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الـــــــفبا(: تـــرتـــــیب  )بــه  تحــریــریــه  هــیـــــات 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
دكـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشیار دانـــشگاه تــربیت مــدرس

دكـتر امـیرحـسین چیـت سـازیـان. دانشـیـار دانــشگاه كــاشــان 
دكـــتر پــیـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دكـــتر شـــاهیـــن حــیدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دكــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
دكــتر حـسیـن زمـرشیـدي. دانـشیــــار دانــشگاه شـهیـد رجــایي
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتادیــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دكتر حســین كالنتري خلــیل آبــاد. دانشـــیار جهاد دانشـــگاهی 
دكتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ایران
دكتر غالمـحسیــن معمـاریان.  استاد  دانـشگاه علـم و صــنعت ایــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــیـــازي.  مـحسـن  دكــــتر 
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تأمالتی در تعامل با فرهنگ ها در زمینۀ نظریه  ها و اصطالحات، 
)نمونه: فضا و مکان(

محمد نقی زاده *

چکیده
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در دوران جهانی شدن و سرعت تبادالت اطالعات، فرهنگ جوامع و به تبع آن 
شیوۀ زیست و آثار آنان را تحت تأثیر خود قرار داده است، نحوۀ تأثیرپذیری آن ها از جوامع قدرتمند و پیشرفتۀ صنعتی 
می باشد. نکتۀ اساسی در تعامالت فرهنگی به میزان و نوع تأثیرگذاری جوامع بر فرهنگ یکدیگر بستگی دارد که به 
تبع آن، سلطه پذیری ها و سلطه گری ها به منصۀ ظهور می رسند. این سلطه ها الزامًا از طریق قّوۀ قهریه نبوده و از راه 
تبلیغ و ترویج تا تقلید و تکرار الگوهای فرهنگی و شیوۀ زیست و به تبع آن تحوالت فکری نتیجه می شوند. ده ها 
سال است که جوامع در حال توسعه یا عقب ماندۀ صنعتی )به هر دلیلی( جوامع توسعه یافتۀ صنعتی را به عنوان الگوی 
خویش پذیرفته و سعی در تکرار و تقلید آرا و نظریه ها و اعمال و شیوۀ زیست آن ها دارند. بدون ورود در همۀ مباحثی 
که ممکن است در این مقوله قابل طرح باشند، در این مجال، به موضوع زمینه ها و معادل گزینی برخی تعابیر اشاره 
می شود. در واقع سؤال اصلی این است که در تعامالت با سایر جوامع، در قلمرو نظریات و آرای مطروح و همچنین در 
کاربرد تعابیر و اصطالحات، چه موضوعاتی را باید مّد نظر قرار داد تا ضمن بهره گیری از دستاوردهای دانش بشری از 
سلطه پذیری فکری و فرهنگی و عملی جامعه تا حّد امکان پیشگیری شود. در انجام تحقیق نیز روش استقرایی مّد 
نظر قرار گرفته و با تحلیل مواردی خاص و مشخص از موضوعات مطرح، نتیجه ای عمومی استنتاج شده و سپس 
دربارۀ دو نمونۀ خاص )فضا و مکان( توضیحاتی ارائه خواهد شد. اهم نتایج و دستاوردهای مقاله عبارت اند از: تبیین 
فرایند تحوالت فضا و تبدیل آن به مکان در شهر و ارائۀ تعاریف مراتب مختلف مکان، معرفی انواع طبقه بندی مکان، 
تبیین اشکاالت ترجمه های جاری و لزوم ارائۀ تفسیر یا توضیح موضوعات به تناسب فرهنگ جامعۀ ایرانی و معرفی 

نسبت های مفاهیم واژگان ظاهراً معادل در دو زبان به نسبت فرهنگ های متفاوت آن ها.

کلیدواژه ها
شهر، شهرسازی، فضا، مکان، معماری، تعامل فرهنگی.

 drmnaghizadeh@gmail.com، استادیار دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی *

تاریخ دریافت: 1394/5/26    تاریخ پذیرش: 1394/11/3
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پرسش های پژوهش
از  بهره گیری  و  ترجمه  زمینۀ  در  به ویژه  فرهنگ ها،  و  تمدن ها  با سایر  فرهنگی  و  تعامالت علمی  در   .1
استفاده  در  تا  داد  قرار  نظر  مّد  باید  را  اصطالحات چه موضوعاتی  و  تعابیر  و  نظریه پردازی ها  و  نظریه ها 
از تجارب و دانش بشری و تعامالت فرهنگی فیمابین، از تقلید و تکرار الگوهایی که منجر به دگرگونی 
فرهنگی و استحالۀ فکری و بحران هویت یا احساس حقارت در مقابل دیگران خواهند شد پیشگیری شود؟

2. روش های طبقه بندی مکان ها براساس چه معیارها و در چه قلمروهایی امکان پذیر است؟
3. طبقات واژه ها و تعابیر رایج در شهرسازی کدام اند؟ ارتباطشان با جهان بینی و فرهنگ خودی چیست؟ 
و مقایسۀ اجمالی طبقات مفاهیم و موضوعات در جوامع مختلف )مثاًل دنیای اسالم و غرب( چگونه است؟

مقدمه
در این دوران، در بسیاری از موارد و موضوعات و زمینه ها، سخنان و آرا و نظریه های مأخوذ از سایر جهان بینی ها 
و فرهنگ ها و تمدن ها )به ویژه از سوی افراد مبتدی( به عنوان نظریه های محرز و علمی که باید از آن ها تبعیت و 
پیروی کرد، پذیرفته می شوند. غافل از اینکه اواًل هر علمی عالوه بر آنکه متکی بر جهان بینی مبدع و ارائه دهنده اش 
می باشد، به عنوان مرّوج مبانی همان جهان بینی نیز ایفای نقش می کند؛ ثانیًا بسیاری از موضوعات یا نظریه هایی که 
در برخی از نوشته ها مطرح می شوند در حالت اظهار نظر باقی مانده یا خاص یک جامعه یا سرزمین مشخص هستند 
و به هیچ  وجه قابلیت و صالحیت تسری به سایر جوامع و فرهنگ ها را ندارند. توجه کنیم که »جهان بینی« و »علم« 
و »عقل« ارتباطی ناگسستنی با یکدیگر و تأثیرات متقابلی بر شکل گیری و تغییرات یکدیگر دارند. این موضوع یعنی 
تکرار و تقلید ناصواب آرای دیگران و به ویژه فصل الخطاب و »آخرین« و »علمی ترین« پنداشتن آن ها که در میان 
عدۀ زیادی به وفور رواج دارد، انگیزۀ نگارش مطلب حاضر بوده است تا شرح اجمالی موضوع و تنویر افکار گردد. 
به بیان دیگر، پذیرش بی قید و شرط برخی از نظریه ها )و وحی ُمنِزل تلقی کردن آن ها( و معادل گزینی و تحمیل 
برخی تعابیر به فضاها و مکان های ایرانی )مثل اطالق مکان سوم به مسجد یا علت فضای شهری قلمداد کردن آن( 
انگیزۀ نگارش این مطلب بوده است. توجه کنیم که مفاهیم و موضوعات مربوط به شهر و زندگی و شیوۀ زیست و 
ارزش های اخالقی مانند موضوعات کّمی و ریاضی و علوم طبیعی نیستند و بسته به جهان بینی و فرهنگ و شرایط 

تاریخی و سرزمینی و اجتماعی معانی و مصادیق خود را دارند.
به هر حال، سؤال اصلی مقاله این است که در تعامالت علمی و فرهنگی با سایر تمدن ها و فرهنگ ها، به ویژه در 
زمینۀ ترجمه و بهره گیری از نظریه ها و نظریه پردازی ها و تعابیر و اصطالحات، چه موضوعاتی را باید مّد نظر قرار داد 
تا در استفاده از تجارب و دانش بشری و تعامالت فرهنگی فیمابین، از تقلید و تکرار الگوهایی که منجر به دگرگونی 

فرهنگی و استحالۀ فکری و بحران هویت یا احساس حقارت در مقابل دیگران خواهند شد پیشگیری شود؟
دربارۀ روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله می توان به روش استقرایی اشاره کرد، که با بهره گیری از تجارب 
نگارنده و مشاهده و مطالعۀ منابع مورد استفاده در این زمینه و تحلیل آن ها نتایج حاصل خواهند شد. نکتۀ قابل 
تأمل آنکه عمومًا )بدون ذکر بسیاری از نمونه ها که خوشبختانه همگان با آن ها آشنا هستند و ذکر آن ها سخن را 
به درازا خواهد کشاند( تحلیل ها که عمومًا نیز )به نوعی( خودشان نتیجه هستند به ارباب معرفت تقدیم شده است.

1. ضرورت تدوین تعاریف بومی برای اصطالحات و موضوعات مبتالبه زندگی
تعامل میان فرهنگ ها و تمدن ها و جوامع در زمینه های مختلف فکری و علمی و رفتاری و فناوری، امری محتوم و 
غیرقابل انکار و البته ضرورت جامعۀ بشری است. در این زمینه، سه اندیشه یا سه شیوه یا سه رویکرد مطرح اند که 
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هر کدام نتایج متفاوتی را به بار می آورند. زمینۀ اول تأثیرپذیری صرف و تقلید و تکرار آرا و الگوهای وارداتی است 
که این رویه عمومًا از سوی جوامعی که دچار از خودبیگانگی و خودباختگی شده و دیگران را به عنوان الگو و مقصد 
نهایی پذیرفته اند دنبال می شود. زمینۀ دوم تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل و عقالنی و با آگاهی و به عبارت بهتر، 
بهره گیری مناسب از دانش بشری است. زمینۀ سوم قصد تأثیرگذاری مطلق بر سایر فرهنگ ها و همسان نمودن 
آن ها به فرهنگ خویش است که امروزه از آن به عنوان جهانی سازی )به مثابه پروژه( تعبیر می شود. این روش در 
پی سلطۀ عمومی بر همۀ جوامع است و از علم و فناوری و فرآورده های مختلفی که در اختیار دارد، به عنوان ابزار 

بهره می گیرد. 
و  فکری  »تعالی  فرهنگی سه موضوع  تعامالت  در  و  فرهنگی  ارزیابی موضوعات  و  تحلیل  و  مطالعه  مقولۀ  در 
فرهنگی«، »تصفیۀ آرا و الگوهای وارداتی« و »پویایی آرا و الگوهای رایج و بومی« جهت دهندۀ ارتباطات فکری 
و فرهنگی و علمی با سایر جوامع و تمدن هاست. در این مجال برآنیم تا در فضای فکری زمینۀ دوم، یعنی ارتباط 
متقابل با سایر جوامع و تمدن ها و با جهت گیری فرهنگ به سوی »تعالی« و »تصفیه« و »پویایی« فرهنگی به 
موضوع نظریه ها و اصطالحات در مقولۀ شهرسازی اشاره نماییم تا به وسیلۀ آن شیوه ای روشن برای تعامل سازنده 

با سایر جوامع شناسایی شود.
اگرچه به تناسب دربارۀ مفاهیم برخی از تعابیر و تفاوت معنا و مصداق آن ها در جوامع مختلف صحبت شده است 
)نقی زاده 1388؛ 1389؛ 1392ب(، در این فرصت سعی بر آن خواهد بود تا برای اثبات تمایزات مفاهیم و معانی 
تعابیر و واژه ها و اصطالحات وارداتی با مفاهیم و معانی ایرانی، طبقات مختلف تعابیر و اصطالحات در جوامع مبدأ و 
مقصد، یا فرستنده و گیرنده یا مبدع و مقلد، مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند تا به استناد نتایج حاصل بتوان اثبات 
کرد که اواًل تعابیر و اصطالحات رایج در یک یک جامعه )بدون فرآوری مناسب و اصالح( قابلیت رواج در جوامع 
دیگر )به ویژه که جهان بینی و فرهنگ آن ها متفاوت باشد( را ندارند و ثانیًا با معیارهای مأخوذ از یک جامعه و اندیشه 

یا تفکر خاص نمی توان رفتارها و آرا و آثار جوامع دیگر را ارزیابی کرد.

2. نمونه هایی از مشکالت و اشکاالت
در این قسمت، برای وضوح بحث و اثبات ضرورت پرداختن به مبانی فکری و تبعات فرهنگی آرا و نظریات وارداتی، 
به برخی از اشکاالت و مشکالتی اشاره می شود که به ویژه در اثر معادل گزینی های ناصواب، یا نقل آرای دیگران 

بدون توضیح ابعاد مختلف و ریشه های آن ها پدید می آیند و عمومًا نیز بر ادبیات در دسترس حاکم اند.
الف. در اکثر قریب به اتفاق موارد، ترجمه ها نیازمند متخصص بودن مترجم و بومی کردن موضوع )و به عبارت 
دیگر، معرفی یا ارائۀ نسخۀ بومی موضوع( می باشند. این موضوع به ویژه وقتی اهمیت می یابد که قرار باشد متن 
ترجمه شده به عنوان »متنی علمی« مورد توجه و استفادۀ مدرسان و دانشجویان و اهل حرفه قرار گیرد. سخن در 
این است که اگر متونی موضوعات و مصادیقی را معرفی می کنند که به هر دلیلی با فرهنگ و شیوۀ زیست بومی 
در تعارض اند، باید دقت شود تا این موضوع به عنوان موضوعی علمی و ثابت و الیتغیر )مثل علوم طبیعی و فنی و 
ریاضی( تلقی و به جامعه القا نشود؛ و خوانندگان و به ویژه جوانان و دانشجویان بدانند که موضوع ترجمه شده الزامًا 
بهترین و تنها مصداق قابل تقلید موضوع نیست. مثل اینکه وقتی از مکان های عالی عمومی صحبت به میان می آید 
باید  با ارزش های فرهنگ عمومی مقصد تناسب ندارند، مترجم متخصص  و مکان های مورد نظر نویسندۀ اصلی 
بتواند ضمن عدم معرفی آن مکان )نامتجانس با فرهنگ بومی(، و در عین عدم حذف آن، مکان های بومی و اصیل 
را به مخاطب معرفی نماید. برای نمونه، الدنبرگ در کتاب خود را به نام مکان خوب عالی: کافه ها، کافی شاپ ها، 
بارها، سالن های آرایش و فضاهای دیگری که در قلب محلّه قرار دارند، مکان های عمومی یا مکان سوم می نامد 
که فعالیت های غیررسمی در آن ها جریان دارد )به نقل از: کارمونا 1388، 226(. مکان سوم در مقابل دو مکان اول 
و دوم )خانه و محل کار( قرار دارد و یکی از اصلی ترین ویژگی هایی که برای آن بیان می شود »وجود حال و هوای 
بازی و تفریح در فضاست« )به نقل از: کارمونا 1388، 227(. مالحظه می شود که چنین ترجمه ای به خصوص برای 
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دانشجویان که متنی )مثاًل( علمی را مطالعه می کنند، چالش برانگیز و گمراه کننده خواهد بود. انتخاب برخی واژه ها 
مثل قهوه خانه، آب میوه فروشی و امثال اینها به عنوان معادل نیز نادرست است. در این گونه موارد، ارائۀ بحث های 
مناسب و محققانه و عالمانه )در حاشیۀ متن( می تواند راهگشا باشد. توجه کنیم که در هریک از حاالت، حذف نام 
مکان یا انتخاب معادل های ناصواب یا ترجمۀ تحت اللفظی )و مطابق فرهنگ نامه ها( خواهد توانست متن مفیدی را 

در اختیار دهد.
گاهی این اشتباه به نحو دیگری رخ می دهد، به این ترتیب که چون نمی توان برخی مکان ها همچون مسجد را در 
مس  گروه مکان های اول و دوم قرار داد، آن ها را مکان سوم تلقی می کنند که اشکال و عدم صّحت آن اَظَهُر ِمنَ  الشَّ
است؛ چراکه اساسًا مکان های مذهبی نه مکان تفریح هستند و نه جای بازی. این مشکل از آنجا ناشی می شود که 
تقسیم بندی مکان ها در سه گروه و به عبارت بهتر همۀ زندگی را در سه گروه مسکن و کار و تفریح خالصه کردن، 
امری محرز و حتمی تلقی شده و به تبع آن ها مکان ها نیز در سه گروه قرار می گیرند. این موضوع )یعنی تحدید 
فعالیت های جاری در شهر که همان تقسیم بندی زندگی است( در آرای مدرنیست ها و ازجمله در منشور آتن نیز 
مطرح و همۀ فعالیت های جاری در شهر در چهار مقولۀ »مسکن«، »کار«، »حرکت« و »تفریح« خالصه شده اند 
)لوکربوزیه 1355(. درحالی که بسیاری از فعالیت ها ازجمله فعالیت های رسمی و دائمی مذهبی، آموزشی، خدماتی، 
درمانی، تجاری و مانند اینها  و بسیاری از فعالیت های موردی یا ادواری )اعم از رسمی یا غیررسمی( مثل برپایی 
آیین ها، مراسم، جشن ها، جشنواره ها و امثالهم از فعالیت های اصلی و حتی هویت بخش بسیاری از شهرها و جوامع 

هستند.
ب. برخورد با یک واژه یا تعبیر یا اصطالح بیگانه )اگر معنی و مصداق نامطلوبی داشته باشد( به چند طریق انجام 

می شود.
- روش اول آن است که واژه دقیقًا ترجمه  شده و موضوع همان گونه که در متن اصلی بوده، معرفی و 

تبلیغ شود.
- راه دومی که برخی در ترجمه ها برمی گزینند این است که با استناد به تعارض آن واژه با فرهنگ بومی، 

واژۀ مورد نظر را کاماًل حذف می نمایند.
- راه دیگر آن است که در عین حذف واژۀ مورد نظر، به سلیقۀ مترجم واژۀ دیگری جایگزین آن می شود، 

مثاًل به جای کلیسا می نویسند مسجد، یا به جای کافه می گویند قهوه خانه یا آب میوه فروشی. 
- و باالخره روش چهارم آن است که در عین حفظ امانت و ترجمۀ عین تعابیر، با بحث علمی و دقیق و 
درنظرگرفتن وجوه تمایز مبانی و تبعات فرهنگی موضوع مورد نظر در دو فرهنگ مبدأ و مقصد موضوع 

مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.
ج. موضوع دیگر، بی توجهی به خاستگاه و زمینۀ ظهور تئوری ها و نظریه ها در استفاده از آن هاست که در این زمینه 
نیز دقت در بهره گیری از آرا و نظریات دیگران ضرورت دارد. برای نمونه، وقتی که ایدۀ »واحد همسایگی« کلرنس 
پری با چهار عنصر اصلی »مدرسۀ ابتدایی«، »پارک های کوچک و زمین بازی«، »واحدهای تجاری کوچک« و 
»شبکۀ ارتباطی و ساختمان ها« پذیرفته می شود و مبنای برنامه ریزی و طراحی شهری در ایران قرار می گیرد، آنگاه 
ساختمان های مذهبی )مثل مسجد و حسینیه و تکیه(، کاربری های بومی )مثل حمام و خانقاه و زورخانه( و حتی 
کاربری های جدید )مثل کلینیک و مکان ورزشی( در این واحدهای همسایگی موضوعی تحمیلی خواهند بود که 
مکانی برای آن ها از سوی طرح و برنامه )یا طراح و برنامه ریز( تعیین نشده است؛ و چون جامعه نیازمند آن هاست و 
گاهی نیز برای تجهیز مراکز محالت به این عملکردها از سوی مقامات دولتی بخشنامه صادر می شود، معمواًل در 
مکان ها و زمین های با ابعاد نامناسب و بدون ارتباط منطقی با سایر فعالیت ها بنا خواهند شد. این همان مشکلی است 

که بیشتِر گسترش های متأخر شهری و طرح های آماده سازی زمین و شهر های جدید با آن مواجه اند.
سخن در این است که هر نظریه و علمی حاصل سؤاالتی است که این سؤاالت متأثر از جهان بینی و فرهنگ و 
شرایط محیطی جامعۀ مبدع هستند و به همین دلیل به سادگی و بدون تغییر نمی توانند در جوامع دیگر، به ویژه که 
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خصوصیات جهان بینی و فرهنگ و شرایط محیطی جامعۀ مقلّد با جامعۀ مبدع متفاوت و گاهی در تقابل باشند، مورد 
استفاده و تقلید قرار گیرند.

د. موضوع دیگری که تبدیل ترجمه به »ترجمه و تألیف« یا حداقل ارائۀ توضیح و حاشیه نویسی و پاورقی ها را 
در بهره گیری از آثار دیگران ضروری می نماید، لزوم تکمیل و تصحیح آرا و نظریه ها و تعاریفی است که بالاشکال 
از: »ریخت شناسی،  از نظر برخی نویسندگان غربی شقوق مختلف طراحی شهری عبارت اند  برای نمونه،  نیستند. 
ادراکی، اجتماعی، بصری، عملکردی و زمان« )کرمونا 1388،  شش( که همۀ اینها، به هر حال کم و بیش، وابسته به 
و متأثر از جهان بینی و فرهنگ جامعه هستند و به همین دلیل است که تقلید و تکرار الگوهای بیگانه برای جامعه ای 
با تفکر و فرهنگ و شیوۀ زیست متفاوت مصیبت بار خواهد بود. مضافًا اینکه این شقوق از یک جنس نیستند؛ مثاًل 
برخی از آن ها )مثل موضوعات بصری و ادراکی( به دنبال هم می آیند و یکی از آن ها )مشاهده یا فعالیت بصری( بر 
دیگری )ادراک یا فعالیت ذهنی( تقدم زمانی دارد. ابتدا مشاهده رخ می دهد و سپس ادراک حاصل می شود یا ادراک 

بصری و ریخت شناسی مربوط به ناظر هستند و تحت یک مقوله می گنجند.
شاید ذکر مثال بزرگ نمایی شده ای موضوع را روشن تر کند: در خبر است که مستشرق یا جهانگردی از دیار فرنگ 
می گوید: ایرانیان، عجیب مردمانی هستند، وقتی به هم می رسند از یکدیگر می پرسند: »آیا بینی شما فربه است؟« 
که منظورش احوال پرسی ایرانیان بوده که می گفتند: »دماغتون چاقه؟« بنابراین، در ترجمه ها آگاهی به فرهنگ و 
ویژگی ها و معانی لغات در دو زبان و همچنین آگاهی با آداب و رسوم و ویژگی های فضاها و اماکن هر جامعه و موارد 
استفادۀ آن ها ضرورت دارد. عالوه بر آن، توضیح و تفسیر و تکمیل نوشته هایی که به آداب و سنن و فرهنگ ایرانی 

در تضاد و تقابل بوده و یا ناکارا و ناقص هستند، ضرورت دارد.
ه. گاهی نیز به استناد احساس تعهد یا تحت عنوان بومی سازی، از معادل هایی برای واژه ها استفاده می شود که 
علی رغم آنکه ظاهراً قلمرو عمومی واحدی )مثاًل مذهبی( دارند، در جامعۀ خود جایگاه های متفاوتی دارند؛ مثل اینکه 
در مقولۀ مذهبی »مسجد« جایگزین »کلیسا« می شود. گاهی نیز در ترجمه ها و معرفی ایده ها و آرای دیگران در 
زمینۀ برنامه ریزی و طراحی شهری )که قرار است به راهنما منجر شود( از معادل مسجد برای کلیسا )به استناد اینکه 
هر دو معبد هستند( استفاده می نمایند که رویۀ ناصوابی است؛ چراکه اگرچه این دو مکان هر دو معبد هستند، از 
بسیاری جهات مثل »زمان مراجعۀ مردم«، »عملکرد های همجوار آن ها«، »جایگاهشان نزد مردم«، »ویژگی های 
آداب درونشان«، »معماری آن ها«، »اجزا و عناصر و فضاهای شکل دهنده شان« و بسیاری از موضوعات دیگر مربوط 

به هر کدام کاماًل با یکدیگر متفاوت هستند.
و. زمینۀ دیگری که نه تنها توجه مترجمان که توجه جدی مدرسان و طراحان و برنامه ریزان و مدیران و دانشجویان 
را طلب می کند، رواج برخی آرا و نظریه ها و الگوها و ایده هایی است که به صورت مد درمی آیند و عمومًا بدون توجه 
به مبانی فکری و فرهنگی و شرایط محیطی ترویج می شوند. از جملۀ اینها پیاده مداری، استفاده از دوچرخه، توسعۀ 
فضای سبز عمومی، خیابان گردی، پرسه زدن، احداث سبزراه، تعامل اجتماعی و مانند اینهاست که در این موارد )و 

به طور نمونه( نکاتی قابل ذکر هستند:
اما فاصلۀ مکان های کار و مسکن  - اگر پیاده مداری فقط تبلیغ شود و حتی پیاده راه هایی احداث شوند، 
مردم کماکان دور و دورتر شود، اگر نیازها و خدمات اهل شهر در محل و محلۀ زندگی شان قابل تأمین 
نباشد، اگر مکان های پارکینگ مناسب در جوار پیاده راه ها احداث نشوند، اگر کف سازی ها مناسب نباشند، 
اگر کاربری های مستقر در طول پیاده راه مکمل یکدیگر نباشند، اگر محیط پیاده راه زیبا و تمیز و امن و 
آراسته نباشد، اگر آلودگی محیط و به ویژه آلودگی هوا امکان پیاده روی را از مردم سلب کند، اگر پیاده ها در 
برابر شرایط نامساعد اقلیمی و جّوی محافظت نشوند، اگر مسیر مورد نظر قابلیت پیاده راه شدن را نداشته 
باشد و اگر بسیاری از ویژگی ها و شرایط الزم مهیا نباشد، احداث پیاده راه کاری عبث و بیهوده خواهد بود.

- ایدۀ رایج و وارداتی دیگر مطرح کردن خیابان به عنوان اصلی ترین فضای عمومی و مکان تعامالت و 
توجه  و مالقات هاست.  قرارها  مکان  و  فراغت  اوقات  وگذران  زدن  پرسه  برای  و جایی  اجتماعی  زندگی 
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کنیم که اینها ویژگی هایی است که برای خیابان های شهرهای مغرب زمین مطرح شده اند. بدون ورود در 
تناسب یا عدم تناسب این موضوع با زندگی و فرهنگ ایرانی یا وجود تمایزات نسخه های ایرانی و بیگانۀ 
این موضوعات )در این مجال( فقط به این نکته اشاره می شود که در طول تاریخ تمدن ایرانی بسیاری از 
فعالیت های فوق االشاره در مکان های دیگری انجام می شده است که عمومًا سابقه ای در غرب ندارند. حال 
اگر  به مرور، عملکردهای خانه و حیاط و مسجد و میادین )به عنوان مکان برپایی آیین ها(، زورخانه ها )به 
معنای مکانی برای تفریح و سرگرمی( و بازار )مجموعه مکان های کار و تجارت و حتی گشت وگذار( خالصه 
همۀ مکان ها و فضاهای جمع شدن آشنایان را از آن ها بگیریم و ایفای همۀ نقش ها را )تا حد زیادی( به 

خیابان محول کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و تبعات آن بر فرهنگ و شیوۀ زیست ایرانی چه خواهد بود؟
- و ...

3. دسته بندی تعابیر )از نظر بومی یا وارداتی بودن(
در هر دوره ای بنا به تعامالت و ارتباطاتی که جوامع مختلف با سایر تمدن ها و فرهنگ ها دارند، تعابیر و اصطالحاتی 
را نیز به کار می برند که از میان آن ها برخی از این تعابیر و اصطالحات از سایر فرهنگ ها اخذ شده اند و بعضی نیز بنا 
به مقتضیات زمان )نسبت به گذشته( رواج و اهمیت بیشتری یافته اند. موضوع مهم در مورد برخی از این واژه ها چند 
پهلو بودن و ابهام آن هاست که تبیین ویژگی ها و معانی و تفاسیر آن ها را در هر رشتۀ خاص ضروری می نماید. در 
این مجال، به تبیین مراتب و طبقات معانی واژه ها در مقایسه و در تعامل با سایر فرهنگ ها اشاره می شود. با عنایت 
به تاریخ فکری تمدن و فرهنگ ایرانی، تعابیر و مفاهیم و عناوین موضوعات مرتبط با شهر و شهرسازی، در مقایسه 

با فرهنگ های بیگانه در 6 دستۀ اصلی قابل طبقه بندی هستند )نمودار 1(:

نمودار 1: طبقات واژه ها و تعابیر رایج در شهرسازی و ارتباطشان با جهان بینی و فرهنگ خودی

• دستۀ اول، اصول و ارزش هایی ملی و فرهنگی هستند که ریشه در جهان بینی و آرا و باورهای مردم داشته و بدون 
تأثیر پذیرفتن از تفکرات بیگانه همچنان در جامعه حضور دارند و تحوالت و تغییرات آن ها ناشی از پویایی و تکامل 
و تصفیۀ درونی فرهنگ جامعه است. این دسته از اصول و ارزش ها ابداع یا تفسیرشده توسط تمدن و فرهنگ ایرانی 
می باشند که در تبیین بسیاری از مفاهیم فرهنگی و فلسفی و آداب و سنن این ملت مشهود هستند. آیین های خاص 

فرهنگ ایرانی و ازجمله آداب و آیین ها و تعابیر شیعی در این دسته قرار می گیرند.
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• گروه دوم نیز از موضوعاتی فرهنگی و ملی هستند که در اثر تماس )یا نفوذ افکار( بیگانه دگرگون و مسخ شده اند. 
به عبارت دیگر، تعاریف این مفاهیم در اثر رسوخ تفکرات بیگانه دگرگون شده اند. این تعابیر در فرهنگ و تمدن 
از آن  اما غفلت  ایرانی در مورد آن ها سخن گفته و اظهارنظر نموده اند.  ایرانی سابقه داشته و متفکران و علمای 
مطالعات، سبب شده تا مباحِث مطرح در مورد این تعابیر، مباحثی جدید که رهاورد غرب هستند تلقی شوند. عدالت، 
تفاسیر  و  معانی  ایرانی  نمونه هایی هستند که در متون  امثالهم  و  انسان گرایی، عقل  زیبایی، عشق. صلح،  آزادی، 
متنوع و مبسوطی از آن ها ارائه شده است. این تعابیر عمومًا با تفاسیری جدید و متفاوت با فرهنگ ایرانی و به عنوان 
موضوعاتی نو که ابداعی غرب هستند، مدت هاست که تبلیغ می شوند. این تعابیر که در تفکر اسالمی و آرای حکمای 
مسلمان و ایرانی معنای خاص خود را دارند، با معانی متخذ از مغرب زمین که در حال رواج و استناد هستند، متفاوت 
و گاهی در تضادند )نصر 1372؛ اعوانی و دیگران 1373؛ نقی زاده 1389، 1388؛ محتشم امیری 1392؛ نقی زاده و 

محتشم امیری 1391(.
• نوع سوم، تعابیر و مفاهیمی هستند که به طور اصولی مورد توجه فرهنگ بومی نیز بوده و ریشه در جهان بینی 
توحیدی اسالم و فرهنگ اصیل ایرانی داشته اند، اما با معادل گزینی های بیگانه برای آن ها، معنا و مفهوم جدیدی 
برای آن ها به ذهن متبادر می شود که با معنای اولیۀ آن ها متفاوت و حتی متضاد است. این دسته مفاهیم که به 
گروه دوِم فوق االشاره بسیار نزدیک هستند، توسط ترجمه های ناصواب )البته غالبًا به دلیل اینکه واژه ها در هر زبان 
و فرهنگ عالوه بر معنای ظاهری، بار اخالقی و معنوی خاص خویش را دارند، چاره ای از انجام آن ها هم نیست(، 
به مرور از معنای اصلی خود دور افتاده اند، مثل واژه های سنت، هنر و نوگرایی که نمونه های این گروه هستند )ر.ک: 

گنون 1361؛ نقی زاده 1390الف، 1389(.
• طبقۀ چهارم، واژگان و مفاهیم ظاهراً جدیِد مأخوذ از بیگانه هستند که نه با عناوین موجود ولی به اَشکال و عناوین 
دیگر در فرهنگ ملی حضور داشته و توصیه شده اند و علی الّظاهر معادل لفظی برای آن ها در زبان فارسی و فرهنگ 
ایرانی وجود ندارد. نمونۀ بارز این گروه را در تعابیری همچون توسعۀ پایدار، انسان گرایی، مشارکت مردم، شهر سالم، 
محیط زیست و امثالهم می توان یافت که اگرچه مفاهیمی ظاهراً مطرح شده در مغرب زمین و ترجمه شده به فارسی 
هستند اما وجوهی بسیار غنی تر، متعادل تر، پیشرفته تر و کامل تر از آنچه را در غرب رایج است، می توان از تعالیم 
اسالمی و آرای حکمای مسلمان برای آن ها استخراج کرد )ر.ک: جعفری 1376، ج. 25؛ محقق داماد 1380؛ نقی زاده 
و محتشم امیری 1391؛ نقی زاده 1390ب(. درحالی که متأسفانه عمومًا از این منابع غفلت شده و این موضوعات 
به عنوان موضوعات جدید و رهاورد مغرب زمین مطرح و تبلیغ می شوند. غافل از آنکه کمترین اثرات منفی چنین 
روشی از بین رفتن خودباوری و مهجور ماندن منابع فرهنگ ملی و رشد ازخودبیگانگی و احساس حقارت در برابر 

غرب است.
• دستۀ پنجم موضوعاتی هستند که اساسًا از بیگانه اخذ شده اند، ثمرۀ دانش بشری بوده و فی نفسه خنثی هستند. 
این دسته از تعابیر و واژه ها اکثراً مشتمل بر فراورده های صنعتی هستند که نحوۀ استفاده از آن ها، بسته به فرهنگ 

و جهان بینی جامعه می تواند اثرات متفاوت و حتی متضادی را در روند حیات و شیوۀ زیست جامعه به وجود آورد. 
• گروه ششم موضوعات و مفاهیمی هستند که از بیگانه اخذ شده اند و موضوعاتی صرفًا علمی و تجربی و فی نفسه 
خنثی )همچون دستۀ پنجم( نیستند. موضوعات مطرح در این گروه برآمده و منبعث از تفکر و جهان بینی و فرهنگ 
و شرایط محیطی و اقلیمی و تاریخی جامعۀ مبدع بوده و واجد و متکی بر مبانی نظری خاص خود می باشند. از جملۀ 
اینها می توان از انواع »طرح ها و برنامه های شهری«، »مکاتب مختلف هنری و معماری«، »اشکال و نشانه های 
قراردادی«، »دیدگاه های مربوط به روابط انسان و محیط و فراورده های انسانی«، »شیوه های زیست و مصرف« و 

»روابط انسانی« نام برد.
با عنایت به موضوعاتی که مورد اشاره قرار گرفتند، آگاهی دست اندرکاران هر رشتۀ علمی به معنی و مصداق و 

مفهوم و ریشه های داخلی و بیگانۀ )حداقل( کلیدواژه های رشته ضرورت حتمی است.
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4. دسته بندی تعابیر در مقایسۀ مفاهیم آن ها در فرهنگ های متفاوت
با عنایت به آنچه ذکر شد، در این فرصت به طبقه بندی دیگری از مفاهیم و موضوعات اشاره می شود که با استناد 
به آن می توان با دید وسیع تری در تعامل با فرهنگ ها و نظریه های وارداتی وارد شد. در بحث مقایسۀ مصادیق 
»مفاهیم« و »موضوعات« )به عنوان دانش و علم( در فرهنگ های مختلف، توجه به نکته ای اساسی ضرورت دارد 
و آن نکته عبارت است از توجه به رابطۀ معانی »مفهوم« یا »موضوع« مورد نظر در دو فرهنگ و جامعۀ متفاوت؛ 
یعنی جامعه ای که مفهوم یا موضوع از آن اخذ می شود و جامعه ای که مفهوم یا موضوع را اخذ می کند و به کار 
می برد. برای مثال، تعبیر »فضای شهری« در متنی غربی مالحظه می شود که قاعدتًا در غرب نیز مصادیق خاّص 
خود را دارد، این تعبیر به زبان فارسی ترجمه می شود که در میان ایرانیان نیز مصادیقی برای آن متصور است. حال 
اگر مصادیق ایرانی آن نادیده گرفته شوند و عالوه بر تمرکز بر تعریف بیگانۀ آن، مصادیق بیگانۀ آن نیز به عنوان 
مصادیق فضای شهری مطرح باشند، آنگاه عالوه بر جایگزینی فضاهای شهری ایرانی با فضاهای شهری بیگانه، 
به مرور رفتارها و تعامالت متناسب با آن فضاها نیز رواج یافته و به تدریج جامعه دچار استحالۀ فرهنگی و سپس 
دگرگونی فکری نیز خواهد شد. با عنایت به این موضوع توجه کنیم که در ارائۀ تعاریف بسیاری از موضوعات و 
عناصر و اصطالحات، اگر این تعاریف متکی بر آرای دیگران و بر ترجمه ها باشد، حاالت مختلفی ممکن االتّفاق است 

که اهّم آن ها به شرح زیر هستند )نمودار 2(:

• حالت اول آن است که درک مردمان مقصد از موضوع و عنصر و اصطالح مورد نظر با درک مردمان مبدأ همسان 
باشد. مضافًا اینکه عالوه بر فهم و درک یکسان، موضوع و عنصر و اصطالح مورد نظر از منظر هر دو گروه )مبدأ 
و مقصد( دارای ارزش و جایگاه و کالبد کاماًل همسان )یا حداقل مشابهی( هستند. مثل اینکه وقتی گفته می شود: 
»اتاق خواب«، »آشپزخانه«، »مغازه« و امثال اینها، در این حالت )با اندکی تسامح( می توان این تعابیر را در هر دو 

نمودار 2: مقایسۀ اجمالی طبقات مفاهیم و موضوعات در جوامع مختلف )مثاًل دنیای اسالم و غرب(
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جامعه همسان فرض نمود و از ترجمۀ تحت اللّفظی واژه ها استفاده کرد؛ یعنی مثاًل می توان در ترجمۀ متون انگلیسی، 
bedroom را اتاق خواب، kitchen را آشپزخانه و shop را مغازه ترجمه کرد و مانند اینها.

• حالت دوم وقتی است که درک مردمان مکان مقصد با درک مردمان مبدأ از موضوع و عنصر مورد نظر همسان 
باشد. اما هر گروه )مبدأ و مقصد( بنا به فرهنگ و ارزش های رایج در میان خویش، برای موضوع و عنصر مورد نظر 
ارزش های متفاوتی قائل اند. مثل اینکه دو جامعه درک همسانی از مکانی به نام »بار« دارند، اما یکی آن را ضروری 

زندگی خویش دانسته و دیگری حضور آن در شهر خویش را نفی می کند.
و  موضوع  از  مبدأ  مردمان  ارزش گذاری  و  درک  با  مقصد  مردمان  ارزش گذاری  و  درک  اگرچه  حالت سوم،  در   •
عنصر مورد نظر متفاوت است، اما هر دو گروه نام واحدی را برای موضوع مورد نظر انتخاب می کنند. مثل »تعامل 
اجتماعی«، »آیین«، »جشن« یا امثال اینها که علی رغم امکان ترجمۀ تحت اللّفظی آن ها، به نسبت فرهنگ مردمان 
)مثاًل مسلمانان یا مسیحیان( معانی و مصادیق متفاوتی را می توان برای آن ها )در دو جامعۀ متفاوت( ارائه نمود. 
مثل اینکه در بسیاری از جوامع »جشن« سال نو رایج است، اما جلوه ها و فعالیت ها و آداب متفاوتی در میان مردمان 

هر جامعه ای رایج است که علی رغم نام واحد گاهی تا مرز تضاد پیش می روند.
• در حالت چهارم، هر کدام از دو گروه مبدأ و مقصد علی رغم استعمال واژه های متفاوت برای یک عملکرد خاص، 
برای  کلیسا  و  مسجد  عنصر  دو  مثل اینکه  می کنند.  مراد  مکان  درون  متفاوت  فعالیت های  از  را  مشابهی  مقصود 
»عبادت« )یا یک فعالیت مشابه و هم نام( دو جامعۀ مسلمان و مسیحی مصداق دارند و مورد مراجعه قرار می گیرند؛ 
اما نحوۀ برپایی آیین ها و عبادت ها در این دو مکان با یکدیگر متفاوت هستند؛ همچنان که معماری و کالبد این دو 

عنصر )که هر دو عبادتگاه نامیده می شوند( از یکدیگر متمایزند.
نتیجۀ اجمالی: با عنایت به موضوعات فوق االشاره )و حالت های دیگری که می توان به آن ها افزود( در ترجمۀ آرا 
و آثار دیگران، باید دقیقًا موضوعات و تشابهات و تمایزات آن ها را در جوامع مبدأ و مقصد کاماًل شناخت و آن را 
برای مخاطب نیز توضیح داد و ابعاد مختلف آن را روشن نمود تا از بروز سوء تفاهم ها و تبعات نامطلوب و ناخواستۀ 

فرهنگی و رفتاری پیشگیری شود.

5. نمونه ها )فضا و مکان(
با عنایت به آنچه دربارۀ طبقات مفاهیم و موضوعات در جوامع و فرهنگ های مختلف ذکر شد، بسیاری از تعابیر یا 
نظریه ها را می توان فهرست کرد که اگرچه برخی از آن ها چنان به صورت کثیر استعمال می شوند که کسی دربارۀ 
چونی و چرایی آن ها و همچنین تعریف و نسبتشان با فرهنگ ایرانی سؤالی نمی کند که حتی گاهی فکر سؤال کردن 
نیز بیهوده می نماید. اهّم این تعابیر عبارت اند از: زیبایی، فضای شهری، مفهوم مکان، مفهوم زمان، تعامل اجتماعی، 

مشارکت و بسیاری از تعابیر رایج در قلمرو شهر و شهرسازی و شیوۀ زیست.
در این مجال، بدون ورود در تعریف و توضیح این موضوعات که هر کدام فرصت و مکان مستقل و گسترده ای 
طلب می کنند، فقط به سلسله مراتب و ارتباط »فضا« و »مکان« اشاره شده و سعی در تدقیق تعریف هر کدام و 
همچنین مراتب و انواع آن ها بوده است. با عنایت به آنچه گذشت، در این فرصت توضیحی اجمالی دربارۀ فضا و 

مکان ارائه خواهد شد که در نمودارهای )3( و )4( نشان داده شده است.
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نمودار 3: ارتباطات اجمالی طبقات و مراتب فضا و مکان
)ادامۀ نمودار در نمودار 4(
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نمودار 4: ارتباطات اجمالی طبقات و مراتب فضا و مکان
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1.5. فضا
با عنایت به توضیح و بررسی نسبتًا مفصل موضوعات مربوط به فضا و فضای شهری در مطالعات منتشرشده و در 
دسترس قبلی برای احتراز از تکرار موضوعات و مطالب، ضمن ارجاع خوانندۀ خواستار توضیحات بیشتر به آن مراجع 
)نقی زاده 1392ب( در این مجال به اختصار اصلی ترین عناوین مرتبط با فضا اشاره می شود. واژۀ فضا که در هریک 
از علوم )نجوم، هواشناسی، فیزیک، روان شناسی، ریاضیات، معماری و شهرسازی( کاربرد خاص خود را دارد، در شهر 
معمواًل محصور با »آثار« و »ارادۀ انسانی« است که فعالیت هایی نیز در آن در جریان است. اگرچه ممکن است فضا 
به محدوده های ساخته شده یا ساخته نشده اطالق شود، اصلی ترین ویژگی آن تعریف و مشخص شدنش با حدودی 
می باشد. این تحدید گاهی منّظم و هندسی است و گاهی نامنظم، گاهی غیرمسّقف است و زمانی نیز مسّقف خواهد 
بود، از نظر شکلی گاهی کشیده و پویاست و زمانی نیز ایستا و شبیه فرم های مرکزگرا می باشد، گاهی ممکن است 

صرفًا فضای باز و ساخته نشده باشد و گاهی نیز به عنوان فضای شهری ایفای نقش نماید.
به هر حال، نمودار )3( به وضوح تعاریف مختلف فضا و ویژگی سلسله مراتب آن تا تبدیل شدنش به فضای شهری 
و سپس رابطۀ آن با مکان را نشان می دهد که همۀ موضوعات در مرجع فوق الذکر به تفصیل بیان شده اند و در اینجا 

به منظور امکان مقایسۀ فضا و مکان جدول )1( آورده شده است.

جدول 1: مقایسۀ اجمالی ویژگی های فضا و مکان )نقی زاده 1392ب(

1 
 

 

هایفضاترینویژگیاصلیهایمکانترینویژگیاصلی
ّإ اًساًٖ است کِ  ّا ٍ فعال٘ت تجلّٖ عٌٖ٘ آى دستِ از ارزشهکاى، 

 ّا دخ٘ل باضذ. ّإ آى اًساى خَد در تعرٗف ٍٗژگٖ
تجلّٖ رٌّٖ اتّفاقات عام ٗا اًتظار القائات در ٗک هقغع زهاًٖ، هثل غفات 

 بخطٖ ٗا اضغراب است. ضادٕاهٌ٘تٖ، ترسٌاکٖ، 
ّإ اجتواعٖ، س٘اسٖ، اقتػاادٕ   بِ تغ٘٘ر عولکردّإ گرٍُفضا تحَالت  ّا بستگٖ دارد. بِ تغ٘٘ر ًگرش اًساى بِ ارزشهکاى تحَالت 

 هربَط است.
 کٌذ. هَضَعاتٖ را بِ رّي هتبادر هٖ فضا آٍرد. تعلقاتٖ را در اًساى پذٗذ هٖهکاى 
ّإ هتٌَعٖ، ّن برإ ٗک ًفار ٍ ّان بارإ افاراد      دربردارًذٓ هکاىفضا  هحذٍد از فضاست.ضذُ ٍ  جسئٖ تعرٗفهکاى 

 هختلفِ ٗک جواعت است.
 ترًذ. تر ٍ رٌّٖ تر، گستردُ ، عامفضاّإ  رٍابظ عٌاغر ٍ اجسا ٍ ٍٗژگٖ ترًذ. هحذٍدتر ٍ عٌٖ٘هکاى، ّإ  رٍابظ عٌاغر ٍ اجسا ٍ ٍٗژگٖ

ّاا )از ًظار    پَضاًٖ هکاى ت؛ ّنهطخع اسهکاى حذّ )ٗا حذٍد( ٗک 
 ضذُ ّستٌذ. ّا تعرٗف ٗک ًفر( حذاقل است ٍ حذٍد هکاى

إ است کِ بِ هرٍر بِ حذٍد فضاّإ هجااٍر هتػال    ّالِ فضاحذٍد ٗک 
 ّاٖٗ با ٗکذٗگر دارًذ. پَضاًٖ ضَد ٍ درًت٘جِ، فضاّإ هجاٍر ّن هٖ

کٌٌاذ ٍ   ًقص اغلٖ را اٗفا هٖهکاى گ٘رٕ ٗک  عَاهل اًساًٖ در ضکل
)بِ دل٘ل تعلق آى بِ فرد ٗا گرٍّاٖ خااظ(، هااّ٘تٖ    هکاى درًت٘جِ، 

 عٌٖ٘ ٍ هطخع دارد.

، عَاهل رٌّٖ هثل عَاهل عولاٖ، عب٘عاٖ، اجتوااعٖ،    فضاگ٘رٕ  در ضکل
س٘اسٖ، فرٌّگٖ ٍ ٗا حاالت رٍحٖ ٍ ادراکٖ اًساى )هثل غفلت ٍ آگاّٖ ٍ 

 کٌٌذ. آراهص( ًقص هؤثّرٕ اٗفا هٖ
ٍ هکاى ّإ فرٌّگٖ ٍ رفتارٕ جاهعِ ابتذا  َل در ارزشدگرگًَٖ ٍ تح

 دّذ. را تحت تأث٘ر قرار هٖفضا سپس 
تحَالت فضاٖٗ عوَهاً ًاضٖ از تحَالت فرٌّگٖ ٍ رفتارٕ ٍ ارزضٖ جاهعِ 

 اًذ. است کِ بِ تحَالت هفَْم هکاى هٌجر ضذُ
 )هعٌَٕ( ٍ ادراکٖ است.رٌّٖ، هعٌاٖٗ فضا، ساختار  عٌٖ٘، کالبذٕ ٍ هحسَس است.هکاى، ساختار 

 عوَهاً عَاهل رٌّٖ ٍ هعٌاٖٗ ّستٌذ.فضا عَاهل َّٗتٖ  عوذتاً عَاهل کالبذٕ ٍ هحسَس ّستٌذ.هکاى عَاهل َّٗتٖ 
 ضَد. غَرت کلٖ ضٌاختِ هٖ ٍاجذ تارٗخٖ است کِ بِفضا  غَرت جسئٖ هغرح است. خاظ ٍ برإ عوَم بِهکاى، تارٗخ 
جْت هعٌَٕ بِ هقذس ٍ ًاهقذس )ٗاا  عالَوٖ عٌٖ٘ است کِ از هکاى، 

 ضَد. خٌثٖ( تقس٘ن هٖ
عالَوٖ رٌّٖ است کِ از جْت هعٌَٕ بِ رٍحاًٖ، ضا٘غاًٖ ٗاا خٌثاٖ    فضا 

 بٌذٕ است. قابل تقس٘ن
إ از سغَح )عوَهاً هسغح ٍ  از ًظر ادراک ٍ تػَر، سغح ٗا هجوَعِ

 ّستٌذ. هکاىاهکاًاً هٌحٌٖ( هبّ٘ي 
هٌحٌٖ است کِ ّالٔ حارٗن  فضا از ًظر ٌّذسٖ )ٗا تػَر ٍ ادراک رٌّٖ(، 

 ضَد تا بِ فضإ بعذٕ برسذ. پ٘راهًَٖ آى بِ هرٍر رق٘ق هٖ
ّاا در آى جاإ گرفتاِ ٍ     هکاى عوَهاً جاٖٗ است کِ اضا٘ا  ٍ پذٗاذُ  

 اًذ. هستقر ضذُ
ٍ  ّاا  ساز حضَر ٗا عذم اض٘ا، پذٗذُ فضا هحذٍدٓ حرکت خ٘ال است ٍ زهٌِ٘

 ضَد. هفاّ٘ن در آى هٖ
فضا در بس٘ارٕ از علَم ٍ ٌّرّا ّوچَى ًجَم ٍ ف٘سٗک ٍ ضاعر ٍ قػاِ ٍ    هکاى عوذتاً خاظّ هعوارٕ ٍ ضْر است.

 هعوارٕ کاربرد دارد.
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2.5. مکان
پس از معرفی اجمالی فضاهای ممکن الوجود در شهر و سلسله مراتب اجمالی آن ها )نمودار 4(، می توان به موضوع 
مکان پرداخت که نسبت به فضا مقوله ای عینی تر و محدودتر و مشخص شده تر است. با عنایت به اینکه مطالعۀ حاضر 
در قلمرو شهر انجام می شود، ویژگی عمومیت مکان )و تا حدودی فعالیت جاری در آن( اصلی ترین عوامل مؤثر در 

انتخاب و توضیح آن هستند.
1.2.5. مراتب مکان

اولین دسته از مکان ها، مکان های کاماًل خصوصی هستند که کاماًل محدود و محصور و قابل کنترل )برای مراجعه و 
حضور( و متعلق به افراد خاص است مثل خانه ها و آپارتمان ها. دومین گروه مکان، شامل مکان های عمومی برای 
مراجعۀ افراد خاص می باشد. خصوصیت افراد حاضر در )یا استفاده کننده از( آن ها را یا موضوعات فکری تعیین می کند 
یا شرایط قراردادی، مثل معابد )که دین و باورها تعیین کنندۀ نوع مراجعین هستند(، کلوب ها و باشگاه ها )که عضویت 
به نحو مقتضی،  تئاترها )که تهیۀ مجوز حضور در آن ها  را می دهد( سینماها و  امکان حضورشان در مکان  افراد 
مثاًل بلیط یا کارت دعوت تأمین می شود( و مانند اینها. نوع دیگر، مکان هایی که در فضاهای عمومی و شهری به 
انحاء مختلف تعریف می شوند مثل حضور افراد یا فعالیت خاص در سطح یا محدودۀ مشخصی از فضا. مرتبۀ دیگر 
مکان هایی هستند که به تناسب کادر و مراجعه کنندگانشان تعریف می شوند که این مکان ها به نوبۀ خود در دو گروه 
قرار می گیرند: گروه اول شامل مکان هایی که تعداد کارکنان مستقر در آن ها نسبت به مراجعه کنندگانشان اندک 
است مثل برخی ادارات، رستوران ها، مکان های خدماتی تفریحی؛ و گروه دوم مکان هایی هستند که نسبت مراجعین 

آن ها به کادر شاغل در آن ها اندک است مثل کارخانجات، مجالس و ادارات تخّصصی.
2.2.5. تعلق مکان

اّما موضوع تعلق مکان در دو مقولۀ »تعلق انسان به مکان« و »تعلق مکان به انسان« قابل بررسی است که می توان 
آن ها را تحت عنوان مراتب ارتباط با مکان تعریف کرد و اهّم آن ها عبارت اند از: وحدت با مکان، پیوستگی با مکان، 
دلبستگی به مکان، بی توجهی به مکان، بی تفاوتی با مکان و تنفر از مکان. در همین قلمرو است که موضوع »هویت 
مکان« و ارتباط آن با »هویت انسان« مطرح می شود که خود بحث مستقل و مستوفایی را طلب می کند )نقی زاه 
1392الف(. در توضیح مطلب می توان گفت که حّس تعلق به مکان چگونگی رابطه یا وابستگی انسان به مکان را 
توضیح می دهد. این رابطه رابطه ای دوطرفه است به این ترتیب که نمی توان فقط از تعلق انسان به مکان، یا فقط 
از تعلق مکان به انسان سخن گفت، بلکه این روابط )به اضافۀ روابط جنبی دیگر( بین انسان و مکان به طور توأمان 
وجود دارند. یکی از اصلی ترین مصادیق تعلق انسان به مکان، تحت عنوان حّس توّطن مطرح است که انسان، به 
نوعی خویش را وابسته به مکانی می داند که در مقیاس های متفاوت موطن و خاستگاه یا مکان فعالیت و نشو و نما 
و کمال اوست. در کنار این حس، حِسّ تعلق به موضوعاتی که به آن مکان بستگی دارند، مثل جمعی از انسان ها 
)جامعه، جماعت، ملّت، هم شهری ها، هم کیش ها و امثالهم(، مثل تاریخ مکان )یا وقایعی که در مکان اتفاق افتاده اند(، 
مثل علت )یا علل( ایجاد مکان )از قبیل آیین هایی که ظهور مکان را سبب شده اند( و سایر موضوعات مرتبط، از 
مباحثی هستند که در تعریف و تقویت و ویژگی های حّس توّطن یا حّس تعلق انسان به مکان ایفای نقش می کنند.

در بررسی موضوع »تعلق مکان«، رویکرد دیگری که آن را تعیین میزان تعلق به مکان می نامیم نیز مطرح است. 
در این رویکرد، می توان از یک طیف سخن به میان آورد که یک سِر طیف »بی توجهی« نسبت به مکان )یا حتی 
فرار از آن( است، و سر دیگر طیف »وابستگی« )یا تعلق( به مکان تا حّد گذشتن از »جان« است که از آن به وحدت 
انسان و مکان تعبیر می کنیم. در بین این طیف، بی تفاوتی نسبت به مکان، عالقه یا »دلبستگی« به مکان، »تعلق« 
به مکان، »وابستگی« به مکان، »پیوستگی« به مکان )و نهایتًا »وحدت« با مکان( قرار دارند. هریک از این مراتب، 
جایگاه و ارزش ویژه ای داشته و نوع خاصی از رابطه و همبستگی و تعلق را بین انسان و مکان تعریف می کنند که 

پرداختن به آن ها مجالی دیگر را طلب می کند.
در مقابل یا در تکمیل این حس، رابطۀ دیگری به نام »تعلق مکان به انسان« نیز مطرح است که در این نوع رابطه 
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نیز مقیاس های متفاوتی از مالکیت عاّدی )فردی( تا مالکیت های حقوقی و معنوی و جمعی مطرح اند. اما در توضیح 
رابطۀ تعلقی انسان و مکان نسبت به یکدیگر، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که این تعلق را به وجود می آورد، رابطۀ 
هویتی بین انسان و مکان است. بی گمان هر یک از آحاد انسانی دارای هویتی است، یا هویتی را برای خویش قایل 
است. این هویت نیز به نوبۀ خود، هم مجموعۀ مراتب مختلف هویتی است و هم اینکه متشکل از مؤلفه های هویتی 
متعددی است )ر.ک: نقی زاده 1386الف؛ 1388الف(. هر مکان نیز هویتی دارد و هویت مکان نیز با مؤلّفه هایی تعریف 
می شود. اینک به میزان تشابه و هم پوشانی مؤلفه های هویتی انسان با مؤلفه های هویت مکانی که او در آن قرار 
می گیرد، احساس هم هویتی یا احساس این همانی با مکان به انسان دست می دهد که این احساس نیز زمینه ساز 

ظهور احساس تعلق به مکان در انسان می شود.
طبیعی است که هر چقدر هم پوشانی مؤلفه های هویتی انسان و مکان بیشتر باشند، احساس تعلق به مکان نیز 
تقویت خواهد شد. برای نمونه، احساس هم هویتی یک ایرانی، یک ایرانی اصفهانی، یک ایرانی شیعه، یک ایرانی 
سنی، یک ایرانی ارمنی، یک ارمنی، یک غربی یا همۀ افرادی با ویژگی های یکی از این افراد ولی با تخصص های 
)به عنوان یک  نقش جهان  میدان  با  امثالهم(  و  ریاضی دان، صنعتگر  مورخ،  معمار، شهرساز، طراح،  )مثل  گوناگون 
مکان(، احساس های متفاوتی است و درنتیجه احساس تعلق هریک از آن ها با این میدان نیز احساس متفاوتی خواهد 

بود.
می گویند که هرکس به جایی بازمی گردد که به آن تعلق دارد و به تعبیر دیگر انسان میل دارد به جایی برود که به 
آن تعلق دارد؛ و اگر این »مکان ِ« تعلق، یا جایگاهی که باید به آن بازگشت یا در آن حضور یافت، به اشتباه تصور 

شود یا انتخاب گردد، انسان احساس غربت و بی خانمانی و گمگشتگی خواهد کرد. 
                     و گــر هـزار ســال روی، بـاز ز مــن     به عاقبت، به من آیی که منتـهات منم

و اگر بپذیریم که:
                     مــرغ باغ ملکـوتم، نِیم از عـالم خـاک   دو سه روزی قفـسی ساختـه اند از بدنم

و اگر باور داشته باشیم که اِنّا ِلِهّ َو اِنّا اِلَیِه راِجُعون )بقره: 156(، آنگاه نوع و شیوه و چگونگی احساس تعلقات به 
مکان و اصواًل تعریف مکان و مراتب آن، و نوع حضور در هر مرتبۀ آن و میل )یا تعلق( به این حضور در هر مرتبه 

متفاوت خواهد بود.
دربارۀ رابطۀ تعلقی انسان و مکان با یکدیگر و در توضیح اینکه هرکس طالب و خواستار مکانی است که به آن تعلق 
دارد و با آن هماهنگ و همخوان است و اینکه به سوی آن مکان روان است، می توان گفت که این اصواًل ویژگی 
همۀ پدیده ها و موضوعات است که به سمت مکان خویش در حرکت اند، آب در شیب حرکت کرده و میل به حضور 
در سطح مسطح دارد. اگر هوا را رها کنیم به شکل ظرفی در می آید که در آن است، پرنده به هوا می پرد، ماهی در 

آب شنا می کند، آهو به مرغزار می گراید و امثال اینها.
در این میانه، گرایش انسان به مکان  خویش از پیچیدگی های خاّص خود برخوردار است: اولین عامل پیچیدگی 
در رابطۀ انسان و مکانش، اختیار و ارادۀ انسان در انتخاب مکان خویش )الاقل برای مدتی( است. دومین عاملی که 
این پیچیدگی را تقویت می کند، ساحت های متعدد حیات انسان در سه قلمرو روح و نفس و ماده است که هریک 
از آن ها مکانی خاص را طلب نموده و انسان را به آن فرامی خواند. عامل بعدی که به تبع )یا به عنوان زمینه ساز( دو 
عامل فوق الذکر ظاهر می شود، جهانبینی و اعتقادات انسان است که غایت حیات و جایگاه و مکان نهایی انسان را به 
او می نمایاند و به این ترتیب است که رابطۀ انسان با مکان )یا به عبارت بهتر رابطۀ تعلقی انسان با مکان( با رابطۀ 

تعلقی سایر موجودات با مکانشان تمایزات و تفاوت های اساسی دارد.

6. روش های طبقه بندی مکان
مکان را )همچون بسیاری از موضوعات و مفاهیم دیگر( به تناسب زمینۀ مطالعه و عوامل و اجزا و عملکرد و ساختار 
آن به شیوه های مختلفی می توان طبقه بندی کرد. اهّم این شیوه ها و عوامل مؤثر در طبقه بندی عبارت اند از: تقدس، 
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درجۀ عمومیت، فعالیت های جاری در مکان، تناسب مکان با چگونگی و نوع پاسخ گویی به نیازهای انسان و میزان 
رسمیت یا خودمانی بودن. در سطور آتی به توضیح مختصر این شیوه ها اشاره می شود.

1.6. تقدس مکان
قبل از ورود به موضوع نقش تقدس مقدمتًا یادآور می شود که موضوعات مختلف مرتبط با معنا و مصادیق تقدس 
در قلمرو هنر و فضای شهری در مراجع دیگری به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند )نقی زاده 1392ب؛ 1389(؛ 
لذاست که به منظور احتراز از تکرار مطالب، ضمن ارجاع مطالعۀ این مراجع به این نکات اشاره می شود که اواًل تقدس 
بیانگر ارتباط با متافیزیک است؛ ثانیًا معنا و مصادیق متافیزیک در ادیان و جهان بینی های متفاوت مختلف اند و ثالثًا 
کسانی که به متافیزیک باور نداشته و از آن سخن می گویند، همۀ انواع تقدس های مورد نظر همۀ ادیان را هم طراز 
و هم ارزش تلقی می کنند و از همۀ آن ها را چه در اسالم باشد چه در مسحیت و چه در بودیسم یا هندوئیسم یا حتی 

خرافه ها، امر قدسی می نامند.
به هر حال، یکی از روش های طبقه بندی مکان، استفاده از مفهوم تقدس به عنوان معیار اصلی است که به این 
ترتیب، مکان ها به دو گروه اصلی »مقدس« و »نامقدس« تقسیم می شوند. در این مقوله، این نکته را نباید مغفول 
نهاد که این روش طبقه بندی برای مکان عمومًا در میان دینداران مطرح است؛ چرا که در دوران مدرن و حذف 
آرای متألهین در مطالعات، مکان و فضا همگن هستند و موضوع تقدس در این مقوالت منتفی است. عالوه بر این، 
مقصود از نامقدس، خبیث بودن نیست، بلکه می توان هم مکان های خنثی و همگن )به مفهوم غیرمقدس( و هم 
مکان های متضاد با تقدس مکان )به مفهوم نامقدس( را قرار داد. نمونه ها و مراتب این نوع طبقه بندی مکان را 
می توان در مکان هایی که از سوی خداوند متعال مقدس نامیده  شده اند )مثل وادی طوی، مکۀ مکرمه، بیت المقدس 
و مسجدالنبی(، در مکان هایی که به عنوان مضجع و مزار پیامبران)ع( و اولیا و بزرگان دین تقدس یافته اند )مثل 
بقیع، نجف، کربال، مشهد، کاظمین، سامراء و مانند اینها(، در مکان های تقدس یافته از سوی مردمان )مثل تعیین 
مکان مساجد( و در سایر مکان هایی که به نحوی ممکن است با دین مرتبط باشند و مردمان آن ها را مقدس بدانند 
طبقه بندی نمود. البته ارزش گذاری مکان تا حّد تقدس در دوران مدرن و در میان منکران متافیزیک نیز به صور 
دیگر و ازجمله در مکان های قدرت و یادمان ها و مقابر رهبران ملی و مکان های اتفاقات سرنوشت ساز ملی ظاهر 
شده است. به بیان دیگر، علی الظاهر نمادهای معنوی به عنوان جلوه هایی از حقایق معنوی و روحانی نفی می شوند، 
اما بیش از هر زمان دیگری قرارداد کردن و جعل نماد و نشانه ها و مقدس جلوه دادن و احترام به آن ها مطرح هستند 
که نمونۀ بارز آن را در یادمان هایی که به مناسبت های مختلف بر پا می دارند، در احترام به نشان های ملی )سرود و 
پرچم(، در مکان های شبه مقدسی که می سازند )ر.ک: الیاده 1376(، در ساختمان ها و سازه هایی که به نوعی »تک« 
بوده و نشانه ای از شهر هستند و حتی در تفکر تقدس گونه ای که نسبت به برخی افراد مثل خانواده های سلطنتی یا 

قهرمانان و هنرپیشه ها دارند، می توان مشاهده کرد.
2.6. درجۀ عمومیت مکان

یکی از اصلی ترین شیوه های طبقه بندی مکان در شهر که قاعدتًا صبغۀ عمومی بودن آن برجسته می شود، میزان 
عمومیت یا خصوصیت مکان است. هر چقدر که امکان حضور )یا استفاده از( مکانی از نظر تعداد جمعیت و طول زمان 
)در شبانه روز( افزایش یابد، آن مکان عمومی تر و هر چقدر که امکان حضور مردم )به شیوه های مختلف( محدود شود 
یا زمان استفاده از آن در شبانه روز کاهش یابد، خصوصیت آن مکان افزایش خواهد یافت. گفتنی است که تعداد افراد 
مراجعه کننده نقش اصلی را ایفا می کند؛ چراکه اگر مکان های کاماًل خصوصی مثل داخل خانه یا اتاقی مّد نظر قرار 
گیرد، آنگاه عامل »زمان« حذف خواهد شد و فقط تعداد جمعّیت عامل اصلی تعیین میزان خصوصیت است. به این 

ترتیب طبقه بندی مکان ها را با توجه به عامل میزان عمومی بودن در موارد زیر می توان مطرح کرد:
الف. خصوصی )بی زمان( مثل اتاق خصوصی و مسکن فرد و خانواده.

ب. عمومی خاص )زمان محدود( مثل ادارات و محل های کار مراجعه کنندگان دو گروه: شاغالن به عنوان گروه اصلی 
و غالب و مراجعین به عنوان گروه فرعی.
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ج. عمومی عام )زمان محدود( دفاتر شرکت ها، محل های عبادت، محل های تفریح و ورزش، مکان های تغذیه و 
امثالهم که مراجعه کنندگان شامل دو گروه شاغالن )فرعی( و مشتریان )غالب( می باشند.

د. مکان های عمومی عام )بی زمان(
ه. مکان های باز شهری )بی زمان(

و. مکان های شهری )بی زمان(
ز. مکان در مکان 

3.6. فعالیت غالب جاری
شیوۀ دیگری که برای طبقه بندی مکان ها می توان به کار برد، طبقه بندی مکان ها به تناسب فعالیت عامی است که در 
آن ها در جریان است. بر این اساس قباًل باید فعالیت هایی را که انسان ها در شهر و در زندگی خود به آن ها مبادرت 
می ورزند، مورد شناسایی قرار داد که در طیف وسیعی مطرح هستند و اهّم آن ها عبارت اند از: سکونت )استراحت، 

تصاویر 1و2:تصاویر دو کالس درس منظم و رسمی

تصویر 3: مکتب خانه و شاگردان نسبتًا آزاد
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تغذیه، ارتباطات خانوادگی، گذران اوقات فراغت، ... (، عبادت، آموزش، فعالیت های حرفه ای و شغلی، تفریح، انواع 
فعالیت های ورزشی اعم از ورزش حرفه ای با تماشاچی و ورزش های شخصی و تفریحی( خرید، فعالیت های حرکتی، 
این نوع فعالیت ها گاهی  آیینی و دینی و ملی )که  )انواع سرویس ها و تعمیرگاه ها(،  خدمت رسانی و خدمت گیری 
به صورت مستقل و گاهی به عنوان فعالیتی عبادی، تفریحی، ورزشی و مانند اینها مطرح می باشند(. در این مقوله 
شایان ذکر است که برخی از مکان ها که برای عده ای معدود محل کارند )مثل مساجد، کتاب خانه ها، شهربازی ها، 
سینماها، تیاترها، ورزشگاه ها و مانند اینها برای کارکنانشان(، برای گروهی دیگر )مراجعین و مشتریان آن ها( مکان 
عبادت و مطالعه و تفریح یا ورزش اند؛ و همین طور است برای مکان های خدمت رسانی، خرید و فروش و مانند اینها. 
به هر حال، عوامل عدیده ای در طبقه بندی مکان ها از منظر فعالیت های جاری در آن ها ایفای نقش می کنند که اهّم 

آن ها عبارت اند از: استفاده کنندگان )خاص یا عام(، زمان استفاده )دائمی یا موقتی(، فعالیت و...
4.6. پاسخ گویی به نیازهای انسان

روش دیگری برای طبقه بندی مکان ها قابل طرح است که در آن، مکان ها با توجه به ویژگی های عامشان و به 
ساحت  سه  انسان  برای  می شوند.  طبقه بندی  انسان  حیات  ساحت های  مختلف  نیازها  به  پاسخ گویی شان  تناسب 
حیات )فیزیولوژیک، روانی و معنوی( مطرح است. به این ترتیب، می توان مکان های مختلف را با توجه به نقشی 
که در پاسخ گویی به نیازهای ساحتی از حیات ایفا می نمایند طبقه بندی کرد. البته برای این نوع طبقه بندی می توان 
زیرمجموعه هایی را در نظر گرفت، یا اینکه به تناسب غلبۀ ساحتی خاص مکان را با تسامح به همان ساحت )یا 

تلفیقی از ساحت ها( منتسب دانست.
5.6. میزان رسمیت یا خودمانی بودن مکان

از این منظر نیز می توان به طبقه بندی مکان ها پرداخت. بسیاری از عوامل عینی و ذهنی می توانند میزان رسمی 
بودن یا خودمانی بودن مکان و غیررسمی بودن آن را تعریف کنند. مثاًل محضر فرد یا افراد خاص که به هر دلیلی 
دارای مقامی هستند، رسمی بودن مکان را افزایش می دهد، درحالی که تجانس همگی افراد مثاًل جوانان یا کودکان 
یا زنان و مردان یا همکاران و همسن و ساالن می تواند به خودمانی بودن مکان گواهی دهند. نمونۀ دیگر، ایفای 
نقش مکان به عنوان ظهور و بروز برخی فعالیت ها نیز می تواند میزان رسمی یا خودمانی بودن مکان را تعریف نماید؛ 
مثاًل مکان برپایی آیین های رسمی، مکان کارناوال های جشن ها، هر نوع فعالیت جاری در مکان که به نوعی برای 
حاضرین محدودیتی در رفتار ایجاد نماید، یا مکانی کاماًل آزاد برای هر رفتاری که عرفًا مجاز است نیز میزان رسمیت 
مکان را تعریف می کنند. ارزش های فرهنگی و عرفی نیز می توانند به مکان صبغۀ رسمی بودن یا رنگ خودمانی 
بودن بدهند. مثاًل در یک جامعۀ )جداً( پدرساالر، حضور پدر چنان رسمیتی به مکان می بخشد که گاهی قابل وصف 
نیست، درحالی که همان مکان در غیاب او برای اعضای خانواده کاماًل خودمانی است. همین طور است دربارۀ یک 

معلم جدی و سختگیر )تصاویر 1و2( یا معلم مهربان و همراه )تصویر 3(.

خاتمه
اگرچه بسیاری از موارد مطرح در مقاله، به نحوی خودشان نتایج مطالعاتی گسترده هستند که از مدت ها قبل در 
تحلیل متون و ادبیات در دسترس دربارۀ شهر و فضا و مکان به انحاء مختلف بیان شده اند، به اصلی ترین نتایج و 
دریافت مباحث اشاره می شود. به عنوان اولین نکته می توان به ضرورت ارائۀ تعاریف بومی و روزآمد  از همۀ آنچه 
از سایر جوامع و فرهنگ ها اخذ می شود و همچنین برای موضوعاتی که در تمدن بومی سابقه دارند و شرایط و 
ویژگی ها و عملکردشان تغییر نموده است اشاره کرد. این تعاریف ضمن آنکه می توانند ادبیات واحدی را در میان 
دست اندرکاران ترویج نمایند، در احراز و تقویت هویت ملی و حتی تأثیرگذاری بر سایر فرهنگ ها نقشی شایان 

توجه ایفا می کنند.
نکتۀ دیگری که رعایت آن به خصوص در تعامالت با سایر فرهنگ ها و تمدن ها ضرورتی جدی است، ریشه یابی 
ظاهراً  که  موضوعاتی  و  زمینه ها  در  حتی  ریشه یابی  این  است.  دیگران  از  مأخوذ  تعابیر  حتی  و  موضوعات  برخی 
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جدیدالوالده هستند نیز صادق است و چه بسا برای این موضوعات ظاهراً جدید بتوان نسخه های بومی را که حتی 
گاهی متعالی تر و کامل تر و پیشرفته تر از نسخه های بیگانه آن ها هستند، شناسایی کرد. این موضوع در زمینه های 

فلسفی و نظری جلوه های بیشتری دارند.
قلندران حقیقت، به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است
)حافظ(

پی نوشت ها
1. مرحوم عالمه جعفری در طبقه بندی فرهنگ ها و ارتباطات آن ها دو دستۀ اصلی »فرهنگ پیرو« و »فرهنگ پیشرو« را 

مطرح می کند )جعفری 1373(.
2. این درست است که در بسیاری از این فضاها افراد به عنوان شاغل حاضر می شوند اما بسیاری کسان دیگر برای بهره گیری 

از خدمات و امکانات رایج در آن ها به این گونه فضاها و مکان ها مراجعه می کنند.
3. هر چند که استفادۀ بی رویه و بی منطق و مقلّدمآبانه از ماشین )به معنای عام آن( نیز ابتالئات خاص خود را دارد )ر.ک: 

نقی زاده 1381؛ هاکسلی 1382(.
4. در معنی مورد نظر از واژۀ »بومی« می توان به همۀ ویژگی ها و مختصات موجود در یک سرزمین مثل شرایط طبیعی و 
اقلیمی و فرهنگ اشاره کرد و در تعریف اصطالح »روزآمد« نیز شرایط و ویژگی های مطلوب و مناسب روز و معاصر و مورد 

نیاز مّد نظر قرار دارد.
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