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چکیــد ه| معمــاری فضاهــای جمعــی هــر تمــدن ازجملــه مباحــث مهــم در تعییــن هویــت اجتماعــی آن عصر 
ــی  ــرای بازیاب ــت. ب ــن فضاهاس ــت ای ــکل گیری و موفقی ــر در ش ــه ای هدایت گ ــی زمین ــخ اجتماع ــت و تاری اس
هویــت ازدســت رفتۀ اقــوام بــا توجــه بــه حفــظ تسلســل هویــت تاریخــی، می تــوان بــه گذشــته رجــوع کــرده 
ــوۀ  ــی نهفتــه در کالبــد داشــت. در دورۀ صفــوی علی رغــم اســتفاده از ق و خوانشــی مجــدد از نشــانه ها و معان
ــی میــان  ــد احــداث میــدان نقش جهــان، حکومــت توانســت توازن ــه و تصــرف در امــوال عمومــی در رون قهری
هویــت اجتماعــی و فضــای جمعــی ایجــاد کنــد کــه آثــار آن تــا بــه امــروز باقــی اســت. ایــن مقالــه در پــی 
یافتــن چگونگــی اثرگــذاری حکومــت صفــوی در اســتحالۀ معنــای فضــا و ایجــاد هویــت اجتماعــی فضاهــای 
جمعــی اســت. به عبارت دیگــر، پرســش از چگونگــی ســاخت هویــت اجتماعــی ویــژۀ عصــر صفــوی و نقــش آن 
در ســاخت فضــای جمعــی، مطلــوب ایــن پژوهــش بــوده اســت. پژوهــش حاضــر براســاس مطالعــۀ اســنادی و 
کتابخانــه ای از روش پژوهــش تاریــخ اجتماعــی، بــه تأثیــرات گرایش هــای اجتماعــی در معمــاری می پــردازد و 
در ایــن راه تحلیل هــای نظــری خــود را بــر میــدان نقش جهــان اصفهــان، به عنــوان فضــای جمعــی شــاخص آن 
عصــر معطــوف کــرده اســت. بــه ایــن منظــور پــس از معرفــي بن مایۀ فکــری حکومــت صفــوی، نتایــج اجتماعِی 
حاصــل از ایــن اندیشــه ها و اثــرات آن بــر ظــرف معمــاری فضــای جمعــی و مقبولیــت اجتماعــی آن در ایــن دوره 
مــورد بررســی قــرار می گیــرد. ایــن تحقیــق بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه اقداماتــی کــه از لحــاظ سیاســی 
و فرهنگــی در جهــت ایجــاد یکپارچگــی دینــی و فرهنگــی انجــام شــده، بیشــترین تأثیــر را در هویت بخشــی 
بــه فضاهــای جمعــی داشــته اســت. نتایــج ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه در کنــار افزایــش اقتــدار حکومــت 
مرکــزی، انتخــاب مذهــب حاکــم بــر جامعــه نقــش بســزایی در ایجــاد زمینه هــای نــو در بخش هــای مختلــف 
از جملــه هنــر و معمــاری داشــته اســت. از طــرف دیگــر، تعلــق بــه گذشــتۀ ایرانــی نیــز در ایجــاد هویــت ایرانــی 
جدیــد اثرگــذار بــوده اســت. نتیجــۀ حاصــل از ایــن پژوهــش روشــن ســاخت کــه فضــای جمعــی عصــر صفــوی 
از لحــاظ عوامــل زمانــی شــکل گیری شــامل ســه بُعــد سیاســی، دینــی و ســرزمینی و از منظــر علت هــا در رویــۀ 
اجتماعــی شــامل ســه بخــش نظام منــد کالبــدی و فضایــی و ســاخت اســت و ایــن عوامــل منجــر شــد کــه 
فضاهــای جمعــی ایــن دوران واجــد ویژگی هــای منحصربه فــردی شــود کــه جــز در نــگاه حاکمــان، رفته رفتــه 

از دیــد مخاطبــان فضــا نیــز مشــروعیت و هویتــی اجتماعــی یافــت.

واژگان کلید ی| هویت اجتماعی، صفوی، فضای جمعی، تاریخ اجتماعی، میدان نقش جهان.
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مقد مـه| آنچه امـروز به عنوان معمـاری دورۀ صفوی می شناسـیم، 
همچـون سـایر دوره هـای تاریخـی تحـت تأثیـر تصمیمـات کالن 
حکومتـی بـوده  اسـت و بـه وقـت لـزوم بـا اسـتفاده از قـوۀ قهریه، 
تحقـق آن را میسـر کرده انـد. حکومـت صفـوی به عنـوان اولیـن 
حکومتـی کـه یکپارچـه بر ایراِن پس از اسـالم مسـلط شـد، بیش 
از اسـالم خـود بـه لـزوم سـاخت هویـت جمعـی و ملـی همـت 
گمـارد. اولیـن اقـدام مهـم صفویـان درایـن مسـیر رسـمی کردن 
مذهـب تشـیع در ایـران بـود کـه موجـب تحـول مهمـی در ادامۀ 
تاریـخ سیاسـی، اقتصـادی و مهم تـر از همه فرهنگی این سـرزمین 
شـد. از ایـن  جهـت ایـن دولـت بیـن حکومت هـای تاریـخ ایـران 
خصوصـاً حکومت هـای پیـش از خـود متمایـز اسـت )شایسـته فر، 
1384، 45(. از سـوی دیگـر شـاه اسـماعیل تالش کرد تـا در کناِر 
سـاختن جایگاهی باسـتانی به عنوان شاهنشـاه برای خـود و تأکید 
بـر اسـتقالل و تمایـز کامـل از دولـت عثمانـی، هویـت جدیـدی 
بـرای تاریـخ و فرهنـگ ایـران تعریـف کنـد. صفویـان بـا تغییر در 
سـاختار سیاسـی، نظامـی، اقتصـادی و مذهبی در ایران به توسـعه 
و پیشـرفت مهمـی در اعتـالی فرهنگی -از جمله معماری- دسـت 
یافتنـد. ایـن اعتـال بـا ظهـور شـاه عباس اول تجلی بیشـتری یافت 
و عصـر زریـن معمـاری صفـوی بـه مرکزیـت اصفهـان رقـم خورد 

)متولـی، حسـن بیگی و حسـین آبادی فراهانـی، 1396(.
بـه سـبب این وجـه معرفه و دوام می تـوان گفت که دسـتاوردهای 
هنـری، فرهنگـی و آثـار کالبـدی هـر دوره یکـی از شناسـه ها و 
معـرف نظـام معرفتـی و سیاسـی دوره هـا و حکومت هـا به شـمار 
مـی رود. ازایـن رو دولت ها در پی شناسـاندن دسـتاوردهای تاریخی 
آینـدگان  و  هم عصـران  بـه  خـود  زمامـداری  دوران  فرهنگـی  و 
هسـتند. معمـاری هـر دوره نیـز کمابیـش معـرف هویـت مذهبی، 
فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی و یـا حتـی سیاسـی آن عصـر و از 

جهـات مختلـف قابـل مطالعه اسـت.

بیان مسئله
شـکل گیری بسـیاری از انـواع فضاهـاي معمـاري به ویـژه فضاهاي 
جمعـی و آیینـي، افـزون بـر عوامـل مـادی ماننـد محیـط، مصالح 
و تکنولـوژی سـاخت، تحـت تأثیـر عوامـل فرهنگـی و هویتـی نیز 
بـوده اسـت و می تـوان ادعـا کرد کـه اثر معمـاري پدیـده ای صرفاً 
بیرونـي و عینـي مثـل برخـي پدیده هـای مـادي نیسـت، بلکـه 
جنبـه ای ذهنـی و ادراکی نیز دارد. همین نکته سـبب شـده اسـت 
معمـاری پـس از گذشـت دوران نیـز بتواند رسـانه ای برای توسـعۀ 

فرهنـگ جوامع انسـاني باشـد.
بـا درک اهمیـت دسـتاوردهای معمـاری، فرهنگـی و هنـری برای 
ارزیابـی شـهرها  گفتمـان  تغییـر  و  تاریـخ  در طـول  حکومت هـا 
در مؤلفه هـای اجتماع پذیـری و مقبولیـت عمومـی در قیـاس بـا 
یکدیگـر، سـاخت فضاهای جمعی موفق نشـانۀ توانایـی حکومت ها 
در برقـراری دیالـوگ متقابل با جوامع و کنتـرل نیروهای اجتماعی 

اسـت. در حقیقـت ایـن دسـتاورد بـه سـبب اعتباربخشـی بـه نیاز 
ذاتـی انسـان در برقـراری رابطـه با سـایر افـراد، کنـش اجتماعی و 
درنتیجـۀ آن ضـرورت فراهـم آوری موقعیت هـا و امکانـات فضایـی 
بـرای برقـراری مجموعـه ای از روابـط اجتماعـی و فرهنگـی میـان 
گـروه هـای مختلـف در شـهر اهمیت یافته اسـت )طالبـی، 1383، 
تاریخـی مدیریـت شـهری نسـبت  ایـن میـان تجربـۀ  162(. در 
بـه سـاخت فضاهـای جمعـی و ایجـاد کیفیـت فضایـی مطلـوب 
شـهروندان، از مهم تریـن چالش هـای ایـران معاصـر بـوده اسـت. 
امـام  )ماننـد تجربـۀ میـدان  نمونه هـا  بیشـتر  مسـئله ای کـه در 
حسـین )ع( تهـران( نه تنهـا با گـذر زمان بـه ایجاد فضـای جمعی 
مطلـوب منتهـی نشـده  اسـت، بلکـه موجبـات نارضایتـی عمومـی 
را نیـز فراهـم آورده اسـت. لـذا یافتـن مسـیر یـا فراینـد طراحـی 
فضـای جمعـی موفـق به یکـی از اساسـی ترین دغدغه هـای جامعۀ 
متخصصیـن و مدیـران در جهـت سـاماندهی و سـاخت شـهرهای 
انسـان مدار بدل شـده اسـت. بـا مراجعه به شـیوۀ بازخوانـی الگوها 
و نمونه هـای تاریخـی موفـق -به عنـوان یکی از روش هـای رایج در 
طراحـی معمـاری، منظـر و طراحـی شـهری-و مـرور تفـوق عصـر 
صفـوی در ارائـۀ دسـتاوردهای معمـاری و فرهنگـی شـاخص در 
تاریـخ ایـران، می تـوان نسـبت به دسـتیابی به فرایندهـای طراحی 
فضـای جمعـی موفـق و به کاربسـتن آن در ایـران معاصـر امیـدوار 
بـود. از ایـن  رو به منظـور خوانـش نمودهـای پیشـرفت و توسـعۀ 
عصرصفـوی در فرهنـگ عمومـی و معمـاری، »میـدان نقش جهان 
اصفهـان« به عنـوان شناخته شـده ترین فضـای جمعـی ایـن عصـر 
قرارگرفـت.  مطالعـه  مـورد  تاریخـی(  منابـع  کثـرت  جهـت  )بـه 
صورت بنـدی فضـای جمعـی در قالب محاصـرۀ کالبـد معماری در 
ایـن میـدان کـه آن را بـه نمونـه ای قابـل بررسـی در سـیر تطـور 
فضاهـای جمعـی در ایـران بـدل کـرده، متأثـر از تغییـرات کالن 
در سیاسـت های حکومتـی بـوده و نشـانه های مسـتقیم و ضمنـی 
ایـن تغییـر رویکـرد را در سـاخت هویـت اجتماعـی مرتبـط با آن 
نشـان می دهـد. ایـن میـدان اگرچـه به عنـوان میدانـی حکومتی و 
دسـتوری شـناخته می شـد، بـه مـرور و از همـان دوران صفویـه تا 
بـه امـروز نقـش فضای عمومـی را نیـز ایفا کـرده و مورد اسـتفادۀ 
مـردم عـادی کوچـه و بـازار نیـز قـرار گرفتـه  اسـت. هـدف اصلی 
ایـن تحقیـق فهـم ارتبـاط میـان تأثیـر هویـت اجتماعـی متعَیـن 
عصـر صفـوی -به مثابـۀ دورانـی مهـم در تاریخ فرهنـگ و معماری 
ایـران- بـر سـاخت میـدان نقش جهـان اصفهـان به مثابـۀ فضـای 
جمعـی شـاخص عصرصفـوی، بـا تصمیمـات حکومتـی و تثبیـت 
فضاهـای جمعی پاسـخگو بـه نیازهـای اجتماعـی و فرهنگی دورۀ 
صفـوی به منظور شـناخت بازیگـران و مؤلفه های مؤثـر در بازتولید 

فضاهـای جمعـی در عصـر حاضر اسـت.

پرسش پژوهش
کـه:  گردیـد  تبییـن  شـرح  بدیـن  پژوهـش،  ایـن  اصلـی  سـؤال 
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علی رغـم خوانـش وجـوه آمرانـه و رویکـرد اقتدارگرایانـۀ حاکمـان 
صفـوی در طرح انـدازی و سـاخت میـدان نقش جهـان، چگونه این 
میـدان بـه نماینـده ای از هویـت اجتماعی دوران خود تبدیل شـده 
و امـروزه به عنـوان یکـی از موفق تریـن فضاهای جمعی شـهری در 

ایـران شـناخته می شـود؟
اصلـی  سـؤال  متعاقـب  پژوهـش  ایـن  فرعـی  سـؤال  همچنیـن 
این گونـه طـرح می شـود کـه: چگونـه می تـوان بـا خوانـش عوامل 
مؤثـر در شـکل گیری فضـای جمعـی موفـق دوران گذشـته و بـا 
درنظرگیـری ارتباطـات و تسلسـل تاریخـی به جامانـده در هویـت 
ایرانی-اسـالمی قـرون حاضـر بـه بازتولید فضاهـای جمعی منطبق 

بـر هویـت اجتماعـی عصـر خـود همت گمـارد؟

فرضیۀ پژوهش
فـرض ایـن تحقیـق بر این اسـت کـه: علی رغـم اقتدارگرایی حاکم 
در احـداث میـدان نقش جهـان، حکومـت صفوی با سـاخت هویت 
اقتصـادی  و  تاریخـی، مذهبـی  مؤلفه هـای  از  منبعـث  اجتماعـی 
زمـان خـود و امتـزاج آن بـا فضـای معمـاری عمومـی، گونـه ای از 
فضاهـای جمعـی را شـکل داد کـه به سـبب ارتبـاط سـاختاری با 
ایـن هویـت جدیـد، بـه مـرور عـالوه بر یـک میـدان حکومتـی به 

فضایـی جمعـی -درمعنـای امروزیـن آن- تبدیل شـد.

روش تحقیق
 ایـن تحقیـق، از لحـاظ کیفـی بـا رویکـرد تاریـخ اجتماعـی کـه 
شـاخه ای فرعـی از جامعه شناسـی معمـاری اسـت، تحلیـل شـده 
اسـت. تاریخ اجتماعی، روشـی کیفـی و یکـی از گرایش های تاریخ 
اسـت کـه حـوزۀ وسـیعی از جلوه هـای مختلـف زندگـی و فرهنگ 
انسـان گذشـته را بررسـی می کنـد و بـه مطالعـۀ سـاختار فرایند و 
براینـد کنـش آدمی مـی پـردازد )زندیـه، 1390(. مطالعه به روش 
تاریـخ اجتماعـی امـکان بازمفصل بنـدی روابـط اعضـای جامعـه را 
فراهـم می کنـد. در ایـن مقاله با اسـتفاده از ایـن روش رویکردهای 
فکـری اجتمـاع در پـی رویدادهـا و نتایـج آن در دوره ای خـاص بر 
کالبـد معمـاری بررسـی می شـود و سـعی بـر آن اسـت تا بـا عبور 
از صـورت ظاهـری پدیده هـا، سـاختارها و مکانیسـم هاي زیربنایي 
مولـد آن هـا شناسـایی شـود. اطالعـات در ایـن تحقیـق، بـه روش 

کتابخانـه ای جمع آوری شـده اسـت. 

پیشینۀ پژوهش 
در  تاریخـی  فضـای جمعـی  توفـق  عوامـل  بازخوانـی  بـه  توجـه 
شـهرهای ایـران بـا رویکرد هویـت اجتماعـی و با هـدف ارائۀ مدل 
و الگویـی بـرای بازآفرینـی این گونـه فضاهـا، موضوعـی اسـت کـه 
کمتـر در پژوهش هـای حـوزۀ معمـاری و شهرسـازی مـورد توجـه 
قـرار گرفتـه اسـت. در نزدیکتریـن تجربه هـا به این موضوع دسـته 
ای از پژوهش هـا ضمـن اصالت بخشـی بـه معنـا در ارزش گـذاری 

فضـای جمعـی و  ایجـاد هویـت جمعـی، خاطره انگیـزی فضـا را 
عامـل تفـوق آن در ایجـاد هویـت و پاسـخگویی می داننـد. از آن 
جملـه می تـوان بـه مقالـۀ »بازشناسـي مؤلفه هـاي تأثیرگـذار بـر 
شـکل گیري هویـت و خاطـرۀ جمعي در  فضاهاي شـهري پیرامون 
پل هـاي تاریخي« )ترکاشـوند، جهانبخش و کریمی نـژاد، 1396(، 
با بررسـی مفهـوم خاطره انگیزی فضا در شـکل گیری هویت جمعی 
بـا مطالعـۀ مـوردی پل هـای تاریخی لنگـرود به این نتیجه رسـیده 
اسـت کـه بایـد برنامه ریـزي کالبـدي محـدودۀ پل هـاي تاریخي از 
راه تقویـت فعالیت هـاي اجتماعـي و فرهنگـي و معنابخشـیدن بـه 

شـهر انجـام پذیرد.
همچنیـن در مقالـۀ »واکاوی مفهـوم خاطـرۀ جمعـی و بازیابی آن 
در فضاهـای شـهری بـا رویکـرد نشـانه شناسـی )نمونـه مـوردی 
سـعیده  ماجـدی،  میـان رودی،  )حسـنی  آبـاد(«  حسـن  میـدان 
زرآبـادی و زیـاری، 1396(، نویسـندگان ضمـن اولویت دهـی بـه 
به عنـوان عامـل اصلـی کیفیـت فضـای  مفهـوم خاطـرۀ جمعـی 
شـهری، بـه کشـف مؤلفه هـای تأثیرگـذار بـر شـکل گیری حـس 
خاطـرۀ جمعـی و ارائـۀ الگـوی مفهومـی نشانه شـناختی مسـتتر 
در فضاهـای شـهری می پردازنـد و رعایـت ایـن الگـوی نشـانه ای 
)رمزگانـی( را عامـل ایجـاد درک مشـترک عموم از فضـای جمعی 

و تفـوق فضـا می داننـد.
دسـتۀ دیگـر از ایـن پژوهش ها ضمن توجه به مسـائل معنایی، یک 
گام فراتـر نهـاده و موضوع فعالیت و عملکرد فضـا را در قالب جلب 
مشـارکت اجتماعـی عامـل تولیـد این هویـت دانسـته اتد. به عنوان 
مثـال در مقالـۀ »پاتـوق، فضاي جمعی شـهري و معمـاري و محل 
تعامـالت اجتماعـی و فرهنگـی )نمونـه مـوردي شـهر برازجـان(« 
)ترکمـان، قائـد و شـمتوب، 1396(، نویسـندگان به بررسـی نقش 
پارامترهـای مختلـف در سـاخت فضای عمومی شـهری بـه مطالعۀ 
آمـاری پرداختـه  و بـه ایـن نتیجـه دسـت یافته انـد کـه عوامـل 
محیطـی، اجتماعـی و کالبـدي از تأثیرگـذاري خوبـی بـر فضـاي 
پاتـوق برخـوردار هسـتند. همچنیـن توجه بـه عوامـل اقلیمی-ولو 
سـطحی- درایـن بررسـی موضـوع قابـل توجهی اسـت کـه عمدتاً 
در ذیـل عوامـل دیگـر حل شـده اسـت. همچنیـن در مقالۀ »نقش 
فضاهـای شـهری در بـروز تعامـالت اجتماعـی بـا رویکـرد هویـت 
ضمـن  نویسـندگان   ،)1393 سـتارزاده،  و  )منافلویـان  جمعـی« 
بررسـی انـواع فضـای جمعـی و عملکـرد آنهـا در سـاختار شـهری 
بـه نقـش مشـارکت اجتماعـی در اجتماع پذیری فضاهـای عمومی 
تأکیـد کرده انـد و افزایـش تعامـالت اجتماعـی را ضامـن افزایـش 

حـس تعلـق بـه ایـن مـکان می دانند.
بیـن  »رابطـۀ  مقالـۀ  در   )1395( برنجـی  سـید  و  حبیبـی 
خاطره انگیـزی و مشـارکت اجتماعـی در بازآفرینی هویت شـهری، 
نمونـۀ مـوردی: میـدان شـهرداری رشـت«، ضمـن طـرح مسـئلۀ 
فقـدان هویـت مکانـی در فضاهای شـهری، خاطره انگیـزی را عامل 
ایجـاد ایـن هویـت می داننـد و مشـارکت اجتماعـی را به عنـوان 
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راه حـل بازگشـت عامـل خاطره انگیـزی و هویـت مکانـی مطـرح 
می کننـد. در عمـدۀ تجربه هـای اشاره شـده، بـا الویت بخشـی بـه 
مؤلفـۀ معنـا بـه بررسـی زیرمؤلفه هـای آن در تفـوق یـک فضـای 
جمعـی به عنـوان نمونـه مـوردی می پردازنـد و در تعمیـق آن بـه 

نقـش مؤلفه هـای کالبـدی و عملکـردی نیـز اشـاره می کننـد. 
پژوهـش پیـش رو ضمـن فهـم لـزوم مطالعـۀ تاریـخ اجتماعـی در 
تحلیـل تفـوق فضـای جمعی، بـه کنکاش نقـش تأثیر عامـل زمان 
و علـل اجتماعـی در سـاخت معنایـی و معمـاری فضـای جمعـی 
می پـردازد، به گونـه ای کـه ضمـن تحلیـل نمونـۀ مـورد مطالعـه 

امـکان اسـتخراج الگـوی بازتولیـد آن وجـود داشـته باشـد.

مبانی نظری تحقیق
هویت اجتماعی •

مطالعـات زیـادی بـا موضـوع هویـت اجتماعـی در سـطح جهـان 
صـورت گرفتـه اسـت. در اینجـا به عنوان پشـتوانۀ تجربـی پژوهش 
حاضـر، بـه برخـی از ایـن پژوهش هـا کـه انجـام شـده اند اشـاره 
می شـود. اساسـاً هویـت اجتماعـی مقولـه ای در چارچـوب هویـت 
اسـت. ایـن نظریـه توسـط ریچـارد جنکینـز مطـرح و تحـت تأثیر 

اندیشـۀ  هربـرت میـد پـرورش یافت. 
ریچـارد جنکینـزدر کتـاب هویـت اجتماعی بیان می کنـد: »هویت 
اجتماعـی تعبیـری اسـت کـه فـرد از خـود در رابطـه بـا دیگـران 
گوناگـون  گروه هـای  و  رده هـا  در  عضویـت  براسـاس  و  می کنـد 
برداشـت  بـه  وابسـته  افـراد  هویـت  می گیـرد.  شـکل  اجتماعـی 
دیگـران اسـت و شناسـایی دیگـران الزمـۀ تثبیـت هویـت اسـت. 
در معنـای اصلـی هویـت، تشـابه و تمایـز مطلق اسـت« )جنکینز، 
1381، 45(. از دیـدگاه هربـرت میـد، هویـت اجتماعـی عبـارت 
اسـت از دریافـت مـا از این کـه چـه کسـی هسـتیم؟ دیگـران چـه 
کسـی هسـتند؟ و مـردم چـه فهمی از خودشـان و دیگـران دارند؟ 
بنابرایـن هویـت اجتماعـی حاصـل توقعـات و عـدم توقعات اسـت 

)همـان، 15(.
از دیـدگاه هنـری تاجفـل و آنتونی گیدنـز، بسـیاری از تئوری های 
دارنـد،  سـروکار  درون گروهـی  ارتباطـات  بـا  اجتماعـی  هویـت 
به گونـه ای کـه خـود را به عنـوان عضـو یـک گـروه یـا طبقـه در 
مقایسـه بـا سـایرین بیـرون گـروه مشـاهده می کننـد. ازآنجاکـه 
هویـت اجتماعـی شـکل واحدی نداشـته و قابلیت تغییـر دارد و به 
فراخـور منابـع استفاده شـده در سـاختن هویـت شـکل می گیـرد، 
لـذا »در نظریـۀ هویـت اجتماعـی نیـز هویت هـا به صـورت نسـبی 
در نظـر گرفتـه می شـوند، زیـرا هویت هـا در یـک سلسـله مراتب، 
سـازمان داده می شـوند کـه می تـوان آن را به سـه ردۀ  باالدسـتی، 
 .(Stets & Burke, 2000) کـرد«  تقسـیم  فرودسـت  و  میانـی 
همچنیـن تاجفـل، هویـت اجتماعـی را بـه آگاهـی فـرد از تعلـق 
بـه گـروه اجتماعـی معیـن و ارزش و اهمیت عاطفـی این عضویت 
بـرای فـرد می دانـد، درنتیجـه بنـا بـر تعلـق افـراد بـه گروه هـای 

متفـاوت اسـت کـه آنـان به یـک هویـت اجتماعِی معـرف وضعیت 
.(Turner, 1999, 9) به خصـوص خـود در جامعـه، دسـت می یابنـد

مـارک ون وگـت و کلـرام هـرت (Vugt & Hart, 2004) نیـز بـا 
اجـرای یـک مطالعـۀ آزمایشـی شـامل سـه آزمایـش مجزا نشـان 
می دهنـد کـه هویـت اجتماعـی چگونه باعـث باقی مانـدن افراد در 
گـروه می شـوند و بـه دلیل ایجـاد وفاداری نسـبت به گـروه، آن را 

عامـل پیونددهنـدۀ اجتماعـی تلقـی می کننـد.
بررسـی هویـت اجتماعـی و ارتبـاط آن بـا مسـئلۀ حضـور و پیوند 
اجتماعـی، تأمـل در امـکان تحقق ایـن هویت را به میـان می آورد. 
امـری کـه درنـگاه اول ایـن نکتـه را بـه ذهـن متبـادر می سـازد 
کـه بـه تبـع نسـبی بودن هویـت اجتماعـی و تأثیرپذیـری آن از 
شـرایط شـکل گیری روابـط، احتمـاالً از بسـتر مکانی شـکل گیری 

ایـن هویـت نیـز انجـام خواهـد پذیرفت.
زمینه های اجتماعی شکل گیری فضاهای جمعی •

اجتماعی بـودن در فطـرت هر انسـانی اسـت و مناسـبات اجتماعی 
در جامعـه به واسـطۀ آن صـورت می پذیـرد. ایـن مهـم هنگامـی 
ایجـاد می شـود کـه اشـخاص خصوصـی در کنار هم جمع شـوند و 
بـه گفتمـان و مکالمـه بـا یکدیگـر بپردازنـد. در میان تجلـی افکار 
عمومـی، عرصـۀ عمومـی حیـات می یابد و بـا گذر زمـان، خاطرات 
جمعـی شـکل می گیـرد و مـکان معنـا می یابـد )باقـری بهشـتی، 

 .)1385
اگـر بخواهیـم اصالتـی بـرای معمـاری قائـل شـویم و یـا آن را 
گـه گاه  قرن هـا  در طـول  توانسـته  کـه  بدانیـم  هنـری  به عنـوان 
مناسـبت ها و انگیزه هایـی را بـرای دورنگری انسـان ها فراهم آورد، 
می توانیـم بـه« قالب هـای مکانـی »بـرای برگـزاری روابـط فـردی 
و جمعـی شـهروندان تکیـه کنیـم )فالمکـی، 1392، 63(. گویـی 
انسـان های یکجانشـین و سـازمان یافته همیشـه بـه فضایـی بـاز و 
همگانـی نیـاز داشـته اند تـا در آن صحنـه، خواسـته های اجتماعی 
و میان فـردی خـود را عنـوان کننـد و اندیشـه ها، هنرهـا و فرهنگ 
خـود را در جمـع بیازماینـد و بـه دادوسـتد فرآورده هـای خـود و 
دیگـران بپردازنـد )همـان، 65(. تقویت حـس باهم بـودن از طریق 
ایجـاد انواعـی از فضاهـای عمومـی امکان پذیـر اسـت. بـرای مثال: 
فضایـی کـه مـردم در آن بتواننـد فعالیت هـای عملکـردی و آیینی 
را کـه منجـر بـه پیونـد بینشـان می شـود، انجـام دهند یـا فضایی 
بـرای حضـور مسـالمت آمیز غریبه هـا در کنـار دیگـران و برقـراری 
ارتباطـات غیرشـخصی بـا آنـان، از این دسـت به حسـاب می آیند. 
تقویـت فضـای عمومـی به عنـوان نقطـۀ گردهمایی مجـدد افرادی 
کـه از هـم جـدا افتاده انـد به خوبی بر اهمیـت« باهم بـودن »تأکید 

دارد )مدنـی پـور، 1392، 246-247(.
مطالعـات تحقیقـی و تجـارب جهانی نشـان می دهند کـه فضاهای 
و  فرهنگـی  ارزش هـای  بـروز  بـرای  محملـی  شـهرها  جمعـی 
بسـتری بـرای تعامـالت اجتماعـی و عرصـه ای بـرای هویت سـازی 
و هویت پذیـری شـهروندی به شـمار می آینـد کـه بایـد در ابعـاد 
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کالبـدی، مـورد ارزیابـی و بهبـود قـرار گیرنـد )محمـودی نـژاد، 
1388، 150(. در جمع بنـدی ویژگـی درهم تنیـدۀ روابط اجتماعی 
و فضاهـای شـهری می تـوان گفـت فضـای عمومـی، محـل تبلـور 
زندگـی جمعـی، رایـگان و متعلـق به شـهروندان اسـت کـه تقابل 
و تعامـالت اجتماعـی درآن صـورت می پذیـرد و شـامل سـه بُعـد 
سـکونت، کار و زندگـی اجتماعی اسـت )برخـوردار، زارع و مختاباد 
دگرگونـی  احتمـال  راپاپـورت،  دیـدگاه  در   .)19 امرئـی، 1399، 
کامـل هویتـی و بی ارتباط بـودن فضـای جمعـی امـروز و گذشـتۀ 
یـک جامعـه دور از ذهـن بـه نظـر می رسـد و ازایـن رو خاسـتگاه 
اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه در طول تاریـخ با بقـاء و به کارگیری 
دوبـارۀ نمادهـا و ارزش هـای اجتماعی و یـا تغییر در شـکل و معنا 
روبـرو بـوده و خواهد بـود. بنابراین می توان گفـت فضاهای جمعی 
امـروزی ضمـن بیـان ارزش هـای خاص فرهنـگ اجتماعـی جاری، 
خـود تابعـی از تسلسـل تاریخـی اسـت. ازیـن رو بررسـی این گونه 
فضاهـا از دو منظـر زمـان و علـل اجتماعـی شـکل گیری اهمیـت 
شـکل گیری  زمـان  منظـر  از   .)72  ،1388 )راپاپـورت،  می یابنـد 
فضـای جمعـی، مشـخصات زمانـی هر عصر بـه معانی مـورد نیاز و 
میراث هـای فرهنگی متأثر از آن وابسـته اسـت )عوامـل اولیه(، و از 
منظـر علل شـکل گیری فضاهـای جمعـی، کنش هـا و فعالیت های 
اجتماعی-اقتصـادی کـه از وجـه نیازهـای جامعه دریافت می شـود 

بـر شـکل کالبـدی فضـا اثـر دارد )علـل ثانویه(.

بررسی  عصرصفوی،  ایدئولوژی  در  جمعی  فضای 
فضای جمعی صفوی از منظر زمان شکل گیری 

در تاریـخ ایـران پـس از اسـالم، ظهـور سلسـلۀ صفویـه یـک نقطۀ 
عطـف اسـت؛ زیـرا پـس از قرن هـا، ایـران توانسـت بـا دسـتیابی 
در  مسـتقل  و  قدرتمنـد  کشـوری  بـه  ملـی،   هویـت  بـه  مجـدد 
شـرق اسـالمی تبدیـل شـود. از مؤلفه هـای مهـم و سـازندۀ تاریـخ 
اجتماعـی ایرانیـان عصـر صفـوی، دیـن اسـالم و باورهـای شـیعی 
آن هـا بـوده اسـت. جامعه شناسـان نیز به نقـش و کارکـرد دین در 
ایجـاد همبسـتگی اجتماعـی توجه کـرده و آن را شـیرازۀ نیرومند 
و سـنگ بنای سـامان اجتماعـی دانسـته اند کـه افـراد جامعـه را 
بـا کیـش و نظـام عقیدتـی مشـترکی بـه یکدیگـر پیونـد می دهـد 

)نیکـزاد طهرانـی و حمـزه، 1395(.
حکومتـی کـه صفویـان در اوایل قـرن دهم هجری برپـا کردند یک 
حکومـت مذهبـی و بر پایۀ تشـیع بود که بیـش از دو قرن به طول 
انجامیـد. با تأسـیس ایـن حکومت مقطـع جدیـدی در تاریخ ایران 
گشـوده شـد؛ زمانـه ای که ایرانیـان برای بازسـازی هویـت خود به 
تکاپـو افتادنـد. دسـتاوردهای صفویـان در همـۀ حوزه هـا، تأثیرات 
طوالنی مدتـی از خـود به جـای گذاشـت کـه بعضـاً تـا عصـر حاضر 
نیـز ادامـه دارند )اندیشـه، 1395(. در حقیقت شـرایط زمانی مؤثر 
بـر شـکل گیری فضـای جمعـی عصـر صفـوی متناسـب بـا عوامل 
کسـب و تثبیـت قـدرت صفویـان متأثـر از جهان بینـی شـیعی و با 

تکیه بـر سـه محـور اصلی وحدت دینـی، وحدت سیاسـی و وحدت 
آمد: سـرزمینی حاصل 

1.  محـور اول ایجـاد وحـدت دینـی بـود کـه بـا انتخـاب تشـیع 
به عنـوان مذهـب اصلـی حاصـل شـد. به همیـن منظـور صفویه به 
شجره سـازی روی آورد تـا بتوانـد به گونه ای مقبولیت و مشـروعیت 
اجتماعـی خـود را در بیـن مردم تثبیت کنـد )توبه یانـی و الویری، 
1396(. تـا به واسـطۀ آن اتحـاد حکومـت و دیـن جهـت کاسـتن 
از نفـوذ امپراتـوری سـنی مذهـب عثمانـی ایجادشـده و به واسـطۀ 
یکپارچگـی متکـی بـر مذهـب، اجتمـاع ایرانی مسـتحکم گذشـته 

دوبـاره قـوت گیرد. 
2. محـور دوم ایجاد تغییرات سیاسـی و بازگشـت به  نظـام فدراتیو 
شاهنشـاهی جهـت رونق بخشـی بـه اقتصـاد بـرای جذب و تسـلط 
بـر منابـع مالـی و نیز ایجـاد اتحـاد اسـتراتژیک با دولت هـای تازه 
بـه قـدرت رسـیدۀ اروپایـی بود تـا بتوانند بـا خطر حمله و تسـلط 

تـرکان و ازبکان مقابلـه کنند.
3.  وحـدت سـرزمینی محـور سـوم رویکـرد ایدئولوژیـک صفویان 
اسـت کـه در آن سـعی بـر بازسـازی فرهنـگ کهـن بـا چاشـنی 
مذهـب شـیعی در اجتمـاع بـود. آنـان بـا احیـای آداب ورسـوم و 
برپایی جشـن های باسـتانی، ضمـن ایجاد خاطرۀ جمعی توانسـتند 
عالقـه بـه موطـن را ریشـه دار و نظام طبقاتـی و تقسـیم اجتماعی 
گذشـته را دوبـاره برپـا کننـد )حافظ نیـا و ولی قلـی زاده، 1386(. 
تاریخـی دیـن  ارتبـاط  به واسـطۀ  و  ایـن هویـت  بـا شـکل گیری 
قـرون گذشـته، ضـروری  در  آن  تنگاتنـگ  رابطـۀ  و  و حکومـت 
می نمـود تـا حکومت صفـوی با ایجاد پیوسـتگی فضاهـای مذهبی 
و حکومتـی، در تعریـف خـود در برابـر عمـوم، لبـاس اسـالم بر تن 
کـرده و فضاهـا نیـز وجـه مذهبـی خـود را حفـظ کننـد. از این  رو 
الزم بـود تـا فضاهـای مذهبـی با فضاهـای حکومتی همراه شـده و 

پیوسـتگی بـا آن هـا را بـه نمایـش گذارند.
از سـوی دیگـر سـاخت و دوام چنیـن فضاهایی درشـهر، به حضور 
مـردم نیـز نیـاز دارد. امـری کـه در گام اول بـا جـذب پیـروان 
محورهـای سـه گانۀ تثبیـت قـدرت صفـوی )دین، قدرت، گذشـتۀ 
ملـی( و در گام دوم بـا ایجـاد حـس تعلـق اجتماعـی از طریـق 
افزایـش میـزان مشـارکت و حضـور مـردم در جامعـه حاصل شـد. 
از آنجـا کـه ایـن حـس تعلـق و مشـارکت خـود درگـرو بهبـود و 
رونق بخشـی بـه شـرایط اقتصـادی و ایجـاد ارتبـاط بـا نهادهـای 
و  مـردم  میـان  حسـنه  روابـط  ایجـاد  نتیجـه  در  و  اجتماعـی 
حکمرانـان اسـت، ضـرورت سـاخت و پیرایش به فضاهـای عمومی 
بـرای تأمیـن نیازهـای اقتصـادی، کارکـردی و فرهنگـی عمومـی 
روشـن می نمایـد. در سـابقۀ تاریخـی شـهرهای ایران، ایـن نیاز در 
سـاخت بـازار در نقش یـک فضای جمعـی خودنمایـی می کند. لذا 
الحـاق بـازار بـه الزامات گفته شـدۀ قبلـی، در واقع افـزودن قابلیت 
بالقـوۀ اجتماعـی بـه یک مجموعه اسـت که ارتبـاط حکومت، دین 

و مـردم را ممکـن می کنـد.
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ایـن ارتبـاط بـا سـرمایه گذاری بـر ویژگی هـای فرهنگـی ایرانـی 
چـون مراسـم باسـتانی و مذهبـی و جشـن های ملی و نیـز تقویت 
فعالیت هـای عمومـی از قبیل بـازار محلی، حضور عمـوم در فضای 
مفـروض جمعـی در عصر صفوی تقویـت یافـت و درنتیجه  عواملی 

چون:
- تأکیـد بـر نقـش مذهـب در فضـای جمعـی به عنـوان شـاخصۀ 

نظـام صفوی؛ اصلـی 
- حضـور عنصـر حکومتـی در فضـای جمعـی بـه قصـد نمایـش 

اقتـدار و نظـارت حاکمیـت؛
- افـزودن عنصـر بـازار به عنـوان ضامـن ایجـاد ارتبـاط مـردم بـا 
دو مؤلفـۀ حکومـت و مذهـب، به مثابـۀ حضـور کالبدی سـه مؤلفۀ 
سـاخت هویـت اجتماعی صفـوی، فضـا دارای مقبولیـت اجتماعی 

. شد

فضای جمعی و رویکردهای اجتماعی )علل ثانویه(؛ 
بررسی فضای جمعی صفوی ازمنظر علل شکل گیری 
عـالوه بـر عوامـل اولیـۀ شـکل گیری فضـای جمعـی کـه می تـوان 
آن هـا را به عنـوان معنـای زمان منـد مسـتخرج از فضـای جمعـی 
و مؤثـر بـر آن دانسـت، مجموعـۀ عوامـل ثانویـه ای نیـز به عنـوان 
در  فناورانـه  و  اجتماعی-اقتصـادی  رویکردهـای  و  علت هـا 
نظام بخشـی بـه فضـا مؤثـر اسـت. ایـن عوامـل ثانویـه گزینه هایی 
چون شـیوۀ طراحی و سـاخت و شـرایط اقلیمی و انباشـت تاریخی 
فرم هـا و تکنولـوژی و مصالح قابل دسـترس را شـامل می شـود. این 
عوامـل را می تـوان بـه سـه دسـتۀ: نظـام کالبدی،نظـام فضایـی و 

نظـام سـاخت تقسـیم کـرد )تصویر1(:
- نظـام کالبـدی: کـه خـود وام گیرنده از شـرایط محیطی اسـت 

شـامل دو بخـش کلـی اقلیـم و فرم های گزینش شـده اسـت. »اگر 
معمـاری ایرانـی بـر روی چنـد پایـۀ اصلـی قـرار گیـرد، یکـی از 
آن هـا اقلیـم و پاسـخ های معمـاری- اقلیمـی اسـت. ایرانیـان در 
طـول تاریـخ چنـد هزارسـالۀ معمـاری ایـن سـرزمین سـعی کرده 
بودنـد تـا بـا تدابیـر گوناگـون، در کنـار طبیعـت پیرامـون خـود 
محیطـی را به وجـود آورنـد که در هـر فصل و در هر سـاعت از روز 
بتواننـد آسـایش نسـبی را بـا توجـه به زمـان بهره گیـری از فضای 
موردنظـر داشـته باشـد« )معماریـان، 1392، 39(. اندیشـیدن بـه 
فرم هـای معمـاری و هماهنگ نمـودن آن هـا بـا اقلیـم منطقـه در 
طـول چنـد هـزار سـال پاسـخگویی مطلـوب بـه شـرایط اقلیمی، 
اقلیـم  بـا  هماهنـگ  کارکـردی  بـا  فرم هایـی  پدیدآمـدن  سـبب 
شـده و اسـتفادۀ مکـرر از ایـن فرم هـا ضمـن ایجـاد ارتبـاط بـا 
اسـتفاده کنندگان بـر سـلیقه و معیـار زیبایی آنان مؤثر واقع  شـده  

ست. ا
بررسـی تاریـخ اجتماعِی سـاخت فضاهای جمعی صفوی متناسـب 
بـا اقلیـم گـرم و خشـک فـالت مرکـزی ایـران نشـان می دهـد 
معمـاری شـهر اصفهـان در دورۀ صفـوی کامـاًل منطبـق بـر اقلیم 
و شـرایط محیطـی آن هـا بـوده و معموالً جهـت حفاظـت خانه ها، 
بـازار، مسـاجد و فضاهـای عمومـی کلیـۀ فضاهـا، بسـیار متراکم و 
به هم فشـرده بـوده و از ورود بادهـای نامطلـوب و تابـش مسـتقیم 
خورشـید جلوگیـری می کردنـد، درکنـار ایـن موضـوع در صـورت 
نیـاز بـه گشـودگی فضایـی )میـدان، حیـاط، خیابـان و بـاغ( بـا 
اسـتفاده از عناصـر معمارانـۀ سـایه انداز )ماننـد طاق نمـا(، آب و 
درخـت بـه تأمیـن آسـایش اقلیمـی اقـدام می کردنـد. همچنیـن 
بافـت معابـر در شـهر اصفهـان نیـز همچون سـایر عناصـر کالبدی 
بـه منطقی تریـن شـکل متأثـر از عوامـل محیطـی به ویـژه اقلیـم 

بوده انـد )علـم  الهدایـی، 1396، 12(.
- سـاختار فضایـی: به عنـوان محـل پاسـخگویی بـه نیازهـای 
نیـاز و شـیوه های طراحـی  بـا کاربـری مـورد  فضایـی متناسـب 
معمـاری پذیرفتـه شـده، به عنـوان محـل پاسـخ دهی بـه نیازهـای 
اجتماعی و زیسـتی شـکل می گیرد. در واقع سـاختار فضایی شـهر 
از یـک سـتون فقـرات و شـبکه ای به هم پیوسـته از کاربری هـای 
مـورد نیـاز شـهری تشـکیل یافتـه اسـت )مختـارزاده، قلعه نویی و 
خیرالدیـن، 1397، 72( و متناسـب بـا شـیوه های طراحـی پاسـخ 

مناسـب دریافـت می کنـد.
در بررسـی تغییـر سـاختار شـهری اصفهـان می تـوان ایجـاد محور 
تفرجگاهـی چهاربـاغ، ایجـاد میـدان نقش جهـان و اتصـال آن بـه 
میـدان کهنـه توسـط راسـتۀ بـازار در کنـار سـاخت پل هـا، باغات 
و محـالت جدیـد در جنـوب رودخانـۀ زاینـده رود را از مهمتریـن 
اقدامـات ایـن دوران در سـاخت و انتظام فضاهای شـهری دانسـت. 
بـه ایـن ترتیـب به اتکای یک طرح توسـعۀ شـهری بـزرگ در عهد 
صفـوی، در شـهر اصفهـان یک سـازمان فضایی و کالبـدی یادمانی 
و محوریـت تشـریفاتی ایجادشـده کـه تـا به امـروز نیـز ارزش های 

تصویر 1. نظام های شکل دهنده و نتایج رویه های اجتماعی )عوامل ثانویه(
مأخذ: نگارندگان.
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پایـدار خـود را حفظ کـرده اسـت )آزرم، رنجبر، مارتـی کازانواس، 
1398، 34 و 35(.

- نظام سـاخت: متناسـب بـا اقلیم و منتـج از رویه هـای فنی که 
خـود از تکنولوژی سـاخت و مصالح نشـأت می گیرند، شـکل یافته 
اسـت. در ایـن دسـته بندی نظام سـاخت شــامل فرایند ســاخت، 
تفکر پیرامون نحوۀ ســاخت و مصالــح، تکنیک هـا و سیسـتم هاي 

ســاختماني اسـت )گالبچی و شاهرودی، 1389(.
سـاخت  در  به کاربرده شـده  هندسـۀ  و  طرح هـا  ساده شـدن 
پیمـون در  از  اسـتفاده  پیشـین،  بـه دوران  نسـبت  سـاختمان ها 
سـاخت ابنیـه، بهره بـردن از کاشـی هفـت رنـگ بـه جـای معـرق 
و معقلـی، اسـتفاده از فنـون متنـوع گنبدسـازی و افزایـش کمیت 
و سـرعت در سـاخت آجـر، کاشـی و سـایر مصالـح مـورد نیـاز از 
مهمترین مواردی اسـت که درنظر اسـتاد پیرنیـا از حیث معماری، 
آرایـه و نیـارش، نظـام سـاخت و مصالح معماری ایـران این عصر را 
نسـبت بـه دوران پیـش از خـود به ویژه از حیث حجم ساخت وسـاز 

در مقیـاس شـهری متمایـز کـرد )پیرنیـا، 1383، 279-285(.

رویکرد  از  اصفهان؛  نقش جهان  میدان  احداث 
اقتدارگرایانه تا ظرف تحقق هویت اجتماعی زمان 

در طـول دورۀ صفویـه -همچـون تمـام حکومت هـای پیشـین و 
پسـین- اسـتقرار و جابجایی حکومت در شـهرهای منتخب، همراه 
بـا ایجـاد تغییراتـی در شـهر و افـزودن اندام های شهری-متناسـب 
نمونه هـای  اسـت.  بـوده  آن  حاکمیت-بـه  سـرمایۀ  و  قـدرت  بـا 
ساخت وسـاز شهری برخاسـته از ارادۀ حکومتی، در تبریز )پایتخت 
اول صفـوی(، قزویـن )پایتخـت دوم( و اصفهان بـا همراهی رویکرد 
اقتدارگرایانـه و هویـت طلبانـۀ صفـوی در شـکل گیری فضاهـای 
از متـون  بسـیاری  اسـت. چنانچـه در  عمومـی شـهری مشـهود 
همچـون »تاریـخ عالـم آرای عباسـی« ذکر شـده  اسـت: »مصادرۀ 
امـالک بخـش مهمـی از برنامه های توسـعۀ شـاه عباس در اصفهان 
بـوده اسـت« )مـک چسـنی، 1377، 68( و این رویکـرد قهرآمیز با 

تأثیـرات منفـی اجتماعـی نیـز همراه بوده  اسـت.
در اصفهـان صفـوی، وظیفـۀ ایجـاد اقتـدار و هویت نویـن حکومت 
میـدان  شـد.  محـول  نقش جهـان  میـدان  شـهری  مجموعـۀ  بـه 
نقش جهـان در ابتـدا بـا ارادۀ مطلـق شـاهانه و به عنـوان میدانـی 
حکومتـی احـداث گردیـد و رفته رفتـه بـا تأمیـن وجـوه زمانـی و 
طـرح  از  درگرته بـردای  شـکل گیری(  اولیـۀ  )عوامـل  خاسـتاری 
میـدان کهنـۀ اصفهـان، فعالیت های عمومـی و حضور مـردم را نیز 
پذیـرا شـد. در نتیجـه حامـل هـر دو بُعـد خاسـتاری و سـاختاری 
)علـل ثانویـۀ ناشـی از رویکردهـای اجتماعـی شـکل گیری فضـای 

جمعـی( درایجـاد فضاهـای جمعـی، در آن محقـق گردیـد.
آنـدره گـدار در بازخوانـی انگیزه های پروژه های صفـوی در اصفهان 
معتقـد بـود شـاه عباس دو برنامـۀ عمرانـی مختلـف داشـت کـه 
برنامـۀ اول به منظـور »تـالش بـرای تأسـیس پایتخت پادشـاهی« 

در سـاخت مجموعـه کاخ  هـا، محوطۀ میدان نقش جهـان و باغ های 
شـاهی، و مرحلـۀ دوم به منظـور »نمایـش شـکوه و قـدرت« در 
سـاخت مسـجد شـاه و تکمیل میدان نقش جهان تجسم یافته اسـت 

)گـدار، 1375(.
بـه  اصفهـان،  سـاختن  مقـر  بـه  تصمیـم  نتیجـۀ  در  شـاه عباس 
وضـع بازارهـای اصفهـان و سـاماندهی فعالیـت آن ها عالقۀ بسـیار 
فعاالنه تـری نشـان مـی داده اسـت. گویـی در اصـل قصد داشـته تا  
بازارهـای واقـع در میـدان کهنـه ) هـارون والیت( را نوسـازی کند 
کـه بـا بی اعتنایـی و مخالفـت مالـکان قدرتمنـد روبـرو شـده و بنا 
بـه قـول جون آبـادی ایـن مخالفت بـود که شـاه را به عزم توسـعۀ 
تجـاری کالن میـدان نقش جهـان به عنوان رقیب و جانشـین محلۀ 
بـازار کهنـه واداشـت )مـک چسـنی، 1377، 73 و 74(. افتتـاح 
بـازار نـو و انگیـزه دادن بـه تاجـران و محترفـان برای انتقـال محل 
کار خـود از بـازار هـارون والیـت، بـه هیچ وجـه توفیـق بـازار نـو 
را تضمیـن نمی کـرد. سـاخت مسـجد شـاه از اجـزای الزم بـرای 
نوسـازی تجـاری میدان بـود، الگوبرداری از نقش مسـجد جامع در 
تفـوق بـازار کهنه، موجب تصمیم شـاه در نشـاندن مسـجد در لبۀ 
جنوبـی میدان شـد تـا اصفهانیـان را وادارد دوباره از محـدودۀ بازار 

بگذرند )همـان، 80(.
از ایـن مقطـع رقابـت میـان دو مرکـز شـهری آغـاز و در توسـعۀ 
فضاهـای شـهری »شهرسـازان عصـر صفـوی میـدان نقش جهـان 
را در مقابـل میـدان کهنـه، بازارهـای نـو و دورادور میـدان را در 
مقابـل بـازار قدیمی شـهر، مسـجد شـاه را در مقابل مسـجد جامع 
اصفهـان و عمـارت عالی قاپـو را در مقابـل کاخ کنـار میـدان کهنه، 
احـداث نمودنـد« )شـفقی، 1386(. موضوعی که بـا همراهی اراده 
و خواسـت شـاهانه بـه تولیـد هویـت اجتماعـی جدیـد بـر مبنای 

ریشـه های موجـود دامـن زد )تصاویـر 2 و 3(.
در حقیقـت در میـدان نقش جهـان اصفهـان؛ خواسـت حکومتـی، 
مذهـب واحـد، عنصـر اقتصـاد و بـازار -به عنوان عرصه هـای حضور 
اجتماعـی مـردم- با تناسـبات صحیح و پاسـخ به تقاضـای تعاملی 
عمـوم همـراه شـد و گونـه ای از فضـای جمعـی  را شـکل داد کـه 

معـرف ویژگی هـای هویـت جمعـی یـک عصر اسـت. 

بحث 
صفوی؛  • عصر  در  نقش جهان  میدان  اجتماعی  تاریخ 

اجتماعی فضای جمعی  کنکاش در علل ساخت هویت 
از خالل متون تاریخی

بـرای اثبـات حضـور عامـل زمـان در هویـت یکـه عصـر صفـوی و 
علـل شـکل گیری آن، عوامـل مؤثـر در سـاخت هویـت اجتماعـی 
در تاریـخ اجتماعـی میـدان نقش جهـان مـورد مطالعـه قرارگرفت. 
تاریـخ اجتماعـی میـدان نقش جهـان اصفهـان به عنـوان نمونۀ یک 
فضـای جمعـِی دارای هویـت از خـالل تواریـخ و سـفرنامه ها قابـل 
اسـتخراج اسـت. سفرنامه نویسـان و سـیاحان زیـادی دربـارۀ ایـن 
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میـدان گفتـه و نوشـته اند. متـون تاریخـی در مـورد تملـک زمین 
به دسـت می دهنـد کـه هرسـه  روایـت  میـدان نقش جهـان سـه 
مؤیـد خالی نبـودن کامـل اراضـی احـداث میـدان و متعلقـات آن 
به ویـژه زمین مسـجد شـاه )بـا تفاوت تعـداد و نوع امـالک موجود 
در ایـن روایـات( در عیـن حساب شـده بودن، انتخاب مکان سـاخت 
ایـن مجموعـه اسـت. گزارشـات جـالل منجـم و شـاردن در ایـن 
خصـوص نشـان می دهنـد کـه تعـارض میـان مالـکان خصوصـی 
کوچـک بـا برنامه هـای توسـعۀ شـاه چـه تأثیـر شـدیدی بـر افکار 
عمومـی گـذارده بـود )مـک چسـنی، 1377، 81(. موضوعـی کـه 
بـا خوانـش شـرح زندگـی اجتماعـی جـاری در میـدان از زبـان 
مستشـرقینی کـه در دوران حکمرانـی صفویـان بـه ایـران سـفر 
کرده انـد و در سـفرنامه های خـود، شـرحی دربـارۀ وضـع میـدان 
نقش جهـان اصفهـان و توصیفاتـی از چگونگی حضـور مردم در این 
میـدان داشـته اند، بـه موضـوع حضـور هویـت اجتماعـی و تغییـر 

افـکار عمومـی پیرامـون آن اشـاره دارد.
به عنـوان نمونـه شـرح شـاردن از سـفر خـود بـه اصفهـان دربـارۀ 

میـدان نقش جهـان از سـه جهـت مـورد توجـه اسـت: اول تعاریف 
نقـش  دوم  میـدان،  کالبـدی  و  زیبایی شناسـانه  توصیف هـای  و 
حکومتـی میـدان و سـوم کارکـرد اجتماعـی آن. دربـارۀ کارکـرد 
اشـاره  میـدان  در  بـه حضـور خرده فروشـان  اجتماعـی، شـاردن 
می کنـد و ایـن میـدان را بـه لحاظ فرح بخشـی و آسـایش بی نظیر 
می خوانـد. آنچـه از توصیفـات شـاردن در ایـن دوره قابل اسـتنتاج 
اسـت، وجـه اجتماعی میـدان نقش جهان اسـت. میدانـی که واجد 
هویتـی اجتماعـی بـرای عمـوم اسـت و طبقـات مختلـف تـوان 
بهره بـرداری از آن را دارنـد )شـاردن، 1335، 456(. او همچنین از 
برقـراری امنیـت برای مال کسـبه و دستفروشـان توسـط مأموران 
در شـب یـاد می کنـد )همـان(. شـاردن در ابتـدا وضعیـت میـدان 
را در زمـان شـاه عباس اول بیـان می کنـد کـه شـاه محـل فـروش 
هـر جنـس و اجتمـاع اصنـاف مختلـف را تعییـن کرده اسـت. وی 
همچنیـن از حضور پزشـکان و داروسـازان در قسـمت باالیی ایوان 
ضلـع شـمالی خبر می دهـد )اشـراقی، 1378، 187(. ایـن توضیح 
کـه اصنـاف زیادی در امنیـت و با پرداخت عوایـد روزانه، در میدان 

www.nosytourist.com :تصویر 2. راست: میدان کهنه )عتیق(. مأخذwww.persiaexpedition.com :؛ چپ: میدان نقش جهان. مأخذ

 www.whc.unesco.org :تصویر 3. راست: مسجد جامع اصفهان. مأخذ www.persiaexpedition.com:؛ چپ: مسجد شاه )امام(. مأخذ



38 شمارۀ 56پاییز 1400

بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی 

نقش جهـان حضـور داشـته اند اوالً نظـارت حکومـت بـر عملکـرد 
ایـن اصنـاف را نشـان می دهـد، ثانیـاً دربـارۀ ایـن موضـوع تذکـر 
می دهـد کـه هـر یـک از ایـن اصنـاف بـه اسـتثنای گرداننـدگان 
خـود و صاحبـان مشـاغل، ارباب رجوعـی از مردم عادی داشـته اند 
و ازدحـام حضـور مراجعین در اطراف این مراکز بسـیار بوده اسـت 
کـه خـود بـه معنـی حضـور اقشـار مختلـف در میـدان نقش جهان 

اسـت )تصویر 4(.
کمپفـر نیـز در سـفرنامۀ خـود آورده: »... فضـای فوقانـی آن ]دور 
تـا دور میـدان[ بـه اتاق هـای کوچکـی تقسیم شـده کـه به عنـوان 
اتـاق خـواب بـه هـر غریبـه ای کرایـه داده می شـود. طبقـۀ زیرین 
آن معبـر پیاده هاسـت، امـا بیشـتر به عنـوان حجره هـای بـزرگ و 
وسـیع بـرای خرده فروش هـا و پیشـه ورانی کـه انـواع و اقسـام کاال 
را می سـازند و می فروشـند نیـز مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد« 
)کمپفـر، 1360، 193(. توصیفـات کمپفـر بـر این داللـت دارد که 
فضـای میـدان نقش جهـان، انحصـاری نبـوده و مشـترکاً در اختیار 
حکومـت و مـردم عـادی قـرار داشـته اسـت. ایـن توصیـف از ایـن 
نظـر قابل اسـتناد اسـت کـه یگانه نیسـت و در کلیۀ سـفرنامه های 

عصـر صفـوی1 به آن اشـاراتی شـده اسـت.
همچنیـن تاورنیـه در شـرحی از سیاسـت های شـاه بـرای کنتـرل 
»شـاه عباس  می نویسـد:  نقش جهـان  میـدان  در  مـردم  عملکـرد 
کـه پادشـاه عاقلـی بـود ملتفـت شـد کـه )متشـرعین( از اینکـه 

ایـن اتاق هـا، محـل اجتمـاع مـردم و مذاکـرات دولتـی می شـود، 
بسـیار نفـرت و کراهـت دارنـد، بـرای اینکـه از بعضـی کنکاش ها و 
فتنه جویی هـا جلوگیـری نمایـد، تدبیـری بـه کار بـرد و حکم کرد، 
هـر روز صبـح قبـل از آنکـه کسـی داخـل آن اتاق هـا بشـود یـک 
ُمـال بـه هـر اتاقی بـرود و بنشـیند و واردیـن را به گفتن مسـئله و 
تاریـخ و شـعر مشـغول نمایـد و این رسـم هنوز هم معمول اسـت. 
ُمـال پـس از آنکـه دو سـه سـاعت بدیـن منـوال مـردم را مشـغول 
می کـرد، برمی خواسـت و بـه حاضریـن می گفـت، حـاال دیگر وقت 
کار اسـت و بایـد دنبـال کار رفـت؛ بفرمایید تشـریف ببرید و مردم 
فـوراً اطاعـت کـرده بیـرون می رفتنـد، در صورتی که قبـل از وقت 
هـر یـک نیازی هـم به ُمـال داده بودنـد« )اشـراقی، 1378، 134(. 
ایـن نقـل نشـان می دهـد کـه ایـن میـدان هـم بـه دلیـل نزدیکی 
بـه مقـر شـاه و هـم بـه دلیـل حضـور مـردم، بـه لحـاظ اجتماعی 
پتانسـیل های جهت دهـی سیاسـی مـردم را داشـته و شـاه عباس 
بـرای جلوگیـری از ایـن اتفـاق، برنامه هایـی را در نظـر می گرفتـه 

ست. ا
بنـا بـه نقـل مکـرر از منابـع تاریخـی، این میـدان محـل برگزاری 
اسـت  بـوده  اعدام هـا  و  نـوروز  رسـمی همجـون جشـن  مراسـم 
)هنرفـر، 1363، 25 و 26(. همچنیـن کاتـف دربارۀ سـرگرمی های 
میـدان از نمایش هـای گوناگونـی نـام می بـرد:  »عالوه بر جشـن ها 
خـاک  می کننـد،  طاس بـازی  عـده ای  آیینـی،  مراسـمات  و 

تصویر 4. ترسیم انگلبرت کمپفر از میدان شاه: در این ترسیم، گردش زنان در میدان بدون مالزم، فروش میوه، استعمال قلیان، معرکه گیری و جنگ میان حیوانات، 
دکه ها و سایبان ها، گعده های مردم و حضور مذموران حکومتی نشان داده شده است. مأخذ: کمپفر، 1361.
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شـکل های  چیده انـد  آن  روی  کـه  را  نی هایـی  و  می گسـترانند 
مختلفـی می دهنـد، درویشـان از روی کتاب هـای خـود گذشـته 
و آینـده را خبـر می دهنـد و فرقه هـای خـود را تبلیـغ می کننـد« 
)همـان، 53(. تاورنیـه دربـارۀ سـرگرمی هایی کـه داخـل میـدان 
انجـام می شـده چنـد مـورد را نـام می بـرد. یکـی شـرط بندی سـر 
جنـگ بیـن حیوانـات بـوده کـه اغلـب شـاه هـم بـه تماشـای آن 
می رفتـه اسـت. یکـی دیگـر نوعـی سـرگرمی بـا تخم مـرغ بـوده 
و  از شـام، دسـتگاه های حقه بـازی  بعـد  نیـز  و در هنـگام شـب  
اسـت )همـان، 130(.  برپـا می شـده  میـدان  خیمه شـب بازی در 
نـام می بـرد:  از سـرگر می های میـدان در ضلـع شـمالی  کمپفـر 
مردمـی  و  شـاعران  کشـتی گیرها،  دلقک هـا،  »هنرپیشـگان، 
سـرگردان از ایـن قبیـل گـرد آمده انـد. در دسـته های رنگارنگ در 
معرکه گیری هـا در قهوه خانه هـا و میخانه هـا بذله گویـی و ذوق و 
هنرمنـدی ایرانـی تماماً در جریان اسـت« )همـان، 234(. توجه به 
ایـن نکتـه در سـفرنامه ها کـه حضـور برخـی صرفاً برای سـرگرمی 
و گـذران اوقـات فراغـت اسـت، بیشـتر بر نقـش اجتماعـی میدان 

می گـذارد. صحـه  نقش جهـان 
در تحلیـل علـل شـکل گیری )ثانویـه( هویـت اجتماعـی میـدان 
نقش جهـان و شـکل گیری فـرم اقلیمـی کالبـدی، بررسـی اسـناد 
شـاردن  جملـه  از  سـیاحان  توصیـف  و  برجای مانـده  تصویـری 
)1335، 38(، دالوالـه )1370، 36-38(، اولئاریوس )1379، 606( 
و کمپفـر )1360، 194( نشـان می دهـد کـه در دورۀ صفویه ایجاد 
شـرایط مناسـب اقلیمی از طریق پنج روش در میدان ایجاد شـده 

بود:
میـدان  محصوریـت   .2 میـدان،  پیرامـون  در  بـازار  1.گسـترش 
بـا اسـتفاده از بدنه هـای رفیـع و ابنیـۀ معمـاری، 3. اسـتفاده از 
عناصـر طبیعـی، آب و درخـت در فضـای باز میدان، 4. اسـتفاده از 
اتاقک هـای نیمه بـاز در فضـای بـاز میـدان، 5. اسـتفاده از عناصـر 
موقـت خیمـه و خـرگاه در فضـای بـاز میـدان )شـهابی، ایوبـی و 

.)7  ،1395 قلعه نویـی، 
همچنیـن در تبییـن نظـام سـاخت میـدان و فضاهـای معمـاری 
»تفـاوه  کتـاب  در   )1350( نظنـزی  افوشـته ای  آن  بـه  متعلـق 
اآلثـار فـی ذکـر االخیـار«، از تعییـن محـدودۀ سـاخت میـدان، 
باغسـازی اطـراف آن، محصورسـاختن اولیه و صاف کردن پسـتی و 
بلندی هـای جداره هـای اولیـه و سـفیدکردن آن ها سـخن می گوید 
کـه نشـان دهندۀ پیش بینی فنـی حاکمیت از توانایی فنی سـاخت 
میدانـی در چنیـن ابعـادی بـوده  اسـت. همچنیـن تغییـر و تحول 
آرایه هـای به کاررفتـه در ابنیـۀ پیرامـون میـدان )پیرنیـا، 1383، 
282( و سـاخت تدریجـی میـدان در بـازۀ زمانـی حـدوداً پنجـاه 
سـاله )شـهابی نـژاد، 1398، 126( همچـون افـزودن طبقـۀ دوم 
جـدارۀ  میـدان و سـاخت تدریجی بنـای کاخ عالی قاپـو )گالدیری، 
1361، 19( نشـان دهندۀ شـالودۀ محکـم و اسـتوار اولیـه و توانایی 
فنـی سـاخت بنـای بلندمرتبـه بـوده  اسـت. در خصـوص ارتبـاط 

میـدان بـا سـاختار فضایـی شـهر، اتصـال میـدان نقش جهـان بـه 
سـاختار بـازار و خیابـان چهاربـاغ )به مثابۀ سـتون فقرات سـاختار 
جدیـد شـهری( و توسـعۀ شـهر در دو سـوی رودخانـۀ زاینـده رود 
در سـفرنامۀ سـیاحان و تاریخ نـگاران مورد اشـاره قرارگرفته اسـت 

)شـفقی، 1381، 302(.

جمع بندی 
براسـاس آنچـه تـا کنـون گفته شـد، زمینه هـای اجتماعـی فضای 
جمعـی وابسـته بـه دو دسـته عامـل کلـی اسـت، عوامـل اولیه که 
وابسـته بـه زمـان و مقطع تاریخی هسـتند )وجوه تاریخی سـاخت 
هویـت اجتماعـی( و عوامـل ثانویـه کـه بـه علت هـای زمینـه ای و 

کالبـدی )شـکل گیری فضـا( می پردازنـد )تصویـر 5(.
انطبـاق ایـن الگـو بـا تاریـخ اجتماعـی سـاخت و علل شـکل گیری 
تحلیل هـا  و  تاریخـی، سـفرنامه ها  منابـع  در  نقش جهـان  میـدان 
نشـان دهندۀ تطبیـق نسـبی علـل سـازندۀ هویـت اجتماعـی عصر 
صفـوی بـا عوامـل به کاربسته شـده در سـاخت میـدان نقش جهـان 

)جدول1(. اسـت 
ضمـن  توانسـته  میـدان  ایـن  کـرد  ادعـا  می تـوان  مبنـا  برایـن 
دربرگیـری معانـی شـکلی زمـان خـود بـا تخصیـص عملکردهـای 
خـاص اجتماعـی و حکومتـی، نقـش اساسـی در ایجاد اشـتراک و 
پیونـد میـان اجتماع و حکومت داشـته باشـد. از سـوی دیگر کالبد 
ایـن میـدان نیز نقش واسـطه ای در برقـراری ارتباط میـان صورت 
و معنـای مـورد لـزوم زمانـه داشـته و فضـای جمعـی آن ماهیتـی 
بیانگـر الزامـات فرهنگـی و آداب اجتماعی آن دوره در قالب شـکل 
کالبـدی خـود دارد. در حقیقت در پاسـخ پرسـش اولیـۀ تحقیق و 
فـرض مطرح شـده می تـوان گفـت شـرح فاصلـه میـان تعارضـات 
و مظالـم قهرآمیـز از زمـان سـاخت تـا برقـراری جریـان زندگـی 
هویـت  کـه حضـور  می دهـد  نشـان  میـدان،  ایـن  در  اجتماعـی 
اجتماعـی در ذهـن اسـتفاده کنندگان عـادی فضـا، می توانـد معنـا 
و کارکـرد آن را در بسـتر زمـان اسـتحاله کنـد و موجبـات تفـوق 
نسـبی فضـا را فراهـم کنـد و به طور مشـخص این میدان توانسـت 
بـا همراهـی عوامـل اولیـه و ثانویـه ای کـه منجر بـه ایجـاد هویت 
در فضـای جمعـی می شـوند، خـود را به عنـوان فضـای جمعـی بـا 
هویـت اجتماعـی عصـر صفـوی مطـرح کنـد و جایگزین مناسـبی 

بـرای فضاهـای ماقبـل خود بسـازد.

نتیجه گیری 
یکـی از مهمتریـن عوامـل مؤثـر بـر وفـاق و انسـجام اجتماعـی، 
داشـتن احسـاس تعلـق و تعهـد باال بـه ارزش ها و میـراث فرهنگی 
یـک جامعـه اسـت؛ ازایـن رو دولت هـا در پـی شناسـاندن تاریـخ و 
فرهنـگ خـود بـه مردمان سـرزمین خود هسـتند تـا از این طریق 

بـه یکپارچگـی در سـطح ملـی دسـت یابند. 
معمـاری هـر دوره کمابیـش معـرف هویـت مذهبـی، فرهنگـی، 
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بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی 

تصویر5. نمودار رابطۀ محورهای سه گانه در عصر صفوی و عوامل ثانویه با شکل گیری هویت فضای جمعی. مأخذ: نگارندگان.

منبعکلید واژگان ثبت شده در منابعزیرمؤلفه هامؤلفه هاشکل گیری فضای جمعی

شرایط زمانی شکل گیری
 )علل اولیه(

هویت ملی و وحدت 
سرزمینی )میراث 

فرهنگی(

کاتف به نقل از هنرفر استفادۀ مشترک مردم و حکومتاجتماع
)1363(

کمپفر )1360(
هنرفر )1363( برگزاری مراسم آیینی )عید نوروز(فرهنگ

وحدت دینی )اعتقادات 
ابنیۀ مذهبی حول میدان- برگزاری مراسم مذهبی-مذهبدینی(

پاسخگویی به مسائل شرعی
تاورنیه )1336(
شاردن )1335(

قدرت سیاسی )شرایط 
حکومتی(

مک چسنی )1377(رویکرد اقتدارگرایانه سیاست
گدار )1375( ساخت و ارتباط با نهاد بازاراقتصاد

علل شکل گیری- رویکردها 
)علل ثانویه(

نظام کالبدی )عوامل 
محیطی(

شاردن )1335(استفاده از عناصر اقلیمی در ایجاد آسایشاقلیم
کمپفر )1360(

اولئاریوس )1379(
دالواله به نقل از هنرفر 

)1363(
فرم ها

گسترش بازار و محصوریت میدان-فضای نیمه باز-عناصر 
موقت

ساختار فضایی )نیازها(
تالش برای تأسیس پایتخت شاهیکاربری

ُگدار )1375(
شفقی )1386( قراردهی ساختار جدید شهر ملهم و در برابر ساختار قدیمطراحی

نظام ساخت )رویه های 
فنی(

افوشته ای توان فنی ساخت در مقیاس وسیع-تغییر نیارشتکنیک
نطنزی)1350(

گالدیری )1361(
پیرنیا )1383(

مصالح
تغییر آرایه ها و ساخت مصالح در حجم و سرعت باالتر

جدول 1. بررسی و انطباق عوامل سازندۀ هویت اجتماعی صفوی با علل و شرایط ساخت فضای جمعی صفوی در میدان نقش جهان براساس منابع تاریخی و تحلیلی. مأخذ: نگارندگان.
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پی نوشت ها
* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری بابک برخوردار با عنوان »بازآفرینی فضای 
اصفهان دورۀ صفوی«  تاریخی  بافت  در  نهفته  واکاوی هویت  از  معاصر  جمعی 
است که به راهنمایی دکتر ».لیال زارع« و مشاورۀ دکتر »سیدمصطفی مختاباد 
امرئی« در بهمن ماه سال 1398 در دانشکدۀ »هنر و معماری« دانشگاه »آزاد 

اسالمی واحد تهران غرب« به انجام رسیده است.
به خرید و فروش عمده و جزئی  تاورنیه، سانسون، کاتف، کمپفر و شاردن   .1
و حضور اصناف با مکان مشخص در میدان نقش جهان اشاره کرده اند. سانسون 

برای  محلی  را  آن  که  است  حد  این  در  می کند  میدان  به  که  اشاره ای  تنها 
خریدوفروش مردم معرفی می کند:  » قصر شاه در مغرب میدان بزرگی قرار دارد 
که در انجا مردم به خرید و فروش می پردازند« )هنرفر، 1363، 204(. کاتف 
روسی کاربری های میدان را در زمان شاه عباس اول این گونه توصیف می کند:  »در 
میدان انواع کاالها به طور عمده یا خرده فروشی دادوستد می شود و نیز سبزی ها و 
میوه ها چون سیب، هندوانه، خربزه، گالبی، انگور و انواع مختلف دانه های گیاهی 

و دانه های روغن دار که بر حسب َمن فروخته می شود« )اشراقی، 1378، 53(.

اجتماعـی، اقتصـادی و یـا حتـی سیاسـی آن عصر اسـت. مذهب، 
اقتصـاد و سیاسـت رابطـۀ تنگاتنگـی بـا یکدیگـر دارنـد و تجلـی 
آن هـا در هنـر متداول تریـن روش نمایـش آن اسـت. صورت هـا 
نقـش انتقـال مفاهیـم معمـاری را بـر عهـده  دارنـد و ارزش هـا و 
ازایـن رو  نمایاننـد.  آن  در  جامعـه  یـک  فرهنگـی  اندیشـه های 
یـک معمـاری جمعـی از دو بُعـد قابل مطالعـه اسـت: یکـی جنبـۀ 
ظاهـری و کالبـدی کـه منتـج از نیازهـا و شـرایط محیطی اسـت 
و دیگـری جنبـۀ پنهـان و ناملمـوس یـک اثـر اسـت کـه در نـگاه 
اول بـه چشـم نمی آیـد و منتـج از شـرایط معنایـی و اجتماعـی 
اسـت کـه از کنـکاش الیه هـای درونـی فرهنـگ پدیـد می آیـد. 
ایـن دو عواملـی هسـتند کـه هویـت اجتماعـی یـک جامعـه را 
شـیوۀ  بررسـی  و  تحلیـل  پژوهـش  ایـن  در  می دهنـد.  تشـکیل 
عمـل حکومـت صفـوی می توانـد الگویـی در برخـورد امروزیـن با 
مسـئلۀ هویـت باشـد. تشـیع به عنـوان مذهـب حاکـم بـر جامعـۀ 
عصـر صفـوی نقـش مؤثری در تغییـر و ایجاد دیدگاهـی جدید در 
زمینـۀ هنـر و معمـاری ایفـا کـرد و صفویـان توانسـتند بـا تکیه بر 
تشـیع ازیک سـو و تعلـق بـه گذشـتۀ ایرانـی از سـوی دیگـر، این 
دو مقولـه را بـه طـرز تفکیک ناپذیـری یکپارچـه کننـد. درنتیجه، 
هویـت ایرانـی جدیـدی ارائه شـد کـه بـا الزامـات جامعـۀ ایرانـی 
پسـا اسـالمی، انطباق داشـته و اسـتمرار هویـت ایرانـی را حاصل 
کـرد. نتایـج ایـن وفـاق و وحدت ملـی از بُعـد تاریـخ اجتماعی، از 
دو منظـر شـرایط زمانـی )عوامـل اولیـه( و علت هـای اجتماعـی 
)عوامـل ثانویـه( قابل طـرح اسـت کـه از مقطع زمانی شـامل سـه 
بُعـد مشـخص سیاسـی، دینـی و سـرزمینی و از منظـر علت ها در 
رویـۀ اجتماعـی شـامل سـه بخـش نظام منـد کالبـدی، فضایـی و 

سـاخت اسـت. فضـای جمعـی در عصـر صفـوی علی رغـم تقابـل 
اجتماعـی و تعـارض بـا منافـع عمومی در آغـاز با به کاربسـتن این 
مؤلفه هـا و به اسـتناد شـواهد کالبـدی، تحلیل عملکرد سیاسـی و 
روایت هـای هم عصـر بـا صفویـان، فضایـی واجـد هویـت اجتماعی 
شـد کـه جز در نـگاه حاکمـان، در دید سـاکنان و مخاطبـان فضا 

نیـز تعریفـی ویـژه پیـدا کرد.

پیشنهاد
به عنـوان پیشـنهاد نهایـی ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه 
تحلیـل  و  معاصـر  اجتماعـی  هویـت  شـکل گیری  فراینـد  فهـم 
عوامـل تفـوق فضـای جمعـی عصـر صفـوی می توانـد مقدمـه ای 
عملگرایانـه برای سـاخت فضـای جمعی ایران معاصر و متناسـب 
بـا هویـت اجتماعی این عصـر را فراهم آورد. فرایندی که نشـان 
می دهـد بازتولیـد صحیـح هویـت اجتماعـی در فضـای جمعـی 
می توانـد ضمـن تغییـر برداشـت عمـوم از فضایـی اقتدارگـرا آن 
را بـه فضایـی اجتماعـی به مثابـۀ محـل تحقـق حیـات عمومی و 
گفت وگـوی مـردم و حکومـت تبدیـل کنـد. ایـن موضـوع همان 
حلقـۀ مفقـودۀ سـاخت فضاهـای جمعی در ایـران معاصـر مانند 
تجربـۀ میـدان امـام حسـین)ع( در تهـران اسـت کـه علی رغـم 
تعارضـات  مسـالمت آمیزتر  حـل  و  فـراوان  هزینه هـای  صـرف 
مالکیتـی- بـه نسـبت میـدان نقش جهـان- بـه علت عـدم توجه 
)علـل  سـاخت  فنـاوری  و  معنایـی  مؤلفه هـای  به کاربسـتن  در 
اولیـه و ثانویـه( فضـای جمعـی، فرصـت تعریف و امتـزاج هویت 
بـا شکسـت نسـبی  ازدسـت رفت و  اجتماعـی حقیقـی جامعـه، 

شـد. همراه 
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