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چکیده
در این مقاله نخست با روش استدالل منطقی ،مدلی چهارگانه از انواع ممکن مطالعه رابطه معماری مسکونی
با اسالم ارائه شده است .این مدلها عبارتند از :پژوهش بر مبنای اولویت انسان ،پژوهش مبتنی بر اولویت
مسکن ،پژوهش بر مبنای اولویت اسالم در دو دسته انسانمحور و محیطمحور .سپس ادبیات موضوع در هر
روش و منابع اصلی آن و نیز چارچوب کلی نظری چنین رویکردی به بحث گذاشته و در جدولی تفصیلی
جمعبندی شده است .پس از آن به صورت نمونه موردی ،پژوهشهای معاصر بر روی موضوع زنان مسلمان
و فضای مسکونی ،بررسی و پس از دستهبندی روششناسانه از آنها در سه حوزه مکان فرهنگی ،مکانسازی
فرهنگی و مکانسازی مکان فرهنگی ،به محتوای تحلیلی هر روش پرداخته شده است .سرانجام نتیجه-
گیری شده که تحقیقاتی که مبدأ ورود خود به بحث را ویژگیهای انسان ،انتخاب میکنند ،از منظر تطبیق با
دو حوزه بحث (اسالم و معماری مسکن) ،قابلیتهای نظری بهتری را دارند.
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مقدمه
بحث در مورد رابطه معماری با هر مکتب یا گرایش فکری ،ب ه ش یوهه ای مختلف ی قاب پیگی ری
است .حتی تشخیص و دستهبندی خود این شیوهها میتواند ،به شک های گون اگونی انج ا ش ود.
یکی از این راهها ،شیوهای است که در این مقاله دنبال میشود و آن دستهبندی مطالع ات و ب ه تب
آن ،مناب مطالعاتی بر حسب شک روابط سه عنصر اصلی ادراکی دخی در تبی ین رابط ه مس کن،
اسال و معماری است که عبارتند از :مدرك (انسان)َ ،
مدرك (محیط ساخته شده) و اسال به عن وان
ِ
عام مشروطکننده و ساختار دهنده به هردو.
در میان این سه ،بر اساس اینکه اصالت به کدا یك داده شود و چه مسیری برای رس یدن ب ه دو
مورد دیگر ،دنبال گردد« ،گونه»های مختلفی از مطالعه ،قاب تعریف است (تصو یر  .)1در هری ك
از این گونهها ،مناب قاب استفاده ،در سطوح مختلفی ،ک اربرد دارن د ک ه در اینج ا در س ه س ط،،
معرفی میشوند :مناب بنیادی در این مقاله ،آن دس ته از من ابعی اس ت ک ه در شناس ایی موض وع
اولو یتدار در رو یکرد مورد نظر ،منب نوع اول و اولیه محس و ش ود ای ن منب  ،گ ردآوری ی ک
ا
کتا کالسیك یا آموزشی در مورد آن موضوع میتواند باشد که کامال ش ناخته ش ده اس ت منب
تبیینی ،در مقایسه ،یك تحلی از مناب اولیه و یا یك مطالعه در مورد «رابطه» ،ح وزه اص لی م ورد
بحث با یك ح وزه دو اس ت و در ع ین ح ال ،عام س و هن وز در آن وارد نش ده اس ت منب
تخصصی ،در واق یك فعالیت پژوهشی است که هر سه حوزه را با محوری ت ح وزه اول ،ب ه ه
پیوند میدهد.
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مطالعه بر مبنای اولویت «اسالم»
در این راستا اگر بررسی از رابطه اسال و انسان آغاز شود ،ص ورت کل ی ک ار ،آن خواه د ب ود ک ه
نخست دیدگاه اسال در رابطه با انسان در س طوح مختل ف از س ط ،فلس فی و جه ان بین ی ،ت ا
ارزشهای انسانی ،ایدئولوژی ،الگوهای گفتاری و رفتاری تبی ین ش ود ،س سس ای ن یافت هه ا در
مطالعهای تطبیقی بر مسکن و فضای مسکونی موجود ،اعمال گردد .شق دیگر آن است که محتوای
این یافتهها بررسی و تداعیات مربوط به فضای مسکونی از آن اس تخرا ش ود .گون ه اول ،در واق
نگرشی انتقادی بر «وض موجود» و گونه دو نگاهی ایدهآلیستی به «وض مطل و » اس ت .منب
بنیادی برای این نوع بحث ،پس از قرآن ،کتب روایی (مانند کافی ،وس ای الش یعه ،م ن الیحض ره
الفقیه و )...است که بخش زیادی از آنها به تربیت انسان اختصاص دارد و در تمامی س طوح م ورد
بحث دارای محتو یات قاب توجهی است.
اگر بخواهی نمونه دست اول و تاریخی از متون اخالقی را که اکنون موج ود اس ت ن ا بب ری ،
کتا «المحاسن» ،مورد مناسبی است .این کتا که در قرن سو ه .ق و ب ه دس ت «احم د ب ن
محمد بن خالد برقی» نگارش شده ،مجموعهای از روایات را در دو جزء ب ه ترتی ب خ اص م نظ
کرده که از سط ،کلیات جهانبینی (جزء اول) تا جزئیات لباس و رفتار را (ج زء دو ) ش ام م ی-
شود .مناب تبیینی در این مورد نیز فراوان است و پژوهشهای اخالقی علما در ط ی ق رون و حت ی
حکما و فالسفه را نیز شام میشود و خود دامنه بسیار وسی ت ری از من اب بنی ادی دارد از جمل ه
کتب مفید در این زمینه ،کتا معاصر «الحیات» نوشته برادران «حکیمی» و ترجمه «احم د آرا »
است که بارها تجدید چاپ شده است .این کتا  ،سعی در ارای ه نظ امی منس ج از دی دگاه دی ن
نسبت به انسان ،جامعه و جهان ،بر اساس آیات و روایات داشته و مطالب را بر حسب نی از روزگ ار
کنونی ،ساماندهی کرده است.
اما مناب تخصصی در مورد مسکن با چنین رو یکردی ،،باید جنب های انس انشناس ی اس ال را
مبنای تحلی کالبدی قرار دهند بحثهای گرایش فقهی حقوقی در مطالعات معماری اس المی،
به طور عمده در این گروه قرار میگیرد زیرا در این نمونهها مانند بح ث «حک ی » در «ش هرهای
عربی اسالمی» که به طور عمده بر مسکن یا واحد همسایگی ،متمرکز است آی ات ،احادی ث و
احکا فقهی اسالمی شناسایی میشود و بهواسطه اینکه بخش مهمی از مستندات اس المی ک ه ب ه
کار چنین مباحثی میآید ،به طور عمده وجهه تکلیفی دارد و حقوق و تکالیف متقاب انس انه ا را
مورد نظر دارد ،ورود آن به معماری از مسیر الزامات زندگی انسانی صورت میگیرد.
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مطالعه «جمال اکبر» در مورد شهر اسالمی که به ط ور عم ده ب ر مس کن و واح د همس ایگی
متمرکز است ،نمونه جالبی است از تالش برای ارایه یك تئوری ساختارگرایانه بر مبن ای س ه مفه و
مالکیت ،کنترل و استفاده از فضا که وی اصولی برای آن از س نت و ش ریعت اس المی اس تخرا و
سسس نقش آن را در ساختاردهی به قالب ،در نمونهها پیگیری کرده اس ت (اکب ر  .)1988 ،نمون ه
متأخری از این بحث را «ابودیه » ( )2006در م ورد پایتخ ت2اردن ارای ه ک رده و ب ه نق ش قواع د
اقتصادی اسال به و یژه مسئله توارث امالك به عنوان یك عام اساسی شک دهنده به واحدهای
همسایگی در این حوزه پرداخته است.
جدول .1بخش خاص مربوط به مسكن در برخی كتب روایی شیعه

اما ،ممکن است بحث را از رابطه اسال و مسکن آغاز ک رد .ای ن ،البت ه ،ب ه س هولت راهک ار
پیشین نیست .دست ک این طور تصور میشود که مناب اصلی اسالمی به ط ور مس تقی در م ورد
کالبد معماری و از جمله ،مسکن ،حاوی مطالب چندانی نیستند .با وجود این با کمی دق ت م ی-
توان دید که گونه مطالعات عرفانی تمثیلی در مورد فضای معماری اسالمی ،در واق  ،نخس ت ب ا
ترسی کلیتی از مفاهی اسالمی (با شیوه خاص عرفان و تصوف) ،آغاز میش ود و س سس (اغل ب)
1- Akbar
2- Abu-Dayyeh
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بدون پرداختن به و یژگیهای انسان ،وارد تطبیق آن مفاهی بر فضای معماری میشود .از نمونههای
مه این مناب که به طور خاص به مسکن نیز پرداخته است ،اثر «نقره کار» با عن وان «درآم دی ب ر
مفهو هو یت در معماری اسالمی» است که قسمت  4-7آن به مسکن و همسایگی پرداخته است.
در این نوع مطالعه ،منب بنیادی ،با مناب نخست مشابه است بهو یژه در برخی کتب اصلی روای ی،
بخشی خاص به مسکن اختصاص داده شده است که در جدول یك ،نمونهه ایی از آن دی ده م ی-
شود اما مناب تبیینی ،دست ک در دو دسته قاب ذکر است :دسته اول که آثار متأخرتری در آن دیده
میشود ،ب ه تحلی آدا مس کن موج ود در روای ات اس المی در رابط ه ب ا زن دگی ام روزی ی ا
موضوعاتی از این نوع پرداختهاند :گل یزواره( ،)1383رض ائی( )1385و قاض ی( )1380از ای ن
جملهاند.
دسته دو مناب تبیینی در این بخش ،مشتم است بر تحلی ه ای فلس فی ی ا ذوق ی از آی ات و
روایات مانند آثار سهروردی ،ابن عربی یا مولوی (البته تفاوت تفسیرهای فلسفی در این م ورد ب ا
آنچه در باال آمد ،در موضوع فلسفی مورد بحث است که آنجا ،ماهیت انسان و رابطه انسان و جهان
در جهانبینی اسالمی ،مورد بحث است و اینجا ماهیت خ ود جه ان) و من اب تخصص ی در ای ن
مورد ،نمونههایی است ،مانند آثار بورکهارت و در مورد مسکن استیرلن که به جنبهای از تحلی -
ها در رابطه با معماری پرداختهاند .در مورد ک معماری ،به جز «حس وح دت» ،اث ر «اردالن» و
«بختیار» ،کتا «عکاش» در مورد رابطه جهانشناسی عرفانی و رابط ه آن ب ا مح یط ،نمون های از
بحث منظ و مدون در این زمینه که از سط ،جهانبینی فلسفی تا توجی ه معم اری ب ر حس ب آن،
پیش میرود .نمونهای از تحقیقات اخیر که این مباحث را در مورد مسکن ،به طور یكج ا بررس ی
کرده ،رساله دکتری معماری «مسائلی» در دانشگاه تهران است ک ه اس ال را ب ه عن وان ی ك ب اور،
واجد حضور نهفته در معماری فرض کرده است و پس از تبیین نحوه تأثیر باور در معماری (به طور
کلی) ،حضور اسال در مسکن یك ناحیه از ایران (کرمان) را به مثابه یك نقشه پنهان در معم اری،
بررسی کرده است (مسائلی.)1386 ،

مطالعه بر مبنای اولویت «انسان»
ای ن دس ته از مطالع ات ،ش ام آن گ روه از مطالع ات انس انش ناختی (ی ا در نگ اهی کل ی،
ا
سوبژکتیو) در مورد معماری میباشد که تمرکز آن بر مسلمانان است .مسلما من اب بنی ادی در ای ن

34

روششناسی علوم انسانی  /س / 22ش /89زمستان 1395

زمینهها که مباحث پایه در علو انسانی روانشناس ی ،جامع هشناس ی ،انس انشناس ی فرهنگ ی،
فلسفه و ...را شام میشود ،به جز در مورد فلسفه ،غربی است و تنها در ساله ای اخی ر ممک ن
است بتوان مناب بنیادی با گرایش اسالمی را در این زمینه پیدا ک رد .مث الی کالس یك از ی ك منب
بنیادی با رو یکرد اسالمی در این زمینه ،کت ا ه ای «اقتص اد م ا» و «فلس فه م ا» نوش ته «ش هید
محمدباقرصدر» است.
مناب تبیینی در این دسته ،شام مطالعات رابطه انس ان و مح یط اس ت ک ه در س ط ،فلس فی
نمون های ی چ ون معناشناس ی مح یط ،در س ط ،اجتم اعی ،رفتارشناس ی اجتم اعی مح یط و در
روانشناسی ،روانشناسی اکولوژ یك را شام میش ود .در ای ن س ط ،نی ز من اب تبیین ی ب ا گ رایش
اسالمی قاب رهگیری هستند که البته به طور عمده به صورت مقاالت میانرش تهای اس ت و من اب
خوبی از آن در پایگاه مجالت نور که یك سایت تخصص 1ی مطالعات حوزوی اس ت ،در دس ترس
است.
مناب تخصصی در این مورد ،از زمینههای فعال در سط ،جهانی است برای مث ال در گ رایش
جامعهشناسی محیطی ،مطالعه روی زندگی مس لمانان و فض اهای م ورد اس تفاده آن ان از جمل ه،
مسکن ،به عنوان مل خاص و یا اقلیتهای رو به گس ترش در اروپ ا و آمریک ا ،بخش ی از ادبی ات
مطالعات محیطی را به خود اختصاص داده است که در بخش دو این مقاله به بررسی آنها پرداخته
خواهد شد .یك منب تخصصی در این مورد (البته با تسام ،،چرا که مباحث مقاالت آن ک و بیش
در دستههای دیگر ه قاب طرح است) ،کتا اوزکان ( )1996است که به و یژه دو 2
مقاله گالن ی
( )1996و ابوغزه ( )1996با این بحث مرتبط 4
است.

1- www.noormags.com
2- Özkan
3- Gelani
4- Abu-Gazzeh
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مطالعه بر مبنای اولویت «مسكن»
با توجه به اینکه یك شاخه از مطالعات تاریخ و تئوری معماری ،ب ر آث ار پ یش از مدرنیس در
کشورهای مسلمان ،متمرکز است ،مناب بنیادی در زمینه مسکن مسلمانان (با نگ اه آبژکتی و) ،عل ی
القاعده ،نباید ک باشد .اگر موضوع «معماری بومی»« ،معماری سنتی» و «معم اری اس المی» را
در اصطالح رایج آن ،در نظر داشته باشی  ،آنچه به عنوان معماری اسالمی تاکنون مورد مطالعه بوده
است ،به طور عمده معماری سنتی مناطق مورد بحث و معماری بومی آنها است.
مناب بنیادی در مورد مسکن ،به معنای مطالعهای است ک ه ب ه ط ور مس تقی ب ه و یژگ یه ای
2

معمارانه مسکن بسردازد و در این مورد کارهای بو شناسی «راینر » یا «برومبرژه » را در 1مورد ایران و
کتا تیلور ( )1982را میتوان در این 3
دسته دانست .این کتا به و یژه بر نقش اس ال در ش ک -

دهی به محیط در معماری بومی و روستایی کشورهای اسالمی تأکید دارد .همچنین گونهشناس ی-
های مسکن در بنیاد مسکن انقال اسالمی ،رو یکرد مشابهی دارد .ب ه ط ور کل ی ب ا روا گون ه-
شناسی به عنوان یك گرایش تئوریك در مطالعات پست مدرن (چیزی که بیش از همه با ک ار آل دو
روسی شناخته میشود) ،مناب بسیاری به گونهشناسی در معماریهای پیش از م درن پرداخت هان د
واین روند در خود کشورهای اسالمی نیز پیگیری شده است نمونههای خوبی از این گونهشناسی-
ها ،در مورد کشورهای عربی ،در مجله معماری مصری «عال البناء» آم ده اس ت از جمل ه آنه ا
خالصه پژوهشی است در مورد مساکن بومی عربستان که اص آن را دانشگاه «ا القری» با عن وان
«االسکان فی المملکه السعودیه العربیه طموحات و انجازات مئه عا » ،انجا داده است (جامعه ا
القری )1999 ،نمونه دیگر ،پژوهشی در مورد مسکن است که در «واحه بحریه» مصر ( 2مقال ه)
انجا شده است (حم اد )1998 ،ای ن نمون هه ا و نی ز آث ار «ه رد

» ( )1990و «معماری ان»

( 1376و  )1385در حوزه تمدنی ایران که متمرکز بر معماری سنتی است و به و یژه م ورد اخی ر را
که تا حدی با نگاه به اسال است ،میتوان در زمره مناب تبیینی به شمار آورد.
مناب تبیینی در این مورد مطالعاتی است که برقراری ارتباط کالبد مسکن را با و یژگیهای انسان
1- Reiner
2Christian Bromberger
3- Taylor
4- Herdeg, Klaus
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یا با اسال  ،به صورت مستق  ،در نظر داشته باشد .مطالعه تخصص ی در ای ن زمین ه ،بای د چی زی
باشد در مورد رابطه این سه مورد که مقاله پیتربریج ( )1379در این زمره اس ت .وی در ای ن مقال ه
کوشیده است تا برای و یژگیهای کالبدی مسکن سنتی مس لمانان ،توجیه اتی از رواب ط اجتم اعی
مورد نظر اسال بیابد .در مقایسه با کار اکبر ( )1988به عنوان یك 1تحقیق ساختارگرایانه ب ر مبن ای
شریعت اسالمی ،کتا «استفانو بیانکا» در جستجوی ژرف ساختها 2ی فرمی در ش هر اس المی
برآمده است و در فص چهار به تفصی به گونههای مختلف حیاط مرکزی در عال اسال پرداخت ه
و توجیهات فر را از فرهنگ و شریعت اسالمی و نظا اجتماعی اسال  ،بر گرفته اس ت .س سس وی
در فص هفت  ،نظریه خود را در مورد عناصر و مدل ژرف ساختی شهر اسالمی با تأکید بر مس کن
حیاط مرکزی ،ارایه کرده است (بیانکا.)2000 ،
با روا شیوههای تحلی فر و گرامر فر در ساله ای اخی ر ک ه ادام ه رون د س اختارگرایی در
طراحی و ارزیابی محیط مصنوع است ،میتوان نمونههایی از این تحلی ها در مورد مسکن ،واح د
همسایگی یا حتی شهر اسالمی نیز دید .یکی از این موارد ،با تأکید بر حیاط مرکزی خانه به عن وان
اصلیترین فضای باز در شهر اسالمی و با در نظر گرفتن سه گونه از گرامر در ارتباط با خانه و ش هر
به ساخت مدل رایان های از ش هر اس المی (نمون ه م وردی :م راکش) پرداخت ه اس ت (دوری ت و
دیگران .)2006 ،

3

گرامر اول ساختار چیدمان عناصر خانه را حول حیاط مشخص میکن د گرام ر دو ب ا اعم ال
قواعد استقرار در در رابطه با فضای کوچه و محله ،ساخته میش ود و گرام ر س و ک ه در اینج ا،
«گرامر گفتگو» نا گرفته ،در روند تحقی ق و ب ه دلی ع د اس تقالل دو گرام ر قب و ب رای بی ان
ساختارمند وابستگی آنها ذکر شده و موضوع آن «مباحث زبانی فرضی» میان همسایگان اس ت ک ه
مح نسبی استقرار محلهها یا خانههای مجاور در مح با آن تعی ین م یش ود (و البت ه ای ن م ورد
برخالف دو مورد دیگر فاقد مستندات میدانی یا تاریخی و کامال فرضی است) .این تحقیق با هدف
بهرهبرداری سامان یافته از اصول شهر اسالمی برای شهرسازی جدید انجا شده است.

1- Akbar
2- Bianca
3- DUARTE
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جدول .2جمعبندی نوع منابع در مورد رابطه معماری مسكونی و اسالم و دستهبندی آنها

افزون بر مناب باال ،برخی کتا ها را میتوان نا برد که مباحث کلی مربوط به مسکن در جهان
اسال را گردآوری کردهاند مثال کتا پاول ( )1990از بنی اد آقاخ 1ان ،مجموع ه س خنرانیه ایی
است که در کنفرانسی در «زانز یبار» در سال  1988در مورد خانهسازی در کشورهای اسالمی و نوع
تأثیر دنیای صنعتی بر آن توسط متخصصان معماری اسالمی ایراد شده اس ت .کت ا ه ایی مانن د
2
مسکن حیاط مرکزی پرداختهاند .در ای ن م ورد در کت ا دیگ ر
ایزاکی ( )1991به طور خاص به
ادواردز و دیگران ( )2006مقاالت خاصی به 3
نحوه حضور اسال در این خانهها توجه ک ردهان د

در این میان ،چهار مقاله از بخش دو کتا که به موضوع ماهیت فرهنگ ی الگ وی حی اط مرک زی
پرداخته است ،بیشتر با بحث اینجا تناسب دارد :مقاله زاکو (ّ ،)2006
باهمام (4 ،)2006انورول
ل السنفی ( )2006بیشتر ب ه نق ش ش ری6عت اس المی در ش ک ده ی ب ه الگ وی حی اط مرک زی
1- Powell
2- Ezaki
3- Edwards and others
4- Zako
5- BaHammam
6- Anwarul and Al-Sanafi
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پرداختهاند ،حال آنکه مقاله اوجو ( )2006به جنبههای 1ماورایی و جهانشناس ی موض وع ک ه ب ا
بینش تمثیلی عرفانی نزدیكتر است ،اختصاص دارد.
مطالع ه م ودیی مررمی ت و حض ود نن ان مس دان ید ض ای معد ادی؛ نگ ا ی ب ه
مطالعات اخیر ید باب دابطه معدادی مسكونی و اسالم
«با پنهان نگاه داشتن خدا ،اسال این امکان را پدید میآورد که خدا ،خ دا بمان د .همچن ان ک ه در
مورد زن آزاد [غیر کنیز] ،حجا  ،ه بیننده را (از س نگینی ادعاه ای معتب ر مالکی ت دیگ ری ک ه
ناشناخته است) آزاد میکند و ه مشاهده شونده را (از مشقت نمایاندن خود ،آن گونه ک ه هس ت،
به آنهایی که آمادگی آن را ندارند)» (وینتر  ،2004 ،ص  )157این نتیجه 2تحقیق یك محقق غربی
در مورد حجا و به ویژه چادر است .در ادبیات تحقیقی متأخر در معم اری و ب ا س امان یافت هت ر
شدن رو یکردهای علمی در تحقیق معماری ،فرصت آن ف راه ش ده اس ت ک ه برخ ی جنب هه ای
هنجاری فرهنگی در محیط کالبدی ،مورد مطالعه دقیقتر و از جهتی ،علمیتر قرار گیرند .از جمل ه
این موضوعات ،مسئله رابطه نقش فرهنگی زن مسلمان و فضای مسکونی است .حری های موج ود
میان زن و مرد از ارزشهای اساسی در تع الی اس المی اس ت و آث ار اجتم اعی آن ،از مه ت رین
ممیزات جامعه اسالمی از جوام مدرن شده ،است .تا پیش از دوران پس ت م درن و ده ه ،1960
نوع مطالعات یا اظهارنظرهای محیطشناسان دانشگاهی در مورد محیط کالبدی اسالمی ،به واسطه
دور از تمدن دانستن این رو یکرد ،ساده انگارانه و گاه ،تحقیرآمیز بوده اس ت .اگرچ ه ای ن دی دگاه،
همچنان در دورههای بعد ه تداو دارد (نگاه کنید به مقاالت «کاپالن » ( )1989و سعی فراوان ی
که وی در تبیین نقش اسال در طبقاتی کردن جامعه از طریق اعمال قوانین «تبعیضآمیز» جنسیتی
در جامعه سواحیلی داشته است اما دوران تکثرگرایی در مطالعات معماری و شهری ک ه مص ادف
شد با گرایشهای فرهنگگرا در مطالعات محیطی ،مطالعه این موضوعات خاص غیر قاب هض
برای تفکر مدرن را از موضوعی تاریخی بو شناختی ،به موضوعی روزآمد و فراخور زم ان تب دی
کرد.
1- Ojum
2- winter
3- Caplan

3
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1
موضوع دارد (مثال  ،1969ص  66و  )73که اگرچه ممکن اس ت
«راپاپورت » نگاه و یژهای به

نسبت به درك ما (به عنوان وارثان این فرهنگ) تا حدی سادهانگارانه باشد اما اگ ر ب ا نگ رشه ای
حتی ه زمان با خود وی و فردی مانند «لینچ » که دید انسانگرایانهت ری ب ه 2مح یط دارد ،مقایس ه
شود ،ارزش این کار اولیه را نشان میدهد وی برخالف لینچ (در قسمت ض میمه «تئ وری ش ک
شهر» که سه شخصیت کلی را برای فر شهرها معرفی میکند) ،فر شهر اسالمی را مجموع های از
حفرهها در یك توده که امروز دیگر کارآیی ندارد ،نمیداند و آن را از لحاظ فرهنگی بسیار پیچیدهتر
معرفی میکند .گرایش رفتارشناس ی فض ا و روانشناس ی اکولوژ ی ك ،از آن جه ت ک ه ب ه واس طه
ادعاهای عل گرایانه ،کمتر مجال را برای مقابلههای ارزشی با موضوع حری بین زن و مرد باز م ی-
گذارد امری که مورد حمله فرهنگ غربی و ی ك ض د ارزش ب رای ع ال م درن اس ت

عرص ه

مناسبی است که محققان به و یژه محققان مسلمان در آن در سط ،بینالمللی به معرفی فرهن گ
خود بسردازند یا از تمای بالقوه به مطالعات بین فرهنگی ،فرصتی برای مطرح شدن خود ،در جامعه
علمی ،فراه کنند اگرچه انگیزههای دول غربی را در کنترل اجتماعی مهاجران ،نبای د از نظ ر دور
داشت مانند دولتهای اروپایی که ممکن است خواهان کنترل نامحسوس اقلیت مسلمان باشند،
امری که با مسائلی مانند آشو های خیابانی سالهای اخی ر فرانس ه ،اعت راض مس لمانان ب ه من
حجا و دیگر مسائلی که تع امالت چن د فرهنگ ی را در م ورد مس لمانان م ورد تردی د ق رار داده
(بادی-گندروت  )2008 ،قوت گرفته است.

3

نوع مقاالت و پایاننامههایی که موضوع این بحث است ،ه از سوی اعضای جوام مسلمان و
ه افراد خارجی نوشته شده است و گرایشهای فرهنگی خاص افراد به وضوح در نحوه تحلی ها و
حتی رو یکرد مطالعاتی انتخا شده ،قاب تشخیص است .ای ن گ رایشه ا در موض فلس فی ی ا
تئوریك اتخاذ شده از سوی محققان ،خود را نشان م یده د .تحقیق ات غیرمس لمانان در جوام
ا
غرب ی در م ورد اقلی ت مس لمانان ،وقت ی پ یشداوری ب ارزی در ک ار نباش د ،م یتوان د ک امال
«پدیدارشناسانه» و «طبیعیگرایانه» دنبال شود .نمونه تحقیق «تامسون و و یتن » ( )2006در مورد
1- Rapoport
2- Linch, Kevin
3- Body-Gendrot
4- Thompson & Whitten
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حضور زنان مسلمان در محیط شهری سیدنی به عنوان یك جامعه چند فرهنگی ،از این ن وع اس ت
که راهکارهایی را برای حضور زنان مسلمان ب ا حف ق قواع د اس المی در مک انه ای عم ومی ب ه
مقامات مسئول توصیه میکند.
مثال خوبی از این نگاه را میتوان در مقاله هنک ( )2007دی د .در نگ 1اه وی ب ه عن وان ی ك
پژوهشگر اروپایی ،فرآیند حضور انسان مذهبگرای ترکیهای در استانبول مدرن به عنوان شهری که
با دیدگاهی سکوالر توسعه یافته است ،فرآیندی از «مکان سازی» میآفریند .وی در ابت دای بح ث
خود ،گرایش جدید انسانشناسی را یادآوری میکند که از بازشناسی فرهنگی مکانها (قلمروها) به
سوی شناسایی مکان سازی فرهنگی متمای شده است مطالعه وی نیز با نگ اهی پدیدارشناس انه،
همین روند را پیگیری میکند .مطالعه وی دو پدیده را مقاب ه قرار م یده د :اول ،ی ك نمون ه از
قلمرو مسلمانان که محلهای قدیمی در استانبول ،مربوط به دوران عثمانیهاست ،بررسی م یش ود
که از دیدگاه نو یسنده ،به واسطه آنکه در آن اقتصاد سرمایهداری بر بازار قدیمی حاک اس ت و اف راد
مذهبگرا با افراد غیر مذهبی در این محدوده به صورت دره آمیخته ،زندگی میکنند ،نمیتوان آن
را به عنوان یك نمونه از «فضای مسلمانان» ،بررسی ک رد و س سس ی ك نمون ه از زن دگی ی ك زو
مسلمان ترکیهای که وی سعی در کشف نحوه «اسالمی» کردن فضای سکوالر توسط این زو دارد
و معتقد است در عد حضور دنیای نشانهای «قلمرو» اسالمی« ،زندگی» اسالمی ،مج ال عرض ه
مییابد و اینجاست که مطالعه میتواند کیفیات اصلی مربوط به «فضای مسلمانان» را آشکار کن د.
البته این تحقیق« ،فرهنگ مسلمانان» را دس تمایه بح ث ق رار داده اس ت و خ ود ب ه تف اوت آن ب ا
«فرهنگ اسال » ،اذعان دارد.
دو گرایش مورد بحث ،منحصر به انسانشناسی نیس ت .در تحقیق ات مح یط انس ان س اخت
اخیر ،هر دو گرایش همچنان حضور دارند .در قیاس با سه گون ه مطالع های ک ه در بخ ش پیش ین،
معرفی شد ،مطالعات با محوریت قلمرو مسلمانان ،ب ر رابط ه اس ال و کالب د متمرک ز اس ت و در
طیف دستهای که «انسان» در آن اولو یت دارد ،قرار نمیگیرد و به نوعی «آبژکتیو» اس ت .در مقاب
در نمونههایی که به «مکانسازی» اسالمی ی ا ب ه عب ارتی «اس المیس ازی مک ان» پرداخت هان د،
(مدرك) بیشتر دیده میشود .اگرچه شاید ای ن ی ك ق انون کل ی نباش د ،ام ا گ رایش
اولو یت سوژه ِ
1- Henkel
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محققان ساکن در محیطهای اسالمی ،بیشتر به سمت فرهنگشناسی محیط کالب دی اس ت و ای ن
البته در سرزمینهای مسلمانان ،به علت وجود نمونه کافی برای بررس ی ،ام ری طبیع ی اس ت .در
نوع این تحقیقات ،یك فرضیه اساسی ،دخالت «شرع» در شک دادن به محیط و جنبههای فرهنگی
آن است و محرمیت و جدایی زنان از مردان ،در کانون آن مطرح و این موضوعی است ک ه در مرک ز
توج ه برخ ی محقق ان غرب ی نی ز ق رار دارد  .در ای ن بح ث ،ک ار«1حک ی » ( )1986و حت ی
ا
3
کالسیك محسو میشود «حکی » در مقالهای نسبتا متأخر
«مرتضی » ( )2003اکنون یك متن
 15مورد را برای ساخت تئوری شک شهر در فرهنگ اسالمی بر شمرده است ک ه دس ت ک پ نج
مورد آن مستلز مطالعه در فقه اسالمی (شریعت) است .وی در یکی از آخرین نوش تهه ای خ ود،
خالصهای از قواعد شریعت را که به و یژه در مسکن ،شک دهنده هس تند ،در پ نج اص اساس ی و
پنج قاعده تفصیلی ،مورد اشاره قرار میدهد (حک ی  .)2010 ،از جمل ه ای ن م وارد م یت وان ب ه
مقاالت «ابن صال )1998( » ،در مورد سکونتگاه4های سنتی و مدرن عربستان اشاره ک رد ک ه در
آن وی نقش اسال را به عنوان عام شک دهنده ،در محیط پیگیری و نق ش ش ریعت و ع رف را در
فر چند سکونتگاه مطالعه کرده است .به عقیده وی ،تنگنظریها در محدود ک ردن بررس یه ای
معماری بومی عربستان به موضوعات فیز یکی و اقلیمی ،آن را به موضوعی مربوط ب ه ت اریخ ،ب دل
کرده ،حال آنکه وی در این نوشتار که به بررسی یك شهر سنتی در «الخل ف» در جن و عربس تان
اختصاص دارد ،موفقیت شهر سنتی در جلب رضایت شهروندان و عد توفیق شهرس ازی جدی د را
با الزامات شریعت ،به و یژه در مورد محرمیت خانهها در ارتباط با خیاب ان ،م رتبط م یدان د (اب ن
صال« .)1999 ،،باهما » ( )1998عوام تأثیرگذار بر اندازه خان هه ای و یالی ی دوران م درن در
ریاض و نقش عوام فرهنگی را در افزایش ابعاد خانههای مدرن نسبت به خانههای س نتی بررس ی
کرده است .از منظر بحث این نوشتار ،نکته جالب توجه در بررسی او آن است که در مدرنیزاس یون
ریاض و با وجود امکانات مالی کافی (برخالف وضعیت دوران مدرنیزاسیون ای ران ک ه فق ر عام
مهمی در شک دهی به فضای زندگی بوده است) ،مالحظات مربوط ب ه محرمی ت و ج دایی زن و
 - 1نگاه كنيد به Germeraad, 1993

2- Hakim
3- Mortada
4- Eben Saleh
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مرد ،منجر به افزایش فضاهای عملکردی جدید برای بیشتر کردن محرمیت ش ده اس ت از جمل ه
مثال محدودیت زنان در رانندگی موجب روا تعبیه اتاق «شوفر» (راننده معموال برای زن خ انواده)
و اتاق خدمتکاران زن ،در خانهه ا ش ده و فض ای پ ذیرایی مخص وص مهمان ان زن در و یاله ای
عربستانی (که گونه عمدهای از مسکن آن کشور است و از خانهه ای س نتی ،تع داد آن فرات ر رفت ه
است) شده است .در حالی که «حکی » ( )2001احیای سیست قواعد فقهی ه گذش ته را راهک اری
برای باز زندهسازی شهرهای سنتی در مغر عربی (م راکش ،ت ونس و الجزای ر) م ی دان د« ،اب ن
صال )2004( »،گرایش اصولی عربستان را در ساخت سکونتگاههای جدید ،بهو یژه پس از س ال
 ،1992یك «بو گرایی جدید» میداند که یکی از پنج اص حاک بر آن ،تأمین ملزوم ات فیز یک ی
تأمین محرمیت برای زنان به منظور کاهش تنشه ای اجتم اعی اس ت .وی در نوش تاری دیگ ر ب ه
تشری ،برخی واحدهای همسایگی ساخته شده در عربستان و سیاستهای سازمانهای دولتی ای ن
کشور برای لحاظ کردن اصول بومی شهرسازی اسالمی پرداخته است (اب ن ص ال .)2001 ،،ب ه-
عالوه نمونههایی دیگر از این نوع اسال گرایی در طرحهای معاصر مسکونی در عربستان در برخ ی
مقاالت بررسی شده است :از جمله ی ك مجموع ه مس کونی ک ه در عربس تان (ج ده) در «ع ال
البناء» ،معرفی شده است (ابراهی  )1998 ،و دو نمونه که در «ریاض» و «ینب » ،با تأکید بر نح وه
هو یت دهی اسالمی م ورد تحلی ق رار گرفت ه ان د (الهس لول و مق ال  .)1999 ،رس اله دکت 1ری
«العید » ( )1994در دانشگاه «اوهایو »2آمریکا ،بررسی تطبیقی خوبی را میان و یژگیهای فرهنگی
اجتماعی مسکن سنتی عربستان و و یالهای معاصر آن انج ا داده اس ت .در ای ن تحقی ق تأکی د
خاصی بر روند تغییر ارزشها و نقش فرهنگ جوانان شده است و اینکه چگونه مس کن عربس تانی
برخی و یژگیهای اساسی خود را همچنان حفق ک رده و آی ا ای ن ام ر امک ان بق ا دارد ی ا خی ر ،در
مباحث وی قاب پیگیری است.
در مقاب این گرایش مثبتنگر اعرا به نقش شرع در ش ک گی ری فض ای مس کونی ،گ رایش
اسال زدایی از فرهنگ بومی ،در برخی پژوهشها دیده می شود این امر البت ه در دوران متص ب ه
ا
مدرنیس  ،موضوع غیر منتظرهای نیست مثال «کورآ » ( )1983و «سرا الدین » (  )19833هر ی ك
1- Al-Hathloul & Mughal
2- Aleid
3- Corea
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به نوعی این دیدگاه را مطرح کردهاند در حالی که کورآ در دیدگاهی مدرنیستی ،تم ا و یژگ یه ای
هو یتی معماری بومی یا سنتی را به و یژگیهای اقلیمی و فیز یکی مح یط ،م رتبط و س را ال دین از
محو شدن تدریجی هو یتخواهی اسالمی در شهرنشینی جدید خاورمیانه ،یاد کرده است و گرایش
به موتیفهای اسالمی یا مسائلی چون استفاده از مشبكها در پنجره به تقلی د از معم اری گذش ته
ا
برای محرمیت را ،منتسب به طراحان (عمدتا غربی) ن ا آش نا ب ا وض موج ود اجتم اعی در مل
خاورمیانه که در حال دور شدن از ظواهر جامعه اسالمی هستند ،دانسته است اگرچه وی در ع ین
حال بر بقای نگاه سنتی مرد ساکن ،در مورد فضای درونی خانه در طرحهای جدید ،اذعان دارد.
در تحقیقات متأخرتر ،اما با توجه به تکثرگرایی حاک بر جامعه علمی امروز ،این موضوع ب یش
ا
از پیش ،گرایش ایدئولوژ یك دارد م ثال «علی زاده » ( )2007فرض یهای را در م 2ورد س کونتگ اه
کردهای ایران پیگرفته است که مبنای آن ،عد روا کام اص ول تفکی ك جنس یتی اس المی ،در
شهرسازی بومی منطقه کرد است و وی کوشیده تا با ارایه شواهدی ،مرز بین عمومی و خصوصی را
در بافتهای سنتی منطقه مورد بررسی خود ،سست نش ان ده د و حت ی در ای ن راه ،متمس ك ب ه
نوشتهای از یك جهانگرد شده که از کار بیرون از منزل زنان کرد در قرنهای گذشته ،یاد کرده است.
رو یکرد مشابهی را میتوان در کار دو محقق ترك دید که کوشیدهاند مدرنیزاس یون باف ت ش هری در
ترکیه و شک جدید خانهسازی را مقارن با نوعی دگردیسی فرهنگی نشان دهند که در آن به عن وان
مثال فضای خصوصی زنانه در خانه سنتی ترکیه (حرملیق) به نقاط «هو یتپذیر» و فضای مردانه
مخصوص پذیرایی مهمان (سالملیق) به راهروی آپارتمان ،نشیمن و  ...تبدی شده ،و فضای زنان ه
و مردانه به حوزه شخصی قاب بازشناسی تغییر یافته است ،چنانکه این تغییر ی ك هنج ار فرهنگ ی
نیز تلقی شده است نه یك ضعف طراحی (اوزدمیر و گنسوسمناوقلو .)2007 ،
در این نمونه ،ساختارهای شناختی ذهن ،بقای خود را ب ا جای ابی در الگوه ای م درن ،حف ق
کردهاند اما «ارزش»های اسالمی در این تغییر از دسترفته ،دانسته شدهاند .این گ رایش البت ه در
تحقیقات در مورد زنان جوام مسلمان از سوی پژوهشگران فمینیست یا زنان ایرانی تحص ی ک رده

1- Serageldin
2- Alizadeh
3- Ozdemir & Gencosmanoglu
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ا
در خار  ،بیشتر دیده میشود ،مثال «امیر ابراهیمی » ( ،)2006روندی از 1حذف ارادی حوزهه ای
محرمیت از سوی زنان و کشف حجا جدید را در جامعه ایران سالیان اخیر ،به عنوان تالشی برای
کسب قدرت توسط زنان در جامعه ،ترسی میکن د و گ روه دیگ ری س عی م یکنن د ت ا تح والت
ا
جامعهشناختی دختران خانوادههای مسلمان مثال تمای آنان به فراگیری علو دینی را ب ه نح وی
تفسیر کنند که تالشی رهاییبخش از سلطه دین یا دستک یك فعالیت با انگیزه غیر دین ی و ب رای
نمایش قدرت به خانواده یا جامعه فرهنگی خود ،تلقی شود (هرمانسن و خان .)2009 ،
ا
در رو یکرد دو و نگاه سوبژکتیو مورد بحث ،گرایش فمینیستی یا سکوالر میتواند کامال نت ایج
را متفاوت از آنچه هست نشان دهد .برای روشنتر شدن موضوع باید گفته شود که بررس ی چن دین
تحقیق منتشره روی ارزیابی زنان عضو جامعه اسالمی (چه مدرنگرایان و چه سنتگرای ان آنه ا) از
محیط خانگی خانههای مدرن و نحوه «مکانسازی» زنان بر حسب نیازهای فرهنگ ی ،پدی دهه ای
مشابه زیادی را نشان میدهد که در آن ،میان زنان ساکن در کشور اسالمی و زنان مه اجر مس لمان
در کشورهای غربی ،اختالف زیادی وجود ندارد .پدیدههایی چون پرده زدن جلوی آش سزخانهه ای
باز ،تبدی یك اتاق خوا در آپارتمانهای دو یا چند خوابه به پذیرایی یا نشیمن برای ف راه ک ردن
مکان مخصوص پذیرایی از مردان غریبه در خانه ،پرده زدن یا مات کردن شیشههای دارای اشراف از
بیرون ،عد استفاده از بالکنهای دارای اش راف ،تب دی آنه ا ب ه انب اری و ...ی ا حت ی اس تفاده از
ا
بخشبندیهای موقت برای مثال ممانعت از دید به پلهای که به بخش خصوص ی خان ه م یرود ی ا
حتی تبدی پذیرایی خانه به مح ک ار در خان ه ب رای زن ان در ط ول روز ،نمون هه ایی هس تند از
تمهیدات بهکار رفته توسط زنان برای فراه ک ردن عرص هه ای تفکی ك ش ده و دارای ح ری درون
خانه .

3

در واق ممکن است گفته ش ود ک ه ت وافقی نس بی در م ورد ع د رض ایت از رعای ت نش دن
حری های اسالمی در خانهسازیهای مبتنی بر الگوهای غربی در میان زنان تربیت شده در جوام
اسالمی (اع از اینکه اکنون مذهبگرا تلقی ش وند ی ا خی ر) وج ود دارد ام ا تف اوت در تحلی

1- Amir-Ebrahimi
2- Hermansen, and Khan
 - 3نگاه كنيد به  Hadjiyanni, 2007و  Amor, 2006و  Ghafur, 2002و Vahaji and Hadjiyanni , 2009,
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موضوع از جانب پژوهشگران است« :الرافعی » ( )1992شاخصها 1ی کیفیت مسکن از دی د زن ان
مصری ساکن در آنها را بررسی کرده است .در بخش نظری این پژوهش ،تأکید نگارنده بر پیگی ری
مسائ زنان از دید متفکران فمینیست ،به روشنی ابراز ش ده اس ت ام ا وی در بخ ش اول تحقی ق
میدانی که حالتی اکتشافی دارد ،با اتخاذ روش پیمایشی ،نظر  120زن متأه را در م ورد فض اهای
داخلی خانهای که در آن ساکنند جو یا شده و به واقعیتهایی در م ورد مس کن رس یده ک ه آن را در
بخش دو با کمك تحقیق کیفی روی نظرات  8زن ساکن در این مجموعهها که از چهار پ سزمین ه
فرهنگی اجتماعی مختلف به صورت آماری انتخا شدهاند ،به تبیین علت بروز این واقعی ته ا
پرداخته است .یك نتیجه اساسی این تحقیق آن است که در نیازهای محرمیت و تفکی ك عم ومی و
خصوصی ،تفاوت معناداری میان زنان مدرنگرا (که بدون حجا در انظار ظاهر میشوند) و زن ان
سنتگرا (که مقید به آدا اسالمی هستند) وجود ندارد .تحلی وی از ای ن ع د تف اوت ،البت ه ب ا
دیدگاه فمینیستی بخش اول تناسب دارد :به این ترتیب که وی این عد تفاوت اخیر را (با توجه به به
رسمیت شناخته شدن آن در علو رفتاری غر ) یك کلیت انسانی (فرا مذهبی) میش مرد ،ام ا در
عین حال ،تحلی وی از کار زنان در خانه را (که آن ه در این گروهها مشترك اس ت و منج ر ب ه آن
شده است که زنان خانهدار به اقداماتی برای مناسبسازی فضای داخلی خان ه ب رای ک ار انتف اعی
تولیدی ،دست بزنند) به ضعف فرهنگ مردساالر منتسب میداند .

2

دستهای دیگر از مطالعات در میانه این دو طیف ،قلمرو مسلمانان را از دی دگاهی «س وبژکتیو»
مورد کنکاش قرار میدهند و به بررسی جامعهشناسانه یا فرهنگشناسانه محیط کالبدی قلمروه ای
سنتی مسلمانان میپردازند و آن کاربرانی را در کانون بررسی خود قرار میدهند که داشتن باوره ای
اسالمی (یا سنتی) در آنان محرز باشد لذا اتکای آن یا به بقای سنته ا در رفت ار اف راد موج ود و
تأثیر آن در طراحی محیط است و یا (اگر بخواهد از تأو ی های تحمیلی بر م تن برکن ار بمان د) ب ه
ناچار باید به بررسی سنتها در اسناد تاریخی و رابطه آنه ا ب ا معم اری در آث ار ت اریخی بس ردازد.
اغلب تحقیقات متقد در این حوزه که به بررسی آثار دورانهای پ یش در ش هرهای اس المی م ی-
ا
پردازند ،به دلی آنکه فرهنگ استفادهکنندگان روزگار ساخت بنا ام روز ک امال در دس ترس نیس ت،
برای یافتن محتوای فرهنگی مسکن به متون کهن (جهانگردان مسلمان و )...رجوع کردهان د ،مانن د
1- El-Rafey

 - 2نگاه كنيد به فصل نتيجهگيري و فصل بعد از آن كه به ضوابط پيشنهادي براي آپارتمانها پرداخته است.
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ابوسیف ( )1989که در مورد مسکن 2
1
سنتی قاهره انجا
دو نمونه تحقیق ابراهی (  )1984و بهرنز

شده است .در این دو نمونه پژوهش ،تحقیق بهرنز ،تأکید بیشتری بر جستجوی زندگی عادی م رد
در دوران گذشته ،با تکیه بر نوشتجات «مقریزی» دارد و در ه ر ح ال در ه ردو بخ ش عم دهای از
تحقیق ،در مورد تفکیك جنسیتی فضاهاست و البته نکات اجتماعی خاصی نیز در این پ ژوهشه ا
مشخص شده که از جمله بهرنز ابوس یف ،ب ه ع د محوری ت آش سزخانه و وج ود ن وعی فرهن گ
«غذاهای آماده» (بهدلی کمبود سوخت) در قاهره قدی و عد روا حما درون خان ه اش اره دارد
در حالی که ،ابراهی که فضای «حر » مخصوص زنان را ه در خانههای قش ر متوس ط و پ ایین و
ه در قصرهای شاهان مملوك ،تحلی کرده است ،به مسئله روا مرتف س ازی بناه ا و چگ ونگی
رف اشرافیت و حفق حری درونی خانه ،توجه کرده است.
3
خاص ماه رمضان در یك روستای مصری معاصر،
تحقیق «رینولدز » ( )1994در مورد آدا

مورد جدیدتری از این نمون ههاس ت .در آنج ا وی ک ه از مز ی ت مقارن ه مح یط و فرهن گ س نتی
اسالمی ،برخوردار است ،پس از نشان دادن تأثیر مذهب و به و یژه موضوع محرمیت بر شک گیری
فضاها از جزئیترین سط ،تا کلیت بافت رسومی را در تغییر طراحی خانهه ا و ب ه و ی ژه آس تانه
ورودی آنها (به خصوص سکو یی که ب ا پ ر پرن دگان ت ز یین م یش ود) خاطرنش ان م یکن د و در
جستجوی معانی و تداعیات نهفته اجتماعی در ورای آن و رابطه آن با آدا اسالمی ماه رمض ان ب ر

میآید در این میان گزارش جالب توجهی در نش ریه «  ،»Mi ddl e East Reportفراین دی
بینابین دو گرایش پیشگفته را در مورد نقش تشدید بنیادگرایی اسالمی در تغییر شک کالب دی ی ك
محیط مسلمان نشین در سودان ارایه میکند (برنال  .)1999 ،گزارشگر به شرح 4
بازدید اخی ر خ ود

از «وادی العباس» در امتداد نی پرداخته ،جایی که به بیان وی ،نخست توسط یك «فقی ه» ص وفی
بنیاد نهاده شده و آدا صوفیانه خاصی در ان حاک بوده است اما پس از گذشت پنج سال و ن ی ،
ا
وی با روستاییانی مواجه میشود که کامال آگاهانه از آن مراس اعراض کردهاند ام ا در می ان خ ود
روستاییان مه ترین تغییر در فه آنان از اسال  ،آگاه شدن به ابعاد مخت ف ح ری زن ان در جامع ه
1- Ibrahim
2- Behrens-Abouseif
3- Reynolds
4- Bernal
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بوده و این در تغییر شک اساسی ایجاد شده در نوع پوشش و معماری آنها پدی دار ش ده اس ت ب ه
عنوان مثال در مورد معماری ،تا اوای دهه  ،1980تنها تعداد اندکی از خانهها دارای دیوارکشی دور
حیاط بودهاند و مجموعه ساختمانهای یك طایفه ،ح داکثر ب ا دیواره ای کوت اه گل ی ی ا بوت های،
محصور میشد اما در بازدید اخیر ،گرایشی شدید به محصور سازی حیاطها با دیوارهای آجری و
سیمانی و در صورت نبود امکانات ،استفاده از شبکههایی برای محدود کردن دید به داخ حی اط-
ها ،دیده میشود و جدایی عرصه خصوصی و عمومی به شدت افزایش یافته و ای ن حت ی در تغیی ر
مراس سنتی ازدوا  ،تأثیر اساسی داشته است.
جدول .3ویژگیهای روششناختی نمونه تحقیقهای اخیر (موارد بررسی شده در این نوشتار) در مورد رابطه
فرهنگ اسالمی و معماری مسكن

جدعبندی و نتیجهگیری
عد تعیین موض موضوع در تحقیق در مورد معماری اسالمی ،منجر ب ه آش فتگی روش و نی ز
نتایج مغشوش ه در زمینه مورد پژوهش و ه در جنبه بیرون ی و اث ر اجتم اعی آن خواه د ش د.
اسال به واسطه حضوری که در همه وجوه مربوط به زندگی دارد ،از لحاظ نقش در ش ک ده ی ب ه
روش پژوهش ،دقت ویژهای را میطلبد .انتخا مبدأ نظری برای ش روع پ ژوهش در ح وزه رابط ه
کالبد و اسال از هر یک از سه نقطه مورد بحث در این نوشتار انسان ،اسال و کالب د (مس کن)
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ا
نتایج نظری و عملی کامال متفاوتی را به بار خواهد آورد .به اجمال میتوان گفت ک ه تحقیق ات ب ا
مبدئیت انسان ،کارآیی تحلیلی بیشتری برای شناخت کالبدهای پدید آمده در تاریخ در ذی پ رچ
اسال دارد در مقاب تحلی های مبتنی بر کالبد ،واجد نت ایج عین یت ر قاب اس تفاده در طراح ی
هستند و کمتر در تحلی عمیق ،نمود خواهند داشت .در عین حال هر دوی اینها ،نمیتواند و نبای د
به عنوان روشی برای تبیین اسال یا موض اصی آن درباره کالبد ،تلق ی ش ود .از ای ن لح اظ تنه ا
رویکردهای پژوهشی متکی به خود مناب اسالمی ،دارای اعتبار درونی در ح وزه اس المی خواه د
بود .نمونه موردی بررسی شده در اینجا ،نشان میدهد که استفاده از ادبیات موضوع در توسی دامنه
ا
یک پژوهش مرتبط با مسائ اسالمی ،باید کامال با آگاهی به مواض نظری مناب باشد ت ا جه ت-
گیریهای ستیزهجویانه با اسال ( ،اگرچه ای ن پ ژوهشه ا دارای اعتب ار درون ی در جامع ه علم ی
پوزیتیویستی باشد) ،به جای نظریات اسالمی یا علمی به جامعه پژوهشی تزریق نشود.
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