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 پيشگفتار

 

نکته پُرشمار راهش، پيمودن طول در و پُررمزوراز دارد سيري آن با آميختن و نوشت بايد عشق به را کتاب

 .اندنيامنده نويسنده هايدانسته عالم به تر،پيش که شوندميزيسته هايي

 روز به تنها بنويسد، داند،مي را چهآن تنها هرآينه شود،چاپ تا رودمي که نوشتاري يفرآورده هر يآفريننده

 که هاييصحنه از گذار هايچگونگي با و دريابد تواندنمي را تاريکي به روشنايي از گذار رمزوراز است؛زيسته

 .شود نمي آشنا رسندنظرميبه آشکار

 را روزها دگرشدنـدگربودن که کساني براي هم و خردساالن براي هم شوند؛دگرمي پيوسته ها،شب و روزها

رسيده هاآن« درآمدنازآب يکسان آرامآرام» به يا و هاآن  بودنيکسان به که اندکردهتجربه دفعات به چندان

 ايذرّه سانبه ـ را خدا سرزمين روي بر خود يشدهزندگي روزِشبانه هر که نيست کساني دريافت اين، و اند

 نيست، پيدا و بينندمي هاشب و روزها گذار از دگر ايتجربه ـ مکان در شدهزندگي زمانِ تشخّص از برخوردار

 را خود توانندمي اندازهچهتا اند،نظم يزاينده هم و زاده هم که نمايانندمي رويدادهايي ظرف را شهر که آنان

 .يابند آزاده

برپايه را شهرشناختِ و شهر که آوردميروي منطق از شدهزاده نگريِسطحي به بيش آنگاه شهر، به کردننگاه

 .کندميتدوين نمايانند،مي چهآن يبرپايه را شهرها شناسيشناخت و يابدمي نماياند،مي چهآن ي

* 

 هرآينه و دارند رويپيشِ شهرسازي هايمقوله پژوهندگان که است معمّايي يآورنده گفتيم که اينکته

: کشدمي دشواري به کارشان بگويند، است مرسوم شهرشناختي سازيِفرهنگ درباب چهآن سواي بخواهند،

 محيطيِزيست رفتاري،ـکاربردي الگوهاي يبرپايه الزاماً اندشده دارعهده را آن بازشناخت که شهري زيرا

 .شد نتواند بازخواني يا توصيف ارتباطاتي، شناسيجامعه و مکانيکي

 داريم، اختيار در ـ ويژهبه ايران، شهرهاي در و ـ شهرها در نهفته هايحقيقت بازشناخت براي که روشي و راه

 گذار معمّاي برابر در پژوهندگان، کهجايي دهد؛گزارش کند،ميرخ چهآن هر قرائت از که يابدنمي را راهي جز

 بر اتّکاء طريق از ،(کندمي و) کردهرخ حقيقت عالم در چهآن از دوربه و گيرندقرارنمي «معنا» به «صورت» از

 .پيمايندمي شناخت، بايد را چهآن به رسيدن راه ،«ماده»

* 
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 به بتواند مگر تا آميزددرمي آن با و است آشنا گفتيم که معمّايي ذات با يابند،مي کتاب اين خوانندگان چهآن

 دگر ايمقوله خود، اما، امر اين به رسيدن. برسد ايران، شهرهاي در جاري هايدرستي و هاراستي از هاييجلوه

 .دگر ساختاري بر بناشده خواهد،مي« کتابي» و است

 هايزمينه که استشده آن پذيراي حاضر متن بيابيم، توانيممي کتاب اين فهرست از برآمده معناي از کهچنان

 شناخت لزوم مناسبتِبه سپس، و بنماياند را( دانشگاهي محافل در جاري و) متعارف بياني به شهر دريافت

 کردنمحقّق براي الزم ابزارهاي آدميان، يهمه شهرهاي يهمه در جاري هايمقوله برخي فنّيِـعلمي

 .آوردفراهم آيد،مي جاري دانشگاهيِـدرسي هايکتاب در را چهآن از متفاوت شناختي

* 

 دگربودن بر خواهدمي ما کتاب: رسوا و شناخته يابيشکم است نهفته رمزي داريم، دست در که کتابي نهاد در

ابهام و هامسأله يزاينده خود، اين، که بپردازد؛ هاآن خاص بيان و زبان به ايران، هايشهر مدنيفضاي و شهر

 .بپردازيم توانيممي نيز دگر بياني به نکته اين به. دارند جهاني دانشگاهيِـعلمي يريشه که شودمي هايي

 ها«وبر» و ها«پوئت» ها،«مامفورد» اگر يعني نبود،درميان شهر درباب تاريخي هاينويسيگزارش هرآينه

 اکنون که نوشتيممي را چيزي همان امروز ما آيا دادند،نمي ما دست به شهرها شناسايي براي هاييگزارش

مي نو هاييمقوله يا مقوله به دانند،مي چهآن بر اتّکاء با ها،انسان. است روشن پاسخ، و داريم؟ خود رويپيشِ

 غرب، شهرشناسي دانش بزرگان: روييمروبه روشن وضعيتي با کتاب، اين خاستگاه درباب روي، اين از و رسند

 .باشندگفته نارسا سخني کهاين نه اند؛نبوده آشنا است، گذشته و بوده زمينمشرق شهرهاي ذات در چهآن با

 از چهآن نخست،: است استوار متمايز، هاي«داده» يا« يافته» دوگونه از ايمجموعه بر روي،پيشِ کتاب

 افقي که ايرانيان شهر از برخاسته هاينکته آن دوم، و آمدهدستبه زمينمغرب شهرشناختي ادبيات و فرهنگ

 سخن به توانيم،نمي را کتاب بر مقدمه مقام و حد در ينکته اين. دارند خود يويژه هاييخاستگاه و دگر

 .کنيم رها دارد، جهاني ذاتي که کوتاهي هرچند

مي آن سرزميني يپهنه در و «شهر» مقياس در که آنگاه ،«يافتهسازمان» و «يکجانشين» آدميان که بنگريم

 :از اندعبارت دو اين نگرند؛مي خويش گذار محفل اين به( تقارن از برخوردار و) متمايز يشيوه دو به زيند،

 .زيستن نسل سه ميدان يميانه در ـاول

 .يافتن را خود خويشتن ها،نسل پياپي در ـدوم

 زمينمغرب زيستمندان به را دومي و ايرانيان به را اولي توانمي که ـ نگرش دوگونه اين است، پيدا کهچنان

مي رشد را متفاوت انسانيـفردي نگرش دو آورند؛وجودميبه متمايز فرهنگيـاجتماعي فضاي دو ـ دادنسبت

 که) هريک ـ پيداست کهچنان ـ و دارنددنبالبه را ـ هنري هايفرآورده براي ـ آفرينشي رفتار دوگونه دهند،
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مي خود، خاص بينشي به را جمعي زندگانيِ جوّ و حيات زمان، ،(دارند را خود يويژه مدني و اجتماعي بار

 .زيند

 کنند؛مي پيدا اجتماعي رسمي وجه اند،اِسناد بر و نظم بر استوار که هاييپيشينه بر متّکي ها،غربي هايدانسته

 دارند؛ بازشناسيقابل هايياثرگذاري صنعتي و هنري ابداعي، هايآفرينش توان بر و شوندميقرائت جمع در

 .کنندميرايج را سنجشقابل و ملموس موجوديّتي و شکل کهاين ضمن

 دستگشاده نه و پرهيزکار نه دارد؛ دگر معنايي و صورت است، جاري ـ امروز تا ديرباز از ـ ايرانيان نزد چهآن

 گونهاين. خموش پرهيزکاري نه و روز بيان به است سخنگويي نه فرمانبرداري؛ خواستار و است آمر نه است؛

 ايران، شهرهاي کالبدي جوّ که بنگريم. آفريندمي شدهساخته فضاي از متمايز ايگونه متفاوت، اجتماعي جوّ

 و گذاردنمينمايشبه را شهر کاربردي جوّ اش،رؤيتقابل يشدهشناخته کاربردي هايشاخص براساس تنها

نمي ـ شهروندان اجتماعي هاياليه يهمه براي حتي ـ رمزوراز از تهي يا روشن زباني به را اشدرون اسرار

 چه تا نکته اين نيست پيدا و است ايراني شهرهاي قرائت درباب هاييدشواري وجود نمايانگر نکته، اين. نماياند

 .شودنمايان کتاب، متن در استتوانسته ميزان

 يفرموده به رمزشان، که دارند وجود ايرانيان شهرهاي بستر در ـ پرشمار هم و اندگونگونه هم که ـ رازهايي

 هرآينه را، پرشمار بيشياکم هايپرده اين و استشدهگذارده وجودشان يا چهره بر که است ايپرده نظامي،

 را( حقيقت هنوز نه و) واقعيت از رخي بتوانند چشمانت تا نيابي ايپرده بيش هنوز که نيستدانسته زني، کنار

 رمزورازبي يکسره امري ايراني، شهرهاي خوانش که است آن نمايانگر ازجمله، آورديم، اشارهبه چهآن. ببينند

 .تاباندمي نور آن، کالبد بر و شهر ذات بر که است آن يهمه نه يافت، توانيمي چهآن هر و نيست

* 

 همسايگي به که کتابي سه از هريک که بوده آن قصد آيد،برمي هايادداشت مجموعه اين پيشاني از کهچنان

 اين از هريک شدنناميده« کتاب» و باشند ديگريک مکمّل هم و متمايز هم سخني داراي اند،آمده ديگريک

 .استنداشته هامحتوا تفکيک جز قصدي بخش،سه

 به اندبوده يگانه چون که بداردعنوان هاآن ينويسنده هرآينه و دارند يگانه برهايي کتاب، سه هر محتواهاي

 جانابه سخني ،(بدهد خواننده دست به معنا جهان در غور براي ابزارهايي مگر تا) کردهاقدام شانجداکردن

بازآورده شهراند ذاتيِ که هاييمناسبتبه سوم، و دوم کتاب دو هر در آيد،مي اولکتاب در چهآن. استنگفته

. شودميبازآورده معنا، عالم در مکمّل هم و متمايز هم مفهومي به و دگر طعمي به ديگر، بري به اما، شودنمي

 و دارند متمايز ايجلوه و يگانه ذاتي بر تأکيد آمدن، جدا مناسبتبه اند،يگانه خود ضمير در که شهرهايي

 جداسازي در و گفتهسخن يگانه، نيز آن ايمقوله از يگانه اينويسنده که شودگفته نيست جانابه زمينهدراين
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 کهجايي آيد؛ميميانبه نيز کتاب عنوان بگذريم، که نکته اين از. استداشته طنزبه يادداشتي باب، سه در آن

 و هابينش که دهدتوجه دارددوست و رسدنظرميبه تدبير يشايسته ايمقوله خود، شهرها، سنجش به نياز

 ،«سرزمين» دليلبه و «آب» دليلبه و «خاک» دليلبه ها،انسان تجربي هايفرآورده به  پرداختن هايروش

 يگانه گذاريشماره نظام يک درون شده،يگانه مجلّدِ سه که است ديدگاه اين از. باشنديکسان توانندنمي

 .گيرندقرارمي

* 

 کشورمان، آکادميکـعلمي جوّ براي زيند،مي هاانسان که شهرهايي ساير با ايراني شهرهاي بردنسنجشبه نيازِ

فرآورده. باشد کتاب يخواننده عنايت موضوع تواندمي آن به هايياشاره که کندميپيروي خاصي روش و راه از

 .کندنميتکيه جهاني و ايراني شهرهاي تاريخي بستر بر شود،مي اشخواننده پيشکش که اي

 جهان، از ديگر يشدهزندگي يگستره هر از بيش کهجايي يعني ـ زمينمغرب در هاانسان شهرزيستيِ تاريخ

درنهايت ـ استشدهآوردهميانبه خبر تاريخ طول در رازورمزهايش يهمه از و قرارگرفته پژوهشي پوشش زير

به متقارن و متوازي شناختي به بايست،مي را چهآن يهمه و کاويده را ما يشدهزندگي جهان از ايگوشه امر،

 .دهد راه ـ شناخت عالم در ـ درست ترازي به تا استنياوردهميان

 :که بنگريم شناسيم؛مي شانييريشه يا اساسي که شويم اينکته دو يادآور دانيممي جابه زمينه،دراين

 شهرها تاريخ بازشناخت به کس،همه از بيش و ديگران از پيش که ـ زمينمغرب پژوهشگران ـنخست

 جغرافيايي يگستره از سخن آوردند، چهآن ـ گفتند مهم اين از علميبينشِ از برخوردار و مستند و پرداختند

 پژوهشگران، آن ميان در. اندداشته دسترس در را هاآن عيني هاييافتهـهاداده که دارد محدودي يابيشکم

جهاني جغرافياي از برون را غربجهان او آنکه چه يافت؛ توانمي دشواريبه را «دوکوالنژ فوستل» از معتبرتر

 .نمايدمي معتبر سختيبه علمي، ديدگاه از که است سخني يآورنده و ماندگارکرده اش،

 آکادميکـعلمي جوّ که معتبر پژوهشيـعلمي فضاي آن يابيم،مي بيش اشاراتي به کتاب متن در کهچنان

 چهآن تدوين و هايافته آخرين دريافت به است،دادهميپوشش بيستميسده پاياني هايدهه تا را زمينمغرب

 شناخت به ـ هااين جز ـ نيز. رسدمي باشد،داشته شهرها تاريخ شناخت ابزارهاي عنوانبه داشتميدوست

 .يابدميدست زمينه،دراين چيز،همه شناخت به و کندمياقدام شهرها مونوگرافيک

 بينش و روش برمبناي و اروپاييان نزد شهرها، ماهيّت و موجوديّت بازشناخت درباب که ايمقوله ديگر ـدوم

 و سنجش بازشناسي، پژوهش، براي اروپاييان که است هاييروش و راه نمايد،مي اصولي و پرقدر آنان، علمي

 .اندداشته اتّکاء آن بر و ساخته آدميان تجربيـتاريخي جهان در علمي، هايبرداشت يارائه  نيز
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 آثاري بابدراين که دانشمند پژوهشگراني شهرشناختي هايفرآورده مجموعه درباب داريمدوست را چهآن

تجربه هايبرپايه» و« زيستن منطق، استناد به: »شد تواند خالصه نکته اين در بگوييم، اند،دادهدستبه جهاني

 يکي، ميان، آن از. است متمايز و ممتاز برهايي داراي ،«زيستن منطقي، روش و راه مثمربودنِهميشه و شده

 دهدميترفيع روزگار هايآينشتاين تا را زادهآدمي و خيزدبرمي منطقي روش و راه از که است کمالي و درستي

 رغمعلي ـ و بگيردناديده را ارسطويي بينشِ طعمِ تواندنمي که است« زيستن منطق يمحدوده در» دومي، و

جهاني توان بتواند که ـ بديل روشي و راه به ـ روزگار هاي«هايزنبرگ» و ها«هوسرل» ييگانه هاييادداشت

 .برسد ـ بيابد شدن

 يدهندهدستبه و هاکوشيسخت و هااطمينان ترديدها، ها،ابهام يدنياآورندهبه گفتيم، که نکته دو اين

جهاني سطح تا رفتنپيش و ترويج در الزام بي ـ که شوندمي هاييپردازينظريه نيز و کيهانيـعلمي اکتشافات

 .افکنندميسايه شهرشناسي، دانش بر ازجمله، ـ شدن

* 

 پرداختن ضمن ـ شوندميسپرده زبانفارسي يخواننده دست به يگانه يمجلد در که ـ سوم و اول هايکتاب

 سير به که جاآن مانند جدايند؛ نگارانهتاريخ نگاهي از اند،گرفتهشکل تاريخ طول در که هاييتحوّل سير به

مي شهرشناختي رويدادهاي ترينناشدنيبينيپيش و ترينپيچيده تا ترينناب از انساني، هايزيستگاه تحوّل

 بينشي و بار خواهدنمي که است امري اين، و گذاردمي ها«ابرشهر» رودرروي را «اوليه هايکمون» و پردازد

 .شود پذيرا ـ را متداول و ـ تاريخي

 شهر درباب «رويساده» گزارشگري ،(اولکتاب) اولي: شويممي رويروبه متفاوت فضاي دو با کتاب دو اين در

. آوردمي شهرشناختي ميدانِبه را هابينش و معناها بر بودنمتّکي و سنجش به نياز ،(سوّمکتاب) دومي و است

 رمزورازِ که را چهآن به عنايت و استقرارنگرفته کتاب، دو اين ميان دليلبي دوم،کتاب که است پيدا ناگفته

 يپهنه به است،گشته ـ کائناتي تا گيروزمرّه از ـ آنان يشدهمخدوش يابيشکم هايانگيزه و هاانسان زندگي

 .آوردمي ايراني شهرهاي

* 

( مستند هاييافته بر متّکي و اساسي) نهايي ينظريه دارندميدوست شهر، باب در سخن آورندگان که بگوييم هرآينه

گفته توجهقابل اينکته نگذارد،باقي آنان ترديد براي جايي که بياورند ايگونهبه خويش، آثار خوانندگان براي را خود

 تاريخ با شهرشناسي تاريخ و آيدميميانبه دارد، تاريخي بار که گزارشي يا مطلب يارائه به عشق نهان، در. ايم

 هايبافته يا هانکته از پوششي زير و شودميمنطبق يافتهسازمان و يکجانشين هايانسان يشدهسکونت هايسرزمين

 .شودتصويرمي جاذب،
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نمي مستند را خود هايداده يا برها تمام الزاماً که تجربي بار داراي هاييمقوله درباب علمي گزارشي تدوين

به درست کار نورزند،عشق خويش کار به اگر ـ گفتيم کهچنان ـ که شودمي پژوهشگراني کار ابزارِ ،... و کنند

 جاهمين. شانشناسيممي که بزرگ گزارشگراني نزد انکارشده امّا بزرگ است معمّايي اين، و نشيندنمي بار

 زير را خود ناب هاييافته مجموعه ،«پوئت مارسل» مانند جهاني،مقياس در دانشمندي و پژوهشگر که است

 فرهنگ در شهر نهاد که است شهرشناسي پژوهشگران نادر از وي، دهد؛قرارمي «شهرسازي بر مقدمه» عنوان

 پژوهشي کارهاي ميدان به شود،بازشناسي ـ نو از و ـ کمالبه بايد که سرفصلي عنوانِبه را زمينمشرق

 شود،دانسته گستره همين در تالشي عنوانبه داريم دست در که کتابي هرآينه. آوردمي جهاني شهرشناختي

 داراي هاييادداشت همجوارشدن و کندپيدامي مشخص وضعيتي شده،ارائه يگانهسه متن از انتظارات يدامنه

 جابه گزارشي آورند،مي شناخت ميدان به را شهرها مستند و ملموس بَرِ که هايييادداشت ديگر با انتزاعي بار

 ياندازه همان به ،«هانادانسته جهانِ به يافتنراه براي هايافته شناختِ» از سخن جا،اين. آمد خواهد شماربه

 که را متمايز يا متفاوت گزارشگرانِ آن ي«جا» تواندمي و کندمي پيدا منزلت و قدر ،«هايافته از گفتنسخن»

 .بنماياند اند،گفته جهان شهرهاي از

* 

 که هاييسرزمين در شدهتاريخي فرهنگِ بر متّکي نژادهاي بر متّکي بينيجهان يبرپايه که آنگاه شهر،

 جاآن تا و شودنمي نگريکلّي پذيراي قرارگيرد، پژوهش موضوع شوند،ميدانسته خودشان خاص جغرافياي

به خودشان خاص هايتجربه يگوينده که گيردقرارمي موردعنايت اشمعنوي و موضعي هايتشخّص بر

ـهژدهمي قرن پژوهشي ـعلمي محفل از را شهر نگارانتاريخ کار نتايج که است اينکته و آيدشمارمي

 .بردميبرون اروپاييان نوزدهمي

 بار هر فرزندي شهر، هر که ايمبازگوکرده شهرشناسي يويژه هايگزارش در آمده،نظرميبه الزم کهجايي در

 پيش قرنربعيک از بيش که سخن اين و شودميزاده ـ خاک ـ سرزمين و انسان همزيستي از که است دگر

 متّکي ـموضعيـمحلي هايشاخص بر که بيانيبه است،شدهعرضه کشورمان شهرشناختي پژوهشگران به

رده که باشد آن يادآور ـ ازجمله ـ تا شودميگزارش ايراني، شهر پنج از کوتاهبس گذاري مناسبتِبه و است

 .باشد ما آکادميکجهانِ هايارزيابي و نگرش در مخاطراتي يزاينده تواندمي اندازه چه تا شهرها، بندي

 يگستره در ما پژوهشيـعلمي فضاي که يادآورشويم گفتيم که اينکته پي در هرآينه نيست فايده از تهي

 پي در دکترا هايدوره دانشجويان ويژهبه که هايينامهپايان تدوين هنگام به و) سويازيک شهرشناسي،

 را هاييکلّيت ديگر،ازسوي و گيردميپيش را علمي روش و راه ،(دارند ايران شهرهاي علمي بازشناخت

 برخوردار شهرهاي رده يهمه نه که شونداستوارمي شناختي يگُرده بر معموالً، که کندمي ترويج و عرضه
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ميبرون اروپا، نوزدهميقرن پردازينظريه يمحدوده از نه و شناسندمي را جهان فرهنگيـجغرافيايي بار از

 .آيند

* 

زمينه داراي شود،ميارائه زبانفارسي پژوهشگران و شهرشناسان به که کتابي چارچوب که کنيمعنوان هرآينه

 .ايمگفته درست سخني است، مشابه منابع ساير به نسبت دگر خاستگاهي يدربرگيرنده الزاماً و علمي ي

 گرفتنبهره سپس و اسناد بر اتّکاء که باشد اين بداريم،عرضه توانيممي که يادداشتي بهترين شايد زمينه،دراين

دستبه هم و موجّه هم است امري خود، آيد،شمارميبه شهرشناسي پژوهشگران هاييافته محتواي چهآن از

 ديگران موردپذيرش توانندنمي و اندمقبول و انکارناپذير که استدالل و استنتاج درباب هايينکته يدهنده

 از برآمده هاييافته زمين،مغرب علميفضايِ در زيستمندان نزد علوم سير که پيدااست ناگفته. قرارنگيرند

 .ندارد ترديدي نيز هاآن يقينوجهِ بر و شودپذيرامي را علمي هايسنجش و هاپژوهش

 شودميتجربه که آنگاه علمي، هاييافته به يابيدست و پژوهش روش اين بر اتّکاء که يادآورشويم نيست جانابه

 نيز آوردپي گونهاين داراي آورد،درميازآب زيباتر و ترگرم هاانسان در را نهان هايواقعيت به دستيابي شوق و

 فرهنگيِـهنري هايفرآورده برابر در يگانه بينشي داراي الزاماً، زيند،مي خود «عصر» در که آدمياني: شودمي

ـهنري هايخصيصه اين که نيست پيدا: آوريممي جمله اين در کند،ميرخ را چهآن. نيستند تاريخي بارِ داراي

 .گيرندقرارمي هاآن با عصرهم بوميان موردعنايت چگونه فرهنگي

 براي الزاماً اي،آينده هر که است آن گوياي ـ نمودهرخ بارها ايران تاريخ طول در و ـ است مشهود چهآن

 آورديم که اينکته به است جابه ديدگاه، اين از. استنشده قائل ارزش خود، پيشين نسل هنريِ هايبازمانده

 .باشيمداشته بيش عنايتي

ميديده ـ ايران فرهنگي مديريتي رفتارهاي مجموعه در جمله از و ـ فرهنگي بسترهاي بسياري در چنانکه

 موضوع که داردارزش واقعيت اين و نگرندنمي خود معنوي هايثروت به برابر نگاهي به همگان، هميشه شود،

 .قرارگيرد ما گزارش در کوتاه يادداشتي

 حتي يا متضاد رفتار دوگونه زيند،مي خويش شهريمحيطِ تاريخي هايارزش برابر در تفاوتبي که آنان سواي

 گروهي و پيمايندمي را تاريخي هايارزش بر گزاريحرمت راه گروهي: بيابيم مردمان نزد توانيممي را متخاصم

 محيطي هاينارسايي و شمرندبرمي خود ديروزهاي زندگي ابزارهاي را خود ديروز ارزشمند هايبازمانده ديگر،

 رسيدهقدرتبهتازه حاکمان که است ايخصمانه رفتار فراي دوم، گروه اين رفتار. دانندمي هاآن از زاده را خود

مي دارد، فرومايگي طعم که خشمي با همراه مانده، ديروز از چهآن هر تخريب به شدن،حاکم روز به و دارند
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 و فرهنگي هايآفرينش پياپيي با توازي در الزاماً هاحکومت تسلسل که بداريمعنوان هرآينه باب،ايندر. پردازند

 .ايمگفته جابه سخني ،... و کندنمي طريقطيّ ـ شهرنشينان بومي و فرهنگي هايفرآورده ويژهبه و ـ علمي

* 

 شهرهاي ميدان دورادور که هاآن از بيش بس بازارها هايدکّان يابيم،مي کتاب نوشتارهاي متن در کهچنان

 روي همين از. شوندمي شهروندان توليديـآفرينشي هايتوانمندي و مالي حائل و حافظ قراردارند، تاريخي

 که جاآن حتي نيست؛ گريزان خود شهرهاي از معموالً، شهرنشين، زيستمندان شخصي بالندگي که است

 را رشيد و منصور و ماني هر هايانديشه و کنندمي مندانانديشه برداشتنِازميان قصد ـ مردمان نه و ـ حاکمان

به رويپيشِ کتاب هايمضمون از برخاسته اينکته بگذريم، چون نکته اين از. يابندمي خويش حکومت راه سدّ

شهري پُررمزورازِ هايچگونگي نمايانگر شهرها، بازار پشت هايخانه حجمي ترکيب که جاآن آيد؛ميميان

 که آيددرميازآب حصارهايي يآفريننده و شودمي همراز و همدل شهروندانِ زيستنِمدنيـانساني يا زيستن

 .داردمي مقدّس هدفي را شهر دانايان و فرهيختگان جان از حفاظت کار

 هايييادداشت به آيند،شمارميبه گفتيم، باال سطرهاي در چهآن با متقارن و متشابه که هايينکته گيريپي در

 تا پيش قرن پانزده از بيش از زمينايران مردمان پرماجراي زندگي هايچگونگي از که بنگريم توانيممي نيز

 و تفاوتيبي يآورنده ميدان يميانه به نه و «حکم» يآورنده و برخاسته نه که هايينکته شوند؛ميزاده امروز

سبک به ـ بخواهند کنند،کارمي ايران شهرنشينان زيستنچگونه درباب که پژوهشگراني هرآينه. اندخوشي

شهري هايچگونگي وتحليلتجزيه به ـ زمينمغرب ميالدي دوميهزاره آخر هايسده پژوهشگران وسياق

 راهي بپردازند، هزاره همين طول در ايرانيان ازدنيارفتن و دنياآمدنبه و زيستنجمعي زيستن،مدني زيستن،

 نه که رسدمي درست راه به جاآن ـ امّا دشواريبه اگرچه ـ کارشان و کرد خواهند ترسيم خود براي را متفاوت

 رازورمزهاي شناخت بر مقيّدبودن پذيراي و روندمي راستين کالم ارزش پي در سعدي با بل محمّدغزاليامام با

 استوار خود شهر زندگي بر تاريخي، يدوره هر در و هميشه که ايرانياني شوند؛مي ايرانيان مدني و فرهنگي

 از اينکته ـ« ديگران زبان از آيد گفته...  دلبران سرّ که باشد آن بهتر» ـ دگر آهنگي به و زبان به بار هر و بوده

 نوشتنـخواندن و خواندن شانهمگي الزاماً نه که ـ ايراني شهرنشينان ميان در. اندبازگوکرده را رازورمزها آن

 و دانستهمي را عيّاران شهريفضايِ و عيّار شهرک هم که اندبوده مردمي نيز هاييشخصيّت ـ انددانستهنمي

 و بازيابند را نظامي اندتوانستهمي هم بودند،بردهپي حافظ «عشقِ کافر» حقيقيِ معناي به هم، اند،ستودهمي

 را «دماوند» به خطاب روزگار هايسختي ،«بهار» بُرد به مرديبزرگ داشتن به هم بزيند، را وي استعارت

 ها،همدان سازيباززنده و بازسازي به شده،ميدانسته مقدّس که روزي هر هم، و بيابند گذرا که سنگين چندان

 .بکوشند خويش هايايزدخواست و هاکرمان نيشابورها،
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 که است همّتي عظمتِ از خُرد ايجلوه دريابيم، را اشحرمت که داريمميدوست و آورديم اختصاربه چهآن

 عطار، ستايشگر مولويِ. يافت تواننمي منطقي تفسير از را اشمعنايي هايجلوه که همّتي اند؛زيسته ايرانيان

 و خوسفي هايگزارشگري و نسفي هايپردازيانديشه هرسه، اين و شودمي شمس واقعي و حقيقي همدل

 ـ کندميمتّکي منطق، از برخاسته تأخّرهايـتقدّم به را خود که نگرشي به ـ را شبستري کائناتي هايپردازش

شناسنده ذهن فضاي در توانندمي تاريخ، از روز هر به که هاييانديشه يزاينده يا فعّال منابعي آوردند؛دنبالبه

 .بسازند دگر فضايي و کنندرخ پهناور سرزمين اين در کنند، پيدا دگر معنايي و ارزش شان،

* 

برمي ما هايسالدهه اين مردمان نزد جاري ي«روزمرّه» و« مردمي» مکتوبِ نيز و شفاهي ادبيات از کهچنان

 اش،بودنريشهبي رغمعلي که اندقائل تعريفي« ذهن» براي گي،روزمرّه و روزفرهنگِ يبارآورندهبه مردمانِ آيد،

 در ـ و يابندمي« ذهني» است،شده قرارداد فاقدِاعتبار را چهآن هر ما، مردمان جا،اين. استيافته بسيار رواج

 و منبع داراي يا شدهدانسته موردقبول قوم، بزرگان سوي از که را فکري يا علمي يفرآورده آن هر ـ مقابل

 فرنگي يواژه اول، يواژه براي زيند،مي که فضايي در و نامندمي «عيني» است،شدهشناخته منشأ

 قائل اعتباري اولي، براي. آورندمي  سنجش و پژوهش ميدان به را «ابجکتيو» نيز دومي براي و« سابجکتيو»

ـفردي و شخصي آن اعتبار و( يابدميتعلق اشاظهارکننده شخص به و) است شخص بر قائم که شوندمي

 از چه اند؛قائل علميـاجتماعي و اجتماعي بار اولي، آن برعکس دوم، يواژه براي و شودميدانسته شخصي

 صورتيبه چه باشد،داشتهريشه اعتبارتاريخي داراي مکتوبِ هاييفرآورده جهان در يا بيايد دور هايگذشته

 .باشدبرآمده فلسفيـرياضي يا و اجتماعيـانساني منابع از چه و برآيد علوم جهان کاوشگران زبان از مستقيم،

 دو اين بودنناشدهفهم درستيبه ويژهبه و تمايز اين بودننادرست شود،يادآوري است جابه نقطه اين در چهآن

 ساززمينه نادرست، دريافت يا و تعبير اين. شوندميترجمه عربيزبان به التينزبان از که آنگاه است؛ واژه

 .زيندمي آن با روزمرّه، در بسياري که استگشته خطاهايي

سوم هايسده پردازانانديشه هايگنجينه سواي ـ ايران انديشمندان آثار در که بنگريم هرآينه نيست جانابه

شدهدانسته انتزاعي چندان امري خود، بيناييحسّ از زادهآدمي دريافت جهان ـ ايران اسالميدوران ـچهارم

 خيال جهان از گسسته و عقل جهان از گذاربي حسّ، اين در فعّال اعضاء راه از هايدريافت و ابزاري؛ که است

 تحليليـعلمي بيانيبه نسفيعزيزالدين را ارجمند يمقوله اين. استشدهتلقي معنايي بار فاقد زاده،آدمي دل و

 اشبودنابزاري بر حافظ شمرد؛برمي روزمرّّه که اوليه چندان ابزاري مثابهبه نيشابوري عطار آورد؛ميميانبه

آن هر و چشم بر تکيه ديدن، براي نيز عهدشان مندانانديشه و صفويان که بنگريم است جالب و کندميتکيه

 بودنيگانه به که شوندمي آن خواستار و دانندمي معنابي جان،عالمِ از اشگذردادنبي است،شدهدريافت را چه
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 در بودنسخنخوش به اصفهاني، هاتف که جايي شود؛تکيه «جان» جهان به رسيدن براي «دل» و «چشم»

 .رسدميشهرتبه معناجهانِ وصف

: رسدنمي معناعالمِ به اساسي و اصلي محفل دو از گذاربي ما، امروزي دانش به ذهن است، دانسته کهچنان

 عالم از که معنايي يا تعريف دوم، و استشدهآورده ايراني پردازانانديشه علميـادبي محفل در چهآن نخست،

مي ـ «هابرماس يورگن» روزهاي ترينتازه تا سقراط روزهاي ترينقديمي از ـ زمينمغرب هايپردازينظريه

 .شنيد توانيم

* 

 توانيممي« فضا» براي ما که بود تواند تعريفي ترينژرف و ترينگسترده يادآور انديشه،جهانِ بودنکرانبي

 هنگامي تنها ـ شوددانسته بتواند اشپايانيخط که مرزي فاقد ايگستره مثابهبه ـ« فضا» کهجايي بياوريم؛

 کالبدي بار داراي يرابطه هرگونه ـ ايرابطه که درآيد ملموس موجوديّتي به تواندمي و کندمي پيدا تعيّنوجه

 .برقرارشود موجوديّت دو از بيش يا دو ميان ـ( کاربرديـمعنوي الزاماً و)

 که خيزدبرمي تصوّرهايي مجموعه از شود، زيست و تعريف بيان، که فضايي کردنِمحقّق و دادنشکل بناکردن،

 .آوردوجودميبه انساني هر ذهني توان

 سپس و خويش تصوّر در نخست اي،زادهآدمي را آن که زماني تا که شودميدانسته ايگستره مثابهبه فضا،

 .کندنمي پيدا ملموس وجودي است،نيافريده معيّن،( هاييرابطه يا) ايرابطه ايجاد به نياز يبرپايه

مي خيال،عالمِ در شود؛نمي رويروبه مانعي با ابرازمندشدن، براي يافتن،تحقّق توان از برخوردار فضاي اين

 و کنند؛مي فرهنگيـمعنوي هايرابطه تعيين که بيافريني هاييرابطه مجموعه هم بناکني؛ شهر يک هم تواني

 .زيندمي نو مدنيِفضايِ بناي پي در که بشوي کساني يهمه يبرانگيزاننده هم

 مدام اشزيستمندان که شودمي شهري طراح سهروردي الدينشهاب يابند،مي کتاب اين خوانندگان کهچنان

 اين فضاي به ورود گذارد؛مي اختيارشان در شهر که شوندمي بديل هاييزندگي و هاراه آن گزينش به ناچار

ـفردي تجربيِ فضايِ تعيين ها،مکان گزينش در الزام اش،دروني زندگي طول در اما، است اختياري شهر،

 رسيدن کهچنان ـ شودمي الزامي آيند،مي پياپي که فضاهايي از گذار و است بازگشتبي راه،: کندمي شخصي

 .شودميدانسته گريزناپذير نيز شهر از خروجي يدروازه به

 نابي پاکي يزاده سازد،مي هايشخواننده براي «العشقحقيقتفي» يرساله يا کتاب در سهروردي که شهري

 رويروبه پيوسته را رفتار و راه گزينش در الزام و پروراندمي خود در را دگر هريک فرزندِ سه که است

 را زندگي پياپي هايگام اشدرون تا برگزينيم بتوانيم که شهر هر و روز هر به که چيزي آورد؛مي شهروندان

 .شودهويدامي زندگي، هايلحظه يهمه در برداريم،
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* 

 تنوع هم توانيممي بهتر بيند،مي آدميان گذار مکان مثابهبه را شهر روي،پيشِ کتاب که کنيمعنوان هرآينه

 تجسّم و تصوّر ميدان به را خود هايآمال و هاسليقه ها،نظريه بيشتر، خيالِآرامش با هم و دريابيم را شهرها

 پي در را خود خيالعالمِ توانيم،مي نيز و «نيستند» که کنيم حيات احساسِ شهرهايي در توانيممي ما. ببريم

 .کنيمارزيابي نو، رويدادِ هر يا و صحنه هر شناخت

 به نه که بوده آن کشورها، ساير با ايران شهرهاي بردنسنجشبه براي پايه يانگيزه که کنيمعنوان هرآينه

 شهريـمعماري ابزارهاي و گذاريپايه هايراه که يابيمدست شناختي به بل رجحان، بر منتهي هايارزيابي

 .ايمگفته درست سخني بازشناساند، را آرماني حتي و مطلوب زندگي شرايط تدوين براي

 راه در تصويرسازي نه تحليل؛ بل قضاوت نه اند،آمده کتاب عنوان محتواي شناخت کار به که صفحاتي طول در

 هايتجربه پياپييِ از خاص مقطعي به نوپرداز هاينظريه و هاتجربه ديدنِوابسته بل است، بهينه چهآن نمودنِ

 در ـ حاضر متن که مهم اين. است بوده اصلي موضوع ،«يافتهسازمان» و« يکجانشين» هايانسان زيستنشهر

 براي ابزارهايي تواندمي ميزان چه تا ـ اندشدهآوردهميانبه که گونيگونه و پرشمار نسبتاً هايتجربه برابر

 هرآينه که شودميهمراه هاييپرسش با هميشه اش،نويسنده يا کنندهتدوين براي دهد،ارائه فنّيـعلمي ارزيابي

جهاني عنوان زير تواندمي که کتابي حتي ـ کتابي هيچ قرارگيرند، وي ميزکار روي کتابي، هر نگارش آغاز در

 .شد نتواند نوشته ـ قرارگيرد «باز کتاب» يشده
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