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واژههای کلیدی

هویت شهر

شــهر و معماری هر جامعهای در پس ظاهر خود دارای معانی برگرفته از جهانبینی و فرهنگ مردم همان جامعه اســت .بنابراین
شناسایی معانی و اصول بیزمان و بیمکان برای شهرسازی و معماری ایران ،از مکتب فکری حاکم بر آنکه در متون اصیل آمده
اســت ،نخستین گام برای تدوین اصول شهرسازی و معماری ایرانی -اسالمی است .گام بعدی که تبدیل این اصول و ارزشها به
طراحان و برنامهریزان است .هدف از این نوشتار توجه دادن شهر سازان
وجه ظاهری برای درک و بهرهگیری عموم است ،بر عهده ّ
و معماران به متون ارزشــمند در تولید علم این رشتهها اســت .مقاله با انتخاب کتاب «صد میدان» ،از خواجه عبداهلل انصاری ،که
معرفی نماید؛ و سپس ،در حد
یکی از کتابهای فارســی در حوزه عرفان اســامی است ،سعی کرده تا گامی را که خواجه برداشتهّ ،
بضاعت ،گام بعدی را برای تبدیل آن اصول به وجه ظاهری در حوزه شهرسازی و معماری بردارد.
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هویت شهر

مقدمه

متجلــی ســاختن اصول و مبانی فکری اســامی و فرهنــگ ایرانی در آثار

خود خواجه در کتابش آغاز میشــود و معانی آن بیان میگردد .سپس با الهام

شــهری و معماری عالوه بر اصالت بخشــیدن به شهرهای ایرانی ،از یکسو

از روش مورداســتفاده در کتاب شــهر بیداری (نقی زاده ،)1391 ،از واژهها و

هویت مطلوب و کیفی را برای شــهر ایرانی که هم عامل تمایز اســت و هم

مفاهیمی که میتوانند آن ویژگی یا صفت را تقویت کنند (مقومها) اســتفاده

تشخص ،فراهم میآورد؛ و عالوه بر آن ،جامعه را از مصرفکننده صرف دانش

کرده و سعی بر این است تا با کمک آنها این ویژگی به صفتی ملموس برای

صرف
وارداتی شهرسازی و معماری بودن و تبعات آن مصون میدارد .چراکه
ِ

شــهر تبدیل شــوند .از طرف دیگر ،بابیان واژههایی که مخالف آن هســتند

مصرفکننده آراء دیگران بودن ،ابتدا منجر به شــباهت ظاهری به بیگانگان

(اضداد) ضمن تفهیم بیشــتر موضوع ،وضعیت حاضر و کنونی آسیبشناسی

و آنگاه به شــباهت فکری و فرهنگی با آنها میانجامــد؛ و تا زمانی که این

میشوند .شهرســازی تاریخی ایران میتواند در این مسیر کمککننده باشد.

فاصله طی میشــود ،یعنی از تجلی مصادیــق وارداتی و به دنبال آن واردات

همچنین استفاده از ایدههایی که در دوران معاصر در شهرسازی بیانشدهاند و

وجوه عملکردی تا وجوه معنایی ،شهرهایی پدید میآیند که نه ایرانی هستند

در حال وارد شدن به کشور ما هستند ،میتوانند در سایه وجه فکری این کتاب

و نه غربی.

(صد میدان) تصفیه ،تزکیه و بهقولمعروف بومی شوند و سپس به قلمرو علم

هر فرهنگ و دین ،تعریف و تصویری از انسان کامل دارد و انسانها در طول

شهرسازی و شهرهای ایرانی وارد شوند.

حیات خود ســعی دارند تا به آن درجه دست یابند؛ و این عقیده همواره در آثار
هنرمندان مختلف منبع الهام بوده است .معمار و شهرساز عارف پیشه پیوسته

پیشینه پژوهش

هویت شهر

کوشیده است تا شــهر و بناهای آن را متناسب با صورت باطنی انسان کامل

بهرهگیری از آثار ادبــی ایرانی (و ازجمله آثار عرفانی) برای تبیین موضوعات

بسازد.

توجه محقّقینی قرارگرفته
مربوط به شــهر و معماری در موارد متع ّددی مورد ّ

عرفان اســامی نیز از دیدگاه عرفا ،تعاریفی را برای انسان کامل برمیشمارد

اســت که ازجمله آنهاست :پیجویی بارزههای شهر از منظر حافظ (نقی زاده،

و حتــی برخــی از عارفان برای ملمــوس کردن این طریق به مشــتاقان و

)1388؛ اســتفاده و استناد به آراء فردوسی در شــاهنامه (سلطانزاده)1377 ،؛

خواهندگان ،تالش کردهاند تا آن را بهگونهای که برای عموم قابلفهم باشد،

بهرهگیری از آراء ســهروردی و فارابی و ابنخلدون (محتشــمامیری1392 ،

آموزش دهند .ازاینرو به آن عرفان عملی گویند .آثار این دســته از عرفا برای

و نقی زاده و محتشــم امیری)1394 ،؛ اســتفاده از آراء ســهروردی و فارابی

متجلی کردن و به تصویر کشــیدن آسانتر از عرفانهای نظری است« .صد
میدان» یکی از کتب عرفان عملی است ،که در آن ،صد میدان (یا صد مرحله)

طراحی (استادی)1392 ،؛ حس وحدت (Ardalan
در مباحث شهرســازی و ّ
)& Bkhtiar, 2000؛ عرفــان در تجربه معمــاری (Cresswell Fruz,

برای رســیدن به انسان کامل معرفیشده است .این میادین نه از نوع میادین

 )2010و انکشــاف صور موالنا در معاصر ســازی بافتهای فرسوده شهری

کالبدی ،بلکه از نوع میادین و مراحل و منازل عرفانی هســتند .همان حاالت

(بهزاد فر.)1388 ،

روحانی ســالک که در آثار عرفای دیگر با عنوانهای احوال ،اســفار ،منازل،

در طــول انجام تحقیق بهتناســب از روش تحقیق تطبیقی و همچنین روش

مراتب و نظایر آنها آورده شده است.

تحقیق تفسیری و تحلیلی استفادهشده است.

از مقایســه برخی میدانهای ذکرشده در «صد میدان» خواجه عبداهللانصاری

اهم پرسشهایی که این پژوهش در پی پاسخ دادن به آنهاست عبارتاند از:
ّ
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(481 -396ه.ق) که در قرن چهارم بیانشده با نظریههای شهرسازی معاصر
و متأخر که عمدت ًا جدیدالوالده تلقّی میشــوند این نکته حاصل میشود که:
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد  /آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
(حافظ)1378 ،؛ چراکه آراء ظاهراً جدیدالوالده نســخه ابتدایی و ما ّدی اصولی
توجه به معنویت بیان میکنند.
هستند که عرفا با ّ
بــه دلیــل محدودیت حجــم مقالــه ،در این نوشــتار تنهــا نُه میــدان از

-آیا امکان ریشهیابی آراء و اصطالحات روز در آراء و اندیشههای اصیل ایرانی

وجود دارد؟
 برای تولید دانش در حوزه معماری و شهرســازی ایران ،با بهرهگیری از آثارایرانی ،روش کار چگونه است؟

مبانی نظری

صــد میــدان (و به عبــارت بهتر نُــه مرحلــه از مراحل صدگانــة) مذکور
کتــاب صــد میــدان ،که صــورت ملموستــری برای تجلی در شــهر
در
ِ

معرفی عرفان اسالم و بهویژه وجه عملی آن
در این قسمت پس از ّ

و تأثیری که این وجه از عرفان میتواند بر خلق آثار و شــیوة زیســت مردم

دارنــد انتخابشــدهاند ،تا راهنمایی باشــند بــرای تبدیل ســایر میادین به
ویژگیهای کالبدی و ظاهری در محیط شهر .درعینحال ،ذیل هر یک

معرفی اجمالی منبع موردنظر (کتاب صد میدان) اشارهشده
داشــته باشــد ،به ّ

و ســپس به بررسی اجمالی شهر و شهرســازی و رابطة آن با عرفان خواهد

از میدانها (یا مراحل) به برخی از میدانهای دیگر که همراه و مق ّوم هســتند

پرداخت.

نیز اشاره خواهد شد.
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روش بهکار گرفتهشــده بهگونهای اســت که ابتدا هر میدان مطابق با نوشتار

هویت
عرفان اسالمی

عرفانی انسان سالک در قالب صد میدان یا صد درجه یا مرحله با کلمات ساده،

عرفان ازنظر معماران ،عطیهای الهی اســت که در کالبد آثار هنری متعالی و

هنرمندی خواجه نیز به دلیل همین سادهگویی
مسجع و دری پرداخته است و
ِ
ّ

ارزشــمند و متع ّهد ،روح وحدت ،معنای عمیــق ،بیانی زیبا و فرهنگی دیرپا را

مطالب دشــوار عرفانی است (انصاری .)2 ،1361 ،صد میدان هم عرفان است

به منصة ظهور میرســاند .عرفان ،برخالف فلسفه ،از قیلوقال به دور است و

و هم اخالق برای رســیدن سالک به مقام قرب الهی .او در این کتاب به بیان

در ســایة آن آرامش حاصل میگردد .ســیر و سلوك در عرفان اسالمی مانند

مقامات عرفانی میپردازد که انسان در هر مرحله چیزی بر خود میافزاید و به

نردبانی اســت که میتواند آدمی را از زمین شریعت به آسمان حقیقت برساند

مرحله بعد میرود .هر میدان خدامحوری را القاء میکند و میفهماند که محور

و بــه تعبیر مولوي پله پله از این نردبان باال رفتــن ،و گذر از مقامات ،آدمی

این کوشش و عمل ،خدا است (عابدی30 ،1373،؛ به نقل از بیدار فر،1372 ،

را به مالقات خداوند میرســاند .ازنظر عارفان مســلمان ،عرفان به دو شاخة
اصلی عملی و نظری تقسیم میشود .جنبه عملی آن (که مدنظر این مقاله نیز

ص .)14در توصیــف هــر میدان ابتدا آیهای از قرآن کریــم و حدیثی از ائ ّمة
فرعی رسیدن به آن میدان را توضیح
معصومینع ذکر شده و سپس تقسیمات
ِ

هســت) «روابط و وظایف انسان را با خودش و با جهان و باخدا بیان میکند»

داده اســت .این تقسیمات را میتوان همان درجهبندی و توجه به ساحتهای

(مط ّهری بیتا )72 ،عرفان در این بخش مانند اخالق اســت؛ یعنی یک علم
عملی اســت که باید اعمال را هدایت کند و در آثار انســانی متجلّی شود ،و

سهگانة حیات انسان یعنی ساحت فیزیکی ،ساحت روانی و ساحت معنوی او و
یا آن را مرتبط با ارتباط انســان سالک ابتدا در رابطه با مردم ،با خود و سپس

درنهایت نیز آثار انســان ،او را در رشــد و تعالی و کمال یاری نمایند .عرفان

با خداوند دانست.

سالک یا کسی که در این راه گام برمیدارد را هدایت میکند تا «برای اینکه
به قلّة منبع انســانیت یعنی توحید برســد ،از کجا باید آغاز کند و چه منازل و

محبت و دوســتی با خداوند اســت نه از سر
تمام میدانها صد میدان ،بر پایة ّ

ترس از عقوبت و نه شوق بهشت .خواجه ،میدانهایش را با توبه آغاز میکند.
ون ّ َ
الل
گفتهشــده اســت که «صد میدان تفســيرى بر آية ُق ْل إِن ُكن ُت ْم تُحِ بُّ َ

مراحلــی را باید به ترتیب طی کند .و الب ّته همه ایــن منازل و مراحل باید با
ا ِشــراف و مراقبت یک انســان کامل که قب ً
ال این راه را طی کرده و از رسم و

َفاتَّبِ ُعون ِي ُي ْحبِ ْب ُك ُم ّ ُ
الل :بگو :اگر خدا را دوست میداريد از من پيروی کنيد تا او

خطر گمراهی است» (مط ّهری بیتا.)72 ،

«بقاء» معرفیشده اســت .میدان بعدی (صد و یکم) «محبت» قرار دادهشده

راه منزلها آگاه است صورت گیرد؛ و اگر ه ّمت انسان کاملی بدرقة راه نباشد

نيز شما را دوست بدارد (آلعمران )31:است .ميدان نود و نهم «فناء» و صدم

بیان میگــردد« .امام صادقع ،قطب عارفان ،براى نخســتين بار به عارفان

بیدارفر .)1 ،1372،در مرحلة بقاي پس از فنا عارف به خدا آگاهی ميرســد و

آموخت كه از منازل و حاالت «ســالك الى اهلل» سخنگویند و آن امام همام

باقي به بقاءاهلل ميشود و آنچنان وحدتي حاصل ميشود كه صفات خدا از آن

خود آنگونه كه در مصباحالشّ ــريعه آمده ،از صد درجه صحبت كرده اســت»

او و صفات او از آن خدا ميگردد.

(بیــدار فر 1.)10 ،1372 ،عارفان مختلف نیز بــه پیروی از آن امام حاالت و

میدانهای مذکور در کتاب صد میدان که درواقع مراحل سیر و سلوکاند که

مراتبــی را بیان کردهاند برخی از آنها هفت ،برخــی ده و برخی صد درجه یا
منــزل را بیان کردهاند .خواجه عبداهلل انصاری در کتاب صد میدان ،صد منزل

طراحی یا
از توبه آغازشــده و به بقاء ختم میشوند ،میتوانند بهعنوان مراحل ّ

برنامهریزی شهر مالک عمل شهر سازان قرار گیرند تا شهرهای امروز ایران

(یا مرحله) را معرفی نموده است.

را به جایگاهی عالی برســانند .این مراحل برای شــهر سازان از بازگشت به
خویش آغاز میشود و تا وصول به شهر آرمانی و بیدارگر و متذ ّکر ادامه دارد.

خواجه عبداهلل انصاری ،غروب روز جمعه دوم شعبان سال 396ه.ق ،از پدری

 5و معماری با عرفان اسالمی
رابطه شهرسازی

صالح و مادری صالحه متولد شد .وی عارفی وارسته بود با روش ،سیرة خاص

درباره لزوم ارتباط بین عرفان و شهرسازی همین بس که بپرسیم ،آیا شهرها

و فصاحت و بالغت در زبان فارســی .در دورة ســلجوقیان به نیشابور که در

نباید به ســلوک و رشــد اخالقی ،معنوی یک شــهروند کمک کنند؟ آیا این

آن زمان مرکز علوم و مهد ادب بود ،ســفر کرد تا مدارس خاصی را بر اساس

موضــوع همان موضوع اصلی در مبحث هویت اســامی شــهرهای ایرانی

مکتبــش که بر پایه جمع شــریعت و طریقت بود ،بنا کنــد (انصاری،1360 ،

نیست؟ «دستهای از آثار انسانی با هویت تلقی میشوند که صفات و هویتشان

4و .)7وی در ســه کتاب یکی به زبان فارســی دری و دوتای دیگر به زبان

با صفات و هویت انسان تناسب داشته باشند .بهاینترتیب صفاتی از انسان را

عربی مراحل عرفان عملی را توضیح داده اســت .2خواجه کتاب «صد میدان»

میتوان با هویت نامید که متذکر و یادآور خداوند سبحان باشند و انسان را به

را به زبان فارسی دری ،در سال448ه.ق زمانی که  51سال داشت در مجالس

یاد احدیت رهنمون و متذکر سازند» (نقی زاده.)130 ،1393 ،

عقیدهاش تدریس میکرد .او در این تألیف به معرفی مرحله به مرحله سلوک

درواقــع ،اصل ارتباط و تأثیر متقابل انســان و آثــارش ،میتواند توجیهکننده

هویت شهر

هوای نفس و رسیدن به مقامات معنوی و کمال است که توسط استاد طریقت

فى اهلل» هرگز پايان ندارد» (انصاری3 ،1361 ،؛ عابدی31 1373،؛ به نقل از

شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

عرفان عملی ،شــامل به کار بستن دستورالعملهای الزم در راستای مبارزه با

و مقصود آن بوده كه «ســير الى اهلل» با فنا ِء فى اهلل پايان مىيابد ،ولى «سير

صد میدان

6

انصاری»
خواجه عبداهلل
سال میدان
اساس «صد
اصول شهرسازی ایرانی
تابستان 1390
پنجم /بهار و
شمارهبرهشتم/
شهر
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مریم ،نجفی
مهندس
محمد نقی
تابستان 1390
پنجم /بهار
زاده،سال
هشتم/
دکترشماره

هویت شهر

بهرهگیری از آثار عرفانی در شهرســازی باشد .یعنی همانگونه که از عرفان

گذاشته و ظاهری را خلق میکند که تبلور معنای آن باشد .البته این موضوعی

برای تدوین اصول شهرسازی اســتفاده میشود ،شهر حاصل نیز میتواند به

جدید نیست چراکه معماری و شهرســازی نزد ایرانیان در دورههای تاریخی

تعالی و کمال اهل شــهر کمک کند .اینکه شــهر و شهروندان دارای تعامل

دارای معانی عمیق ناشــی از جهانبینی آنها بوده است؛ که با ظهور اسالم و

دوسویه با یکدیگر هستند امری واضح است .کالم مشهوری میگوید :ما ابتدا

پیدایش عرفان اســامی به معانی عمیقتری دستیافت .به گفتة بورکهارت

شهرها را میسازیم و سپس آنها ما را میسازند« .رابطة غیرقابلانکار محیط و

(1984-1908م)« ،هنر دینی نمیتواند از هر قالبی بهره گیرد و هممعنا و هم

فرهنگ و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر از دو منظر قابلبررسی است .یکی از

صورت باید از یک چشمه سیراب شوند .اگر منبع تغذیة هنر م ّتصل به خداوند

منظر فضا و محیطی که متناسب با رفتارهای رایج در جامعه و بهعبارتیدیگر

و آیات او باشــد در زمره هنر دینی قرار میگیــرد» (بورکهارت.)54 ،1376 ،

متناســب بافرهنگ جامعه باشد؛ و منظر دیگر ،فرهنگسازی محیط است که

شهرســازی و معماری نیز بهعنوان علم و هنری بااتصال به منبع تغذیه اصلی

طــراح و برنامهریز تمایل دارد رفتارهایــی را در جامعه رواج دهد» (نقی زاده،
ّ

و خالقیت واحد ،رنگ و بوی دینی -اسالمی خواهد گرفت.

 .)67 ،1386از منظــر ا ّول میتوان گفت که صد میدان خواجه همانطور که
قب ً
ال نیز بیان شــد کتابی به زبان فارسی دری است از جنس ایرانی -اسالمی

بهرهگیری از زبانی خاص (به نام زبان ســمبلیک) سخن گفت .زبان سمبلیک

با نگاه عرفانی و برای عالقهمندان ســیر و ســلوک در عرفان است .رابطهها،

یا نمادین بهجای زبان ظاهری ،راهحل به کار گرفتهشــده ایرانیان و اســا ِم
مســلمانان برای دعوت بهسوی کمال بوده اســت .این همان زبانی است که

پایه اصول و ارزشهای اســامی و بایدها و نبایدهایی برای رسیدن انسان به

هنرمندان ازجمله شــهر سازان و معماران امروز نیز باید برای انتقال پیامهای

کمال و ســعادت واقعی است ،همان هدفی که همه مکاتب و ادیان در پی آن

معنوی دنیای عرفانی در کالبد شهر و بنا از آن بهره گیرند.

هستند .آیات قران نیز در تمامی میدانها موردنظر خواجه به چشم میخورند.

عرفــان در طول تاریخ شهرســازی و معمــاری ایرانی ،یکــی از جنبههای

با این اوصاف متناســب دانســتن این منبع بافرهنگ ایرانی اسالمی بهجا و

فکــری و معنــوی تأثیرگــذار بر شــهر و بنا بــوده اســت .مکانهایی از
قبیل مساجد ،خانههای سنتی ،خانقاهها و بعض ًا مدارس و کاروانسراها ضمن

نگاه کنیم ،هدف صد میدان به کمال رســاندن انســان است و با توصیهها و

آنکه متأثــر از آراء و توصیههای عرفان اســامی بودهاند؛ بهعنوان جایگاه و

دستوراتی که برای او برمیشمارد ،راهنمای راه وی در این مسیر دشوار خواهد
بود .پس بهرهگیری از کتاب صد میدان برای شهرســازی و هدایت اعمال و

فضا و مکان ف ّعالیت عرفا نیز ایفای نقش مینمودهاند .بهویژه از رابطه عرفان

اسالمی و درجات آن با طراحی مساجد بسیار سخن گفتهشده است .در بررسی

افکار شــهروند برای رسیدن به برترین مقام معنوی یعنی انسان کامل شدن،

رابطة عرفان اســامی و شهرســازی در میان آثار موجود ،تعریف مشــخص

موضوعی اســت که مقاله بر آن متمرکز است .اتصاف این صفات به شهر نیز

و ثابتی از شــهر اســامی که همگان بر آن متفقالقول باشــند ،یافت نشد،

باعث رســاندن شهر به کمال ظاهری خواهد شد .پس میتوان گفت با تجلی

اما مبانی ،اصول ،معیارها و صفاتی برای شــهر اســامی که برگرفته از قرآن

میادین صدگانه در شــهر ،فرهنگ اهل شهر نیز به سمت کمال مطلوب پیش

و احادیث بودهاند بیانشــده اســت .برخی از این مبانــی همان اصول اصیل

خواهد رفت .این همان فرهنگسازی است که بایست مورد توجه برنامهریزان،

اســامی نظیر توحید اســت .درزمینۀ صفات ،صفات فعل الهی و صفات فعل

شهر سازان و طراحان شهری قرار گیرد.

انسانی برای شهر اســامی مدنظر قرارگرفتهاند .استنباط این صفات از قرآن

آثار معماری و شهرســازی میتوانند بســتری برای تدبر و معنویت صاحبان

و احادیث ،کاری بس دشواراســت زیرا معرفتی حضوری و خاص نیاز دارد .و

بصیــرت (اولیاالبصــار) و صاحبان تفکــر (اولوالباب) باشــند؛ که عالوه بر

از عهده کســانی برمیآید که محرم اسرار شدهاند و میفهمند آنچه را که تو
نمیفهمی .در این زمینه خداوند میفرمایدَ « :و إِن ِّمن شَ ْي ٍء إِ َّ
ال ُي َس ِّب ُح ب ِ َح ْم َد ِه

رفتارها ،اعمــال و به قولی فضای عملی که در این کتاب بیان میشــود ،بر

حق اســت .از منظر دوم و بحث فرهنگســازی محیط که به کتاب مذکور
به ّ

هویت شهر
شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

معناگرایی ،منطقی و علمی کردن شهرســازی و معماری ،میتوانند انسان را
درراه سیر و سلوک تربیت کنند .شهرساز و معمار برای ساختن بنا و شهر باید
ایدهها و تفکرات عالمانه و عادالنه داشــته باشند و با درک نیازهای فیزیکی،

َو لَـــكِن َّ
يح ُه ْم :و هيچ موجودی نيست جز آنکه او را به پاکی
ون ت َْسبِ َ
التَ ْفق َُه َ

میستايد ،ولی شما ذکر تسبيحشان را نمیفهميد» (اسراء)42:؛ به قول حافظ:

روانی و معنوی یا روحانی در ســاختن فرمها و یا ارتباط دادن ساختمانها در

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

یک شــهر یا محله ،ســعی نمایند تا به اکثر آنها پاســخ دهند .آنها بایستی با

		

شناخت مسیر تکاملی انسان و دانستن نیازهای او برای رسیدن به هدف عالی

خواجه عبداهلل انصاری یکی از محارم این پرده است که به اسرار دستیافته و

خلقــت ،یعنی کمال معنوی و قرب الهی ،کالبدی عالمانه و عادالنه بیافرینند.

آنها را در کتاب «صد میدان» بیان نموده است بهگونهای که آماده بهرهبرداری

در این صورت گام در مسیر اصلی معماری ایرانی -اسالمی یعنی بسترسازی

برای تبدیل به انواع هنرها ازجمله شهرسازی و معماری است.

برای ســیر انســان از ظاهر به باطن و از صورت به معنا و از کثرت به وحدت
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در توضیح ارتباط مباحث عرفانی با موضوعات شهری و شهرسازی میتوان از

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

هویت
ارکان شــهر ایرانی بر پایه عرفان اســامی (صد میدان
خواجه عبداهلل انصاری)
بــا توجه به ســه رکن هــر پدیده (رکــن فکــری ،رکن رفتــاری و رکن

انصاری»
ایرانی بر
عبداهلل 1390
خواجهتابستان
میدانبهار و
«صدپنجم/
اساسسال
هشتم/
اصول شهرسازیشماره
شهر

نهایت و بقاء باشــد« .اصول تنظیمکننده روابــط اجتماعی که باید بر تنظیم
روابط انسان و همنوعانش حاکم باشد ،جزء اصول شکلدهنده و تنظیمکننده
محیطی هســتند که از روابط انسانها متأثّر میشود یا از آنها تأثیر میپذیرد»

کالبدی) ازجمله پدیده شهر و معماری (نقی زاده )185 ،1390 ،میتوان گفت

(نقی زاده1392 ،ب .)32 ،این اصول در تقســیمات فرعی هر میدان با اتصاف

که وجه فکری بهعنوان وجه اول حاکم بر صد میدان ،رسیدن به

به رابطة انسان با خلق بیانشده است که به محیط شهری نسبت داده میشود.

مقام قرب الهی اســت .قربي كه پس از فنا و بقاء باهلل حاصل ميشود .عرفان
اســامی گاهي همان قرب نوافل است كه حديث قدسي مشهور آن را تبيين

مراحل شهرسازی مابهازاء مراحل سلوک صد میدان

توسط من ميبيند،
توســط من ميشنود ،و چشم او هســتم بهطوریکه او به ّ
ّ

موجود آغاز میشــود ،مابهازاء توبه اســت که در مرحله سیر و سلوک عرفانی

توســط من سخن ميگويد و دست
و زبان و دســت او هستم بهطوریکه او ّ

اولین گام موردنظر خواجه عبداهلل اســت .همانطور که در معنای سلوک ذکر

توســط من ميگيرد” (به نقل از ،امام خمینی ره،1359 ،ج1
او هســتم كه او ّ

شــد ،سلوک از مبدئی شروع میشــود که همان «وضع موجود» است .وضع

 .»)139،در وجه دوم اعمال و رفتاری برای رسیدن به مقام قرب برای انسان

موجود در اینجا ،وضعیت شــهرهای امروز ایران است که دچار ازخودبیگانگی

ســالک در قالب صد میدان عارفانه بیانشده اســت .این سالک میتواند در

و احساس حقارت در برابر غرب شــده است .چراکه بدون چونوچرا به تقلید

جایگاه شــهروند ،طراح ،برنامهریز و مدیر شهری باشد .وجه سوم که حاصل

از الگوهای وارداتی به معماری و شهرســازی پرداخته است .شهرسازی ایران

عمل انســان و فضای رفتارها و تجلیگاه باورهای او در مکان و زمان معین

داشــتههای خویش را فراموش کرده و با خود بیگانه شده است .بهبیاندیگر،

است ،کالبد و ظاهر شــهر است .بنابراین میتوان گفت« ،صد میدان» کتابی

چــون بین آرمانها یا وجه فکــری با وجه ظاهریاش فاصلــه افتاده ،دچار

است دارای دو وجه فکری و عملکردی برای شهر .به وجود آوردن وجه سوم

بیهویتی شــده اســت .در بیان علت این امر میتوان گفت که «ناهماهنگی

آن برای شکلگیری شهر بر پایه عرفان اسالمی و شهر دارای قابلیت سلوک

کالبدی توسعههای معاصر که تقلیدی ناقص از الگوهای بیگانه غربی هستند

شــهروند ،هدف اصلی نوشتار حاضر است .یعنی شهرســازی بر پایه میادین

با اصول و ارزشهای فرهنگی ،شیوة زیست ،تاریخ و هویت ملی ایرانی است.

عرفانی صد میدان( .شکل)1

شــهر بیهویت یا شهر مبتالبه بحران هویت ،هویتش با هویت آرمانی اهلش

موضوعات کلی مورداشــاره در صد میدان را با توجه به دســتهبندی که برای

نمیخواند .بحران هویت مکان (شهر یا بنا) متناسب با بحران هویت اهل شهر

متون اصیل اســامی (قرآن و احادیث) ،باید به دنبال آنها بود ،میتوان جزء

اســت» (نقی زاده .)386 ،1386 ،سؤال این است که صد میدان یا صد مرحله

دسته بایدها و نبایدها شمرد و در تقسیمات فرعیتر در هر میدان که به رابطه

مذکور توســط خواجه عبداهلل انصاری را چگونه میتوان در شهرسازی امروز

انســان با خودش ،با خلق و با حق پرداخته است .آنها را از اصول تنظیمکننده
«توحیــد» « ،تقوا» و «ذکر» بتوانند در ردیف اصول فکری و عملی نیز قرار
بگیرند .آنچه مسلّم است آن است که این میدانها را باید طی کرد تا به مقصد

تسری بخشید .درواقع ،سخن در تطبیق مراحل مذکور در سیر و سلوک
ایران ّ
عرفانــی با مراحل موردنیاز برای اصالح وضع موجود شــهرهای ایران
اســت .این مراحل با گریز از بحران هو ّیت و ازخودبیگانگی که حاصل
تقلید هســتند آغازشده و با بازگشــت به خویش و به عبارت بهتر بازگشت به

نهایی رســید .اما بایدها و نبایدهای «صد میدان» از سر الزام و اجبار نیستند،

آموزههای وحیانی آغاز میشود؛ که معادل توبه در سیر و سلوک عرفانی است.

روابط اجتماعی هم به شــمار آورد 3.البته ممکن است برخی از میدانها مانند

بلکه از سر محبت پایهریزی شدهاند .برای شهروند و شهری هستند که طالب

5

هویت شهر

من او را دوســت خواهم داشت ،بال ّنتيجه من گوش او هستم بهطوریکه او به

شهرسازی تطبیق داده میشود .این مراحل که در شهرسازی از اصالح وضع
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ميكنــد« :چون بندة من در اثر عبادت و انجام نافلهها به من نزديك شــود

در این قســمت برخی از میدانها یا مراحل منتخب از سیر و سلوک با مراحل
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مریم نجفی
هشتم/زاده،
محمد نقی
دکتر
تابستان 1390
مهندسبهار ،
سال پنجم/
شماره

هویت شهر

توبه :بازگشت به خویش (میدان اول)

میدهنــد و ازایــنرو توجه به قســط و عدالــت در مراتبی کــه خواجه آنها

«توبه بازگشتن است به خدای» (انصاری .)6:1360،خداوند میفرماید« :تُوبَوا
اِلَی ّ
اللِ تَ ْوبَ ًة نصوح ًا :ای کســانی که ايمان آوردهايد) ،به درگاه خدا توبه کنيد،

را بیان نموده تنها «به عقل رفتار کردن با خود» محدود میشــود و درنهایت

توبهای از روی اخالص باشد» (تحریم .)8 :خواجه توبه

«بــا خلق» .اما در جوامع الهی دینی که انســان با مقــام واالیش همواره در
ارتباط با خداوند است و قرار است خدامحوری حاکم باشد ،عالوه بر دو مرتبة

نشان راه ،کلی ِد گنج و شفیع وصال و میانجی بزرگ و شرط قبول بیگانگی،
را ِ

نخســت مروت ،مرتبه ســوم مروت که «با نیاز رفتار کردن با حق» است نیز

«بازگشت به خویش» و توجه به داشتههای خویش یا همان «توبه» است .در

باید تجلی پیدا کند.

این باره ذکرشده است «انسان در پی ازخودبیگانگی و

خواجه رســیدن به مروت را سه مرحله میداند «باعقل رفتار کردن با خود ،با

مبتال شــدن به بحران هویــت ،آن را به آثار و ســاختههای خویش منتقل

صبر رفتار کردن با حق و با نیاز رفتار کردن با حق» (انصاری .)18 ،1360 ،در

میکنــد» (نقی زاده .)367 ،1386 ،ازخودبیگانگی در عرفان اســامی ،یعنی

مورد مرحله اول میتوان گفت ،تصمیمگیری باعقل و انصاف در مورد محیط

بیگانگی با خداوند و فراموش کردن او که شــروع و ابتدای مقابله با آن توبه

زندگی شخصی یا مسکن به معنای ساختن آن برحسب نیازهای واقعی انسان

است .همانطور که زندگانی آدم در زمین با توبه آغازشده است« .بازگشت به

اعم از نیازهای فیزیکی ،روانی و معنوی اســت .مرحله دوم ،رعایت انصاف و

خداوند» ،یعنی بازگشت به خویش و توجه به داشتههای خویش و تالش برای

عدالت درباره حقوق همســایه به هنگام ساختوســاز و توجه به امر اشرافیت

متجلی ساختن آنها در محیط شهر یا بنا .به قول

و بلندمرتبهسازی اســت .آخرین مرحله با نیاز رفتار کردن با خداوند است که

از خواجهانصاری «الهی ،در عجبم از کســی که کوه را میشکافد تا به معدن

این شــرط انصاف و عدل در برابر نعمتهای خداوند است .بهبیاندیگر توجه

جواهر برســد ،ولی خویش را نمیکاود تا به درون خــود راه یابد» (انصاری،

به فضاها ،عملکردها و آن ظواهری در شــهر است که یادآور کننده نیاز انسان

.)28 ،1388

به رابطه باخداست.

در قلمرو شهرسازی توبه نخســتین گام پی بردن به «بحران هویت» و آغاز

ازجمله مقامهای مروت« ،عدالت»« ،برادری»« ،برابری» و «فتوت» هستند؛

خالصانة عمل برای بازگشــت به داشــتههای خویــش در عرصه معماری و

و از اضداد آن «نابرابری» و «بیعدالتی» هســتند که در محیطهای شهری

شهرسازی است که نباید با بازگشت به دوران تاریخی و گذشته اشتباه گرفته

معاصر با تقســیمبندی و قطببندی کالبدی بهصورت برتری زندگی در یک

شــود؛ بلکه منظور بازگشت به اصول ،مبانی و ارزشهای شهرسازی ایرانی-

محله نســبت به محله دیگر ،عدم توزیع عادالنة خدمات و امکانات در شهر،

اســامی اســت .از مقامهای توبه میتوان «انابت» (میدان سوم)« ،یقظت»

عدم توجه به حقوق معلوالن ،خردســاالن ،سالمندان و بانوان در محیطهای

(میدان دوازدهم)« ،بصیرت» (میدان بیستم) و «تبتل» (میدان بیست و ششم)

شهری متجلی شده است.

را نام برد و از اضداد آن «بحرانهویتی» است که امروزه شهرهای معاصر با

هویت شهر
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آن روبهرو هستند( .شکل)2

تجرید (میدان چهاردهم)
خواجــه ،تجرید را فرآیندی میداند که طی آن ،صورت شــیء محســوس با

مروت (میدان دوم)
«از میــدان توبه میدان مروت زائد» (انصاری« .)18 ،1360 ،مروت از ریشــه
«مرء» اســت .به معنای مردی و مردانگی» است (معین ،1377،ج.)4049 ،3
ِين بِالْق ِْسطِ  :از قیامکنندگان و برپاکنندگان
خداوند متعال میفرمایدُ « :كونُوا َق َّوام َ
قسط و عدالت باشید» (مائده)8 :؛ خواجه بابیان این آیه در مورد میدان مروت،

تفکیک از جزئیــات و لواحق مادی بهصورت معقول و کلی تبدیل میشــود
(انصاریَ « .)25،1360 ،و ال ت َُمد ََّّن َع ْي َن ْي َ
ک :چشمانت را به ظواهر دنیوی خیره
مکن» (طه« .)131:تجرید در لغت ،پیرایش و برهنه کردن است.

عاری شــدن بنــده از قیود مادی و حجابهای ظلمانی اســت و انصراف از
ماســوی اهلل و توجه به ذات احدیت اســت» (معیــن .)1377 ،ازنظر خواجه

معنای آن را همسان با قســط و عدالت معرفی میکند« .در خلق آثار هنری

تجرید ســه مرحله دارد :تجرید تن ،تجرید دل و تجرید سر (انصاری،1360 ،

عدالتمحوری بهعنوان اصل بنیادین و ســاماندهندة ســایر اصول و قواعد

 .)25تجرید تن را میتوان به «شهرســازی» و تجرید دل و ســر را میتوان

معماری دوران اســامی پذیرفتهشده است .زیرا آنچه در عالم ماده و طبیعت

به «شهر» نســبت داد .چراکه شهر پدیدهای اســت ،دارای سه وجه فکری،

ایجاد میشود باید متناسب و بهجا و منطبق با نیازهای متنوع و متغیر انسانها

عملکردی و کالبدی .در این صورت «تجرید ســر» را به «وجه فکری شهر»

باشد» (نقرهکار)414 ،1389 ،
عدالــت و قســط ازجمله اصولی اســت که نهتنهــا در مکتب اســام و د

و «تجرید دل» را به «وجه عملکردی» یا رابطهای شهر میتوان نسبت داد.
کاربرد «تجرید» در هنر «انتزاع» اســت ،خصوص ًا هنــر ایرانی ،که با آن به

یگــر ادیان بلکه در تمــام جوامع بشــری موردقبول همگان اســت و جزء

عینیت و تجســم بخشــیدن به مفاهیم میپردازند .در این زمینه آمده اســت

اصولانســانیجهانی به شــمار میآید .فرق این اصــل در جوامع غیردینی

که «زبان معماری و شهرســازی ،زبان انتزاع است .انتزاع همچون موسیقی

و دینــی در آن اســت که در جوامع غیردینی ،انســان را محــور عدالت قرار

اســت که بدون استفاده از کلمات و معانی آنها ،احساس را بیواسطه و از راه

هویت

انصاری»
خواجه عبداهلل
ایرانی بر
تابستان 1390
میدانبهار و
«صدپنجم/
اساسسال
هشتم/
اصول شهرسازیشماره
شهر

شــنیدن به مخاطب منتقل میکند» (حجت .)71 ،1391 ،همچنین با کمک

«غفلتهایی» و «فراموشــی» عنوانشده است» (نقی زاده .)106 ،1391 ،در

تجرید میتوان مشخصاتی از یک موضوع را برجسته کرد و سایر ویژگیهای

شــهرهای امروزی امور مادی و مصرفگرایی در حال تذکر داده شدن هستند

ظاهری آن را حذف نمود« .تجرید متعلق به هنرمند با ذهن خالق اســت که

که با یادآوری مداوم آنها انســان را از توجه به هــدف اصلی غافل میکنند.

میتواند کنه و ذات یک مفهوم را در پس ظواهر بگنجاند و مخاطبش را تحت

بنابراین میتوان گفت که تذکر یک «ویژگی هنری» بامعنای «تکرار فراوان»

تأثیر آن مفهوم قرار دهــد» (حجت .)63 ،1391 ،در مورد تجرید تن یا کالبد

یا همان «ضربآهنگ» اســت .از ضربآهنگ یا ریتم در انواع هنرها استفاده

در معماری و شهرسازی ایرانی -اسالمی ،مفاهیم «سادهسازی» و «پرهیز از

میشــود ،و میتوان آن را مصداق عینی یا تجلی ذکر یا تذکر در شهر عنوان

بیهودگی و بطالت» میتواند بیانگر این مفهوم باشد .تجرید به دلیل کمکربن

نمود (شــکل« .)3ریتم به تکرار منظم یا هماهنگ خطوط ،اشکال ،برگهها یا

حجم اطالعات بصری که به ذهن بیننده میرســد ،معنا و مفهوم نهادینهشده

رنگها گفته میشود ،و شامل نظریه بنیادی تکرار است که بهعنوان تدبیری

در آن فرم و اثر هنری را آسانتر به ذهن بیننده منتقل میکند.

برای ســازماندهی برگهها و فضاها در معماری محسوب میشود» (دهخدا،
« .)1377ریتم ،توالی ضرباهنگ برای موزون کردن نوای موســیقی اســت»

ذکر (میدان سیام)

(معین .)1377 ،درزمینۀ کالبد ،تکرار یا ریتم به چهار صورت تكرار یكنواخت،

«از میدان تفکر ،میدان ذکر زائد» خواجه تفاوت تفکر و تذکر را در این میداند

تكــرار متناوب ،تكرار تكاملی و تکرا موجی میتواند تجلی یابد (حســینیراد،

که تفکر به معنای جســتن چیزی اســت اما تذکر به معنای یافتن آن اســت
ِيب :و یادآور
(انصــاری .)34 ،1360 ،خداوند میفرمایدَ « :و َما َي َت َذ َّك ُر إِ َّل َمن ُين ُ

 .)77-81 ،1384تذکر در تمامی جوامع و شــهرها میتواند ظهور یابد ،تفاوت

ذکر ،یعنی یادآوری اموری که انسان از قبل آنها را فراگرفته است .این

(ساحت فیزیکی ،ساحت روانی و ساحت روحانی -معنوی) باشند تا هر انسان

یادآوری و تکرار از دیدگاه ما ّديگرايان خستهكننده جلوه میكند ،ا ّما در ّ
تفكر

بهاندازه خود از آن بهره گیرد .در شــهر عرفانی امور روحانی -معنوی ،تکرار

الهیــون ،اذكار با همه معاني معنوي و باطني خويــش واجد ارزش و زيبایی

میشــوند .البته ســاحت فیزیکی و روانی نیز باید موردتوجه باشند و بهعنوان

هســتند .چراکه اعتقاد بر این دارد که انسان نســبت به امور مادی بهصورت

وسیلهای برای رسیدن به هدف مورداستفاده قرار گیرند .دراینباره آمده است

غریزی آگاهــی دارد ،اما در امور معنوی و روحانی نیــاز به یادآوری و تکرار

که «هرچند انســان بهطور طبیعی نســبت به امور مادی خود یادآور است ،اما

هست ( نقی زاده.)344-340 ،1390،

شهرســازی و معماری برای این بعد (ساحت فیزیکی) باید نقش هدایتکننده

تذکر از قول خواجه «به معنای سه چیزست :به گوش ترس ندای وعید شنیدن،

و جهت 5
دهنده را داشته باشــد .عناصر شهری میتوانند از تابلوها ،کتیبههای

و به چشم رجاء با منادی به وعدة دوست نگریستن ،و به زبان نیازمندی منت

کنار خیابانها و فضاهای شــهری گرفته تا فرمهای تشکیلدهنده فضاها ،با

را اجابت كردن است» (انصاری .) 34 ،1360،منظور خواجه این است که برای

یادآوری و تکرار امور مادی و معنوی به صفت عالی «تذکر» که برترین صفت

ســلوک باید همه تن ،گوش باشی تا چیزهای نو از حق دریافت کنی ،با امید

برای شــهر اسالمی دانسته شده ،دست یابند» (نقی زاده .)342 ،1390 ،ذکر،

و از ســر نیازمندی ،در تالش مداوم باشی و آنقدر ســعی کنی ،تا سرانجام

ابزاری کمکی برای شــهر ساز و طراح است تا به کمک آن شهروند سالک را

وعــده بر تو نمایان شــود .پس میتوانا ینطور اســتنباط نمود که تذکر در

به هدف غایی خویش (قرب الهی) یادآور شــوند .از مقامهای تجرید میتوان

عرفان خواجه یعنی تکرار به فراوانی ،این تکرار در مورد اموری است که درراه

«تهذیب» (میدان دهم) و «اخالص» (میدان بیســت و پنجم)را نام برد ،که

حق باشــد و هدفش دریافت پاسخ از سوی حق است .دراینارتباط «تذکر ،از

تجلی آنها بهصورت ایدهآل در شهرها عبارتاند از :اولویت معنویت بر مادیت،

مقامهای ذکر به معنای ذکر کثیر و تکرار فراوان اشارهشده است و از اضداد آن

اشکال ساده در توده و فضا ،به نمایش گذاردن معانی واالی معنوی با اشکال

شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397
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شهری میتوانند یادآوری کننده امور در سه مرتبه ساحتهای وجودی انسان

هویت شهر

نشود مگر کسی که بازگشت کند» (غافر.)13:

آن ،در آنچه تکرار یا یادآوری میشــود (تذکر داده میشــود) اســت .عناصر
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مریم نجفی
سالمهندس
زاده،
محمد نقی
دکتر
تابستان 1390
پنجم /بهار ،
هشتم/
شماره

هویت شهر

ساده ،سادگی در نمای بیرونی ،زدودن الحاقات و تزئینات زائد از آثار معماری

شــهری و حتی ورودی شــهرها همگی حاکی از عدم رعایت شرم و حیا در

و شــهر .از اضداد تجرید که امروزه شاهد حضور آنها در شهرهای معاصرمان

شهرسازی و معماری است.

هســتیم« ،بیهودگی و اسراف»« ،گمشدن معنا در پس کالبد و ظاهر بناها» و
یا بدتر از آن فقدان و خأل معنا و مفاهیم در بناها است.

توحید (میدان شصت و نهم)

حیا (میدان شصت و سوم)

«توحید یعنی یکتا گفتن ،یکتا دیدن و یکتا دانســتن» (انصاری.)54 ،1360 ،
الل :پس بدان که معبودی جز َّ
هلل إِ َّل َّ ُ
خداوند میفرمایدَ « :فا ْعلَ ْم أَن َّ ُه َل إِ َ
«الل»

خواجــه بیان میکند« :شــرم علمی اســت از علمهای کرم .شــر ِم غافالن
حق.
از خلق اســت ،و شــرم جوانمردان از فرشــتگان ،و شــرم عارفــان از ّ

نیست» (مح ّمد .)19:توحید یکی از اصول اعتقادی دین اسالم و بنیادیترین
اصلی که موردقبول همه فرق مســلمانان اســت .اســاس تفکر و جهانبینی

از خلــق آنکس شــرم دارد کــه از آبروی خود بترســد ،و از قبول ایشــان
نیوشــد ،و عظمت ا ّ
هلل نشناســد .و از فرشــتگان شــرم آنکس دارد که بر

توحیدی اسالم است .شهر توحید به مردم القاء میکند که دنیا مکان ماندن و

غیــب اعتماد دارد ،و از گناه باک دارد ،و از حســاب اندیشــه دارد .و از حق
شرم آنکس دارد که دل بینا دارد ،و سر آشنا» (انصاری .)51 ،1360 ،خداوند
میفرمایدَ « :ف َي ْس َت ْحيِي م ُ
ِنك ْم :از شما شرم میدارد تا اظهار کند» (احزاب.)53:
حیا شــرم است و شــرم ،حصار دین .حیا و شــرم در برابر همسایگان (خلق)

توحیــد در کالبد یعنی توجه همه اجزای بناها به محوری اصلی و واحد ،تا غیر

او به ورطه فراموشی سپرده شود .توحید یعنی ،مرکزگرایی ،مرکزی که در آن
خداوند قرارگرفته و تو با چشــم سر آن را نمیبینی .اگر وجود را شیء بدانیم،

در شهرســازی تاریخی و گذشــتگان ایرانی به صــورت درونگرایی ،نحوه

آنگاه جنبهای از نیستی یا خأل وجود دارد که در طبیعت کل نظام خلقت نهفته

قرارگیری فضاهای خصوصی نســبت به هم و نســبت به فضاهای عمومی،

اســت و خداوند یعنی آنچه و آنجا که از اشیاء تهی است .مصداق این امر در

رعایت سلسلهمراتب ورود به فضاهای عمومی ،نیمه عمومی و خصوصی ،عدم

مرکز فضای خالی آثار هنرهای اســامی بهخوبی مشــهود است .این فضای

اشرافیت ،رعایت حریم و حقوق همسایه ،احترام به قوانین ساختوساز بهطور

خالی در هنر اســامی اهمیت معنوی دارد .در موسیقی این سکوت و فضای

جامع در میان مردم (نقی زاده )149 ،1390 ،و فرم بسته مغازهها و بازارها نمود

تهی اســت که در کنار صدا ،موســیقی را شــکل میدهد .در نقوش اسلیمی

یافته بود .حیا و شــرم در برابر حقتعالی در شهرهای تاریخی ،به ارتفاع کوتاه

مرکزی نیست و همه طرح واجد وحدتی است؛ و هیچ فرمی من نمیگوید .در

ت شهرکه همان خانههای
بناها و ســاختمانها در برابر تنها بناهای رفعتیاف 

این زمینه برخی معتقدند «فضا در کالبد اسالمی فی نفسه منفی است و با نماد
معنوی فضای خالی مستقیم ًا در ارتباط است .فرق فضای تهی در مکاتب دیگر

از مقامهــای حیــا میتوان به اصولــی چون حد و حریم اشــاره کرد ،که در

با اسالم این اســت که در مکاتب دیگر فضای مثبت (شیء) است که فضای

مقیاسهــای مختلف شــهر ،مناطق ،محــات ،فضاهای شــهری و منازل

منفی را تعریف میکند ،اما در هنر اســامی فضا ،با عدم حضور جسمانیت یا

مســکونی در قدیم با استفاده از دروازه ،گردش ،ساباط ،چهارتاقی ،پله ،هشتی

مادیت تعریف میشود» (نقرهکار،1389 ،

و تغییر مصالح رعایت میشده اســت (نقی زاده .)121 ،1387 ،از اضداد حیا

 .)179تجلی توحید در شهر ،مکانهایی است که فضاهای خالی در ذات خود

میتوان برهنگی و گناه را نام برد ،که دامنگیر بسیاری از شهرهای امروزی

خالی هستند ،نه زمینهای پرت که پس از شکلگیری اشیاء تبدیل به پارک

شده اســت .تراسها و بالکنهای رو به خیابان و معابر عمومی ،پنجرههای

یــا فضای ســبز شــدهاند و یا معابر ســواره کــه برای حرکت ماشــینها

روبهروی یکدیگر در واحدهای مجزای مســکونی ،اشــرافیت و تسلط دید از

ساختهشــدهاند .هیچیک از آن فضایهای خالی ،بیانگر ذات الهی نیســتند.

طبقــات باالیی بنا به حیاطهای منازل مجاور ،ویترینهای باز مغازهها و عدم

زمینهــای شــهرهایمان امروزه پر شــدهاند از اشــیاء جســمانی ،مادی و

وجود سلسلهمراتب و حرایم دررسیدن به بنا ،واحد همسایگی ،محله و منطقه

هرکجــا فضای تهی وجــود دارد حاصل پرتی فضاهای ســاخته شــدهاند.

خدا یا مساجد بودند ،تجلییافته است.

هویت شهر
شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

44

توقف نیست بلکه مکانی برای تجهیز و ورود به جهان دیگر است.
توحید قلّه و َس ِر همه علمهاست و حاکم بر کل شهر از مقیاس خرد تا کالن.

شکل .3تجلی ذکر در معماری و شهرسازی

هویت

انصاری»
خواجه عبداهلل
سال میدان
اساس «صد
اصول شهرسازی ایرانی
تابستان 1390
پنجم /بهار و
شمارهبرهشتم/
شهر

علم (میدان هفتاد و یکم)

داشــتيم تا بدان در ميان مردم راه خود را بيابد ،همانند کســی اســت که به

اقسام علم ازنظر خواجه سه گونه است -1 :علم استداللی که ثمرۀ عقل است

تاريکی گرفتار اســت و راه بيرون شــدن را نمیداند» (انعام .)122 :زمانی که

و تجربه که آدمیان به آن مکرماند؛  -2علم تعلیمی ،آن است که خلق از حق

خداوند انسان را هدایت کند دل او زنده میشود .روح داشتن شهر و فضا به بُعد
معنوی و نادیدنیهای فضا برمیگردد که در ظرف کالبد شــهر جای میگیرد.

حقیقت یافت اســت که متعلق به عارفان و صدیقان اســت (انصاری،1360 ،
ون :در آن تعقل نمیکنند مگر
 .)56خداونــد میفرمایدَ « :و َما َي ْع ِق ُل َها إِ َّل الْ َعال ُِم َ

اگر این معانی برگرفته از معانی و روحانی مأخوذ از باری تعالی باشــند ،حیاتی

میشــنود و از استادان به تلقین میآموزد؛ و  -3علم لدنّی ،علم حقیقت است.

دانایان» (عنکبوت .)43:اســام به علم اهمیت فراوانی داده است .چون ریشه

بادوام و پایدار خواهند داشت؛ چرا که او زنده نگهدارنده و دوام دلها و جانها
اســت« .روح مکان یا فضا جلوهای از روح انســان یا جامعه است که مکان را

را در ارضــای حس حقیقتجویــی یاری میکند .آن پدیــدهای که بتواند به

که معنا را در کالبد مکان رســوخ میدهد .مــکان هماهنگ با روح معنویت

افزایش علم و آگاهی انسان بیانجامد ،واجد مرتبهای از زیبایی نیز خواهد بود»

باری تعالی موفق است و جامعه را در مسیر کمال یاری میرساند» (نقیزاده،

(نقیزاده1392 ،آ .)85 ،شهرهای مبتنی بر جهانبینی اسالمی باید دارای علم

1392الف( )45 ،شکل.)4

اســتداللی و علم تعلیمی باشند که از جانب خداوند است و بهوسیله عالمانش

عامل دیگر برای حیات شهر وابسته به حضور انسان و فعالیتهایش در فضا،
عناصر طبیعی و غنای حســی خصوص ًا ادراکات شنوایی ،بویایی و المسه در

دو علم نامبرده نیاز به علم لدنی یا حقیقتیاب نیز دارد تا شهروند در سایه آن

کنار درک بصری اســت که با عنوان ســرزندگی نیز بیان میگردد و نباید با

به سلوک دست یابد.

شلوغی و ازدحام به اشتباه گرفته شود.

توجه کنیم که علم موردنظر خواجه بســیار جامعتر از علمی اســت که امروزه
ّ

از مقومهــای حیات ،زندگانی و ســرزندگی اســت .کیفیت «ســرزندگی»

برای «شــهر دانشمحور »4یا «شهردانشــی» رواج یافته است .این شهرها

یکی از کیفیتهایی اســت کــه امروزه در طراحی شــهری بهعنوان یکی از

باهدف توســعه دانایی از طریق تشــویق به تولید مداوم دانش در بین مردم

ویژگیهــای مهم فضاهای شــهری به شــمار میآیــد و راهکارهایی برای

میپردازند و از میان جنبههای علم ،تنها جنبه علم استداللی خواجه را پوشش

رســیدن به آن مطرح میشود ،اما باید توجه کرد که در جوامع گوناگون ،بسته

میدهند« .تفکر» (میدان بیســت و نهم)« ،بصیــرت» (میدان هفتاد و دوم)،

به شــرایط فکری و فرهنگی حاکم بر آن جامعه ایــن راهکارها متفاوتاند.

«حقیقت» (میدان هفتاد و هفتم) و «اطالع» (میدان هشتاد و هفتم) بهعنوان

از اضــداد حیات میتوان “مرده بودن» را نام بــرد که به قول خواجه عبداهلل

علم موردنظر خواجه هســتند .تعدد این میدانها نشــان از اهمیت
مقامهای ِ

انصاری“ :هر دل که در آن سه چیز نباشد مردار است .اول زندگانی بیم است

این موضوع در کتاب صد میدان برای رســیدن به هدف غایی است که توسط

با علم .دوم زندگانی امید با علم و ســوم زندگانی دوســتی با علم» (انصاری،

خواجه در قرن چهارم عنوانشــده است .از اضداد علم« ،نادانی» و «غفلت»

 .)58 ،1360بنابراین بیم ،امید و دوســتی ،الزمه حیات اســت و وجود هر سه

اســت .مصنوعات و کالبد شهر نباید بهگونهای باشــد که بهجای روحانیت و

وابسته به علم به حضور خداوند است.

به مردم آموخته میشود .شهر بناشده بر پایه بینش عرفانی اسالمی عالوه بر

معنویت ،جهل و غفلت را بر شهروندان تلقین و تحمیل کند .بنابراین اصطالح
علم تعلیمی و علم لدنی و انطباق با جهانبینی توحیدی و اســامی بهعنوان

عالیق منقطع ،اسباب مضمحل ،رسوم باطل ،حدود متالشی ،فهوم

یکی از موضوعات مهم در شهرســازی کشورمان قابل احیاء است .این ایده

فانی ،تاریخ مســتحیل ،اشارت متناهی و حق یکتا به خودی خود باقی است

همان ســنت کهن اسالمی-ایرانی است که در شهرســازی تاریخی ایران و

(انصــاری .)65 ،1365 ،از نظر خواجه (و مطابق تعالیم وحیانی) همهچیز بهجز

جهان اســام سابقه دیرینه دارد .بر این اســاس رابطه شهر با مردم ،عناصر
مصنــوع و عناصر طبیعی بر پایه ارتباط با خداوند و توجه به دســتورات او یا

ا ُ
هلل خَ ْي ُر و اَبْقَی :و خدا بهتر و پایدارتر اســت» (طه .)73:فطرت انسان ميل به
بقــاء و جاودانگی دارد و قرآن در صدد تعيين مصداقش برمیآیدَ « :ما عِن َد ُك ْم

حیات (میدان هفتاد و سوم)

اســت اما آنچه نزد خداست بقاء دارد» (نحل« .)96:بقاء» به معنای ماندن در

همان علم تعلیمی ،علم لدنی و شهودی شکل میگیرد.

ان
منظور از حیات ،زندگانی دل یا روح است .خداوند میفرماید« :أَ َو َم ْن َك َ
َّاس َك َم ْن َم َث ُل ُه فِي ُّ
س
َم ْي ًتا َف َأ ْح َي ْي َنا ُه َو َج َعلْ َنا لَ ُه نُو ًرا َي ْمشِ ــي ب ِ ِه فِي الن ِ
الظ ُل َماتِ لَ ْي َ

بِخَ ا ِر ٍج ِم ْن َها :آيا آن کس که مرده بود و ما زندهاش ساختيم و نوری فراراهش
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 5بین میرود .بقاء در قرآن صفت خداوند معرفیشــده استَ « .و
ذات خداوند از

َينف َُد َو َما عِن َد ّ
اق :آنچه در اختيار شماست (از نعمتهای دنيا) فاني شدني
اللِ بَ ٍ

جهان ،ضد فنا ،زیســت و زندگانی (دهخدا )1377 ،و پایدار ماندن و جاویدانی
معرفیشده است (معین.)1377 ،
توجه کنیم که موضوع «بقاء» با آنچه امروزه تحت عنوان توسعه پایدار مطرح
ّ

شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

شــهرهای دانشمحور ،بهعنوان یک اصطالح وارداتی پس از عبور از صافی

بقاء (میدان صدم و نهایت مسیر)

هویت شهر

علم از جنس فهمیدن اســت« .ارتقا آگاهی و علم انســان در هر مرتبهای او

پدید آورده اســت .زیرا که معنای مکان را انســان درک میکند و این اوست
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هویت شهر

مریم نجفی
زاده،
محمد نقی
دکتر
تابستان 1390
مهندس بهار ،
سال پنجم/
هشتم/
شماره

است خلط و جایگزین نشود؛ چراکه پایداری مطرح در توسعه پایدار نسخهای

نتیجهگیری

ابتدایی برای «بقاء» است .عبارت «توسعه پایدار» در سالهای اخیر در رأس

هنر وســیلهای اســت که با تمســک به آن میتوان مفاهیم معنوی را برای

موضوعات علمی روز دنیا جای گرفته اســت و برخی از اصول مطرحشده در

بهرهگیری همگان به نمایش گذاشت .حتی در مرحلهای باالتر آن،

دســتور کار  21آن ،توجه به ابعاد فرهنگــی و اجتماعی ،مبارزه با فقر ،تأمین

مفهوم را به کیفیتی از فضا نســبت داد ،یا فضایی را بر اساس آن خلق نمود.

مسکن مناســب ،حمایت از سالمت انسان ،حفاظت از محیطزیست ،مبارزه با

این همان مهارتی اســت که سالک هنرمند (دانشجوی معماری و شهرسازی)

نابــودی جنگلها ،کویرزدایی ،موضوع زبالههــای خطرناک ،توجه به زنان و

بایستی از همان ابتدا که قدم در این راه میگذارد آن را فراگیرد.

کــودکان و جوانان و مردمان بومی ،انتقال ف ّناوری و آموزش عمومی اســت.

در جهت اصالح وضــع موجود یکی از اصلیترین نیازهــا یا مراحل ،تدوین

این موارد اشــاره به وجه فیزیکی و روانی بقــاء ایرانی -عرفانی دارد« .برای

اصول شهرســازی و معمــاری ایرانی با بهرهگیری از متــون عرفانی و ادبی

ایرانیــان ،چنین مواردی عــاوه بر ظهور در مصادیق ،عناصر و شــیوههای

اســت که حاوی مبانی فکری و شیوة زیســت و فرهنگ ایرانی هستند؛ و در

ساخت شــهرها و معماریهایشان ،نظیر قنات ،بادگیر ،حیاط ،زیرزمین ،تاالر،

این مجال به کتاب صد میدان اشــاره شــد .مفاهیم و کیفیتهای مطرحشده

مهتابی ،حوضخانه ،سرداب و ایوان ،در باورها ،رفتارها ،فرهنگ و عمل مردم

در کتاب صد میدان به عنوان یکی از منابع عرفان ایرانی -اســامی میتواند

با نمونههایی چون ،دوری از اسراف ،احساس مسئولیت در قبال زمین ،اجتناب

طالبان را از سرگردانی و تعلیق نجاتدهد .این

از فساد و تباهی ،اصالحگری و ارتقای کیفیت مواد نیز جای داشتهاند .از همه

کتاب ،نقطه اتکای قوی در این زمینه است که با استفاده از روشهای ایجاز،

مهمتر اینکه ایرانیان در امر «بقاء» سعی در تکامل بخشیدن به ماده ،و حتی

تلخیص ،انتــزاع ،تداعی ،تجرید و مانند اینها مفاهیم و مراحل مطرحشــده،

فراتر از آن ،گرایش دادن ماده به ســمت تجرد بودهاند .که این موضوع از امر

میتواند به هزاران تصویر تجســمی توســط دانشجویان برســد .تصاویر یا

حفاظت در توســعه پایدار وارداتی که تنها به جنبه فیزیکی و درنهایت به جنبه

پاسخهای محســوس و قابل تسری به کالبد که دارای ریشه ،مبانی فکری و

روانی انســان و پدیدهها توجه دارد ،بسیار پیشرفتهتر و متعالیتر است» (نقی
َّاس َف َي ْم ُک ُث
زاده.)158 ،1387 ،در کالم الهی آمده اســتَ « :و أَ َّمــا ما َي ْنف َُع الن َ
فِي ْ َ
ض :چيزى كه به مردم سود مىدهد در زمين مىماند» (رعد.)17:
ال ْر ِ

جهانبینی مشترکی هستند.

تجرد رسیده است و همه او میشود ،پایدار و باقی .این تفکر
در بقاء ما ّده به ّ

تبعیت از جهانبینی توحیدی و بــا عمل در فضای فرهنگ ایرانی حاصل
بــه ّ

میشود .برخی از اهل نظر معتقدند “مبانی ،اصول و الگوهای عناصر تاریخی

برای طبقهبندی میادین (یا مراحل) این کتاب شــاید رعایت سلســلهمراتب
و درجاتی که خواجه مرحلهبهمرحله برشمرده در اتصاف به شهر مقدور
نباشــد .همچنین برخی از میادین بااینکــه در عرفان دارای درجات متفاوتی
هســتند ،اما معانی نزدیکی در ظاهر و در فرایند تبدیلشــدن به کالبد دارند.

هویت شهر
شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

که در دورههای تاریخی حضور ممتد یافتهاند ،پاالیششدهاند و هویتی مستقل

مانند توبه (میدان یکم) ،انابت (میدان ســوم) و یا مروت (میدان دوم) و فتوت

از زمان یافتهاند .دارای شــأن تجریدی ،تصویر ذهنی و بار عاطفی هســتند و

(میدان چهارم) .در این زمینه ،جای دادن

میتوانند در معماری معاصر هم بیان معمارانه و شهرســازانه داشــته باشند.

میادینــی که دارای معانی نزدیکتری به هم هســتند در یک قســم و ارائة

مفاهیم و مضامین فرهنگی نیز بایســتی در طی یکروند از تجرید عبور کنند

طبقهبندی جدید و مرتبط با شــهر ،میتواند یکی از راهکارها برای اســتفاده

و به بیان و ایده معمارانه تبدیل شــوند و خالقیت فضایی هنرمند شهر ساز یا

مراحل مذکور در کتاب باشــد .راهکار دیگر استفاده از درجات متفاوت
از همه
ِ

معمار باید به تالش برای تحقق بخشیدن به این ایده برخیزد.

در معنای عرفانی این میادین اســت تا با در نظر گرفتن این تفاوت درجات و

شــهروند در طریق سلوک در شــهر ایرانی عرفانی با گذر از نود و نه میدان،

نسبت دادنشان به ساحتهای متفاوت فیزیکی ،ساحت روانی و روحانی انسان
یا هر شــهر آن را متجلی نمود .مث ً
ال در مورد میدان توبه و میدان انابت ،که

نهایت در میدان صدم به بقاء میرسد .در آنجا چشم ،گوش ،زبان ،دست و پا،
همه «او» میشــود و با « َفنا ِءفِیاهلل» به «بقا ِءباهلل» میرسد .سالک به مقام

تفاوتشــان در درجه میزان پشیمانی و بازگشت است ،میتوان میدان متق ّدم را

قرب الهی دســت یافته و به عبارتی ،مقام «انســان کامل» مییابد .آنجا که

به ساحت فیزیکی و روانی انسان یا شهر ،و میدان متأخّ ر را به ساحت روحانی

شــهروند به سلوک رسیده و انسان کاملی شده است ،همان جا است که شهر

انســان و شهر نسبت داد .آن تقســیمبندی که توسط مؤلف صورت گرفته و

به نسخه «کمالگرایی»اش دستیافته است.

میتوان در اینجا به آن اشاره کرد از قرار زیر است .این طبقهبندی به یافتن

شکل .4تجلی حیات در معماری و شهرسازی
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هویت

انصاری»
خواجه عبداهلل
اصول شهرسازی ایرانی
تابستان 1390
میدان بهار و
«صد پنجم/
اساسسال
شماره برهشتم/
شهر

مقومها و اضداد (که ذکر آنها برفت) هســر یــک از کیفیتها برای متجلی

السائرین در سال 475ه.ق شامل صد منزل و علل مقامات
 .2دو کتاب دیگر وی منازل ّ

ساختن آنها نیز کمک میکند.

شــامل  10مقام به زبان عربی تألیف شــدهاند .از نظر تاریخی ابتدا کتاب صدمیدان

گــروه ا ّول :توبه (میدان اول) ،انابت (میدان ســوم) ،یقظت (میدان دوازدهم)،

السائرین و بعد از آن مقامات تألیف شدهاند.
سپس کتاب منازل ّ

تبتل (میدان بیست و ششم)؛

 .3برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به نقیزاده ،نقیزاده1392 ،ب.

گروه د ّوم :مروت (میدان دوم) ،فتوت (میدان چهارم)؛

4. Knowledge base city

گروه ســ ّوم :ارادت (میدان پنجم) ،قصد (میدان ششم) ،عزم (میدان بیست و

هفتم) ،همت (میدان چهل نهم)؛

گروه چهارم :زهد (میدان سیزدهم) ،تقوا (میدان شانزدهم)؛

گروه ششم :تهذیب (میدان دهم) ،تجرید (میدان چهاردهم) ،اخالص (میدان

طراحی شــهری
 .2اســتادی ،مریم .)1392( .ادراک و تصویر ذهنی و کاربرد آن در ّ

بیست و پنجم)؛

(با بهرهگیری از آراء فالســفة ایرانی) .رســالة دکتری .تهران :واحد علوم و تحقیقات،

گروه هفتم :تواضع (میدان ســی و دوم) ،خشــوع (میدان ســی و هفتم) ،حیا

دانشکده هنر و معماری

(میدان شصت و سوم)؛

 .3انصاری ،خواجــه عبداهلل .)1360( .صد میدان .به اهتمام قاســم انصاری .تهران:

گروه هشتم :سکینه (میدان پنجاه و یکم) ،طمانینه (میدان پنجاه و دوم)؛

کتابخانه طهوری.

گروه نهم :خوف (میدان سی و سوم) ،هیبت (میدان چهل و یکم) ،فرار (چهل

 .4انصاری ،خواجه عبداهلل .)1361( .منازلالسائرین .متن عربی و مقایسه به متن علل

و دوم)؛

مقامات و صد میدان .ترجمه دری منازلالسائرین و علل مقامات و شرح کتاب از روی

گروه دهم :جمع (میدان پنجاه و نهم) ،انقطاع (میدان شــصتم) ،غربت (میدان

آثار پیر هرات( .عبدالغفور روان فرهادی ،مترجم) .تهران :انتشارات مولی.

شصت و هشتم) ،تفرید (میدان هفتادم) ،انفراد (میدان هشتاد و دوم)؛

 .5انصــاری ،خواجهعبداهلل .)1388( .مناجاتنامــه خواجهعبداهلل انصاری .گردآورنده:

گروه یازدهم :بسط (هشتاد و پنجم) ،وجد (میدان هشتاد و نهم) ،سرور (میدان

عبداهلل ابن محمد انصاری .تهران :انتشارات پل.

نود و چهارم)؛

 .6بورکهــارت ،تیتوس .)1376( .روح هنر اســامی :از مجموعه مقاالت مبانی هنر

گروه دوازهم :تفکر (میدان بیست ونهم) ،علم (میدان هفتاد و یکم)،

معنوی( .ســید حســین نصر ،مترجم) .دفتر مطالعات دینی هنر .تهران :حوزه هنری

بصیــرت (میدان هفتاد و دوم) ،حقیقت (میدان هفتاد و هفتم) ،اطالع (میدان

سازمان تبلیغات اسالمی.

هشتاد و هفتم)؛

 .7بهزادفر ،مصطفی؛ هاشم نژاد ،هـــاشم؛ و ســیدیان ،علی .)1388( .انکشاف صور

گروه سیزدهم :فقر (میدان سی و یکم) ،غنا (میدان هشتاد و چهارم)؛

موالنا در معاصرســازی بافت های فرسوده شهری .مجله علمی ترویجی طرح و نماد،

گروه چهاردم :لحظه (میدان نودم) ،وقت (میدان نود و یکم)؛

.1-1،23

گروه پانزدهم :فناء (میدان نود و نهم) ،بقاء (میدان صدم).

 .8بیدارفر ،محسن .)1372( .منازل السائرین خواجه عبداهلل انصاری (4ه.ق) با ترجمه

صد میدان یکی از کتابهایی اســت که دارای میادین یا به عبارتی مراحل یا

و شرح کاشانی بر آن .قم :انتشارات بیدار.

صفات یا ویژگیهای کیفی برای شــهر ایرانی بر پایه عرفان اسالمی است .از

 .9حافظ ،شمسالدین محمد .)1378( .دیوان حافظ شیرازی .عالمه قزوینی و قاسم

آنجا که این اثر دارای وجه جهان بینی و رفتاری عالی مرتبه اســت ،میتواند
در زمینه تولید آثار در حوزههای مختلف هنر ،خصوص ٌا معماری و شهرســازی

غنی .مشهد :راهیان.

 .10حجت5 ،
عیسی .)1391( .مشق معماری .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

منبعی برای تولید علم باشــد .آغاز این ســیر یا حرکت «بازگشت به خود» و

 .11حســینی راد ،عبدالمجید .)1384( .مبانی هنرهای تجســمی .تهران :موسســه

توجه به داشتههای خویش و در نهایت «بقاء» است .این کیفیات برای ظهور

فرهنگی برهان.

در شــهرها باید از صافی ویژگیهای زمانی ،تکنولوژی ،اقتصادی ،محیطی،

اســرارالصلوه (پرواز در ملكوت) .جلد .1تهران:
 .12خمينيره[ ،امام]روحاهلل.)1359( .
ّ

تاریخی و فرهنگی همان شــهر بگذرند تا در سایه آن ،شهروند بتواند سلوک

نهضت زنان مسلمان.

کند و به نهایت مطلوب یعنی ،کمال و بقاء دست یابد.

 .13دهخدا ،علی اکبر .)1377( .لغت نامه دهخدا .زیر نظر محمد معین و ســید جعفر

 .1برای مطالعه در بارة جایگاه امام صادقع در بین عرفا ،ر.کّ :
عطار نیشابوری1360،

شهیدی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

هویت شهر

استقامت (میدان بیست و هشتم) ،مداومت (میدان چهل و ششم)؛

امیر کبیر

شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

گروه پنجم :صبر (میدان هفتم) ،جهاد (میدان هشــتم) ،ریاضت (میدان نهم)،

 .)1394( .------------ .1قرآن کریم ( .مهدی الهی قمشهای ،مترجم) .تهران:

پی نوشتها

6

فهرست مراجع

 .14ســلطانزاده ،حســین .)1377( .معماری و شهرســازی ایران به روایت شاهنامه
فردوسی .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
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مریم نجفی
سالمهندس
زاده،
محمد نقی
دکتر
تابستان 1390
پنجم /بهار ،
هشتم/
شماره

هویت شهر

الســائرین و شــرح کاشانی بر آن .نشریه
 .15عابدی،احمد .)1373( .نگاهی بر منازل ّ

 .25نقیزاده ،محمد .)1391( .شه ِر بیداری (اصول ،شیوهها ،جلوهها) .تهران :دانشگاه

آیینه پژوهش.30-33 .28 ،

آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات.

ّ
.16عطار نيشابوري ،فريدال ّدين .)1360( .تذكرةاالولياء .تهران :نشر زوار.

 .26نقــیزاده ،محمد1392( .الف) .تحلیل و طراحی فضای شــهری (مبانی ،تعاریف،

 .17محتشــمامیری ،سعیده ( .)1392بررســی و تحلیل ویژگیهای شهر مطلوب در

معیارها ،شیوهها) .تهران :جهاد دانشگاهی.

آراء حکمای مســلمان .رســالة دکتری .تهران :واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده هنر

 .27نقیزاده ،محمد1392( .ب) .شــهر اسالمی و روش بهره گیری از متون مقدس.

و معماری.

کتاب ماه هنر.24-34 ،177 ،
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