرهالمعارف جغرافیای انس ــانی« ،مدرنیس ــم دربرگیرن ــده مجموعهای از رویههای
اجتماعی ،دانش و قدرت اســـت که برای نخس ــتین بار در سده ش ــانزدهم و هفدهم در اروپا
نمایـــان شـــده و حـــوزه اجتماعی غالبی بر روی س ــیاره زمین تش ــکیل داده اس ــت ».مدرنیته
متعهـــد بـــه از بین بردن جهـــل ،حماقت ،نادان ــی و خرافهپرس ــتی بود و رس ــالت خویش را بر
آزادی انســـان از افسانهپرســـتی ،بیم ــاری و گرس ــنگی ،بردگی و بندگی ق ــرار دادGregory,( .
 )1994گیدنـــز ابعاد نهادی مدرنیته را ش ــامل صنعتیگرایی ،س ــرمایهداری ،قدرت نظامی و
نظــ�ارت معرفی کرده اســ�ت )Giddens, 1990(.اما پس ــت مدرن جنبش فکـــری و اجتماعی
جدیـــدی اســـت کـــه در اوخـــر قـــرن بیس ــتم ،ابت ــدا در عرصه هن ــر و ادبی ــات غرب ب ــه ظهور
رســـید ،ولی اینک بـــه یک جنبش فکری ،سیاس ــی و اجتماعی فراگیر تبدیل ش ــده اس ــت.
اصول شهرســـازی مـــدرن در قرن بیس ــتم و بر پایه منطقهبندی ،توس ــعه وس ــایل حمل و نقل
ماشـــینی ،تولید انبوه ،صنعتی شـــدن س ــاخت و س ــاز و توس ــعه کمی ش ــکل گرفت .اما در
اواســـط قرن بیســـتم و با ارزیابـــی اثرات شهرس ــازی م ــدرن و ناموفق خوان ــدن آن ،عدهای به
مخالفـــت بـــا اصـــول و اندیشـــههای آن پرداخت ــه و پایهگ ــذار جنب ــش دیگ ــری ب ــا نام پس ــت
مدرنیســـم شـــدند که بر اســـاس آن شهرس ــازی میباید ب ــر پای ــه معیارهای کیفی ،مش ــارکت
اجتماعـــی ،اختـــاط کاربریها و مقیاس انس ــانی ش ــکل پذیرد.
در ایـــران نیـــز ورود مدرنیســـم در دوران قاج ــار و پهل ــوی ،س ــبب پیادهس ــازی الگوه ــای
شهرســـازی مـــدرن بـــدون توجه به باف ــت موج ــود و تف ــاوت بنیادی ــن اجتماعی-فرهنگی با
کشـــورهای غربی شـــد کـــه حاصل آن چی ــزی جز گسس ــت تاریخ ــی و تنزل کیفی ــت زندگی
اجتماعـــی نبـــود .این در حالیســـت ک ــه از گذش ــته دور در اکثر ش ــهرهای کش ــور پیوندهای
عمیـــق اجتماعـــی درون محلـــهای وج ــود داش ــت .پیش ــرفت تکنول ــوژی ســـاخت و س ــاز از
یکســـو و افزایش جمعیت شـــهرها و نیاز به اس ــکان و تأمین خدمات الزم برای ش ــهروندان
از ســـوی دیگـــر ،موجـــب تنزل کیفیـــت در ش ــهرهای موجود و پیدای ــش ش ــتابزده قلمروهای
کالبـــدی جدیـــد فاقـــد کیفیـــت بـــه ص ــورت ش ــهرهای جدی ــد و توس ــعههای حومـ ـهای در
شـــهرهای بزرگ شـــده است.
نوشـــتار حاضر به بســـط و بررســـی این دو رویک ــرد و شناس ــایی معیارهای طراح ــی یک مرکز
محلـــه موفق شـــهری پرداخته اســـت .از ایـ ـنرو در بخش نخس ــت مقاله به بررس ــی اجمالی
نه ــا در شهرس ــازی پرداخته
دیدگاههـــای پســـت مدرنیســـم و مدرنیس ــم و چگونگ ــی تأثیر آ 
خواهـــد شـــد .در بخـــش دوم مقاله نیز پ ــس از معرفی اجمال ــی دو مرکز محله س ــنگتراشها
در شـــهر اصفهـــان بهعنـــوان نمونـــه پس ــت م ــدرن و مرک ــز محل ــه پردی ــس در ش ــهر جدی ــد
یه ــای کیفی مورد نظر فضای ش ــهری
بهارســـتان ،به مقایســـه تطبیقـــی آنها از لح ــاظ ویژگ 
پرداختـــه و در نهایـــت بـــا دســـتهبندی و جمعبن ــدی نتای ــج حاصل ب ــه ارانه اص ــول طراحی
یـــک مرکـــز محله موفق اشـــاره خواهد ش ــد .قابل به توضیح اس ــت که گرچ ــه پیدایش محله
ســـنگتراشها مرتبط بـــا دوران صفویه و در واقع قبل از ورود مدرنیس ــم به ایران بوده اس ــت،
امـــا اصول کلی شهرســـازی پســـت مدرن در آن قابل شناس ــایی اس ــت و از ایـ ـنرو به عنوان
نمونـــه موردی پســـت مـــدرن انتخاب گردیده اس ــت.

مبانی نظری
پست مدرنیسم و مقایسه آن با تفکر مدرنیسم
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 .1به عنوان مثال لیوتار معتقد است که پست مدرنیسم عبارت است از درک مدرنیسم بعالوه موانع ،کاستیها و
بحرانهای آن .همچنین هابرماس پست مدرنیسم را پروژه ناتمام مدرنیته میداند.
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پســـت مدرنیســـم چیســـت؟ این پرسشـــی اســـت که از اوایل دهه هفتاد میالدی ،در تمامی
محافـــل علمـــی جهـــان ،بارها تکرار شـــده اســـت .بـــا توجه بـــه اینکه لفظ پســـت مدرنیس ــم
تعریـــف واحـــدی نـــدارد کـــه همـــه بـــر ســـر آن توافـــق داشـــته باشـــند ،بـــه ناچـــار در اینجا دو
تعریـــف از آن ارائـــه میشـــود؛ تعریف عام و تعریف خاص .در تعریف عام پســـت مدرنیس ــم
مجموعـــهای از نظریههـــا و ســـبکهای هنری یـــا غیر هنری اســـت که به عنـــوان جهانبینی
خـــاص چنـــد دهه اخیـــر (از دهـــه  60به بعد) ،واکنشـــی بـــر ضـــد مدرنیســـم و مدرنیته غربی
محســـوب میشـــود .در ایـــن تعریـــف میتـــوان مصادیـــق پســـت مدرنیســـم را در حیطههای
مختلف از هنر گرفته تا سیاســـت و از فلســـفه گرفته تا دین نشـــان داد .بنابراین معنای عام
ایـــن اصطالح در عصر حاضر در ســـطح وســـیعی بـــهکار میرود( .اصغـــری)1387 ،
در معنـــای خاص ،تعریف پســـت مدرنیســـم بـــا توجه به برداشـــتهای هریک از فیلس ــوفان
و متفکـــران پســـت مـــدرن از آن متفـــاوت اســـت .بـــرای مثـــال لیوتـــار در کتـــاب خود ب ــا نام
وضعیت پســـت مدرن ،پســـت مدرنیســـم را «بیاعتمـــادی به روایتهـــای کالن» مثل آزادی
و کمونیســـم میداند .ایهاب حســـن در حوزه ادبیات و هنر ،آن را «شـــکل زیباییش ــناختی
ً
جدید» قلمداد میکند .چارلز جنکس نیز پســـت مدرنیســـم را مخصوصـــا در قلمرو معماری
«ســـبک عصر ما» معرفـــی میکند .فردریـــک جیمســـون آن را «فرهنگ ســـرمایهداری متأخر»
میدانـــد و دیدگاههـــای مارکسیســـم کالســـیک را بـــر اســـاس تفکـــرات نئومارکسیس ــتیاش
نقـــد میکنـــد .ژان بودریـــار ،فوکویامـــا و واتیمـــو آن را «پایان تاریـــخ» و پایان ایدئولـــوژی غالب
تلقـــی میکننـــد .بنابراین میبینیم که ماهیت پســـت مدرنیســـم بســـیار پیچیده اس ــت و به
دســـت دادن تعریـــف واحد و یکســـان از آن به همان انـــدازه گمراه کننده اســـت که تعاریف
ً
مختلـــف فوقالذکـــر ،ماهیتا عین هم انگاشـــته شـــود(.همان)
پســـت مـــدرن در فارســـی بـــه فرامـــدرن و پســـا مدرن ترجمه شـــده اســـت کـــه منظور ش ــرایط
بعـــد از مـــدرن و یـــا مرحلـــه تاریخی بعـــد از مدرن اســـت .این لغت بـــه پســـانوگرایی و مابعد
تجـــدد هـــم ترجمه شـــده اســـت(.قبادیان )90 ،1384 ،پســـت مدرنیســـم بر آمـــده از جنبش
انتقـــادی غـــرب در هنر و معمـــاری و ناظر بر واکنشهـــای صریح بر ضد اســـتیالی خفقانآور
مدرنیســـم و خردگرایـــی هدفمنـــد و پیشـــرفت خطی و اندیشـــه کهنـــه و منســـوخ نخبهگرائی
فرهنگی اســـت ،شورشـــی اســـت بر ضد جنبش روشـــنگری ســـده هجدهم که میخواس ــت
تمامـــی رفتـــار و اندیشـــههای انســـانی را در یـــک برداشـــت معین از خـــرد و خـــردورزی جای
دهد(.طبرســـا )1389 ،بعضی پســـت مـــدرن را دوره فراصنعتـــی تلقی کردهانـــد .عدهای نیز
آن را دورهای متفـــاوت از دوره مـــدرن میداننـــد .البته عدهای از فالســـفه هـــم آن را مرحلهای
از دوران مـــدرن میداننـــد کـــه نقدی به خود مدرن اســـت ولی از نظر ماهیـــت تفاوتی با عصر
مـــدرن نـــدارد 1 .عدهای هم پســـت مدرن را پاســـخگوی مشـــکل مدرن میدانند بـــدون آنکه
راهحـــل مشـــخصی ارائـــه دهد(.قبادیـــان )90 ،1384 ،نکتـــه مشـــترک در مورد همه فالس ــفه
پســـت مـــدرن این اســـت که عقالنیـــت ،قطعیت علمـــی و خردگرایـــی محض مـــدرن را زیر
ســـوال میبرند(.همان)
لیوتـــار بـــر این بـــاور اســـت که بـــرای شـــناخت پســـت مدرنیســـم بایـــد رابطـــه دیالکتیک آن
بـــا مدرنیســـم ،بازشناســـی شـــود .در واقع وی پســـت مدرنیســـم را به خـــودی خـــود فاقد معنا
دانســـته و مفهـــوم آن را در مقایســـه بـــا مدرنیســـم جســـتجو مینمایـــد؛ چـــرا کـــه ش ــناخت
پســـت مدرنیســـم را تنها از راه شـــناخت شـــباهتها و تفاوتهـــای آن با مدرنیســـم  ،ممکن
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میداند(2.بحرینـــی )306 ،1388 ،تفاوته ــای میان مدرنیس ــم و پس ــت مدرنیس ــم توس ــط
فالســـفه متعـــدد و از دیدگاههـــای گاه گوناگون-گرچ ــه در اص ــول مش ــترکند -م ــورد نق ــد و
بررســـی قـــرار گرفتـــه اســـت .بـــرای نمون ــه در ج ــدول  1به تمای ــز ای ــن دو از نظر ایهاب حس ــن
اشـــاره میشـــود .او معتقد اســـت که ای ــن تعاریف میتوانند به تمایز میان پس ــت مدرنیس ــم
و مدرنیســـم منجر شـــوند.
مدرنیسم پست مدرنیسم

جدول  :1تفاوتهای شماتیک بین
مدرنیسم و پست مدرنیسم
از نظر ایهاب حسن

رمانتیسم /نمادگرایی فرافیزیک (ماوراء طبیعتشناسی) /دادائیسم
شکل (ربطی ،بسته) ضد شکل (انفصالی ،باز)
قصد ،غایت ،هدف بازی ،تفریح ،لذت
طرح ،نقشه شانس ،تصادف
سلسلهمراتب بیترتیبی ،بینظمی ،هرج و مرج
تسلط  /کلیشهای تخلیه  /سکوت
موضوع ،محتوا و هدف در هنر ،اثر تکمیل شده و کامل روند کار /اجرای کار /رخداد (وقوع)
فاصله مشارکت
آفرینش /کلیتبخشی  /ترکیب از هم پاشیدن /ساختارشکنی  /تناقض
حضور (بود) غیبت (نبود)
تمرکز پراکندگی
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سبک  /محدوده متن  /درون متن
معنی شناسی بازی با الفاظ
گزینش ترکیب
ریشه  /ژرفا (عمق) ظاهری  /سطح
تفسیر /خواندن ضد تفسیر  /ناخواندنی
مدلول دال
خواندنی نوشتنی
روایی  /تاریخی با شکوه ضد روایی /تاریخ مختصر
قالببندی کلی گویش یا لهجه فردی
عارضه آرزو
گونه تغییر در گونه
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تولید مثل  /قدرت تکثیر سیر مراحل رشد  /خنثی
خود بزرگبینی گسستگی رابطه بین فکر ،احساس و عمل،
انزواطلبی
اصل /علت تفاوت -تفاوت /اثر (رد)
ماوراءالطبیعه (متافیزیک) طنز
تعیین کنندگی  /جبریت عدم یقین
استعال حلول
مأخذHassan 1985 cited in:Harvey, 1992, 43 :
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 .2بانگاهی به متون نگاشته شده درباره پست مدرن درمییابیم که ا کثر نویسندگان و مترجمان با همین رویکرد
به بررسی پست مدرنیسم پرداختهاند.

همچنین هینریش کلوتز ،ده ویژگی پست مدرن را به این ترتیب ذکر میکند:
•منطقهگرایی (بجای جهانی شدن)
•نمونه تخیلی (بجای نمونه هندسی)
•اصرار بر ساخت به عنوان یک توهم (بجای کارکردگرایی)
•گوناگونی معنا (بجای استعاره ماشینی مفرد)
•شعر (بجای رویاگرایی)
•فیالبداههگویی ،خودانگیختگی و به نتیجه رسیدن (بجای کمال پایان گرفته)
•حافظه و کنایه (بجای دورکردن تاریخ)
•وابستگی تاریخی و محلهای (بجای شکل مستقل)
•تنوع لغات و روش (بجای یک روش حا کم)
•زیباشناسی (بجای تعریف معماری با زندگی) (کوآن)501 ،1389 ،
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شهرسازی در رویکرد پست مدرن
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همانگونـــه کـــه در قبـــل ذکـــر شـــد ،در نیمـــه اول قـــرن بیســـتم ،جنبـــش مدرنیســـم ب ــه عنوان
یـــک جنبـــش وســـیع فرهنگـــی و هنـــری در غـــرب بـــه ظهـــور رســـید که بـــا نوعی گسس ــت از
ســـنتهای گذشـــته و نـــوآوری در تمـــام زمینههـــای هنـــر ،ادبیـــات ،معماری و شهرس ــازی
همـــراه بوده اســـت .از جمله شهرســـازی مدرن غـــرب ،در دهه  ،1930بر پایه صنعتی ش ــدن
ســـاخت و ســـاز ،توســـعه وســـایل حمل و نقل ماشـــینی ،گســـترش وســـایل ارتباطی و تولید
انبـــوه شـــکل گرفت که مبانی نظـــری و الگوهای عملی آن در منشـــور آتـــن ( )1933منعکس
شـــده اســـت( .مهدیـــزاده )54 ،1385 ،در یـــک جمعبندی تاریخی شهرســـازی مدرن یکی
از دســـتاوردهای عصـــر مدرنیســـم محســـوب میشـــود کـــه مبانی فلســـفی و اجتماع ــی آن بر
چنـــد مفهوم اصلـــی یا روایت کالن اســـتوار اســـت:
•خردگرایی و پوزیتیویسم علمی اساس شناخت جهان و تغییر آن است.
•پیشرفت اقتصادی اساس پیشرفت جامعه بشری است.
•دولتها مسئولیت و مشروعیت اداره جوامع را به عهده دارند.
بـــر پایـــه ایـــن پیـــش فرضهـــا چنیـــن تصور میشـــود کـــه انســـان ،دانـــش و ابـــزار کاف ــی برای
مداخلـــه در روندهـــای طبیعـــی و اجتماعـــی را دارد ،هرنـــوع بهرهگیـــری از منابـــع زمی ــن برای
توســـعه و پیشـــرفت انســـان مجاز اســـت و مدیران سیاســـی جامعه براســـاس حـــق مالکیت
انحصـــاری و مشـــروعیت دولـــت میتواننـــد خیـــر و صـــاح جامعه را بـــه کمـــک برنامهریزان
تأمین کننـــد( .پیـــرزاده)14 ،1387 ،
از نیمـــه دوم قـــرن بیســـتم بـــه تدریج تمـــام دعـــاوی و آموزههای بنیـــادی دوران مدرنیس ــم به
چالش کشـــیده شـــده ،بـــه طوریکه اعتبـــار آنها به شـــدت مورد تردیـــد قرار گرفته اس ــت .به
طور کلی شهرســـازی پســـت مـــدرن با آموزههـــای اصلی شهرســـازی مدرن یعنی مهندس ــی
اجتماعـــی ،قطعیت ،پیشبینـــی پذیری ،تعمیم ،عقالنیـــت فراگیر ،علیـــت و تعیینگرایی
بـــه مخالفـــت برخاســـت .در عوض بـــه منطقهگرایـــی انتقادی ،اصالتبخشـــی ،نس ــبیت،
تکثـــر ،تنوع ،تعـــدد ،برنامهریزی موضعـــی و موردی ،عـــدم تمرکز ،محلیگرایـــی ،برنامهریزی
وکالتی ،مشـــارکت مردمی و ماننـــد آن روی آورد.
نـــان الیـــن در کتاب شهرســـازی پســـت مـــدرن ،پنـــج ویژگی اصلی برای شهرســـازی پس ــت
مـــدرن ذکر کـــرده کـــه عبارتند از:
•رشـــد عالقهمنـــدی بـــه برنامهریـــزی مشـــارکتی (بجـــای تفـــوق برنامهریـــزی خردگ ــرای
ســـابق کـــه توســـط متخصصان ناآشـــنا بـــا ارزشهـــا انجام میشـــد).
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•جســـتجو بـــرای هویـــت شـــهری و فرهنگه ــای متن ــوع (بج ــای تمرک ــز س ــابق ب ــر
محله موفق شهری با مقايسه تطبيقی دو مركز
کارکردگرایـــی ،کارآیـــی و س ــازماندهی عقالی ــی فر مه ــای ش ــهری)
محله مــدرن و پست مــدرن (نمونه مــوردی:
•تحســـین فضاهای تاریخی ،بازگش ــت به فرمهای سنتی ش ــهر (بجای باور مدرنیستی
مركز محله سنگتراشها در شهر اصفهان و
بهارستان)
مركز محله پرديس در شهر جديد
به برتری فرمکهای جدید ش ــهری)
نوید جهدی ،مهدی ساشورپور
•ترکیـــب کاربریهـــای زمیـــن و منطقهبن ــدی انعطافپذی ــر (بجای جدا ک ــردن صریح
صص 71-49
کاربریهـــای زمین)
جدول  :2مقایسه شهرسازی مدرن با
•دنبـــال کردن مقیاس انســـانی ،عابر پیادهمحور ،تراکم باال ،خالقیت و فرمهای فش ــرده
شهرسازی پست مدرن
(در تقابل با پراکندگی ،تراکم پاییـ��ن و فرمهای اتومبیلمحور) ()Ellin,1999,15
در جـــدول زیـــر مقایســـه میان اصول شهرس ــازی مدرن و پس ــت م ــدرن انجام گرفته اس ــت.
(جدول )2
شهرسازی مدرن
قطع ارتباط با گذشته و نگرش معطوف به آینده
اعتقاد به فرآیند شکلدهی در شهرسازی
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تخریب محیطزیست شهری و بناها و آثار تاریخی
و سنتی
منطقهبندی عملکردی ،تک کاربری ،خشک و
انعطافناپذیر
تأ کید بر جداییگزینی اجتماعی در شهرها
کارکردگرایی ،کارایی و سازماندهی عقالنی فرم شهرها
تأ کید بر الگوهای هندسی و کالبدی در طراحی و
برنامهریزی شهری
تأ کید بر خلوص و یکنواختگرایی در طراحی شهری
برنامهریزی جامع ،اقتدارگرا و از باال به پایین
عدم دخالت مردم در برنامهریزی و تهیه طر حهای
شهری (دیدگاه نخبهگرا)
تدوین سرانهها و ضوابط کاربری زمین بدون توجه
به عالئق و نیازهای شهروندان
عقالنیت تمامیتخواه ،استعاره ماشینی ،فرم تابع
عملکرد است
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تسلط الگوی ماشینی و پراکندگی بر شهرها
حمل و نقل مبتنی بر خودروهای شخصی و
اولویتبخشی به اتومبیل
پروژههای بزرگمقیاس و مبتنی بر منطقه
تأ کید بر ساخت آسمانخراشها و آپارتمانهای با
ارتفاع زیاد

شهرسازی پست مدرن
تاریخیگری ،حافظه تاریخی و مدنیت
اعتقاد به فرآیند شکلگیری در شهرسازی
پیدایش جنبش حفاظتگرایی در حمایت از
مکانهای تاریخی و سنتی
منطقهبندی ترکیبی ،سیال و انعطافپذیر
تأ کید بر گسترش روابط متقابل اجتماعی و فضای
گفتمانی در شهرها
تأ کید بر حس مکان و مشخصههای محلی
تأ کید بر متغیرهای اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی،
فرهنگی در کنار الگوی کالبدی
تأ کید بر تنوع و سرزندگی در طراحی شهری
برنامهریزی حمایتی ،ساختاری-راهبردی و از پایین
به باال
برنامهریزی مبتنی بر مشارکتمحوری و
اجتماعمحوری و تأ کید بر سرمایه اجتماعی
تأ کید سرانهها و ضوابط فضایی بر اساس خواستها
و نیازهای شهروندان
کاربست سمبولیسم ،استعارههای متن و قرائت،
انسان معیار همه چیز است
تأ کید بر الگوهای شهری فشرده ،هوشمند و
شهرگرایی جدید
حمل و نقل عمومی ،پیادهروی و دوچرخهسواری
پروژههای کوچکمقیاس و مبتنی بر محله
بلوکها و آپارتمانهای کوچکمقیاس مبتنی بر
نیازهای انسان

مأخذ :نگارندگان با استفاده از (طبرسا ،محمدعلی و احمد خلیلی ،1389 ،مشکینی ،ابوالفضل و همکاران)1389 ،
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در شهرســـازی پســـت مدرن به شـــهر همچـــون تافتـــهای از تاروپود زمین نگریســـته میش ــود،
یعنـــی شـــهر در طـــول طبیعـــت بررســـی میشـــود نـــه در عـــرض آن و هـــم از این روســـت که از
پایـــداری منبـــع طبیعی و بازیابی مواد ســـخن گفته میشـــود .یک شهرســـاز و معمار پس ــت
مـــدرن در طراحـــی شـــهری ،خـــود را مقید بـــه رعایت اصـــول عمـــدهای میدانـــد .از نظر وی
پارکهـــای عمومـــی ،تنهـــا مـــکان اســـتراحت و تفریـــح نیســـتند ،بلکـــه پارکهـــا میبای ــد به
گونـــهای طراحـــی و مکانیابـــی شـــوند کـــه حالتـــی جزیـــرهای در میـــان بافت شـــهری داش ــته
باشـــند .جزایـــری کـــه در آنها تفکـــر ،ارتباط انســـانی و تفرج به گونهای دلنشـــین بـــا یکدیگر
پیونـــد میخورنـــد و عناصر درونی آنهـــا ،آرامش را به انســـان هدیه میکننـــد .همین پارکها
هســـتند که فصل مشـــترک عناصر بیجان و جاندار شـــهری محسوب میشـــوند( .جمالی،
)1382
شهرســـازان پســـت مدرنیســـت معتقدند کـــه طراحی فرم و ســـبک معماری ســـازهها میباید
بـــه زدودن تنافـــر بصـــری بینجامـــد و شـــبکه ارتباطـــی ،ضمـــن برقـــراری ارتباط منظ ــم و پویا
میبایـــد به تقســـیم متعادل عناصر شـــهری کمک کند و شـــاید نگرش ارگانیســـمی ،بهترین
الگـــو در این زمینه باشـــد .آنان معتقدند کـــه انحطاط زیباییشناســـی و آلودگیهای بصری
ناشـــی از فرمهـــای تکراری بـــیروح ،باید از طریـــق آفرینش فضاهـــای ســـازگار و یادمانهای
متفاوت و چشـــمنواز ،برطـــرف گردد(.همان)
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از آنجا که این نوشـــتار به دنبال شناســـایی اصول طراحی مرکز محله موفق شـــهری میباشد
و منظـــور از موفقیـــت در فضـــای شـــهری برخـــورداری محیـــط از کیفیـــات محیطـــی طراحی
شـــهری اســـت ،ضمن بررســـی و تأ کید بر اصول شهرســـازی بر اســـاس تفکر پســـت مدرنیسم
و مقایســـه آن بـــا تفکر مدرنیســـم و تاثیـــر حاصل از اجرای ایـــن دو تفکر در شـــکلگیری بافت
شـــهری بـــه مـــرور آراء صاحبنظران در زمینـــه مولفههای کیفـــتزای محیط شـــهری پرداخته
شـــده اســـت(.جدول  )3این بررســـی در راســـتای شناســـایی اهداف کیفی خـــاص طراحی
مرکـــز محلـــه انجام میشـــود .با بررســـی جداول ذکر شـــده مشـــخص میشـــود کـــه همزمان با
افـــول نهضـــت مدرنیســـم از یـــک طـــرف و رشـــد نهضت پســـت مدرنیســـم از طـــرف دیگر در
دهـــه  ،1960توجـــه بـــه مفهـــوم کیفیـــت در تقابـــل باکمیـــت مطـــرح شـــده و از ایـــن رو تمامی
نظریـــات ارائه شـــده از ایـــن دوره به بعد ،بـــه بیان اهداف کیفـــی در تقابل بـــا الگوهای کمی
شهرســـازی مـــدرن پرداختهاند کـــه از جمله مهمترین ایـــن اصول میتوان بـــه تأ کید بر حس
مـــکان ،حافظـــه تاریخـــی و مدنیـــت ،پروژههـــای کوچکمقیـــاس و مبتنی بر محلـــه ،تنوع و
ســـرزندگی ،حمـــل و نقل عمومـــی ،پیادهمـــداری و کاربری مختلط اشـــاره نمود.
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جدول  :3اهداف کیفی عام در طراحی
شهری از دید صاحبنظران

ردیف
1

جیکوبز

1961

2

کوین لینچ

1981

3

ویولیچ

1983

4

راجر ترانسیک

1986

5

کولمن

1987

6

آلن جکوبز و
دونالد اپلیارد

1987

7

تیبالدز

1988

8
9

کارگروه ویژه و
پرنس چارلز
مایکل ساورت
ورث

1989
1989
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10

بنتلی و
همکارانش

1990

11

گرین

1992

12

برایان گودی

1993

13

کمیته مشورتی
برنامهریزی لندن 1993
()LPAC

14

هاتن و هانتر

1994

15

نیروی ویژه
طراحی شهری
نخستوزیر
استرالیا

1994

16

نلسن

1994

17
18

56

نظریهپرداز

سال

گزارش چالش
طراحی شهری
جان پانتر و متیو
کرمونا

1996
1997

19

توماس اس
کارک

1999

20

CABE

2000

21

مایکل سورکین

2002

22

Measuring Urban Qualities

2003

کیفیات محیطی مورد اشاره (اهداف کیفی عامل)
بکارگیری الگوهای مناسب فعالیتی ،استفاده از کاربری مختلط ،توجه
به خیابان ،نفوذپذیری و انعطافپذیری
سرزندگی ،معنی ،سازگاری ،دسترسی ،کنترل و نظارت ،عدالت و
کارایی
قرائتپذیری محیط ،آزادی انتخاب ،ایجاد انگیزش از طریق کاربرد
فرمهای شهری متباین ،زندگی اجتماعی (اجتماعمداری) ،آوای
گذشته ،پیوندهای بومی-منطقهای
ایجاد ارتباط ،محصوریت فضاها ،پیوستگی لبهها ،کنترل محورها و
پرسپکتیوها و ممزوج نمودن فضاهای درون و بیرون
حفاظت تاریخی ،طراحی برای پیادهها (پیادهمداری) ،سرزندگی،
محیط فرهنگی ،محیط طبیعی و طبیعتمداری ،ارزشهای معمارانه
محیط
سرزندگی ،هویت و کنترل ،دسترسی به فرصتها ،تخیل و شادی،
اصالت و معنا ،زندگی اجتماعی و همگانی ،خوداتکایی شهری،
محیطی برای همه
نقش پر اهمیت مکان (حس مکان) ،درسها و یافتهها از گذشته،
تنو عبخشی استفادهها و فعالیتها ،مقیاس انسانی ،آزادی در حرکت
پیاده ،دسترسی برای همه (دسترسی) ،شفافسازی (خوانایی)،
محیطهای پایدار و انعطافپذیر ،هدایت تغییرات ،ارتباط بخشیدن
مکان ،سلسلهمراتب ،مقیاس ،هماهنگی ،محصوریت ،مواد و مصالح،
تزئینات ،هنر ،نشانهها ،جامعه محلی
ساختار ،خوانایی ،فرم ،حس مکان ،هویت ،دیدها و منظرها و مقیاس
انسانی یا پیاده
نفوذپذیری ،تنوع ،خوانایی ،انعطافپذیری ،سازگاری بصری ،غنا،
رنگ تعلق ،کارایی مصرف انرژی ،پاکیزگی و نگهداری از اکوسیستمها
و پایداری
مقیاس ،تناوب بصری ،سرزندگی ،هماهنگی ،ارتباط ،امنیت،
آسایش ،تنوع ،انسجام ،وضوح ،پیوستگی ،تعادل ،شخصیت ،خاص
بودن ،وحدت
سرزندگی ،هماهنگی ،تنوع ،مقیاس انسانی ،نفوذپذیری ،رنگ تعلق،
خوانایی ،انعطافپذیری ،تحول سنجیده ،غنا
مقیاس انسانی و فشردگی بافت شهر ،ساختار مناسب خوانایی و
هویت ،پاکیزگی و ایمنی ،مدیریت شهری مطلوب ،غنای بصری،
کاربریها و فعالیتهای مختلط ،وجود فضاهای همگانی و فضاهای
خاص ،سهولت حرکت پیاده و سواره
تنوع ،تمرکز ،دموکراسی ،نفوذپذیری ،امنیت ،مقیاس ،طراحی
ارگانیک ،توجیهپذیری اقتصادی ،روابط خالقانه ،انعطافپذیری،
مشارکت
کمال در طراحی معماری و شهرسازی ،توزیع گستردهتر منافع محیطی
در میان جمعیت ،استحصال منافع محیطی بر اساس توجه به بستر
طبیعی و مصنوعی طر حها ،پاسخگویی به ویژگیها و نیازهای محلی،
مرتبط بودن طر حها با شرایط دنیای معاصر ،باز گذاشتن طر حها برای
انطباق با تحوالت مداوم آتی ،تحکیم ارتباط با گذشته.
رعایت مقیاس انسانی ،مسولیتپذیری مبتنی بر بومشناسی ،ترویج
پیادهگرایی ،پیشبینی فضاهای باز ،پیشبینی هستهها در طرح،
توجه به منظر خیابان ،تنوع ،کاربریهای مختلط و چندگانه ،استفاده
از واژگان طراحانه معین ،تعمیر و نگهداری دائمی محیط شهری
توسعه پایدار ،یکپارچگی و همکاری ،پاسخگویی به نیازهای بافت
محل ،قابلیت رویت و دسترسی
سروصدا ،کارا کتر(شخصیت) ،کریدورهای دید ،تراکم ،مقیاس،
دسترسی ،ارتفاع و ایمنی
مکان ،تراکم ،کاربریهای مختلط و سازگار ،مقیاس انسانی و
پیادهمداری ،فرهنگ انسانی و فرهنگمداری ،محوریت عرصه
عمومی ،محیط مصنوع ،محیط طبیعی
شخصیت ،تداوم ،کیفیت فضای عمومی ،آزادی حرکت ،خوانایی،
تطابقپذیری ،تنوع
محلهمداری ،پایداری ،سبزینگی ،حفظ لبهها ،محوریت مکانهای
عمومی ،کنترل دید و منظر ،اختالط عملکردی ،نظام حرکت سواره-
پیاده ،معماری بومی ،محرمیت ،زیبایی
خوانایی ،محصوریت ،مقیاس انسانی ،شفافیت و تنوع
مأخذ( :گلکار ،1379 ،بهزادفر و رزاقی اصل)1388 :

مرور تئور یها و نوشتگان صاحبنظران طراحی شهری ،مهمترین ارزشهــا و رویکردهای
کیفی طراحی شهری را که وجودشان در هر محیط مبین مطلوبیت و پاسخدهنگی محیط
است و به آنها اهداف کیفی عام یا کیفیات محیطی گفته میشود ،آشکار میسازد .با
توجه به گستردگی مولفههای کیفیتزای شهری و در راستای تسهیل در کاربرد این اصول
و مولفهها ،در این نوشتار از دستهبندی صورت پذیرفته توسط کرمونا در کتاب فضاهای
عمومی و فضاهای شهری استفاده گردیده و مهمترین کیفیات محیطی که در جداول باال
ذکر شدهاند ،در ابعاد زیر دستهبندی گردیده است( .شکل )1
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شکل  :1دستهبندی کیفیات محیطی عام در
فضاهای شهری

بررسی نمونههای موردی (مرکز محله سنگتراشها و پردیس)
مرکز محله

شـــهر جدیـــد بهارســـتان در فاصلـــه  15کیلومتـــری جنوب اصفهـــان و در محور شـــرقی جاده
شـــیراز -اصفهـــان قـــرار گرفتـــه اســـت و طبیعـــت زیبـــای بهارســـتان ،شـــیب مالیـــم زمی ــن و
نزدیکـــی آن بـــه شـــهر اصفهـــان موجب شـــده اســـت که این شـــهر از شـــهرهای مشـــابه جلوتر
و اراضـــی آن از نظـــر توســـعه فیزیکـــی از امکانـــات مطلوبی برخوردار باشـــد .طـــرح منطقهای
بلندمـــدت در وســـعتی برابـــر  3000هکتـــار بـــرای احـــداث  62000واحـــد مســـکونی و اس ــکان
 320000نفـــر پیشبینـــی شـــده و امـــکان افزایـــش جمعیت تا پانصد هـــزار نفر بـــرای آن متصور
اســـت(.عزیزی ،شـــادی و مرجان شـــجاعی )95 :1388 ،بررســـی شهر بهارســـتان به عنوان
یکی از توســـعههای جدید نشـــان میدهد که توســـعه آن از منطق پیروی نکـــرده و به صورت
یکبـــاره بـــوده اســـت .ایـــن امـــر موجـــب پیدایـــش مراکـــز محلهای بـــدون توجـــه بـــه نیازهای
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از میـــان فضاهـــای عمومـــی شـــهری دارای اهمیت در شـــهر ایرانـــی میتوان بـــه فضاهای باز
محلـــهای و مراکـــز محالت اشـــاره کرد.
مراکـــز محـــات نقـــاط کانونـــی اجتماعـــی و عمومیتریـــن عرصـــه محلـــی و محل برخ ــورد و
ً
تجمـــع هـــم محلهایهـــا محســـوب می شـــد .این گونـــه مراکـــز ،عموما بـــه صـــورت میدانی،
بـــا اشـــکال هندســـی منظـــم و غیرمنظـــم بـــوده و بازارچـــه محـــل ،حمـــام ،مســـجد و تکی ــه،
آبانبار و ســـایر اما کن مذهبی ،مدرســـه و فضاهای خدماتی درا طراف آن مســـتقر میش ــد.
(حبیب )1385 ،در دســـتهبندی مراکـــز محلهای از نظر فرم کالبـــدی دو نوع نظام کلی قابل
شناســـایی اســـت .نـــوع اول مراکـــز محلهای به صورت یک راســـته یا گذر را شـــامل میش ــود
کـــه در محـــل اســـتقرار فضاهـــای تجـــاری و اجتماعـــی کمـــی از گذرهـــای دیگـــر عریضت ــر
هســـتند .نـــوع دوم ،شـــامل مراکـــز محلـــهای بهصـــورت میدانچه اســـت که اغلـــب در محل
تقاطـــع چنـــد راه یا در کنـــار راه اصلی محله قرار داشـــته و در پیرامون آن تعـــدادی دکان برای
عرضـــه کاالهـــای ضـــروری روزانه و هفتگـــی اهالی محله جـــای گرفته است(.ســـلطانزاده،
 )88 :1370بـــا توجـــه به اینکـــه اصفهان دارای اقلیم گرم و خشـــک میباشـــد ،شـــکلگیری
ایـــن مراکز بهصـــورت میدانچهای و مرکزگرا ممکن بوده اســـت و هر دو نمونـــه انتخابی از این
نوع میباشـــند.
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مركز محله سنگتراشها در شهر اصفهان و
مركز محله پرديس در شهر جديد بهارستان)
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صص 71-49

شکل  :2جانمایی محله پردیس در شهر
جدید بهارستان

سال دوم ،شماره سوم ،تابستان 1398
شکل  :3بزرگنمایی مرکز محله پردیس
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ســـا کنین شـــده که موجب متروکـــه ماندن مراکز محالت طراحی ش ــده گردیده اس ــت .مراکز
محـــات در شـــهر جدید بهارســـتان بر اس ــاس الگ ــوی واحد همس ــایگی طراحی ش ــدند و به
همیـــن دلیـــل در هر مرکز محله کاربریهایی چون مس ــجد و مدرس ــه پیشبین ــی گردیده که
بـــه دلیـــل اینکـــه فراتـــر از نیاز جمعی ــت پراکنده ش ــهر بودهان ــد ،یا بیاس ــتفاده مان ــده و یا به
طور کلی اجرا نشـــدهاند .کاربرد اصول تفکر مدرنیس ــم در س ــاخت و ش ــکلگیری این محله
و مراکـــز خدماتی آن قابل مشـــاهده اس ــت.
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محلـــه ســـنگتراشها جزئـــی از محدوه بزرگتر بـــا نام جلفا میباشـــد که در محـــدوده مرکزی
حوزه جنوب شـــهر اصفهان قرار گرفته اســـت .منشـــأ پیدایش این محله کوچهای اس ــت که
امـــروزه بـــا همین نام معروف اســـت که پـــس از کوچانده شـــدن  ۲۰۰خانوار ارمنی ســـنگتراش
از ارمنســـتان در ســـال  ۱۶۰۳بـــه محلـــه ســـنگتراشها معروف گردیـــد .این محـــدوده دارای
خانههـــای قدیمـــی با قدمت بیـــش از  ۳۰۰ســـال میباشـــد(.باقرنیا ،آذین و حامد ش ــفیعی،
 )86 :1387پیدایـــش ایـــن محـــدوده بـــه صـــورت تدریجی بوده و بـــه همین دلیـــل محله در
کنار ســـایر محـــات مجاور ،بافـــت ارگانیک محـــدوده جلفا را تشـــکیل میدهنـــد .مرکز این
محلـــه از نوع میدانچـــهای میباشـــد و در محل تقاطع محـــور تاریخی کوچه ســـنگتراشها
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و یـــک مادی  3شـــکل گرفته اســـت که از پتانس ــیلهای این مرک ــز محله میباش ــند .از منظر
اجتماعـــی ســـا کنان این بافت را ارامنه تش ــکیل میدهند .ارتباط با س ــاختار اصلی ش ــهر و
رشـــد تدریجـــی و توجـــه به نیازهای س ــاکنین در گذر زمان از مش ــخصههای ب ــارز این محله
میباشـــد که با اصول ذکر شـــده در تفکر پستمدرنیس ــم همس ــو اس ــت.

شکل  :9جانمایی محله سنگتراشها در
شهر اصفهان

سال دوم ،شماره سوم ،تابستان 1398
شکل  :10بزرگنمایی مرکز محله
سنگتراشها
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شکل  11تا  :14تصاویری از مرکز محله
سنگتراشها
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 .3جویهای آب بزرگ درون شهری را میگویند.
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پـــس از دســـتهبندی کیفیـــات محیطـــی و معرفی اجمالـــی نمونههـــای موردی ،در راس ــتای
اســـتخراج اصـــول طراحـــی یک مرکـــز محله موفق شـــهری ،به بررســـی تطبیقـــی نمونهها در 5
بعـــد زیباییشناســـی ،مورفولـــوژی ،ادراکـــی ،اجتماعـــی و عملکردی به شـــرح زیـــر پرداخته
شـــده است.

بعد زیباییشناسی
•کیفیـــت بصـــری فضـــا :از ایـــن نظـــر مرکـــز محلـــه ســـنگتراشها به دلیـــل قرارگی ــری در
تقاطـــع محور تاریخی کوچه ســـنگتراشها و مســـیر پر از ســـبزینگی مادی از یکس ــو
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شکل  :15کفسازی و جدارهسازی فاقد
جزییات و طراحی شده برای ماشین در
مرکز محله پردیس (تصویر باال) و کفسازی
با جزییات و حضور آبنما و عناصر سبز و
مادی در مرکز محله سنگتراشها (تصویر
پایین)

و همجـــواری بـــا عناصـــر تاریخ ــی مانن ــد مدرس ــه فرانس ــویها و خان هه ــای تاریخ ــی
نســـبت بـــه همتـــای خـــود در ش ــهر جدی ــد بهارس ــتان دارای برتری محس ــوس اس ــت.
محصوریـــت تعریف شـــده فضا و حضور آبنم ــا در مرکز میدانچ ــه از دیگر برتریهای
ایـــن مکان اســـت .ایـــن در حالیس ــت که مرک ــز محله پردی ــس فاق ــد محصوریت الزم
در تعریـــف فضاســـت و دیـــد به کوهه ــای جنوبی از مرکز محله و فضای س ــبز وس ــط از
نقاط مثبت آن اســـت( .توجه ب ــه محصوریت ،حصور عناصر طبیع ــی ،وجود عناصر
تاریخـــی و هویتمند)
•تناســـبات :از ایـــن لحـــاظ مرک ــز محل ــه س ــنگتراشها ب ــه دلی ــل تناس ــبات مناس ــب
عـــرض بـــه ارتفـــاع و حضور درخت ــان در طرفی ــن میدان نس ــبت به مرکز محل ــه پردیس
کـــه درختـــان در مرکز آن متمرکز ش ــدهاند دارای برتری اس ــت .گش ــادگی بی ــش از حد و
رهاشـــدگی فضا در بهارســـتان به راحتی قابل درک اس ــت( .تأ کید ب ــر رعایت اصول و
ایجاد تناســـبات مناســـب در ش ــکلدهی به فضای ش ــهری)
•جزییـــات و غنـــای حســـی :ســـنگتراشها دارای کفس ــازی طراح ــی ش ــده ،بدنههای
تاریخـــی ســـاماندهی شـــده ،م ــادی ب ــا درخت ــکاری طرفی ــن ،پنجرهه ــای چوب ــی و
آبنمـــای زیبـــا در وســـط میـــدان اس ــت .در حال ــی ک ــه در بهارس ــتان ب ــا پی ــروی از
الگوهـــای مدرنیســـتی توســـعه ،دارای پوش ــش آس ــفالتی در ک ــف مانن ــد خیابانهای
عـــادی اســـت و جدارههـــا با آجرهای معمولی س ــاخته ش ــده اس ــت .تش ــابه کالبدی
طرفین مرکز محله در بهارســـتان مش ــهود اس ــت و فاقد غنای حسی اس ــت( .استفاده
از مـــواد و مصالـــح بـــومآورد در محی ــط ،توج ــه به جزیی ــات و مقیاس انس ــانی)
•

بعد مورفولوژی
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•قطعهبندی و تراکم :مرکز محله سنگتراشها به دلیل آنکه حاصل فرآیند شکلگیری
در طی زمــان اســت و دارای قدمت تاریخی اســت ،دارای بافت ارگانیک و تراکم
متوسط میباشد .اکثر قطعات ریزدانه و خانهها دو تا سه طبقهاند .اما در بهارستان
به دلیل اینکه محالت و مراکز آنها نتیجه الگوهای واحد از پیشاندیشیده شده
ً
هستند و به صورت یکباره ایجاد شدهاند ،دارای بافت کامال هندسی و شطرنجی
و قطعات درشتدانه میباشد .به گونهای که تفاوت میان مراکز محالت به سادگی
قابل تشخیص نمیباشد و طرح هر مرکز محله مانند کپی برابر اصل محله مجاور
است .تراکم قطعات نیز در حال حاضر متوسط و پایین است( .تنوع در قطعهبندی و
مورفولوژی بافت شهری ،افزایش خوانایی محیطی)
•چگونگی ارتباط با ساختار شهری :محله سنگتراشها از طریق محور تاریخی و
سنگفرش شده سنگتراشها و خیابانهای عمود بر آن که بــرای ترافیک عبوری
محدودیت ایــجــاد میکند بــه خیابانهای اصلی طرفین متصل م ـیگــردد .امــا در
بهارستان هر محله محاط در چهار مسیر ســواره اصلی و عریض است که از چهار
طرف به مرکز محله متصل میگردند و محدودیتی برای ترافیک عبوری وجود ندارد.
(رعایت اصول سلسلهمراتب دسترسی و خدمات شهری)
•دسترسی :همانگونه که در باال ذکر شد مرکز محله پردیس به دلیل عدم محدودیت
ترافیکی ب ــرای س ــواره ،دارای دسترسی س ــواره مطلوبتری نسبت بــه مــرکــز محله
سنگتراشهاست .از لحاظ دسترسی پیاده نیز گرچه محله پردیس دارای برتری
نسبی از لحاظ بعد کمی مسافت است ،اما از نظر کیفیت مسیر در سنگتراشها
به دلیل وجود مسیر پر از سبزینگی مادی و سنگفرششدن برخی محورهای اصلی
دارای کیفیت باالتری نسبت به مرکز محله پردیس است( .توجه به پیادهمداری و
ارتقاء کیفیت فضای پیاده)
•
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محله موفق شهری با مقايسه تطبيقی دو مركز
محله مــدرن و پست مــدرن (نمونه مــوردی:
مركز محله سنگتراشها در شهر اصفهان و
مركز محله پرديس در شهر جديد بهارستان)
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شکل  :16شبکه شطرنجی و ترا کم پایین
در مرکز محله پردیس (تصویر باال) و
ساختار ارگانیک و ترا کم متوسط در محله
سنگتراشها (تصویر پایین).
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بعد ادرا کی
•خوانایـــی :عـــدم وجـــود تشـــابه کالبدی-بص ــری مس ــیرهای منته ــی ب ــه مرک ــز محله،
مجـــاورت بـــا عناصـــر شـــاخص تاریخ ــی همچ ــون مدرس ــه فرانس ــویها ،کفس ــازی
مناســـب کوچـــه ســـنگتراشها ،واقع ش ــدن در امتداد مس ــیر مادی و گش ــادگی فضا
نســـبت بـــه بافـــت همجـــوار از دالئلی اس ــت ک ــه س ــبب خوانایی بس ــیار ب ــاالی مرکز
محلـــه ســـنگتراشها شـــدهاند .در مقاب ــل تبعی ــت طراح ــی مزک ــز محل ــه از الگ ــوی
واحد و یکســـان نســـبت به محلههای همجوار ،داش ــتن بافت هندســـی و ش ــطرنجی
کش ــکل و  ...از جمل ــه دال ئ ــل ع ــدم خوانای ــی مرک ــز
یکنواخـــت ،ســـاختمانهای ی 
محلـــه پردیـــس میباشـــند .ش ــاید بت ــوان از کوه واقع ش ــده در جنوب ش ــهر ک ــه دارای
دیـــد بصـــری از درون مرکـــز محله نیز میباش ــد ،ب ــه عنوان تنه ــا نقطه مثب ــت خوانایی
در محـــات شـــهر جدیـــد بهارس ــتان یاد ک ــرد( .توجه به ح ــس ادراک و کش ــف مکان
از طریـــق شـــکلدهی بـــه نقش ــه ذهن ــی مناس ــب ب ــر اس ــاس نش ــانههای کالب ــدی و
عملکردی)
•مقیـــاس انســـانی :بـــا مقایســـه دو نمون ــه موردی ب ــه راحتی قابل درک اس ــت ک ــه گرچه
شـــکلدهی مرکـــز محلـــه پردی ــس با تالش ب ــرای ایجاد ی ــک مرک ــز کارآمد انس ــانی بوده
اســـت ،امـــا به دلیل گشـــادگی بی ــش از حد فض ــا ،ع ــدم محصوریت فضای ــی کافی،
عـــدم وجـــود مســـیرهای بـــا کیفیت پی ــاده ،ع ــدم تأمی ــن مبلم ــان الزم ،پش ــت کردن
کاربریهـــا بـــه فضـــای ســـبز پیشبین ــی ش ــده در مرک ــز ،یکنواخت ــی فض ــا و  ...فاق ــد
مقیـــاس انســـانی الزم میباشـــد .ام ــا در س ــنگتراشها ب ــه دلیل گشـــادگی مناس ــب
فضـــا در بافـــت متراکم همجوار ،محصور ی ــت الزم ،حضور عناصر طبیعی ،کفس ــازی
معابـــر ،جزییـــات بصـــری از قبی ــل پنجر هه ــای مش ــبک چوب ــی ،پیشبین ــی مبلم ــان
شـــهری-هرچند انـــدک ،-مغاز هه ــای رو ب ــه می ــدان و  ...فض ــا خودمان ــی و دارای
مقیـــاس انســـانی اســـت( .تأ کی ــد بر ش ــکلگیری خ ــرد فضاها جه ــت افزای ــش تنوع و
انعطافپذیـــری فضـــا)
•هویـــت و حس تعلق بـــه فضا :س ــنگتراشها دارای بافت همگن اجتماعی متش ــکل
از ارامنـــه میباشـــد کـــه ســـالهای س ــال در آن مش ــغول به زندگ ــی میباش ــند و روزگار
در آن میگذراننـــد .ایـــن خصیص ــه در کن ــار حف ــظ بناه ــای تاریخ ــی بج ــا مان ــده از
گذشـــته و دخـــل و تصـــرف ان ــدک در س ــاختار کالبدی باعث ش ــده که ای ــن محله از
معـــدود محلههـــای معاصـــر باش ــد ک ــه موفق ب ــه حف ــظ هویت خود ش ــده اس ــت .در
مقابـــل در مرکـــز محلـــه پردیس در ش ــهر جدید بهارس ــتان ،ب ــه دلیل باف ــت اجتماعی
ناهمگن متشـــکل از اقشـــار و فرهنگهای مختلف مهاجرت ک ــرده به آن ،یکنواخت
بـــودن ســـاختار کالبدی ،عـــدم وجود فضاه ــای واج ــد کیفیت جهت ب ــروز تعامالت
اجتماعی در مراکز محله و در س ــطح ش ــهر از جمله عواملی هس ــتند که در س ــالهای
اخیر مســـئوالن و متخصصـــان را به فکر راه ــکاری برای حل این مش ــکل انداختهاند.
(همگنـــی در بافت اجتماعی س ــاکن و توجه به ارتقاء تعام ــات اجتماعی در فضای
شهری)
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شکل  :17فقدان عناصر شاخص جهت
افزایش خوانایی و هویتبخشی به مرکز
محله پردیس (تصویر باال) و قرارگیری
در تقاطع محور تاریخی سنگتراشها و
محور طبیعی مادی در محله سنگتراشها
(تصویر پایین) که سبب افزایش خوانایی
شده است.

بعد اجتماعی
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•تنوع و سرزندگی :صاحبنظران معیارهای گونا گونی را برای سنجش سرزندگی فضاهای
شهری معرفی کردهاند .فعال بودن جداره جلویی ساختمانها به وسیله فعالیتهای
جاذب مردم ،اختالط کاربریها ،فضاهای سبز ،حق انتخاب در رفت و آمد به فضا،
نفوذپذیری کالبدی و بصری به فضا ،انعطافپذیری کالبدی ،تأمین مبلمانهای
شــهــری ،رعــایــت مقیاس انسانی و پیوستگی جــدارههــا از آن جملهاند( .دادپ ــور،
 )1388بر اســاس این معیارها و مقایسه نمونههای مــوردی میتوان گفت که مرکز
محله سنگتراشها به دلیل رعایت مقیاس انسانی ،تأمین مبلمان شهری ،اختالط
کاربریها ،برخورداری از فضای سبز و مهمتر از همه حضور پررنگ مردم در فضا نسبت
به همتای خود در شهر جدید بهارستان که فاقد غالب ویژگیهای فوق میباشد،
سرزندهتر میباشد( .تأ کید بر حضور مردم در فضای شهری و افزایش سرزندگی فضا)
•پیادهمداری :این کیفیت در سنگتراشها توسط کفسازی مناسب کوچه تاریخی
سنگتراشها ،بافت ارگانیک و محدودیت تــردد ترافیک عبوری ،مبلمان شهری
مناسب برای نشستن ،طراحی آبنما ،برخورداری از عنصر طبیعی مادی که سبب
حــظ بصر و آرام ــش خاطر مـیشــود ،مــجــاورت بــا عناصر تاریخی از جمله مدرسه
فرانسویها و کلیساها و خانههای تاریخی بیشمار در سطح محدوده تأمین شده
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شکل  :18طراحی برای ماشین و عدم
نظارت اجتماعی ساکنان در مرکز محله
پردیس (تصویر باال) و پیادهمداری و
سرزندگی در مرکز محله سنگتراشها
(تصویر پایین)

است .در مقابل در مرکز محله پردیس با اولویت دادن به حرکت اتومبیل ،عدم تأمین
مبلمان الزم برای نشستن افراد پیاده ،عدم تأمین فضاهای سایهدار در اقلیم گرم و
خشک اصفهان ،کفسازی مناسب برای حرکت سواره به جای حرکت پیاده و  ...این
کیفیت به وضوع نادیده گرفته شده است( .اولویت بر حرکت و درک فضا بر اساس
سرعت پیاده )
•امنیت و نظارت اجتماعی :سنگتراشها محلهای ارامنهنشین است که ساکنان آن
سالهای سال در آن زندگی کردهاند و در سطح مرکز محله با هم تعامالت اجتماعی
داشتهاند .بدنههای طرفین مرکز محله به صورت مشرف بر آن ساخته شدهاند .در
ً
حالیکه در بهارستان اهالی متشکل از مهاجرانی از سرتاسر کشور بوده که معموال
یکدیگر را نمیشناسند .فضای سبز وسیع مرکز محله خــود فرصتی بــرای انجام
اقدامات مجرمانه اســت .بافت شطرنجی محله امکان نظارت نیروهای انتظامی
را بر آن مشکل نموده و فرصتهای فرار را در اختیار مجرمان قرار میدهد .اما نکته
قابل توجه در هر دو مرکز عدم وجود کاربریهای 24ساعته و تأمین روشنایی کافی
در شب است که فرصتهای بروز جرم را افزایش میدهد .شاید این مسئله در محله
سنگتراشها به دلیل برخورداری از بافت ارگانیک بیشتر حائز اهمیت باشد( .تأ کید
بر نظارت اجتماعی بر فضای شهری و افزایش امنیت محیطی)

بعد عملکردی

نوید جهدی ،مهدی ساشورپور
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•اختالط کاربری :با بررسی هر دو مرکز مشخص شد که هر دو فاقد کاربریهای مختلط
مناسب در جدارههای مرکز محله میباشند .در جداره مرکز محله سنگتراشها با
وجود چندین مغازه با کاربریهایی چون نانوایی ،سوپرمارکت ،کافیشاپ ،قصابی
و  ...جدارههای با کاربری مسکونی در طرفین قابل مشاهده است .هرچند که مرکز
ً
محله با این وجود نسبتا موفق بوده و از سرزندگی کافی برخوردار است .در مرکز محله
ً
پردیس علیرغم جانمایی کاربریهایی چون مدرسه ،مسجد که بعضا فراتر از نیاز
اهالی بوده و به همین دلیل اجرانشده یا متروکه باقی ماندهاند ،سایر کاربریها به دلیل
عدم توفیق اقتصادی یا خیلی زود دچار تغییر شده یا برای همیشه بسته ماندهاند و
به همین دلیل در تمامی مرکز محلههای بهارستان ازجمله مرکز محله پردیس شاهد
مغازههای فــراوان با کرکرههای پایین کشیده در تمامی ساعات روز هستیم .سایر
ً
کاربریهای پیشبینی شده نیز عموما سوپرمارکتها را شامل میشوند( .تأ کید بر رفع
نیازهای روزانه سا کنین و کاهش سفر درون شهری)
•نفوذپذیری :از این نظر مرکز محله پردیس به دلیل برخورداری از بافت شطرنجی و
محصوریت کم فضا دارای نفوذپذیری کالبدی و بصری بیشتری نسبت به مرکز محله
سنگتراشها میباشد .اما با توجه به مسکونی بودن محدودههای مورد بررسی شاید
بتوان میزان نفوذپذیری مطلوب را کمی بیشتر از نفوذپذیری سنگتراشها و کمی
کمتر از مرکز محله پردیس ارزیابی کرد که نه به عنوان مانعی برای حضور در فضا تلقی
شود و نه سبب از بین رفتن محصوریت و عدم خوانایی مرکز محله شود( .تأ کید بر
ایجاد حد مناسب از میزان نفوذپذیری در بافت شهری)
•ایمنی :منظور از ایمنی ،ایمنی حرکت فرد پیاده در برابر حرکت سواره میباشد که با
توجه به و محدودیتهای حرکت سواره در مرکز محله سنگتراشها بواسطه کفسازی
و بافت ارگانیک از یکسو و آزادی حرکت سواره به دلیل فقدان مانع برای حرکت و
وجود راههای میانبر فراوان در مرکز محله پردیس در دیگر سو ،میتوان گفت که فرد
پیاده در مرکز محله سنگتراشها از ایمنی بیشتر برخوردار است( .توجه بر ایمنی و
افزایش امکان تردد امن پیاده)
•
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شکل  :19عدم محدودیت دسترسی برای
خودرو و فقدان کاربریهای فعال در مرکز
محله پردیس (تصویر باال) و استفاده از
سنگفرش و عرض کم جهت محدود کردن
حرکت سواره و کاربریهای فعال و جاذب
جمعیت در مرکز محله سنگتراشها
(تصویر پایین)
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بـــا توجه بـــه مطالعات صـــورت پذیرفت ــه و بررس ــی تطبیقی دو مرک ــز محله پردیس ب ــه عنوان
مرکـــز محلـــه منطبق با اصـــول تفکر مدرنیس ــم و محل ــه س ــنگتراشها به عن ــوان مرکز محله
یت ــوان نتایج حاص ــل از این مقایس ــه را در
منطبـــق با اصول شهرســـازی پســـت مدرنیس ــم م 
جدول شـــماره  4جمعبنـــدی نمود.
کیفیت محیطی مطلوب

فقدان محصوریت فضایی الزم ،دید
کیفیت بصری فضا
به کوههای جنوبی

جدول  :4نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی
دو مرکز محله پردیس و سنگتراشها
زیباییشناسی

تناسبات

گشادگی بیش از حد و رهاشدگی فضا
(عدم رعایت تناسبات)

جزییات و غنای
حسی

عدم وجود جزییات در کف (پوشش
آسفالتی) ،جدارههای یکشکل و
با مصالح یکسان (آجرنما) و فاقد
غنای حسی

قطعهبندی و
ترا کم

بافت هندسی و شطرنجی با ترا کم
پایین -قطعات درشتدانه
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چگونگی ارتباط با ارتباط بدون محدودیت از طرفین به
بافت شطرنجی اطراف
ساختار شهری

ادرا کی
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دسترسی

دسترسی مناسب سواره به دلیل بافت
شطرنجی

خوانایی

طراحی بر اساس الگوی یکسان با
محلههای مجاور و فقدان عناصر
نشانهای دالئلی بر عدم خوانایی مرکز
محلهاند.

مقیاس انسانی

عدم وجود محصوریت فضایی،
عدم تأمین مبلمان الزم ،عدم وجود
مسیرهای پیاده با کیفیت ،عدم
محدودیت در تردد خودرو و (...عدم
برخورداری از مقیاس انسانی)

هویت و حس
تعلق به فضا

بافت اجتماعی ناهمگن متشکل از
مهاجران از سراسر کشور ،یکنواخت
بودن ساختار کالبدی ،عدم بروز
تعامالت اجتماعی و (...فقدان هویت
یا بیهویتی)

تنوع و سرزندگی
اجتماعی

پیادهمداری
امنیت و نظارت
اجتماعی
اختالط کاربری

عملکردی
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مرکز محله پردیس
(مدرن)

نفوذپذیری
ایمنی

عدم حضور مردم و بروز تعامالت
اجتماعی در مرکز محله
اولویت با ماشین از تمامی ابعاد و عدم
تناسب کالبد با حرکت پیاده
عدم وجود امنیت بدلیل بافت
شطرنجی ،کاربریهای غیر فعال،
فقدان بازشو به فضای مرکز محله،
مقیاس بزرگ فضا
کاربریهای غیر فعال علیرغم
پیشبینی اختالط کاربری در طراحی
نفوذپذیری باالی کالبدی و بصری به
دلیل برخورداری از بافت شطرنجی
عدم محدودیت در حرکت سواره و
ایمنی پایین فرد پیاده در برابر پیاده

مرکز محله سنگتراشها
(پست مدرن)
محصوریت تعریف شده ،حضور
مادی ،همجواری با عناصر تاریخی
مانند مدرسه فرانسویها ،حضور
آبنما
محصوریت الزم (رعایت تناسبات)
تعریف فضا با استفاده مناسب از
سنگفرش در کف ،حضور مادی
و سبزینگی ،پنجرههای چوبی،
آبنمای وسط مرکز محله که باعث
غنای حسی مرکز محله شدهاند.
بافت ارگانیک با تراکم متوسط رو به
باال -قطعات ریزدانه
ارتباط محدود و از طریق خیابانهای
کمعرض و سنگفرششده به ساختار
شهر
دسترسی محدودتر و با کیفیتتر
نسبت به پردیس
عدم استفاده از الگوی شطرنجی،
واقع شدن در تقاطع محور تاریخی
سنگتراشها و مادی ،همجواری
با عناصر نشانهای مانند مدرسه
فرانسویها و  ...همگی از دالئل
خوانایی این مرکز محلهاند.
محصوریت فضایی تعریف شده،
مسیرهای پیاده با کیفیت،
محدودیت تردد خودرو بواسطه
سنگفرش و عرض کم معابر،
پیشبینی مبلمان شهری و
برخورداری از آبنمای وسط مرکز
محله و (...مقیاس انسانی)
بافت اجتماعی همگن متشکل از
ارامنه ،بروز تعامالت اجتماعی در
فضای مرکزمحله ،ساختار ارگانیک
و عناصر شاخص در ساختار محله،
عناصر معماری با قدمت و تاریخی
(هویت)
حضور اقشار گوناگون با سنین
مختلف در مرکز محله (سرزندگی)
اولویت با پیاده و تناسب بافت و
کاربریها با حرکت پیاده
کوچک مقیاس بودن فضا ،بروز
تعامالت اجتماعی و حضور مردم
در فضا ،کاربریهای  24ساعته،
بازشوهای به سمت مرکز محله
(امنیت و نظارت اجتماعی)
کاربریهای فعال و برخورداری از
اختالط نسبی کاربری
نفوذپذیری پایین در هر دو جنبه
کالبدی و بصری
محدودیت حرکت سواره و ایمنی
مناسب فرد پیاده در برابر سواره

ارائه اصول طراحی یک مرکز محله موفق شهری
بـــا توجـــه بـــه مطالعـــه و بررســـی مبانی نظـــری اصـــول مـــدون در دو تفکر مدرنیســـم و پس ــت
مدرنیســـم و همچنیـــن شـــناخت و تجزیـــه و تحلیـــل دو مرکـــز محلـــه مـــدرن و پســـت مدرن
پردیـــس و ســـنگتراشها و تطبیق و مقایســـه این دو مرکـــز محله میتـــوان کیفیات محیطی
مـــورد نظـــر جهت ایجاد یک مرکز محله موفق شـــهری را به صورت زیر خالصه و دســـتهبندی
نمـــود .در جـــدول ذیـــل ضمن اشـــاره بـــه ابعـــاد اصلـــی و مولفههـــای ارتقاء کیفیـــت محیط
بـــه برخـــی اقدامـــات و مصادیـــق عملی بهکار بـــرده شـــده در محلههای مـــورد نظر نیز اش ــاره
گردیـــده اســـت( .جدول )5
بعد

مولفههای
کیفی
اختالط کاربری

عملکردی

نفوذپذیری

ایمنی

اجتماعی

پیادهمداری

امنیت و نظارت
اجتماعی
قطعهبندی و
ترا کم

دسترسی

زیباییشناسی

کیفیت بصری
فضا
تناسبات
جزییات و
غنای حسی

خوانایی
ادرا کی

مقیاس انسانی
هویت و حس
تعلق به فضا

جدول  :5اصول طراحی یک مرکز محله
موفق شهری
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ارتباط با
ساختار شهری

پیشبینی کاربریهای مورد نیاز در مقیاس محلی که بهصورت  24ساعته به
فعالیت بپردازند( .انتخاب فعالیتهای کم سر و صدا و فعال مانند سوپرمارکت،
روزنامهفروشی و )...
امکان نفوذپذیری بصری و کالبدی به مرکز محله ،به گونهای که باعث از بین
رفتن محصوریت فضایی نشود.
سنگفرش کردن خیابانهای منتهی به مرکز محله برای کاهش سرعت خودرو و
کاهش ترافیک عبوری ،جلوگیری از پارک خودرو در فضای مرکز محله و پیشبینی
فضاهای پارک خودرو قبل از رسیدن به فضا ،پیشبینی مسیرهای پیاده مجزا
از مسیر خودرو ،پرهیز از کاربرد مسیرهای تودرتو در اطراف مرکز محله که فرصت
استفاده از معابر بهعنوان راه میانبر را فراهم آورد.
تأمین مبلمان شهری مناسب ،اختالط کاربریها ،نفوذپذیری و دسترسی مناسب
به فضا ،جدارههای فعال در روز و شب ،استفاده از عناصر طبیعی مانند آب و
سبزینگی و پیادهمداری
تأمین آسایش اقلیمی ،کفسازی ،طراحی محورهای پیاده منتهی به مرکز محله،
استفاده از عناصر طبیعی و درختان در طراحی فضاها ،ایمنی حرکت پیاده در برابر
سواره ،پرهیز از بدنههای یکنواخت و درشتدانه در طراحی فضاها
قابل پیشبینی بودن کالبد فضا در حین جلوگیری از یکنواخت شدن آن ،جلوگیری
از ایجاد گوشههای پنهان ،نورپردازی مناسب در شب و اهمیت به فضای شب
مانند روز ،ایجاد ساختمانهای مشرف به فضا ،ایجاد فضا و فرصتهای بروز
تعامالت اجتماعی جهت افزایش سطح آ گاهی ساکنان نسبت به هم ،جلوگیری از
ایجاد فضاهای وسیع و درشتدانه که نظارت و کنترل بر آنها مشکل باشد.
پرهیز از ایجاد قطعات درشتدانه در اطراف مرکز محله ،رابطه تعریف شده ترا کم
ساختمانی با محصوریت فضا و تعریف شدگی فضا
ارتباط تعریف شده با سایر مراکز محالت و مراکز شهری ،ارتباط تعریف شده با
خیابانهای اصلی اطراف ،پیشبینی ابعاد مناسب محل اتصال راههای اطراف به
فضای مرکز محله
تأمین دسترسی سواره مناسب و تعریف شده ،طراحی مسیرهای دسترسی پیاده با
کیفیت پیادهمداری ،پیشبینی فاصله مناسب برای پارک خودرو در اطراف مرکز
محله ،فاصله مناسب با خیابانهای اصلی برای دسترسی به حمل و نقل همگانی
استفاده از عناصر طبیعی مانند آب و سبزینگی در طراحی فضا ،جدارهسازی و
کفسازی مرکز محله ،محصوریت مناسب برای پرهیز از رهاشدگی و خفگی فضایی،
دقت در انتخاب مصالح
توجه به تناسبات مرتبط با محصوریت ،تناسب بازشوها نسبت به فضا
استفاده از اختالف سطح در تعریف فضاها ،استفاده از جزییات در کفسازی،
استفاده از عناصر طبیعی مانند آبنما و درختکاری در فضا ،استفاده از خلل و فرج
در جدارهسازی ،پرهیز از استفاده از الگوهای یکسان ساخت و ساز ،هماهنگی در
استفاده از مصالح در عین تنوع
تعریف مناسب توده و فضا ،پرهیز از کاربست الگوی یکسان با محلههای مجاور،
استفاده از عناصر شاخص موجود در مجاورت فضا از جمله ساختمانهای دارای
کیفیت خاص ،استفاده از کفسازی و جدارهسازی برای ایجاد تمایز بصری و افزایش
خوانایی ،ایجاد نفوذپذیری بصری به نشانههای اطراف.
ایجاد محصوریت مناسب در تعریف فضای مرکز محله ،پرهیز از گشادگی بیش از
حد در تعریف فضای مرکز محله ،طراحی فضا بر اساس ادراک انسان.
ایجاد فضاهای شهر در مراکز محلی برای بروز تعامالت اجتماعی ،حفظ بناهای
تاریخی ،پرهیز از الگوی واحد در طراحی مراکز محلی ،استفاده از مشارکت مردمی
در طراحی فضا

نوید جهدی ،مهدی ساشورپور
صص 71-49
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تنوع و
سرزندگی

راهکارها و مصادیق عملی

شناسايی و تدوين اصــول طراحی يک مركز
محله موفق شهری با مقايسه تطبيقی دو مركز
محله مــدرن و پست مــدرن (نمونه مــوردی:
مركز محله سنگتراشها در شهر اصفهان و
مركز محله پرديس در شهر جديد بهارستان)
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نتیجهگیری
پیروی از الگوهای مدرنیســـتی توســـعه در ایران بدلیل عدم توجه به بس ــتر اجتماعی ،هویتی
و فرهنگـــی حاصلـــی جز گسســـت تاریخ ــی و تن ــزل کیفیت زندگ ــی اجتماعی ش ــهرها را در
پی نداشـــته اســـت .ایـــن تنزل کیفی در س ــطح مرا ک ــز محلهای ک ــه از مهمتری ــن واحدهای
کالبدی-فرهنگـــی شـــهرها میباشـــد ب ــه وض ــوح مش ــهود اس ــت .در نوش ــتار حاض ــر ضمن
بررســـی دو تفکر مدرنیســـم و پســـت مدرنیس ــم و تدوین اصول شهرس ــازی هر ی ــک از این دو
رویکـــرد و بررســـی دو مرکز محله شـــکل یافته بر پایه ای ــن اصول ،به ارائ ــه راهکارهای طراحی
مراکز محلهای موفق شـــهری پرداخته ش ــده اس ــت .نتای ــج حاصل از این پژوه ــش بیانگر آن
اســـت کـــه علیرغم گســـترش تفکر مدرنیس ــم در ش ــکلگیری بس ــیاری از بافته ــای جدید
شـــهری میـــزان موفقیت این بافتهای ش ــهری به دلیل ع ــدم توجه به بس ــتر فرهنگی جاری
در متـــن جامعـــه ســـاکن در آن بســـیار کم و نامحس ــوس میباش ــد .لیکن تأ کید تفکر پس ــت
مدرنیســـم بـــر اصولی چون توجه به تاریخ ،رش ــد و توس ــعه بافتهای ش ــهری در طول زمان و
بســـته بـــه نیازهای روز ســـا کنین منجر به ش ــکلگیری مجموعههای ش ــهری مناسـ ـبتری از
لحـــاظ ســـاختار کالبدی و اجتماع ــی گردیده اس ــت .اثبات ل ــزوم توجه به ای ــن مولفههای
کیفـــی در بهبـــود شـــاخصههای کیف ــی مح ــات و مرا ک ــز ش ــهری در بررس ــی دو مرک ــز محله
مدنظـــر واقـــع گردیـــده اســـت .این بررس ــی نش ــانگر آن اس ــت که مرک ــز محله س ــنگتراشها
بدلیـــل توجـــه به برخـــی معیارهای کیفی منطبق بر اصول پس ــت مدرنیس ــم از جمله توجه به
مقیـــاس انســـانی و تأ کید بـــر پیادهمداری ،کار ب ــری مختلط و رف ــع نیازهای روزمره ش ــهری،
انســـجام جمعیتـــی و فرهنگـــی ،تأمی ــن امنی ــت و ایمن ــی در درون فضای ش ــهری ،توجه به
ابعـــاد زیباییشناســـی محیـــط ،توجه ب ــه عناصر طبیع ــی در فضای ش ــهری ،رعایت اصول
سلســـلهمراتب ســـاختار شـــهری و حف ــظ عناص ــر هویتمند کالب ــدی و اجتماع ــی از لحاظ
مولفههای ســـنجش کیفیت محیط ش ــهری از موقعیت برتری نس ــبت به مرکز محله پردیس
یت ــوان اصول
برخـــوردار اســـت .لـــذا بطور کلی بـــا توجه ب ــه نتایج حاص ــل از ای ــن پژوهش م 
طراحـــی مراکـــز موفق شـــهری را در ابعاد زیباییشناس ــی ،مورفول ــوژی ،ادرا ک ــی ،اجتماعی و
عملکردی و بر اســـاس اصول تفکر پس ــت مدرنیس ــم تقس ــیمبندی نمود .لیک ــن راهکارهای
ارائـــه شـــده با توجه به شـــرایط اقلیمی ،محیط ــی و کالبدی متف ــاوت میتوان ــد تغییر نمایند
کـــه در این خصوص شـــناخت واقعی ــت طبیعی ،کالب ــدی ،اجتماعی و فرهنگ ــی موجود و
جـــاری در بافت شـــهری از اهمیـــت ویژهای برخوردار اس ــت.
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