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  :چكيده
.  خود خارج كننـد   1گرفته تا علوم را از انزواي شناخت شناسيك       صورت  ي  يها، تالش ي علم  گوناگون هاي در عرصه  اًاخير     

 نيز با توجه به تحـوالت   شهرسازي .   هابيشتر سرگرم مناسبات دروني خود هستند تا دريافت واقعيت  مختلف علوم چرا كه 
ايش بـه   بـسياري از مـردم گـر       يامروزدر شهرسازي    . و علمي اخير، دستخوش تحوالت بنيادين شده است        ، فلسفي فكري

دانند، در حـالي  اي از ظهور مجدد حكمت شهودي كهن مي    بسياري اين پديده را نشانه    . درنخدمات شهري مدرن و سنتي دا     
 يهـاي بيرون از اين دو تحليل ديـدگاه  .كنندكه بسياري آن را جرياني كاذب و ناشي از برخي انحرافات فرهنگي، ارزيابي مي          

در ايـن مقالـه سـعي شـده تـاثير           . كنـد مـي  ي قهقرايي و نه بي اهميت و انفعالي تلقي        وجود دارد كه اين پديده را نه مسير       
مـورد بررسـي قـرار     )1535-1778( اش يعني اصفهان دوران صفويهفرهنگ ايراني در زمان وبستر مكان در تجسد كالبدي      

   2.گيردگيري كالبد شهر مورد بررسي قرار شكل ، و نقش عوامل فرهنگي درادهد
  
  
  

  كالبد شهر، فرهنگ ملي، فرهنگ مدرن، فرهنگ مذهبي :اژه هاكليد و
  
ي شهرسازيااستاديار، دكتر*   

Email: fereshteh.habib@emu.edu.tr  
Email: fhabib@ciu.edu.tr 
Email:fereshteh_habib@yahoo.com 
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  مقدمه
           دهـد در آن واحـد در        فرصـت مـي     وي گـذارد، بـه   امكان انتخابي گسترده در اختيـار انـسان مـي          هاارتباط متقابل همه فرهنگ     
هـا از هـم جـدا نيـستند و     به عالوه ، همانطور كه در الگوي تحقيقات علمي، در عين آن كه پديـده   . ون حاضر باشد  هاي گوناگ حيطه

هـاي گونـاگون يـك پديـده را بـه تفـصيل و در جزئيـات        ، ناچاريم برداشتي تقليلي اتخاذ كنيم تا جنبهانداي وسيع جزئي از مجموعه  
نخست فرهنگ خـاص و متمـايزي را كـه از آن خـود              . گونه عمليات مقارن انجام دهيم    دريابيم، در حيطه فرهنگي نيز ناگزيريم دو        

توانيم اين فرهنگ را در قلمرويي بيكران جاي دهيم، قلمروي كه در آن همه فرهنگ ها                 و آن گاه به هر طريق كه مي        شناختهاست  
  . اي جمعي بيافرينند كه از آن كل بشريت استآميزند تا حافظهمي در هم

 هر ساختار معنايي كه در آن معناي مستقيم، اوليه و تحت اللفظ، نشان از وجود معناي ديگري دارد كـه غيـر مـستقيم، ثانويـه و               
هايي رمزگشايي گفته  3ريكور.  ساختاري نمادين است      واجد مجازي است و تنها با دستيابي به معناي نخستين قابل درك خواهد بود،            

 تفـسير يكـي از كارهـاي تفكـر اسـت            ":كند  چنين تعريف مي  ) يعني در واقع عمل تفسير را       ( انه دارند   را كه معناي دوگانه يا چندگ     

پس نماد و . )1974ريكور،( "مشتمل بر رمزگشايي معناي نهفته در معناي آشكار، و گستردن سطوح معنايي مستتر در معناي تحتاللفظ               
       تـوان بـه   هـاي نمـادين را مـي    معناي پنهان گفتـه .شته باشد تفسير هم هستاند، هر جا كه معناهاي متعدد وجود دا بسته تفسير هم 

يابـد، شـاعر در     ها و اعتقـادات در مـي      عالم الهيات اين معناي نهان را از وراي مراسم ديني، اسطوره          . هاي گوناگون تفسير كرد   شيوه
هر شيوه هستي، وجه انكشاف خـود را دارد و هـر    يد واي از درك و فهم، با زبان خود سخن مي گوهر حيطه .فرافكني تخيل خالق

  .شناختي به كليد تفسير خاص خود آراسته است
هاي فرهنگي دوره خود           زبان شهرسازي بخش قديمي اصفهان يعني مجموعه نقش جهان، مانند زبان هر اثر هنري ديگر، پيام               

اي در گذشـته نيـست،      بديهي است قصد اين نوشتار آرماني كـردن دوره        . كنددهد، يعني مقوالت فرهنگي را نمادين مي      را انتقال مي  
هـاي فراوانـي نيـز وجـود داشـته          كج تابي . اي كه از آن نام برده شد      هر چند در دوره   . بلكه هدف آموختن از گذشته براي آينده است       

ها به ايجاد فرهنگ نويني از      از عرصه مشخصه بزرگ اين دوره نوجويي و نوخواهي نظام فرهنگي بود تا آن جا كه در بسياري                 . است
  . شعور اجتماعي، ادراك فضايي و فهم ارزش هاي هنري توفيق يافته است

اجتماعي و آزادانديـشي، زمينـه بـسيار مـستعدي بـراي شـكوفايي               /سياسي دوره ميانه حكومت صفوي به دليل پايگاه مقتدر                
يابد و نوآوري يعنـي بـدعت گـذاري، نـه     دانستند كه هنر با نوآوري معنا مي     مي كآنان ني . استعداد هنرمندان و صنعتگران فراهم شد     

  .هر صدايي در روح ما برخاسته از آگاهي و به عبارت ديگر فرهنگي خاص است. تكرار و تقليد گذشته
                 ،دست آورد گرانقدر توسعه شـهري اصـفهان بـا سـازمان دهـي فـضاي بـاز چـون مفـصل پيونـد بخـش كهـن و بخـش نـو                                      

           و خلـق شـاهكارهاي معمـاري چـون پـل خواجـو، سـي و سـه پـل،                    ) مجموعه شهري عظيم ميدان نقش جهان و محور چهارباغ          (
هاي بسياري در پذيرش نوآوري و      هاي وابسته به آن قابليت    اي حاصل شد كه نظام مديريت و سازمان       مسجد شيخ لطف اهللا در دوره     

 . اث ارزشمندي از هنر معماري و شهرسازي نشان دادندفراهم كردن مير
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  عوامل موثر در شكل گيري كالبد شهر اصفهان در دوره صفويه

 كه منبعـث از فرهنـگ ايرانـي كـه           نكته در طراحي شهري اين دوره زبان مجازي و رمزي معناي دروني آن است،             مهمترين          

در تحليل مباني طراحي شهري اين دوره غالب مطالعات انجـام شـده، بررسـي               . شدبااست مي  – ملي، مذهبي ، مدرن      -آميزه اي از  
اردالن و بختيار،  يا مالحظات زيباشناسانه بر كالبد بوده مانند پل اليور و آشي هارا ،  يـا                      تاثير مذهب بر كالبد بوده مانند نصر،       صرفاً

اينان معتقدند كه مباني طراحي را بايـد   .دهند قوم ايراني نشان مياي به موضوع بوده و مباني طراحي را در اساطيرديدگاهي اسطوره 
ديدگاه پوپ و پيـروانش نيـز مبنـاي همـه هنرهـاي             . شريعتي، حبيبي، بهار   مانند،.در الگو يا الگوهاي كهن قوم ايراني جستجو كرد          

ي كه كهن الگوي آن در الهوت بـوده و يـا            گيرد انديشه بازسازي بهشت ، به مفهوم      ايراني كه معماري و شهرسازي را نيز در بر مي         
  . كنندصرفا عملكردي، تحليل مي

نگريم و با توجه به رويكردي كه نـسبت  در اين پژوهش به مبناي طراحي شهري در دوره مورد بحث از دريچه فرهنگي آن مي              
 مباني طراحي شهري دوره را بازتابي از اين         4ديده) نوگرا(، ومدرن   ) سنت( ، مذهبي )محلي( اي از ملي  به فرهنگ ايراني كه آنرا آميزه     

 چرا كه، ما به يمن قوه نقد وتامل نسبت به خود كه آن را مديون هويت و فرهنگ مدرن خويشيم، بـا جهـان معاصـر                           ؛فرهنگ يافته 
طبيعي، كالبد شـهر را   لذا در اين حيطه، پس از  چالش در اوضاع اقتصادي و اجتماعي و     ،كنيمشويم و ارتباط برقرار مي    هماهنگ مي 

           تـر صـورت   سـت، منطقـي    ا شرايط جغرافيايي چـون قابـل نقـد علـم          كالبد در ارتباط با محيط  و       چالش. نمائيمبه ايجاز توصيف مي   
  . پذيردپذيرد، ولي سر فضاي فرهنگي بدون دل دادن به داستان معنويت و تجريد آن صورت نميمي
     

  ياجتماع    اوضاع تاريخي و

اين دوران همزمان با گذار از دوران خاموشي به عصر روشـنگري در تمـدن غـرب اسـت و همچنـين دوران كالسـيك                         •
 ).  ميالدي1535-1778(عثماني 

 . وردآتوان دوران تجديد سازماندهي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران به حساب اين دوره را مي •
  

  فرهنگ و جهان بيني 

  .)1380،  شايگان؛ و1374 كربن،( هاي معادشناختي دين زرتشت در متافيزيك شيعي ايراني راه يافته استورهبخش بزرگي از اسط •

          اي كه در جهان شناسي مزدايي بـه اسـتحاله نهـايي و پاكـسازي كامـل جهـان خـتم                     اعتقاد به دياره دوازده هزار ساله      •
و ) زرتـشت آينـده  ( سوشـيانت  امـام غايـب نيـز همچـون    . كـرد مـي ، ايرانيان را آماده پذيرش چنين انديشه اي        شودمي

              ، اين قهرمان قائم به قيامـت در شـاه نامـه، در ايـن جهـان محجـوب و مـستور، امـا در جـايي ديگـر حاضـر                               كيخسرو
  . )1376بهار،( است

د تجربـه و احـساس كـرد، دسـت     مضمون عميق اين پيام يعني استحاله آخر زمان، كه ذهنيت ايراني آن را با تمام وجو            •
  .نخورده باقي مانده است
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 زمينه ساز ظهور بينش اصالت وجودي شـد         ،پيوند عرفان ابن عربي با حكمت اشراق سهروردي و تامالت عرفاني تشيع            •
  . )1380وشايگان،1361كربن،( به اوج كمال رسانيد )ه.قرن دهم و يازدهم (كه صدراي شيرازي آن را در مكتب اصفهان 

 افالطونيان، نجوم مذهبي، علم تاويل و اسـتحاالت       -ت صفوي با تكيه بر اصول مذهب شيعه، تصوف، عرفان، نو          حكوم •
ايـن مكتـب در آن دوران در سرتاسـر عـراق و              .موفق  شد قدرتي گسترده در منطقه بدسـت آورد          تمثيلي دين زرتشتي  

   .نام گرفت )1974اورسل ، ( فهان مكتب اصهند كه ارتباط قوي با ايران داشتند پراكنده شد و سوريه و

 . فرهنگ ملي در چهار چوب مذهبي كه متاثر از دنياي مدرن آن دوران بود، دوباره متولد شد •
  

  اصول اعتقادات

 . هم هندسي و رياضي هرمنوتيك، هم شاعرانه و تاويل و اعتقاد به علم:5زبان رمزي

          تمرار بـين خـدا وجهـان، كـه باجملـه شـهادت،             اسـ .  حكمت وحـدت وجـود پايـه متافيزيـك صـوفي سـت             :6وحدت وجود  

 ."خدا يكي ست: بگو"بمعناي هيچ حقيقتي جز حقيقت مطلق وجود ندارد، و آيه،. گردد تعريف مي"الاله اال اهللا"

 )1تصوير شماره  (.باشدهاي مختلف مي معتقد به سلسله مراتبي از جهانشناسيجهاناين نوع  :7عالم كبير و عالم صغير 

  
  

                         

 نگارنده:                                          مأخذ                               عالم كبير و عامل صغير              -1تصوير شماره 

       گـري مـنعكس    و در هـر يـك دي  ،انـد جهان صغير و كبير همچون دو آينه روبه روي يكديگر قرار گرفتـه       : 8انسان كامل  

در آن جمع آمده    "مثالها" است و همه     "نخستين صادر شده ازخدا   " در اعتقاد فيلون كه      "كلمه"افالطون و "مثل  ". شودمي
 .است

 . است جوهره همه چيز راهي است براي رسيدن به حقيقت ريشه و )ذكر (:9اسماء و صفات الهي 

آورد بعبارت ديگر از شكل رمزي  را از الهوت به ناسوت مي آفرينش راهيست كه مخلوقات   :10آفرينش و جهانشناسي   

 )2تصوير شماره  (دنيا آينه ايست. به شكل موجود يا از شكل ذهني به شكل عيني 

 عالم صغير                                     
  مقام حقيقت -1
 قام روحم -2
 مقام قلب -3
 مقام حواس -4
  مقام جسم -5

  عالم كبير                     
  ذات الهي: عالم هاهوت -1
 سرشت الهي: عالم الهوت -2
 كهن الگوها: عالم جبروت -3
 نمادها: عالم ملكوت -4
  طبيعت انسان: عالم ناسوت -5

   عالــم كبيــر                                  عالــم صغيــر                                              
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  نگارنده:              مأخذ                                                    آفرينش و جهانشناسي                                  -2تصوير شماره          

 

 . دانند به صورت تصفيه تدريجي قلب و وصول به فضايلي روحاني مي وصال را عموماً:11وصال  

  
 نگارنده: مأخذ                                                                                          وصال              -3                    تصوير شماره 

هايي هـستند كـه     و شرايع الهي همه راه    . سازدباور براين است كه هر پيغمبر كلمه ايست كه زبان الهي را مي             :وحدت اديان  

 .رسندبه يك مقصد مي

  چراگاه غزاالن است و صومعه راهبان، : قلب من گنجايش هر صورتي را پيدا كرده است"                   
      بتخانه اصنام است و كعبه حاجيان و الواح تورات و كتاب قرآن                

  .") ابن عربي( راهي كه نافه عشق برود، همان دين من است و ايمان من:                     من پيرو دين عشقم
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  ادراك شهري و تاثير فرهنگ بر كالبد

مذهبي، با تجلي جهان بينـي متكـي بـر اسـتحاالت تمثيلـي                ملي و  به اختصار در دو نمودار ذيل كه در يكي استحاله فرهنگ                 
  در تجـسد كالبـدي آن يعنـي كالبـد شـهر            )كربن، رضي، شايگان، بختيـار    (متافيزيك شيعه، زرتشتي، نوافالطونيان و نجوم مذهبي      

  )2نمودار شماره ( .شودكالبدي آن يعني كالبد شهر نمايش داده مي  و در ديگري فرهنگ نوگرادر تجسد)1نمودار شماره (
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

           آفرينش و   عالم كبير و عالم صغير  وحدت وجود  )تأويل(رمزي زبان
  جهان شناسي

  
  انسان كامل

  
درشكل 
در شكل     هندسي

  رمانتيك
نشاني از خدا  يا عالم 

بين عالم عالم مثال رابطي   صغير
    مادي و عالم مجردات

  زبان شكلي از زندگي
   بيان زندگي اسوره

  

خدا موبد، خدا شاه، 
  خشتر كدخدا

كليت به عنوان واحد 
كند و نشان مي عمل

دهنده هويتي به هم 
  .پيوسته است

آفرينش نظير كاركرد ذهن 
انسان در نحوه تبديل 
عينيت به ذهنيت يا 
ساختن اثر هنري يا 

اسطوره و زبان است، يعني 
مخلوقات، نمادها و كلمات 
از دنياي الهي به دنياي 

  .شوند مي انساني منتقل
  

رهبر معنوي به عنوان 
مرشد كامل، سايه خدا 

  بر زمين
كليت شهرسازي به 
عنوان يك منظومه 

گردد، ابل بررسي ميق
  اي از نمادهامنظومه

زبان بصري شايد حتي 
دقيق تر و عميق تر از 

  زبان كالمي

در ) عالم صغير(هر جزء 
عالم (موقعيت ديگر كلي 

  .دهدرا تشكيل مي) كبير

مخلوقات به دنبال رجعت 
  .به مبدأ هستند

 ييك زمينه در حالت
تر، خود به عنوان جامع

شكلي از يك زمينه 
  .ددگرمطرح مي

تقليل ماده و افزايش روح، 
اي است كه هر بنا واژه  تقليل توده و افزايش فضا

معناي آن را در گزاره 
كند يا به عبارتي تعيين مي

ديگر نظام دروني بين 
واژگان است كه معناي آن 

  .كندرا تعيين مي

ها و ها، شكلرنگ
مصالح حس وحدت را 

  .كنندالقا مي

 چه در مقياس عالم صغير
شهر، روستا، محله، ميدان، 
ميدانچه و گذر و چه در 
مقياس خانه پرتوي از 

  .عالم كبير است

تبديل ملوك الطوايفي 
در اقطاع به تيولداري 
قاهر و متمركز دولتي 

دولتي كه عمالً در (
وجود سلطان صفوي 

. يابديا مرشد تجلي مي
مديريت اصناف، 

خدمات، كشاورزي، 
تجاري، صنعتي، 

تي از عمومي، امني
وظايف دولت كه در 
  ).مرشد متجلي است

تدوين زباني فني تكوين و 
با اصولي روشن اين نظام 
ما را به اصل نظام هدايت 

  .كندمي

اين محبت ما را به 
بحث كليت هدايت 

  .كندمي

اين محبت تأكيد بر كليت 
شهرسازي و نظام موجود 
در اين كليت در جهت 

تأمين حس وحدت مطبوع 
  .است

تقليل ماده و افزايش روح، 
 تقليل توده و افزايش فضا 

 نوين مديريت مسيست
  شهري

  
ملي و مذهبي با تجلي جهان بيني متكي بر استحاالت تمثيلي متافيزيك شيعه، زرتشتي، نوافالطونيان و نجـوم مـذهبي در    استحاله فرهنگ -1نمودار شماره   

  نگارنده:          مأخذ                                                                                                                         تجسد كالبدي آن يعني كالبد شهر

استحاله فرهنگ ملي و مذهبي با تجلي جهان بيني متكي بر استحاالت تمثيلي متافيزيك شيعه، 
  زرتشتي، نوافالطونيان و نجوم مذهبي در تجسد كالبدي آن يعني كالبد شهر

 نماد گرايي



89  
  ) صفويه-اصفهان: نمونه موردي( تحليلي از تعامل فرهنگ و كالبد شهر

 

 

  
  

  

  
  

  
  
  
  

  طبيعت گرايي  )اعتماد به نفس(انسان گرايي 
  

  بازسازي و احياء مفهوم طراحي شهري
  

  
  

    

تسلط بر طبيعت در مقياس   طراحي مركز شهر شهر جديد
  كالن

  

طراحي شهري به عنوان يك تخصص و 
  خلق فضاي شهري

  

جدايي حكومت و مذهب 
  )ينيسكوالريسم د(

 

  هماهنگي محيط با طبيعت

 

  استزاجي از علوم و هنرها 
فلسفه، توسعه شهري، معماري، طراحي (

  )شهري، طراحي منظر، سازه و مينياتور
  

  

  

تغيير مركز شهر از كنار مسجد 
   جديدجامع به جاي

  

محيط مصنوع در توافق، 
  طراحي شهري در مقياس كالن  همزيستي و وحدت با طبيعت

م عرف در مقابل تدوين محاك
محاكم شرع بر مبناي اصول 

  فرهگي و سنتي
  طراحي ميدان در مقياس كالن  طراحي منظر و باغسازي

بيشتر از مقياس انساني، فضاي 
  پيدايش مفهوم خيابان  .گرددانساني مطرح مي

  

 

  

 

طراحي محور جديد توسعه شهري انتخاب 
  خردگرايانه جعت توسعه

  

        تركيب عقل و احساي
  )وحي و منطق(

  

  آميزشي از طراحي خردگرا با ارگانيك
  

  اتحاد بين جديد و قديم
  

  

  طراحي ميدان در مقياس كالن
  

  حركت و پويايي
  

  پيدايش مفهوم خيابان
  

  

  توازن و تعادل

  

طراحي محور جديد توسعه شهري انتخاب 
  خردگرايانه جهت توسعه

         

  نگارنده:                              مأخذ                         تعامل فرهنگ نوگرا با كالبد شهر                  -2 نمودار شماره          

 
  
  )مدرن(فرهنگ و نوگرا   

         نوجويي و نوخواهي نظام فرهنگي و ايجاد فرهنگ نويني از شعور اجتماعي، اداراك فضايي و فهم
  ي هنريهاارزش



90  
فرشته حبيبدكتر   

 

 فرهنـگ آن دوره و  س از چالشي كه در رابطه با جهان بيني اين دوران كه متاثر از مكتب فلسفي مـذهبي اصـفهان و نتيجتـاً             پ      
 بـوده  آن روز كه متاثر از جهان بيني دورانش و اعتقاد بر انسان كامل يا مرشد كامل يا خدا موبد، خدا شاهاوضاع اقتصادي     همچنين

. نموديم، و با توضيح اينكه قصد اين نوشتار آرماني كردن دوره اي در گذشته نيست بلكه هدف آموختن از گذشته براي آينـده اسـت                 
 با تجلي جهان بينـي متكـي بـر اسـتحاالت            - ملي و مذهبي   -نتيجتا به اختصار در نمودار صفحه پيش كه در يكي استحاله فرهنگ           

تي، نوافالطونيان و نجوم مذهبي در تجسد كالبدي آن يعني كالبد شهر و در ديگري فرهنگ نـوگرا در  تمثيلي متافيزيك شيعه، زرتش  
در نمودار اولي ماحصل آن جهان بيني و اصول اعتقادات نمـادگرايي بـه ايجـاز                . تجسد كالبدي آن يعني كالبد شهر نمايش داده شد        

ستون اول كه مبين اصـل نخـستين يعنـي زبـان         . د شهر چالش شده   نمايش داده شده است و تجلي آن در تجسد كالبدي يعني كالب           
  :رمزي و تاويل است به بهترين وجه در شهرسازي اصفهان قرن شانزده و هفده متجلي است چنانچه

  
هاست، بدين ترتيـب از  هنر به طور عام و معماري و شهرسازي به طور خاص به منزله دستگاهي از نشانه     : بان رمزي ز •

         باشـند يعنـي    هـاي قـراردادي كـه داراي مناسـباتي درونـي مـي            آن را قابل مقايسه با نظـامي از نـشانه         توان  جهاتي مي 
داند و اشتراوس اسطوره را بيان تجربه       ويتگنشتاين زبان را شكلي از زندگي مي      .  دانست – به معناي گسترده آن      –زبان  
اگر بتوان كاركرد ذهـن     . ناخت ساز و كار كنش ذهني است      از اينرو دريافت منطق شكل دهنده آنها به معناي ش         . زندگي

گر نيـز تعيـين نمـود    يهاي دآدمي را در نحوه ساختن اسطوره و زبان تعيين كرد، آنگاه مي توان كاركرد ذهن را در سويه      
ز زبـان   تـر ا  زبان بـصري حتـي دقيـق      . هاي حاكم توليد هستند   كه اين هر دو بيانگر زبان ناخودآگاه، اراده قدرت و شيوه          

شود يا به عبارتي ديگر نظام دروني بين واژگـان          اي است كه معناي آن در گزاره تعيين مي        هر بنا واژه  . كالمي عمل كند  
  12.كند اين نظم ما را به اصل نظم هدايت مي. كنداست كه معناي آن را معين مي

  
ب متعدد هـستي در لبـاس موجـودات ظـاهر     اي واحد است، كه در مرات عرفا بر اين باورند، وجود پديده      :وحدت وجود    •

       داننـد و در دفـاع از ايـن نظريـه از قـرآن شـاهد       بر اساس اين اعتقاد، عرفا همه آفرينش را در يك وجود مي         . شده است 
كند و نـشان دهنـده هـويتي بهـم پيوسـته            در مجموعه نقش جهان كليت شهرسازي به عنوان واحد عمل مي          . ورندآمي

يك زمينه در حالتي جامع تر، خود به عنوان شكلي از يك مـتن              . اي از نمادها قابل بررسي است     منظومهبه عنوان   . است
بـصورت  . اين مبحث  مبين مبحث كليت اسـت     . كنندها و مصالح حس وحدت را القاء مي       ها، شكل رنگ. گرددمطرح مي 

 .قفي نمايش داده شده است اين وحدت در گنبد به مفهوم سپهر و آسمان و همچنين نورگيرهاي سنمادين

  

 جـسماني و عـالم   – شـرقي رابطـي بـود بـين عـالم مـادي       –وجود عالم مثال در تفكر ايرانـي  : عالم كبير و صغير   •

چگـونگي بيـان جهـان      . كردمجردات، و انسان از طريق ارتباط با عالم مثال، با كليت واحد تجريد شده رابطه برقرار مي                
در زندگي روزمره انسانها جـاري      نمادگرايي  . قع شهود و تعقل از هم جدا نبود       در وا . هستي نوعي معرفت به همراه داشت     

 بـه   شكلي و كالبدي  هاي  گيري فضاي شهري و كالبد شهر عمل آئيني بود و صرفا پاسخگويي به جنبه              فرايند شكل  .بود
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. باشـد، نبـود   ي از عناصـر مـي     اصورت كنار هم قرار گرفتن عناصر، بدون توجه به اينكه كليت چيزي فراتر از مجموعـه               
عالم مثال رابطي بين    . هاي دروني بين آنها قابل تعريف است      كليت شهر همانند هر سيستمي با عناصر و روابط و نسبت          

ايـن مبحـث    . دهـد را تشكيل مـي   ) عالم كبير (عيتي ديگر كلي    قدر مو ) عالم صغير (عالم مادي و عالم مجردات، هر جزء        
 . نظام موجود در اين كليت در جهت حس وحدت مطبوع استتاكيد بر كليت شهرسازي و

 

نظير كاركرد ذهن انسان در نحوه تبديل عينيت به ذهنيت يا سـاختن اثـر هنـري و يـا                : آفرينش و جهان شناسي      •

مخلوقـات بـدنبال    . شونديعني مخلوقات، نمادها، كلمات از دنياي الهي به دنياي انساني منتقل مي           . اسطوره و زبان است   
 .به عبارتي تقليل ماده و افزايش روح يا در فرم شهرسازي تقليل توده و افزايش فضا. عت به مبداء هستندرج

ماحصل اين طرز فكر اقـداماتي      . رهبر معنوي به عنوان مرشد كامل، سايه خدا       .  شاه، خشتر، كدخدا   – موبد، خدا    –خدا  : انسان كامل   
همچون تبديل ملوك الطوايفي در اقطـاع بـه تيـول داري قـاهر و متمركـز دولتـي،       بوده است كه در زمينه اقتصادي بوقوع پيوسته،        

تجديد نظر در ديوان، در مقابل محاكم شرع، بر پا گشتن محاكم عرف جهت محدود كردن اختيارات محـاكم شـرع، و يـا در زمينـه                       
 ارتباطـات، كـشاورزي، تجـاري،    مديريت شهري، اقداماتي كه بوقوع پيوست، چون مديريت اصـناف، خـدمات و تاسيـسات شـهري،     

  .صنعتي، خدمات عمومي و امنيتي مالكيت كليه عوامل و عناصر توليد، سيستم آبياري، تبيين سيستم نوين مديريت شهري است 
در نمودار بعدي، تجسد كالبدي فرهنگ نوگرا در كالبد شهر به ايجاز نمايش داده شده است ماحصل آن نوجويي و نو خـواهي نظـام                     

  :در شهرسازي اين دوره. هاي هنري بود و ايجاد فرهنگ نويني از شعور اجتماعي، ادراك فضايي و فهم ارزشفرهنگي
  

طراحي مركز جديد شهر، تغيير مركز شهر از كنار مـسجد           . گردد متجلي مي   اعتماد به نفس انسان مجدداً     :گراييانسان •

ت زمانه، تدوين محاكم عرف در مقابل محاكم شرع بر          جامع به جاي جديد بر مبناي تعيين توسعه صحيح شهر و مقتضيا           
گرايي و اعتماد به نفس انسان اين دوره  مبناي اصول فرهنگي و سنتي به نشانه جدائي حكومت و مذهب، نمايشگر انسان            

 .مطرح بودن فضاي انساني بيش از مقياس انساني در طراحي شهري. باشدمي
 

الن، هماهنگي محيط مصنوع با طبيعـت، طراحـي منظـر و بـاغ سـازي،       ، تسلط بر طبيعت در مقياس ك      طبيعت گرايي  •

 .فق و همزيستي محيط مصنوع و طبيعتتوا
 

، به عنوان يك تخـصص و خلـق فـضاي شـهري، امتزاجـي از علـوم و       باز سازي و احياء مفهوم طراحي شهري       •

طراحـي شـهري در مقيـاس       . )فلسفه، توسعه شهري، معماري، طراحي شهري، طراحي منظـر، سـازه و مينيـاتور             ( هنرها  
كالن، طراحي ميدان در مقياس كالن، پيدايش مفهوم خيابان، طراحي محور جديد توسعه شـهري، انتخـاب خردگرايانـه                   

، جمع آوري روال كهن و اوضاع و احـوال          )تركيب عقل و احساس     ( آميزشي از طراحي خردگرا و ارگانيك       . جهت توسعه 
شود و انعكاس آسمان بر زمين اسـت  ، چشم از زمين به آسمان كشيده مي) و قديم اتحاد بين جديد (جديد جهان آن روز  

تـوازن و   (گردد  توازن و تعادل بيش از تقارن كه ويژگي معماري و شهرسازي اسالمي است مطرح مي              ) حركت و پويايي  ( 
 ) .تعادل
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هاي بنا نهاده   حاصل مي شود نظريه   14 طريق قياسي  است و روش تحقيق از     13از آنجا كه شناخت اوليه و ايده پردازي مبتني بر تفسير          

شـود  روش شناخت بر اساس تجزيه جزييات شروع نمـي        . شوندشده تنها جنبه فرضياتي را دارند كه هيچگاه به طور كامل ثابت نمي            

هـاي   روش تواند مرحله اول شناخت باشد سـپس ايـن فرضـيات بـه كمـك              ها و مسائل منتج شده از آنها مي       ها و فرض  نظريهبلكه  

  .تواند تكميل كننده باشدتجربي و آوردن نمونه ها در جهت حك و اصالح فرضيات بعنوان بنيان اثباتي، مي
  

  گيرينتيجه 
 
 عقيدتي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود از تمامي اشـكال  –زندگي شهري به عنوان نماد و تجسم كالبدي مفاهيم سياسي          

  . اند هنر و فرهنگ، ديري است كه  با شهرها عجين شده.گيردا را به كار ميبرد و آنهگذشته بهره مي

هاي يكديگر گرد هم آمدند و مـازاد درآمـد اقتـصادي كـه              در شهرها بود كه مردم براي تبادل نظر و هماهنگ كردن خالقيت                  

نمادهـاي فرهنـگ    .  گر و منتقـد حـضور داشـتند        توانست حامي هنرها باشد انباشته شد و باز در شهرها بود كه مخاطبان تشويق             مي

 يعني در واقع طاليه دار جهـانگردي        ،كه مشوق تبادل فرهنگ از راه سفر و زيارت         –شهري يونان، ورزشگاه، آسايشگاه، و تئاتر بود        

   .فرهنگي كنوني، بودند

يل به زاينـدگان زنـدگي سـعادتمندانه گردنـد،          بسياري از آنها براي آنكه آراسته و تبد       .     شهرها خود نيز مصنوعات فرهنگي هستند     

در چالشي كه نموديم تبلور فرهنگ ايرانـي را         . اين سنت امروز نيز كامال زنده است      . هنرمندان، طراحان و معماران را به كار گماردند       

  . اش يعني شهر ديديمظرف كالبدي رباشد دمذهبي و مدرن مي اي از فرهنگ و هويت ملي وكه آميزه

گردد كه كالبد شهر چون خانه و فراتر از آن، چون بهشت، خانه گمـشده و        اين نمود همان است كه سبب زايش احساسي مي                 

و هنگاميكه . باشدمشاهده كرديم كه كالبد در ظرف مكاني در گذر زمان متاثر از فرهنگ مردمانش مي            .موعود انسان خود را بنماياند      

  .آيد انجاست كه سخن از زيبايي واعتالي كيفي نيز به ميان مي،يابدالبد نمود مياين نگاه فرهنگي با آگاهي در ك

اي از اعتقـادات،    ، نشاني از هويتمان، مجموعه در هم تنيده       افرهنگ، تلقي و ديدگاه ما از جهان، شيوه زيست جمعي و فردي م                   

  . متكي بر الگوهاي ملي، مذهبي، و مدرن استهاي رفتاري ناميرا، تجلي هنر، موسيقي و ادبيات  ها و شيوهارزش

مان اسـت وفرهنـگ مـذهبي، حاصـل اعتقـادات شـرعي و            هاي الگوهاي كهن و اساطيري    فرهنگ ملي، مجموعه همه ارزش           

 .ها و به صورت  تحليل  و نقد خود و نوآوري  استباشد و فرهنگ مدرن، در ارتباط با ساير فرهنگسننمان مي

  

  



93  
  ) صفويه-اصفهان: نمونه موردي( تحليلي از تعامل فرهنگ و كالبد شهر

 

 

  

  هاپي نوشت

1- epistemology 
   1381،"تبيين و شناسايي فرهنگ جوامع در روند شكل گيري كالبد شهر"رجوع شود به رساله دكتراي نگارنده تحت عنوان -2

3- Ricoeur,Paul 
   1381تبيين و شناسايي فرهنگ جوامع در روند شكل گيري كالبد شهر،"رجوع شود به رساله دكتراي نگارنده تحت عنوان -4

5-mystical language 
6- unity of being 
7- macrocosm and microcosm 
8- The universal prototype 
9- The name of divine(Zikr) 
10- creation and cosmology 
 

11- Union،  گرددعه مياز الگوي اساطيري ايرانيان با استحاله تمثيلي در مذهب شي"موبد، خشتر، كدخدا – شاه ، خدا – خدا "همين طرز تلقي.  
  : اند مانند نصر و بوركهارت اشاراتي از اين خصوص داشته، كربن، اردالن، بختيار -12
رود كه كنايه از آراستن درون و داخل به معناي ذات هر چيز يا عالم كبير و برون به براي پوشش سقف گنبد و سطوح داخلي به كار مي  كاشي هفت رنگ،-

  .معناي ظاهر يا عالم صغير است
  . باغ به نشانه بهشت و حيات نيز هم، و حوض در وسط حيات نماد چشمه باغ بهشت-
  . ايوان داراي مفهوم ويژه اي در اعتقادات قوم ايراني است-
ت جمـشيد   ايوان عالي قاپو و ميدان نقش جهان به روايت مورخين محل برگزاري بار عام و بار خاص بوده است و الگويي باستاني دارد كه سرمشق آن تخـ              -

  . است
آپادانا كه در زبان پهلوي به معني ايوان است، هم بر بلنداي پانزده متري از سطح زمين                 . اي به قدمت تخت جمشيد دارد      همبستگي ميدان و ايوان نيز سابقه      -

  .قرار دارد و هم داراي فضاهاي ميدان مانند در اطراف است
  .هاي طبيعي، غاري مصنوعي كه بايد به سرچشمه زندگي متصل شود و به مفهوم انتقال و طريقتك ايوان در فرم مذهبي آن همچون غار با استاالكتي-
عملكردهاي ميدان، چون بازي چوگان، بار عام، مراسـم سـاو، جـشن ورود شـاه و                . اي به قدمت تخت جمشيد دارد      ميدان به عنوان محل جلوس شاه سابقه       -

اي است كه به تنهايي نيـاز بـه تحقيـق    اده ديگر كه توسط مردم براي گذرانيدن اوقات فراغت و خريد است مقوله            اعدام مجرمين الگويي باستاني دارند و استف      
  .مستقيم دارد

  .وجود بازار قيصريه و مسجد شاه و حضور نزديك آنها مبنايي اسالمي دارد -
  . از عالم مثال  رنگ آبي سبز و اكر به نقل از يونگ و نصر نشات گرفته از كهن الگوي ذهني انسان-
  . كند و يا سپهر، آسمان و در نهايت به معناي وحدت گنبد سبز زمردين نماد درخت طوبا در بهشت كه سهروردي از آن ياد مي-
  . رنگ سبز از ديدگاه ايرانيان رنگ نمادين آسمان-
  . ميل، مناره محورالوجودي-
  . قت  تخت به مفهوم كوه، دروازه و پل به مفهوم انتقال و طري-
  .  آئينه آب كه بر اين اعتقاد استوار است كه جهان به عنوان عالم صغير آينه است و عالم كبير در آن منعكس است-
  . بهشت يا طرح مانداال و استفاده از اين تصوير در طراحي صفوي-
  )مانداالايران ويج و ( هاي قرآن و همينطور اساطير ايراني و هندي  بهشت به مفهوم چهارباغ از سوره-

13- hermenutic 
14- deductive 
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