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(تاریخ دریافت92/07/05 :

تاريخ پذيرش)92/10/27 :

چکيده
جستجوی سرچشمه ها و نارسایی های رویکردها و راهکارهای تجربی و ذهنی مبتنی بر نگرش های غربی و اسالمی
در بارة فضای شهری و اتخاذ رویکرد و روش شناسی پژوهشی جدید و مبتنی بر فلسفه و حکمت اسالمی در مورد مفهوم
فضای شهری اسالمی به خصوص در عرصه بازار ،خیابان ها و میدان های شهری ،مسألة اساسی این پژوهش است .بدین
منظور ،با اتخاذ رویکرد «واقعگرایانة اســامی» که برای ســه منبع معرفتی حس ،عقل و وحی مرجع ّیت و اعتبار قائل
اســت و با اسلوبی «استنباطگرایانه و اجتهادی» ،معنای فضای شهری در شهر اسالمی ،مبتنی بر ارتباط بنیادین و وثیق
ابعاد «وجودی» و «ماه ّیتی» فضا بررســی شــده اســت .تالقی حضور «ذهن و اجتماع» به عنوان عناصر «وجودی و
اصیل» در تف ّکر اســامی ،در «کالبد و فضای فیزیکی» به عنوان عنصر «موجودی» ،مقام و موقع ّیتی را متج ّلی میسازد
که در آن ،فضای شــهری تولید می گردد .نتایج پژوهش نشــان می دهد که در بعد تعامالت ذهنی(درون گرایانه) با
فضای شــهری ،مفاهیمی نظیر :تقدم حضور روزانه در فضای شــهری نســبت به حضور شبانه ،تقدم حرکت در فضای
شهری نسبت به حس توقف و درنگ در آن ،قابل تببین و تفسیر است .در بعد «تعامالت اجتماعی» نیز ،مفاهیمی چون:
تقدم خاطرات اجتماعی بر خاطرات فردی ،نفی قشــربندی اجتماعی در فضا ،تقدم شلوغی و ازدحام بر خلوت های
شخصی و دوطرفه ،تقدم تعامالت مردان نسبت به زنان ،را می توان دریافت و استنباط نمود.
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مقدّ مه
در ســوابق مطالعات شهر و فضای شهری در شهرهای اسالمی،
چندین نگاه کلی وجود دارد .در نظر عده ای ،وجود فضای شــهری
و حتّی وجود شــهر مبتنی بر تعالیم اســامی انکار شــده اســت
(« .)kuban, 1980از نظر ســاختار فضایی ،شــهر مسلمانان هیچ
«فضای عمومی» باز و بزرگ شــهری ،که برای حرکت و آمد و شد
در شهر باشــد ،ندارد»( .)Alsayyad,1991:6برخی نیز با کنار هم
قرار دادن نداشــته های شهر اسالمی در قیاس با شهرهای غربی یا
قبل از اســام ،کارایی فضاها و شــهر اسالمی را مورد پرسش قرار
داده و بی درنگ برچسب «زوال و رکود» را بر آن چسباندهاند (وبر،
واقعیت و معنای
 .)1369مقوالتی از این دســت نشان می دهد که
ّ
فضای شهری در شهر اسالمی ،کمتر مورد بررسی عمیق بوده است
و نیاز به پرداختی جامع و ریشــه ای دارد .برخی از محققان معاصر
با رویکرد و روشی تصدیقی ،به سراغ فضاهای شهری رفته و سعی
در تببین و تحلیل آن داشــته اند .این مقاله پس از مروری گذرا به
رویکردها و نگرش های ارائه شــده در مورد مفهوم فضای شــهری
در شــهر اســامی ،با رویکردی «واقعگرایانه» ،سعی دارد مدلی
مفهومی دربارة معنای فضای شهری در شهر اسالمی ارائه دهد.

دیدگاه ذهنی ـ تمثیلی :این دیدگاه ،به دنبال تعمیم مفاهیم
آسمانی بر روی فضای زمینی ،منبعث از نوعی نگاه کیهانشناختی
و تمثیلی است .نمونه این دیدگاه ها را می توان در «مکتب اصفهان»
زهرا اهری ،آفرینش و معماری اسالمی قبل از مدرن سمیر عکاش
و دیگران مشاهده نمود .فضای شهری متأثر از «عالم مثالی» است
که صورت ذهنی آن را در خاطرة جمعی خویش دارد و سرمشــق
آدمی در خلق فضاهای شهر زمینی است(اهری.)39 :1380 :
دیدگاه اسالمی ـ انسانی :در این رویکرد ،شهر و فضای شهر
اسالمی ،با انســان های درون آن تعریف می شود و شهر با استقرار
آرامش معنوی و پذیرش صلح و ســام در بین افراد معنا می یابد
و این همه در کلمه «بیت االســام» نشــان داده میشود(بمات،
.)88 :1369
ّ
دیدگاه تشریعی ـ احکامی :این رویکرد به دنبال نحوة تجلی
دســتورات و احکام دینی در فضای شهری اســت« .احکام ،عرف
و شــریعت ،عامل مهمی در تجلّی فضای شــهری در شهر اسالمی
است»(حکیم .)361 :1381 ،ویلیام مارسی معتقد است که در شهر
اسالمی ،مسجدی برای نماز ،حمامی برای غسل ،گذرهای تجاری
برای داد و ستد وجود دارد(.)Morini,1991: 20

 .1پیشــینه تحقیق :رویکردها به مفهوم فضای شــهری در
شهرهای اسالمی
دیــدگاه کالبدی ـ عملکردی :این رویکرد ،فضای شــهری
شهرهای اسالمی را به لحاظ عینی و کالبدی ،معنا میکند« .فضای
شهری در دل «بازار» و «مســجد جامع» شکل میگیرد»(اشرف،
 .)1353سلطانزاده ،فضاهای شهر اسالمی را فضاهایی نظیر «بازار»،
«کوچه ها» و «میادین» در بافت های س ّنتی می داند (سلطان زاده،
« .)30 :1385همــان پیوندی که در تاریخ اجتماعی کشــور ،بین
تجار و بازاریان بزرگ ،اصناف و پیشه وران ،علما و روحانیون و گاه
کشاورزان و دهقانان وجود داشــت ،در شهر نیز فضاهای کالبدی
متعلق به هر یک از گروههای فوق برقرار بود»(پیشین).
دیدگاه کالبدی ـ اقلیمی :این دیدگاه ،ویژگیهای فضاهای شهری
را ،مبتنی بر «عوامل اقلیمی» میشمارد .گذرهای باریک و پر پیچ و خم
و فضاهای بزرگ و رو باز ،کارکردشان ایجاد سایه و ذخیرهسازی هوای
خنک است (شکویی« .)204 :1365 ،خیابانهای باریک« ،سایه حیاتی و
خنککنندهای»راایجادمیکنندومانعگسترش«گردوغبار»میشوند»
(.)Leigh shipman, 1999
دیدگاه کالبدی ـ امن ّیتی :نظام «محله های بســته و راه های
امنیت است (ریمون،
بن بســت» ،راه حل زیرکانه ای برای مســأله ّ
امنیت موجب می شد که «کوچه ها به قدری
 .)30 :1370موضوع ّ
تنگ» در نظر گرفته شــود که افــراد نتوانند به راحتی از آن عبور
کنند .در بســیاری از خانه ها ،پیشــرفتگی های در کوچه ها ایجاد
میشــد و آن قــدر «کوتاه» بود ،که ســر عابــران مرتب به آن ها
میخورد(مقدســی .)640 :1361 ،الپیدوس بر آن است که وجود
«بن بســتها ،دیوارهــای بلند و بدون روزنــه» ،همگی برای حل
امنیتی و دفاعی است(.)Lapidus, 1973
مسائل ّ

 .3رویکرد و روش پژوهش
ماهیتی «معناشناختی»
با ّ
توجه به این که رئالیسم (واقعگرایی)ّ ،
دارد(صادقی ،)208 :1389 ،به نظر می رســد برای تحليل ،تبيين
و تفســير فضای شــهری در شهر اســامی ،رويکرد «واقعگرایانه
اسالمی»(رئاليسم اســامی) می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
رئالیســم به معنی «واقعگرایی» و به معنی مکتب «اصالت واقع»
اســت .مکتب اصالت واقع به «وجود جهــان» و اصالت «خارج از
ادراک و ذهن» انسان ،قائل است .پیشفرض انواع رئالیسم ،ادعایی
«وجود شــناختی» اســت(صادقی )210 :1389،که بر اساس آن،
جهانی وجود دارد که مســتقل از ذهن اســت .جهان ،مســتقل از
معرفت ما در بارة آن وجود دارد .معرفت ما از جهان همراه با خطا
و سرشار از نظريّه است .معرفت ،نه کام ً
ال متصل و مستمر ،به مثابه
واقعيات درون چارچوب مفهومي پايدار ،و نه کام ً
ال منفصل،
انباشت
ّ
با تح ّوالت عام و همزمان در مفاهيم توســعه ميیابند« .پديده هاي
اجتماعي» از قبيل کنش ها ،متن ها و نهادها« ،مفهوم محورند» .در
اسالم ،معرفت و شناخت آمیزه ای از «دورنگرایی» و «واقع گرایی»
است .از این رو ،انســان متعادل و حقیقی در مکتب اسالم ،فردی
اســت که این دو گرایش را با هم جمع می کند .رئاليســم فلسفي
مرجعيت و اعتباري که براي ســه منبع معرفتي
دنياي اســام با
ّ
حس ،عقل و قلب قائل است ،دارای روش شناسي متناسب با خود
در عرصة پدیده های اجتماعي است.
روش تحقیــق این مقاله مبتنــی بر «واقع نمایــی مفاهیم» و
«اســتنباط گرایانه» بر اســاس اصول «اجتهادی» عام است که با
بهره گیــری توأمان از «متون اســامی»(قرآن ،ســنت و روایات)،
«برهان هــای عقلــی» و «دریافت های شــهودی» ،به تفلســف و
نظرورزی در ارتباط با مفاهیم در فضای شهری ،می پردازد.

نمودار شماره  :1رابطه اصالت «ماه ّیت و وجود» در معنابخشی به پدیده ها
در ّ
تفکر اسالمی

«اصالت وجودی ذهن» در رویکرد واقع گرایانه اسالمی :در
تف ّکر اســامی ،انســان موجودی «وجودی» و مجموع اسمای الهی
است که ویژگی هایی چون «کون جامع»« ،متّصف به وجود»« ،روح
عالم» و «خلیفه اهلل» را دارد .انســان از آن حیث که انســان است،
فطرتش عالم کبیر و از آن حیث که خلیفه اســت ،فطرتش اسمای
الهی و ذاتی اســت؛ «فطرت اهلل التی فطر الناس علیها»(سورة روم،
آیه  .)30به تعبیر دقیق تر ،انســان از یک ســو با خدا نسبت دارد و
از ســوی دیگر با عالم و این همان «فطرت» اوست(حکمت:1384 ،
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 .4مبانی نظری و چارچوب مفهومی
اصالت معنا در ّ
تفکر اســامی :یکی از مبناییترین مباحث در
«ماهیت» است .تف ّکر «اصالت
فلسفه اسالمی ،بحث اصالت «وجود» و
ّ
ّ
ماهــوی» در آثار حکمای مشــایی و تفکر «اصالت وجــود» در آثار
حکمــای صدرایی(حکمت متعالیه) ،از جایگاه ویژه و عمیق این نحوة
نگاه و تلقی از هســتی خبر میدهد .در رویکرد واقعگرایانه اسالمی،
یک معنــا وجود دارد که همان معلوم بالذات اســت .لذا خارج مورد
اعتقاد ما همان اســت که در ظرف ذهنی ما نقش بســته است .پس
معنا از یک سو همان خارجی است که ادراک میکنیم و از دیگر سو،
علم ماست که در مرتبه ذات قرار دارد ،و ساحت علم ،ساحت وحدت
و یگانگی «عین و ذهن» اســت .لذا معنا را باید مرتبهای از هســتی
ماهیت ،وجود شیء خارجی است و
شــیء دانســت و وجودی بودن ّ
اگــر ما علم به خارج داریم ،قطعاً باید خارج در نزد ما باشــد .رویکرد
عینی(ماهیت)
واقعگرایانه اسالمی ،به دنبال جمعکردن گرایشهای
ّ
و ذهنی(وجود) در برقراری معناســت« .برخــاف تلقی متعارف که
حساب «هستی» شیء را از «چیستی» آن جدا کرده و اصالت را از آن
یکی از آن دو میشــمارند ،باید گفت :بنابر آن که اصالت را به معنای
«داشــتن ما بازاء بالذات و مطابق عینی» معنا کنیم ،نه وجود اصیل
ماهیت»(جوارشکیان .)118 :1387 ،بنا به اصل پدیداری
اســت و نه ّ
ماهیت ،وصف هســتی شیء اســت و از چگونگی هستی خبر
معناّ ،
میدهد و در آینة علم و ادراک ما ،مظهر هســتی است و چون ظهور
«ماهیت»،
هستی از سنخ هستی است نه مباین آن ،پس« ،وجود» و
ّ
نمیتوانند دو امر متباین یا متقابل تلقی شــوند و «معنی پدیدهها»
محصول تلفیق «علم حصولی و حضوری» دانســته میشود(پیشین:
 .)118مطابــق نظریّة «اصالت پدیداری معنــا» ،معنا حاصل وحدت
«ماهیت» و اصالت «وجود» است و جنبه «معرفتشناختی»
اصالت
ّ
و جنبه «هستیشــناختی» ،نقش تعیینکنندهای در پدیداری معنا
ماهیت و وجود در معنابخشی به
دارد(پیشــین .)119 :رابطه اصالت ّ
پدیدهها در تف ّکر اسالمی را میتوان در نمودار شماره 1مشاهده کرد.

 .)65دو ویژگــی خاص انســان ،او را از همة کلمــات الهی متمایز
وضعیت
می نمایــد و آن «فاصل و جامع» اســت .کلمــه «فاصل»،
ّ
برزخی انســان را ترســیم می کند و حکایت از آن دارد که انســان
در حــد فاصل میان عالــم و خدا قرار دارد .کلمــه «جامع» دال بر
این اســت که خدا انســان را از خاک آفریــده و از روح خود در او
دمیده و لذا آمیزه ای از «خاک و خداســت»(حکمت)216 :1384،
و این معنای خلیفه الهی و جانشــینی خدا بر روی زمین است .ابن
«ربوبیت و عبودیّت» ،بیان
قابلیت را با تعابیر
عربی همین
ّ
فاعلیت و ّ
ّ
می کند« .انسان از حیث حقایقش مجموع عالم است .پس او عالمی
«مستقل» است(ابنعربی ،ج.)101 :3
«اصالت وجودی اجتماع» در رویکرد واقع گرایانه اسالمی:
عالمه طباطبایی به اصالت فرد و جامعه ،توأمان معتقد است و بیان
می کند که انســان دارای دو «خود» است؛ یک «خود فردی» و یک
«خود اجتماعی»(تــوکل .)553 :1388 ،به اعتقاد وی ،افراد بعد از
«واقعیت فرهنگی» به وجود می آورند که
ترکیب ،یک خود و یــک
ّ
واقعاً «وجــود» دارد و آدمی این «من» را احســاس می کند و این
مــن« ،من فردی» ،نیســت .عالمه طباطبایی ایــن نکته را از قرآن
«شــخصیت واقعی»
کریم اســتنباط می نماید کــه جامعه دارای
ّ
اســت؛ یعنی ،ترکیب جامعــه ،ترکیبی اعتباری از افراد نیســت و
از ســعادت و شقاوت جامعه سخن میگوید .ایشــان در تأکید این
مطلــب ،ادراک های اعتباری را به دو دســته «ادراک های اعتباری
پیش از اجتماع» و «ادراک های اعتباری پس از اجتماع» ،تقســیم
می نماید(پیشــین .)552 :ادراک های اعتباری پس از اجتماع ،نظیر
امنیت صرفاً
امــر به معروف و نهی از منکر ،پاداش و جزا ،حکومت و ّ
با تشــکیل اجتماع انســانی ،معنا می یابد .در قرآن کریم از اجتماع
اســامی با هویّت به «امت مسلمه و واحده» ،تعبیر می شود .در این
ِ
متوجه مصالح و منافع زندگی
ت
و
نب
مقام
وسیلة
به
انســان
اجتماع،
ّ
ّ
اجتماعی میگردد(طباطبائی :1386 ،ج .)96 :4چنانکه می فرماید:
«کان الناس امه واحده (»...سورة بقره ،آیه .)213
ماهیت معناشناختی رئالیسم،
تعریف فضای شهری :با ّ
توجه به ّ
به نظر می رســد استخراج و استنباط فرایند رخداد معنا در فضاهای
شــهرهای اسالمی را باید در پیوند فضا با منابع شناخت و معرفت را
در نگاه «واقع گرایانه اســامی» تببین و تفسیر نمود .در این نظام،
ذهنيت
متعيني هستند كه
ّ
«ذهن» و «امت»(اجتماع) امور واقعي و ّ
متفرد انســانها آن ها را دگرگون نميسازد .بنابراین ،دریافت معانی
ّ
در فضای کالبدی نیز از طریق شناخت نتایج حاصل از همخوانی این
منابع معرفتی(ذهن و اجتماع) بــا فضای کالبدی حاصل می گردد.
ماهیــت ،از ارتباط متقابل آن با
براین اســاس ،عنصر فضا به عنوان ّ
«جهان درونی و شهودی»(ذهن) ،و «اجتماع» ،معنا می یابد .نکته ای
اهمیت اســت آن است که آثار تجلّی رابطة بین
که در اینجا حائز
ّ
ذهــن و اجتماع ،امری رفتاری اســت و ارتباط بین فضا و ذهن ،نیز
بیشتــر در آثار معماری خود را نشــان میدهد و نمی توان صرفاً به
واقعیت های فضای شهری به عنوان فضای اجتماعی
واسطة آن ها به
ّ
توجــه به تالزم مقوالت «ذهن(انســان) و اجتماع» به
پرداخت .با ّ
توجه به
عنوان عناصر «وجودی» در رویکرد رئالیســم اسالمی و با ّ

25

«ماهیت» و «وجــود» ،در نظریّة
اصل پدیــداری معنا در وحدت
ّ
اصالت پدیداری معنا ،معنای فضای معماری یا شــهری را در قالب
نمودار شمارة  2بیان نمود.

نمودار شماره :2مدل مفهومی فضای شهری در شهر اسالمی
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 .5تحلیل روابط سه گانة فضا ،ذهن و اجتماع
تحلیل رابطة «ذهن ـ اجتماع» :در اسالم هر زن و مردی که به
اسالم درآید و فرائض تعریف شده را انجام دهد ،عضوی از «اجتماع
اســامی» اســت .مفهوم اجتماع ،در قالب «امت اســامی» تجلّی
می یابد .منشــأ پديدار شدن «امر اجتماعي» در منظر اسالم ،الحاق
«انسان» به موجوديّتی «واقعي» (و نه اعتباري يا توافقي) است و لذا
در اسالم هر فرد ـ همانند حضرت ابراهيم(ع) ـ ميتواند يك «امت»
هم باشــد؛ «ان ابراهیم کان امه قانتا هلل حنیفا» (نحل )120 ،و امت
به «امام» (آنچه پيش روســت و مسير را نشان ميدهد) شناخته
ميشود .بنابراين« ،مشــي»ها ماية پيوند امت است و نه توافقهای
ضمني يا صريح .این مشیها در قالب انجام کارهای نیک ،نماز ،زکات
و  ...اســت که به انسان وحی شده است و اعتباری نیست ،چنانکه
میفرماید« :و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلواه و ایتاء الزکاه
و کانوا لنا عابدین»(ســورة انبیاء ،آیة  .)73در نوشتههای مورخان و
حکمای اسالمی مانند ابن خلدون نیز ،مفهوم«شهر ـ جامعه» ،محور
اصلی سخن است که در آن به «روش زیست و رفتار» در شهر تأکید
شــده تا کالبد یا شکل شهر؛ زیرا در نظر آنان مقوله فضایی ـ مکانی
مهم نبوده ،بلکه «اجتماع (امت)» و «مؤمن» ،مهم و جوهری فرض
شده است ،حال هر کجا باشد و هر طور که زندگی کند .تجلّی رابطة
حضوری ذهن و اجتماع در فضای شــهری شهر اسالمی در نمودار
شمارة  3بیان آمده است.

نمودار شمارة  :3تج ّلی رابطه حضوری ذهن و اجتماع در رفتار و شیوه زیست
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تج ّلــی رابطة «فضا  -ذهن» :دیدگاه «ذهنــی» در ارتباط با
فضا ،مقوله ای حکمی ـ شــهودی است که در آن ،مفهوم فضا ،در
مورد جایگاه انسان به عنوان «جانشین خداوند» ،تفسیر میشود و
فضا جنبه ای «وجودی» به خود میگیرد(حبیبی .)7 :1380 ،این

رویکرد ،رویکردی شــهودی است که در آن قلب« ،جایگاه ادراک»
و خانه خداست (بیت اهلل) که همواره آمادة تجلّی و تسلیم در برابر
اســماء الهی است .تنها راه پیدایی حکمت و جوشش قلب ،گرایش
بــه تجلّی و ظهور حــق و «تواضع» در برابر آن اســت .به همین
دلیل ،شیوة ســازماندهی فضای کالبدی در محیط های اسالمی،
شــیوه ای «درون گرایانه» است و همواره «مکانی مرکزی» را برای
تمرکز و یافتن خویش و رفتن به ســمت «شدن» شکل می دهد.
اولیة
این فضاها از طرفی به واسطة برطرف نمودن نیازهای مادی و ّ
انسان (نظیر نور ،هوا ،روشنایی ،خنکی ،گرمی و «،)...ممد حیات»
قابلیت تجلّی وجودی انســان« ،مفرح
و از طرفی دیگر به واســطة ّ
ذات» هســتند .بر این اســاس« ،فضا عنصر مثبــت» در معماری
اســامی است(اردالن )16 :1374 ،و «معنای پنهان صورت» را در
عرصة فضایی به نقشة پنهانی ،که حلقة اتصال عالم خیال به حس
است ،تحویل می نماید .چنین نظام فضایی ،با الهام از نقشة پنهان
عالم ،ویژگی سلســله مراتب مفهومی را دارد که در نسبت با آنچه
«جا» می خوانیم« ،همه جا» هســت و «هستی» را در آن حصول
می نماید .براین اســاس حضور ذهن در فضای شهری موجب بروز
درونگرایی توپولوژیکی در فضای شهری در شهر اسالمی می گردد
(نمودار شماره .)4

نمودار شماره :4تج ّلی رابطة فضا و ذهن در پدیداری مفهوم درون گرایی
فضای شهری در شهر اسالمی

توجه
تج ّلی رابطة «فضا ـ اجتماع» در فضای شــهری :با ّ
به اصالت وجــودی «اجتماع» در رویکرد واقع گرایانة اســامی و
بر اســاس نظریّة اصالت پدیداری معنا ،معنای فضای شــهری در
تجلیات رابطة بین «اجتماع و نیازهای
شهر اسالمی را می توان در
ّ
عملکردی» ،اســتخراج و اســتنباط نمود .در رویکرد واقع گرایانة
اســامی ،اضطرار و نیاز ســبب پیدایش «اجتماع تعاونی» و دوام
زندگی اجتماعی شــده اســت (طباطبایــی .)31 :1370 ،عالمه
طباطبایی ،زندگی اجتماعی در اســام را نوعی «اضطرار» می داند
و معتقد اســت که ،پدید آمدن اندیشه های اعتباری خاص ،تحت
تأثیر جامعه ،پدید آمدنی «اضطراری» است که فطرت انسان برای
حفظ نظام اجتماعی انســان ،آن را اقتضا میکند(پیشــین.)38 :
ایشان معتقدند که در فرایند زندگی اجتماعی ،انسان به این نتیجه
رســید که زندگی اجتماعی و مدنی را بر اساس تعاون و همکاری
متوجه شد که
تشــکیل دهد و پس از تشکیل زندگی اجتماعی نیز
ّ
«دوام و بقای اجتماع و زندگی اجتماعی» منوط و مشــروط به این
اســت که مناسبات و روابط میان افراد انسانی ،متعادل باشد تا هر
صاحب حقی بتواند به حق خود نائل شــود(طباطبایی1417 ،ق،

ج .)328 :48بنابراین« ،ضرورت و اضطرار» ،چنین اقتضایی را برای
او به وجود آورده است .به تصریح عالمه «انسان از روز اول به حکم
ضرورت ،اجتماع تشکیل داد تا در اجتماع منزلتی شایسته و صالح،
پیــدا نماید»(طباطبایــی1417 ،ق ،.ج .)328 :18توضیح مطلب
این که ،کثرت نیازهای انســان در زندگــی دنیا موجب می گردد
کــه افراد به تنهایی نتوانند همه آن هــا را در زندگی خود برآورده
نمایند و ناگزیر و به اضطرار باید اجتماعی زندگی کنند .از این رو،
نیازمندی ها و برآوردن آن ها ،ســبب شده است تا انسان به زندگی
اجتماعی و تعاون ،اشتیاق نشان دهد و کارکرد ادراک های اعتباری
متغیر انســان و اجتماع است.
نیز ،در جهت رفع نیازهای مختلف و ّ
نمودار شــمارة  ،5نشــان میدهد تجلّی حضور اجتماع در فضای
شهری بیشتر مبتنی بر رفع نیازها و عملکردهاست.

تجاری را در فضای شهری «اضطراری و ضروری» ساخته است .در
ماهیتی فضاهای شهری و هم چنین التزام و
نمودار شمارة  6وجوه ّ
ماهیتها بیان شده است.
فلسفه وجودی این ّ

بر این اساس ،نهادها و نظام های اجتماعی« ،مفاهیمی» هستند
که انســان ها برای امور و شــئون اجتنابناپذیر زندگی اجتماعی،
اعتبار می نمایند .مهم ترین این نظام هــا« ،نظام خانواده»« ،نظام
اقتصــادی»« ،نظام دینی و مذهبی»« ،نظــام حکومتی» و «نظام
فرهنگی» اســت (مصباح یزدی .)1372 ،به عنــوان مثال ،نظام
حکومتــی صرفاً به این دلیل در جامعه شــکل می گیرد که انجام
فرائض را ممکن می سازد .در قرآن کریم می فرماید« :شما بهترین
امتی بودید که برای مردم خارج شده اند ،چرا که «امر به معروف و
نهی از منکر» می کنید و به خدا «ایمان» دارید» (سورة آل عمران،
آیة  .)110این آیه به مهم ترین اصل اجتماعی اسالمی ،یعنی «امر
توجــه خاصی دارد و علّت برتری امت
بــه معروف و نهی از منکر» ّ
اســامی را بر دیگر جوامع در «امر به معــروف و نهی از منکر» و
«ایمان به خــدا» می داند .بنابراین در جهت اضطرار «حفظ دین»
و برقــراری «امر به معــروف و نهی از منکــر» و «ایمان به خدا»،
نیاز به حکومت در جامعة اســامی ،نیازی اضطراری است .به این
ترتیب ،تنفیذ مهارت های اجتماعی ،انجام فرائض و حراست جامعه
از مداخلــه و مزاحمت بیگانگان ،وجود نهادهــای حکومتی را در
شهر و فضاهای شهری الزام مینماید .هم چنین اضطرار در «بقای
مادی اجتماع» ،موجب گردیده که فضای شهری ،رابطة مستقیم با
تجارت و داد و ستد داشته و محملی برای رفع «نیازهای معیشتی
و روزمره» و هم چنین «عملکردهایی برای تولید» و چرخة اقتصاد
باشد .وابستگی انســان به دیگران در «تأمین معاش» و هم چنین
ماهیت
«تأمین نیازهای مادی در جهت بقای زندگی» ،بروز و ظهور ّ

نمودار شماره :6ابعاد مختلف ماه ّیت زندگی اسالمی در اجتماع

نتيجة مهم اين تحليل در ديدگاه رئالیسم اسالمی آن است كه،
اكتنــاه فضا جز از طريق حضور اجتمــاع و ذهن در فضا ،ممكن یا
کامل نیست .با این نگرش ،فضای معنادار ،پایگاهی وجودشناسانه
ماهیت و حضور وجودی الزم و
بــه خود گرفته که در آن حصــول ّ
ملزوم یکدیگرند .بر این اســاس فضای شــهری در شهر اسالمی با
وجود روابط متقابل وجوه ســه گانة کالبد ،ذهن و اجتماع شــکل
میگیرد(نمودار شماره  .)7هم چنین مفاهیم ذهنی و اجتماعی در
زندگی اسالمی در اجتماع را بر اساس رویکرد واقعگرایانه میتوان
در نمودار شمارة  8مشاهده کرد.

نمودار شمارة  :7روابط متقابل وجوه سه گانه کالبد ،ذهن و اجتماع در
معنابخشی به فضای شهری

نگاهی واقع گرایانه به معنای فضای شهری در شهر اسالمی

نمودار شمارة :5تج ّلی رابطه نیازها و اجتماع در پدیداری فضای شهری اسالمی
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نمودار شمارة  :8مفاهیم ذهنی و اجتماعی در زندگی اسالمی در اجتماع بر اساس رویکرد واقع گرایانه

 .6تحلیل ابعاد مفاهیم مرتبط با فضای شهری اسالمی
توجه به مبانی نظــری و همچنین دیدگاههــای رویکردهای
بــا ّ
واقعگرایانه اسالمی نسبت به اجتماع ،به نظر میرسد که در استنتاج
و استنباط مضامین و مفاهیم فضایی و رفتاری مرتبط با فضای شهری
در شهر اسالمی ،در قالب ابعاد «تعامالت ذهنی» با فضا و «تعامالت
اجتماعی» در فضای شهری ،خود را متجلّی ساخته که کاربست آنها
در طراحی و برنامهریزی شــهری ،نقش مهمی را در معنا بخشــی به
فضاهای شهری در محیطهای اسالمی ایفا خواهد نمود.
 .1-6تحلیل تعامالت ذهنی با فضای شهری اسالمی
زمان حضور در فضای شــهری :حضور و اســتفاده از فضای
شهری در شهرهای اسالمی به دلیل بعد «اضطراری» آن و در جهت
رفع نیازهای دائمی مادی ،فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی است .فضای
شــهری اســامی ضمن برخورداری و تأکید بر شاخصه های زمانی
مربــوط به رویدادهای مهم(ایام اهلل) ،نشــان می دهد که چگونه در
بازه های زمانی با نزدیک شــدن به ایــن خصوصیت زمانی ،به نوعی
وجد و حیات دســت می یابد .نکتۀ دیگری که در این زمینه جالب
توجه اســت آن است که با این که فضای شهری در طول روز دائماً
ّ
فعالیت است ،در هنگام شب به فضایی خلوت
محل جنب و جوش و ّ
و ســکوت تبدیل می گردد .بنابراین حضور روزانه و کاری در فضای
شــهری ،ویژگی خاصی را در شهرهای اسالمی به وجود آورده است
که در آن عرصة فضای شهری در شب به عرصه ای خلوت تر ،تبدیل
می گــردد ،چنان که ســلطان زاده در توصیف بازارهــای ایرانی در
گذشــته میگوید که «هر بازار دارای دروازه ای بود که شب ها بسته
می شد»(سلطانزاده .)211 :1390 ،در تف ّکر اسالمی ،خداوند شب

را بــرای آرامش ،عبادت و خلوت قــرار داده و روز را برای فعالیت و
کار .این نگرش با دیدگاه های معاصر در نظریّه های شهرسازی غربی
متفاوت اســت .الکساندر در کتاب الگوهای اســتاندارد در معماری
به صراحت بیان می کند که «اکثر فعالیت های شــهری به ویژه آن
دســته که جنبة «تفریحی» دارند ،در شب اتفاق می افتند .مغازه ها،
اماکن جذاب و مراکز خدماتی را که تا نیمه های شــب باز هستند با
هتل هــا ،کافه ها ،غذاخوری ها و امثــال آن پیوند دهید تا یک مرکز
عالی تفریحات شــبانه داشته باشید؛ با نور کافی ،ایمن و پر از شور و
نشاط که مردم را بتواند از مراکز پراکنده به سمت خود جلب کند»
(الکساندر .)105 -106 :1388 ،در فرهنگ اسالمی ،عالوه بر تأکید
بــر ماندن زن در خانه ،با در نظر گرفتن این که «بیت» به یک معنا
با «بیتوته» به معنی «شــب ماندن در جایی» همخانواده اســت ،و
نیز توصیه پیامبراکرم (ص) دربارۀ مرد مســلمان که ماندن مرد در
بیرون خانه را دور از مروت دانسته (شیخ صدوق ،1361 ،ج،270 :5
حدیث  )1و حرمت فوقالعاده ای که اسالم برای حریم خانه در شب
قائل شده و حتی مرد مسافر را از نزول بی خبر در شب به خانه خود
منع کرده است (شیخ صدوق ،1361 ،ج ،182 :3حدیث(،)2514)6
می توان چنین گفت که اسالم دوام حضور در خانه را به ویژه در شب،
برای مؤمنین توصیه کرده اســت .بدین ترتیب ،حضور در «بیت» به
متداومترین حضور در بین سایر قلمروها تبدیل می گردد و لذا فضای
شهری و عمومی در شب ،به فضایی خلوت تبدیل می شود.
مدت حضور در فضای شهری :فضای شهری در شهر اسالمی
بــه دلیل همان بعد درون گرایی ،بیش از آن که عرصة مکث ،دیدار،
گفتگو های دو طرفة فردی و تفریحی باشــد ،عرصة حرکت و «عدم

نگاهی واقع گرایانه به معنای فضای شهری در شهر اسالمی

اســتقرار ثابت» اســت .وجود نداشــتن عناصر و مبلمان های ثابت
و نیمه ثابــت بــرای ترغیب به مکث و مانــدن در این گونه فضاهای
شــهری ،دلیلی بر این مدعاســت .پیامبر (ص) بــه منظور انعکاس
اهمیت فراوانی که اســام برای حریم خصوصی و تمایز بین زندگی
ّ
شــخصی و اجتماعی قائل است ،مســلمانان را در استفاده از معابر
عمومی برای نشســتن ،مکث ،گفتگو و خیره شدن به اطراف برحذر
داشــتهاند(حکیم .)103 :1381 ،بر خالف دیدگاه های انسان گرایانه
غربــی که بر حوزه هایی برای درنگ و بر ابزارهایی برای نشســتن و
مکث در فضــا تأکید دارند و حضور دائم و گذراندن زمان بیشتر را
در مــکان برای تعامل با محیط و تأثیرپذیری و تعلق به آن ضروری
میداننــد( ،)Marcus & Sarkissian, 1986در فضــای شــهری در
مالکیت قلمروی
شهرهای اســامی ،التزامی برای اســتقرار دائم و
ّ
مدت زمان حضور فرد در فضا،
ثابت ،در فضا مشــاهده نمیشــودّ .
مدت زمان الزم برای بــرآوردن احتیاجات وی و برطرف
بــه میزان ّ
نمودن نیازهای اوســت و نه بیشتر .این نگاه بر خالف دیدگاه غربی
که «پرســه زنی» را در فضا ،هنر زندگى روزمره در فضاهاي شهري،
هنر«بــودن در بين» و هنر «همزيســتى» می دانــد ـ که مكان را
تســخير و آن را مصرف مي كنــد(  )Benjamin, 1986ـ در عرصه
فضای شــهری در محیطهای اسالمی تعریف نشده است؛ در مقابل،
امنیت و متزلزل بودن
پرســهزنی در فضا به منزلة بروز نوعی عــدم ّ
منزلت اجتماعی و فردی در فضاست .بنابراین دوام حضور در قلمرو
مــدت زمانی دارد که شــخص درجهت
عمومی ،نســبتی خاص با
ّ
برآورده شدن نیازهای خود به آنجا مراجعه می کند.
 .2-6تحلیــل ابعاد تعامالت اجتماعی با فضای شــهری
اسالمی
تقدم خاطره ها و رویدادهــای اجتماعی در فضا :حوادث و
رویدادهایی که در فضاهای شــهری در محیط های اســامی اتفاق
میافتند ،بر مجموعه ای از جریان ســیال اجتماعی استوار است ،تا
شخصی و فردی .حضور اجتماع در فضای شهری ،نه تنها برخوردار
از شــاخص های مکانی ،بلکه تــوأم با برخورداری از شــاخص های
زمانی اســت .فرایند «حاضرســازی» گذشــته در فضای شهری و
مرور حوادث و وقایع ،بیش از آن که تبلوری فردی داشــته باشــد،
«ماهیتی اجتماعی» و شهری دارد که در اذهان ساکنان شهر نقش
ّ
بســته است .در فضای شهری ایرانی  -اســامی ،واقعه ها و حوادث
با مکان در می آمیزند و مکان ،خاطره های جمعی شــهروندان را در
خود انباشته می کند(حبیبی .)12 :1380 ،این در حالی است که در
تف ّکر غربی ،ارتباط و ارزیابی از فضای شــهری ،به «تعامل عاطفی»
منبعث از رویدادهای مهم زندگی «فردی و تجارب گذشته وی» در
مکان بازمیگــردد( .)Bonnes & Secchiaroli, 1995این موضوع که
بعد تخیلی و خاطره بخشی فضای شهری در محیط اسالمی ،بیش از
آن که فردی باشد ،بعدی اجتماعی و جمعی دارد ،می تواند راهنمای
ما در شناخت تفاوت نگرش به فضای شهری در غرب و در شهرهای
اسالمی باشــد .رویدادهایی نظیر حضور اجتماعات انسانی در قالب
برگزاری نمازهای اعیاد اســامی ،جنبشهای اجتماعی و برگزاری

مراســم آیینی و مذهبی همگی از رویدادها و حوادثی هســتند که
نقش بسزایی در تداعی خاطرات اجتماعی در فضا برجای میگذرد و
ارتقای سطح تعامالت جمعی را ،با فضا افزایش می دهد.
تقدم عدالت اجتماعی بر منافع فردی در فضای شهری :در
تف ّکر اسالمی ،تنوع انسانها و گروهها ،به هیچ وجه امتیازی برای آنها
بهشمار نمیرود .قرآن کریم میفرماید« :یا ایها الناس انا خلقناکم من
ذکر و انثی و جعلناکم شــعوبا و قبائل لتعارفوا»«ای مردم ما شــما را
از یک مرد و زن آفریدیم و شــعبه شــعبه و قبیله قبیلهتان کردیم تا
یکدیگر را بشناسید»(سورة حجرات ،آیة  .)13براساس همین شناخت
و تن ّوع فرهنگی اســت که نظام زندگی اجتماعی و تعاون انســانها،
اســتحکام مییابد .فضای شهری در شــهر اسالمی ،فضایی در جهت
برقراری عدالت اجتماعی و عدم رجحان طبقاتی اســت .عرصة فضای
سنخیتهای اجتماعی ،محمل و عرصة ورود
شهری ،فارغ از طبقات و
ّ
برای همة اقشــار جامعه است .حضور اقشار متن ّوع فارغ از روستایی و
شهری ،ثروتمند و فقیر و  ،...نوعی تبل ّور عدالت اجتماعی را در فضا
به ارمغان میآورد .بنابراین ،نگرش به فضای شــهری ،نگرشی کام ً
ال
عمومی و فارغ از حضور طبقه و فواصل اجتماعی در فضا و پاسخگوی
موقعیتهای اجتماعی
طیف وســیعی از نیازهــا و عملکردهاســت.
ّ
و شــغلی افراد بر تکرار حضور در فضاهای شــهری ،تأثیری ندارد و
عرصهای برای حضور همة ساکنان شهر با هر نوع شغل فراهم میآورد.
از این رو ،عرصة فضای شــهری ،به دنبال نابرابری اجتماعی نیســت،
بلکه عملکردهــا و کارکرد آن در جهت مســاوات و برقراری عدالت
اجتماعی در فضاســت .این در حالی اســت که در تحقیقات معاصر،
موقعیت اجتماعی آنها را عامل تعیینکنندهای
سطح درآمد افراد و
ّ
در شــکلگیری انتظارات فرد از مکان و در نتیجه انتخاب نوع خاصی
از مکان میدانند( .)Sanoff, 1970در دیدگاه انسانگرای غربی ،افراد
در جســتجوی مکانهایی هســتند که در آن ،افرادی با ویژگیهای
مشابه آنها ،به لحاظ طبقه ،قوم ،مذهب ،گروههای اقتصادی ،الگوی
زندگی ،تحصیالت ،درآمد و نژاد مشابه حضور داشته باشند(Marcus
 .)& Sarkissian, 1986کوهــن و شــینار در تحقیقات خود آوردهاند
که شــکلگیری شــبکههای اجتماعی در فضای شــهری به شرایط
اقتصادی و اجتماعی ،ســن ،مدت ســکونت و زمینه وابســته است
(،)Cohen & Shinar, 1985, Oswald & Wahl, 2001
موقعیت مکانی فضای شــهری اســامی نیــز در جهت عدالت
ّ
معین طبیعی یا مصنوعی اســت .این
مکان
از
فراتر
امری
اجتماعی،
ّ
موقعیت نقطة مجردی اســت که «معنای زندگی جمعی» از آنجا
ّ
موقعیتی «مرکزی»
  واســطة
ه
ب
فضا
حالت،
این
در
شــود.
می
پدیدار
ّ
شــأنیت مرکزی بــودن فضا ،نوعی
شــأنیت خاصی میگردد.
واجد
ّ
ّ
رجحان فضایی است که در آن هیچ نقطه ای بر دیگری برتری ندارد.
موقعیت مرکزی فضای
موقعیت مرکزی فضای شهری ،مقام و
مقام و
ّ
ّ
شهری ،همان مقام و موقعیتی است که همه هست و نیست زندگی و
همه مواهب انسانی ،اجتماعی ،مادی و معنوی ،در آن جاری و ساری
اســت و موجبات حضور و پذیرش همه اقشار و طبقات اجتماعی و
تحقق عدالت در دسترســی به خدمات عمومی یکسان را برای همه
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ساکنان شهر فراهم میآورد(برق جلوه .)43 :1380 ،به این ترتیب
موقعیت مرکزی آن
«هست و نیست» فضای شهری مرهون مقام و
ّ
اســت که در آن به لحاظ بعد روانی ،ذهنی ،حسی ،ادراکی ،عقلی و
ماهیتی و
تخیلی همة مواهب انســانی و اجتماعی ،مادی و معنویّ ،
وجودی را به مخاطبان خود اهدا نموده اســت؛ به طوری که عدالت
امنیت فضایی و اجتماعی ،همگی اســتقرار فضا
فضایی و اجتماعیّ ،
موقعیتی مرکزی ،طلب می نماید .حضور و پذیرش همة اقشار و
را در
ّ
«موقعیتی مرکزی» و «دسترسی
طبقات اجتماعی در فضای شهری،
ّ
مناســب و راحت» را برای آن ها تداعــی می نماید .این حضور دائم،
خاصیتی بدان بخشــیده که فضا را همواره در دسترس و در قلمرو
ّ
خدمات عمومی قرار داده است.
تقدم امن ّیت اجتماعی ،نسبت به امن ّیت فردی و روانی :در
نظريّة ادراكات اعتباري ،دين از آغاز ناظر به زندگي اجتماعي انسان
و دنياســت ،لذا رفتارهایی چون امر به معــروف و نهی از منکر که
ممکن است در تف ّکر انسان گرای غربی به منزلة تجاوز به حوزه های
شــخصی افراد تلقی گردد ،در محیط اســامی امری اســت که بقا
امنیت جامعــه را تضمین می نماید .به نظر می رســد که حضور
و ّ
حکومت در جامعة شــهری که در دیدگاه های غربی به منزلة تجاوز
امنیت روانی فضا ،قلمداد میگردد،
به حریم شخصی و کاستن سطح ّ
امنیت اجتماعی بیشتر ،است
در شهر اســامی ،در جهت برقراری ّ
(جعفری .)357 :1376 ،در حقیقت ،انســان برای طی کردن ســیر
اســتکمالی خود نیازمنــد همکاری اجتماعی اســت و بدین دلیل،
«امنیت» اســت .هنگامی که انســان از مالزمت با فضای
نیازمنــد
ّ
شهری به اجتماع می پیوندد ،به سهم خود در تبدیل فضا به «فضای
امنیت موجود در فضا به دلیل
امنیت» می کوشد .احساس ّ
عدالت و ّ
عمومیت فضا و نیز عدم تخصیص فضا و قلمروهای آن به اقشــار یا
ّ
گروه های مختلف اجتماعی ،نوعی آسایش روانی را در فضا به همراه
دارد .در این گونه فضاها ،خودمانی بودن فضا و همســانی آن برای
امنیت و راحتی و آسایش را برای مخاطبان
اجتماع ،نوعی احســاس ّ
خود فراهم میکند که در آن فضــا ،عاری از «تکلّفهای» بغرنج یا
اضطراب های خاص درونی برای استفادهکنندگان است .در تف ّکرات
امنیت روانی
غربــی رابطة عاطفی بین فضا و فرد ،نقــش مهمی در ّ
افراد حاضر در فضا ایفا می کنــد( .)Masch & Manor, 1998به این
امنیت در فضای شــهری در محیط اسالمی ،مقوله ای
ترتیب ،مقولة ّ
اجتماعی اســت تا فردی و وجود دســتگاه های نظارتی رسمی و به
خصوص غیر رسمی در فضای مذکور در در قالب نهادهای مذهبی،
اجتماعــی ،فرهنگی و هم چنین میزان تعامالت اجتماعی باال در آن
به همراه میزان بــاالی نظارت-های اجتماعــی ،همگی موقعیت و
کنترلــی را در فضا ایجاد نموده کــه فرصت کمتری برای اختالالت
امنیتی فراهم می آورد.
ّ
تقدم تعامالت مردان در فضای شــهری :برخی دیدگاه های
غربی نقدی خــاص بر حضور زن در فضاهــای عمومی دارند .زنان
به حوزة کســب درآمد راهیابی محدود دارند ،امــا به هیچ وجه به
حوزة ارتباطات عمومی راه ندارند(.)Van Nieuwenhuize, 1965: 71
عدالت اسالمی حکم می کند که به دلیل ویژگی های جسمی و روانی

مسئولیت های
خاص زنان ،آن ها از هر نوع التزام در تأمین معاش و
ّ
مالی معاف باشند (مطهری .)112 :1371 ،اما از آن جا که در موازنة
«حق» و «تکلیف» ،زن و مرد دارای وظایف یکســانی هستند ،عدم
حضور زن در عرصة فضای شــهری ،به معنــای نفی جواز حضور او
نیست؛ بلکه به معنای عدم «التزام کاری» وی در تأمین معاش و کار
اســت .لذا ،عدم التزام حضور زن در عرصه عمومی از باب «امتنان»
محرومیت؛ به عبارتی دیگر ،زنان از این «تکلیف
اســت و نه از باب
ّ
الزامی» و «مسئولیت واجبی»که برای مردان مقرر شده است ،معاف
وصیــت خود به حضرت
شــده اند .چنان کــه پیامبر اکرم (ص) در ّ
علی(ع) زن را از سایر کارهای مردانه و سخت نظیر هروله بین صفا و
مروه و استالم حجر و سر تراشیدن در حج معاف نمود(شیخ صدوق،
 .)364 :1363آیت ا ...جوادی آملی ضمن تأکید بر نقش قوامدهندة
خانواده به وســیلۀ مرد می فرماید« :چون مسئولیت تأمین زندگی و
هزینه اداره زندگی ،بر عهده مرد اســت ،لذا سرپرستی داخل منزل
نیز بر عهده مرد است و این قیم بودن مرد نسبت به زن در محیط و
محور خانوادگی است ،وگرنه در خارج منزل و در عرصه های عمومی
معنا نــدارد» (جوادی آملــی .)368 :1378 ،در رویکردهای غربی،
عــدم امکان حضــور زن در فضای عمومی را نوعــی تبعیض و ظلم
جنســیت در تعامل با فضای
به زن قلمداد می کنند .به این ترتیب،
ّ
جنسیت را عامل
شهری نقش مؤثّری دارد و این با دیدگاه غربی که
ّ
تعیینکننــده ای در تعامل با محیــط نمی-داند(Cohen & Shinar,
 ،)1985مغایرت دارد.
نتيجه گيري
فضای شهری در شهر اسالمی ،گفتمان بین «ذهن» و « اجتماع»
است .استخراج و استنباط «معنای فضای شهری» در شهر اسالمی،
بدون پیونــد مفاهیم وجودی«اجتماع» با فضا یــا صرفاً با انعکاس
و تعمیم تص ّورات ذهنی در فضا ،دســتاوردی جز ادامة رویکردهای
واقعیت فضاهای شهری در شهرهای اسالمی در
سطحی نســبت به
ّ
پی نخواهد داشــت .حضور انسان در فضای شهری به معنای اتصال
به «وجودی جمعــی» ،در جهت نیل به «ســعادت زندگی دنیوی
و اخروی» اســت .در تحلیل اعتبارات اجتماعی در فضای شــهری،
«ســود و منفعت همگاني و طرفيني» در اولویّت قرار دارد و فضای
اجتماعی مبتنی بر «تعاون» و رعایت «مصلحت» اســت و برقراری
و تجلّی «عدالت اجتماعی» ،رکن رکین چنین فضایی اســت .از این
کیفیت تعامالت «عاطفــی» پیشگفته در عالم غرب در فضای
رو،
ّ
شهری یا کیفیات «ذهنی» در رویکردهای اسالمی ،در بیان واقعیات
تعامالت انســان با فضا کارایی نخواهد داشــت .مطالعة حاضر نشان
می دهد تعامالت بین انســان و فضا در شهر اســامی ،بیش از آن
که ،براســاس ادبیات رایج در حوزة معماری و شهرسازی« ،شخصی
و فردی» و مبتنی بر تعامالت «عاطفی و معطوفی» باشد ،برعکس،
متبوعیت»
«تابعیت و
«اجتماعــی» و مبتنی بر ارتباطات و تعامالت
ّ
ّ
است و مهمترین ویژگیهای آن ،عدم دوام حضور در فضای شهری،
تأکید بــر بعد کاری فضای شــهری ،حضور روزمــره در فضا ،رفع
نیازهای روزانه و اضطراری در فضا است .براین اساس ،مفاهیم ذهنی

تقدم بعد عبوری بر بعد
در فضای شهری اسالمی را می توان در مورد ّ
تقدم حضور روزانه نســبت به حضور شبانه
تأمل در فضا و هم چنین ّ
در فضا دانست .در مورد مفاهیم اجتماعی در فضای شهری اسالمی
نیز می تــوان به غلبه ابعادی چون حضور طبقات مختلف اجتماعی،
امنیت اجتماعی و تعامالت مردان در فضا ،اشــاره
خاطرات جمعیّ ،
کرد که به صورت خالصه در جدول شماره  1آمده است.

به این ترتیــب «حس تعلّق» به فضا ،بیش از آن که احساســی
کالبدی و شخصی ناشی از حضور فیزیکی صرف افراد در فضا باشد،
حسی است «اجتماعی» مبتنی بر «حضور ذهن و اجتماع» با هدف
رشد و اســتحکام جامعه .بنا بر این ،مفاهیم و مضامین در فضاهای
شهری ،در قالب سه دسته کلی «مفاهیم ماهوی»« ،مفاهیم منطقی»
و «مفاهیم فلسفی» قابل استنتاج و استنباط هستند که در دو قالب
کلی « تعامالت درون گرایانه» و «تعامالت اجتماع گرایانه» ،می توان
آن ها را تبیین و تفسیر کرد.
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