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 چکيده

ها و مسائلی هستند که بر با چالش ای برآیند تجارب بشر از رویاروییهای اسطورهروایت

های دّنآوری شهرهاست. شهرهایی که تمزندگی او تأثیر گذاشته و یکی از این مسائل، تاب

آوری، متّکی بر سازوکارهای اند، بیش از آن که برای تابادهدکهن را در خود جای

 ش رو باش پیاقتصادی، مدیریّتی یا مهندسی باشند، مّتکی بر بینشی اساطیری بودند. پژوه

شناختی میرچا الیاده، گیری از نظریات اسطورهکوشد با بهرهتحلیلی میـروش توصیفی

سازی و ای با بههای اسطورهن پیوند روایتکارل گوستاو یونگ و ژیلبر دوران، به تبیی

 ی بههای اساطیربازسازی شهرها بپردازد. نتیجه و برآیند این پژوهش آن است که روایت

 راهیهم و دلیجمعی، هم گاهناخودآ ضمیر در شانالگوییکهن تصاویر بودن دارریشه سبب

 هایی میانسوییهم و نیساکنند؛ از سویی همایجاد می مردم بیشینۀ میان تریافزون

تواند موجب تقویّت هویّت ها وجود دارد که توجّه به آن میاسطوره گریروایت و شهرسازی

 کردن سه روشِ ممتاز .رددسازی و بازسازی آن گبه به سازی تمایلیک شهر و درونی

د آوری شهرهای خوهای کهن به یاری آن تابشهر از فضای بیرونی که تمدّن قدسی فضای

 تطبیق( ها و جار نمادین، ب( آیینساخت حص( دادند، عبارت بود از: الفرا افزایش می

کردها برای افزایش توان از این رویمی اساطیری با شهر؛ هنوز هم های نمادینگاهجای

 آوری شهرها بهره برد.تاب

 آوری شهرها.، روایت، تاب: اسطورهگانکليدواژ
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 مقدمه

است. انسان از همان زمانی که های دیرپای بشر بودهی از دغدغهحفاظت از شهرها یک

ها بود و افزون بر این، اضطراب و بیمِ از ها پدید آمدند، در اندیشۀ حفاظت از آنگاهسکونت

پذیر نبود. مند، گذار از آن امکانها را داشت؛ بیمی که جز با امیدی قدرتمیان رفتن آن

های بشر بودند و بخشی گوی پرسشپاسخ ومعنابخش جهان  میزان که ها به هماناسطوره

یز دادند، باید در این زمینه ناز اضطراب بشر نسبت به آیندۀ ناشناخته را کاهش می

کارها چه بودند؟ تالش برای یافتن پاسخ این پرسش یکی دادند. این راهکارهایی ارائه میراه

 رو است.از اهداف پژوهش پیش

های گران از جنبهها یکی از مسائلی است که پژوهشدر برابر آسیب هاآوری شهرتاب

ح میالدی مطر 1973آوری نخستین بار در سال مفهوم تاب اند.مختلف آن را بررسی کرده

ایی های تحت استرس در بازگشت به حالت اصلی و توانتوانایی سیستم»شد و منظور از آن 

آوری شهرها گاه که از تابآن (.75: 1398ان و سرداری، )دلیر و محمّدیاست « دهی خودبازسازمان

 قابلیت ایگونه متضمن شهری آوریتاب»شود، باید در نظر داشت که سخن گفته می

که این .(184: 1398 کامپانال، و ویل) «است اساسی موانع برابر در کردن راست قد برای کالبدی

حیا آورند و موجودیّت خود را ابرمی ها، موانع و فجایع، سرشهرها چگونه از پس چالش

اغلب  اید به آن توجّه کرد.آوری شهرها بای است که در بررسی تابکنند، مسألهمی

است؛ چنینی تأکید بر سازوکارهایی متّکی بر مدیرّیت دولتی و اقتصاد بودههای اینپژوهش

چه برای حفاظت د. آنتردید ضروری هستند امّا اغلب اوقات بسنده نیستناین سازوکارها بی

ساکنان  ای پیوند ذهنی و روانیاز یک شهر و بازسازی آن در صورت ویرانی نیاز است، گونه

شود؟ این بوم است. چنین پیوندی میان انسان و شهر چگونه ایجاد میبا آن شهر و زیست

ونه ود، چگبدی نکه بشِر باورمند به اسطوره، در دورانی که خبر از بیمه و سازوکارهای اقتصا

ای در راهِ حفاظت یا بازسازی آن گام نگریست و با چه انگیزهگاه خود میبه شهر و سکونت

 ای است که در پژوهش پیش رو به آن خواهیم پرداخت.داشت، مسألهبرمی

گویی های بنیادینی که این پژوهش در پی پاسخهای تحقیق: پرسشها و فرضیهپرسش

 ند:قرار هستهاست ازاینبه آن

داشت، ها و سازوکارهای اقتصادی ـ سیاسی به شکل امروزی وجود نـ در دورانی که بیمه

 شد؟آوری شهرها چگونه تضمین میتاب

 ها وجود دارد؟آوریِ شهرها در برابر آسیبای با تابـ چه پیوندی میان روایت اسطوره
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شود که این فرضیۀ اصلی مطرح می وها دو گمانه گویی به این پرسشدر پی پاسخ

 دهد:بی قرار میها را مورد ارزیادرستی آندرستی یا نا پژوهش

کرد؛ گاهش، پیوندی درونی ایجاد میـ بشر باورمند به اسطوره میان خود و سکونت

ظ آن شهر و را به حف وندانشو همپیوندی درونی و برآمده از نگاهی اساطیری که او 

آوری بخشید که خود تضمینی برای تابای میاسطورهداشت و به آن تقدّسی میگاه وازیست

 بود.

ها ها از این پدیدهآوری شهرها پیوند مستقیم با شیوۀ تعبیر و تأویلِ ساکنان آنـ تاب

 گذارد.سزایی میای بر این شیوۀ تعبیر و تأویل تأثیر بهدارد و روایت اسطوره

ه ا تکیفی انجام شده است، ب: در این پژوهش که به صورت تحلیلی ـ توصیروش تحقيق

ها پرداخته و در نهایت با نگاهی تحلیلی این موارد را ای به گردآوری دادهخانهبر منابع کتاب

ایم، خود های اساطیری از دیدگاه میرچا الیاده بهره بردهایم. برای درک بهتر روایتکاویده

ان، ه بر روثیرات اسطوردر مورد تأایم و اسطوره را بر اساس دیدگاه ژیلبر دوران تعریف نموده

 ایم.از دیدگاِه کارل گوستاو یونگ استفاده کرده

، در حوزۀ آوری شهرها پرداختههایی که به موضوع تاباغلب پژوهش :پيشينة تحقيق

است؛ برای نمونه مطالعات شهرسازی و معماری یا مطالعات توسعه و مدیریّت انجام شده

 برابر در شهر سازمانی آوریتاب سنجش ابزار توسعۀ»مقالۀ در  (1396)کاظمی و عندلیب 

 در انسانی هایگاهسکونت آوریتاب میزان بر سازمانی هایزمینه بر نقش تقویّت« بحران

 هایمؤلفه اند و در این مقاله در پی ایجاد الگویی برای سنجشها تأکید داشتهبحران

 چارچوبی»ای با عنوان نیز در مقاله( 1398)بیان اند. موحد و طبیها بودهگاهسکونت سازمانیِ 

 برنامه برای کلی کوشند که الگوییمی« شهر شناسانه بوم آوریتاب الگوی تدوین برای

شناسانه شهرها پیشنهاد بوم آوریتاب به یابیشهری، با هدف دست مدیران و طراحان ریزان،

 (1396)گروه  افضلی و پورالله کی،مبار .شناسی شهری استها بر بومدهند و اساس کار آن

 آوریتاب به ارزیابی «کرمان شهر آوریتاب هایمؤلفه و ابعاد تحلیل و ارزیابی» نیز در مقالۀ 

اند. متخصص در زمینۀ شهرسازی پرداخته کارشناس 400با تکیه بر نظرات  کرمان شهر

ش غالب در مورد این مسأله، آوری شهرها بسیار است. نگرکرد دربارۀ تابمقاالتی با این روی

های طبیعی نگرشی است که تأکید بر اصالح الگوهای شهرسازی و نیز مدیریّت بحران

چون زلزله، سیل و طوفان دارد. این نگرش البته کارا و سودمند است اّما جنبۀ دیگری که هم

ر است که است، تأثیر تعبیر و تأویل ساکنان یک شهر از آن شهتر به آن پرداخته شدهکم

سزایی در انگیزش آنان به حفظ و در صورت لزوم بازسازی یک شهر دارد. از جملۀ نقش به
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گردآوری شده توسط آوری شهرها پرداخته، کتابی است یافت، به تابآثاری که با این ره

 Theشامل مقاالت متعدد با عنوان  (2005)الرنس جی.ویل و توماس جی.کامپانال 

Reāilient City: How Modern Citieā Recover from Disaster  که برخی مقاالت

به فارسی  (1398)آیند شهر از نو: شهرها با کدام روایت از پس فاجعه بر میآن با عنوان 

آوری شهرها اشاره است. در برخی مقاالت این اثر به نقش روایت در تابترجمه شده

متفاوت است و نویسندگان در آن به رو پیش است امّا موضوع و روش کار با پژوهششده

 اند. آوری شهرها نپرداختهای در تابها و نمادهای اسطورهنقش روایت

ای انجام شهرهای اسطورههایی نیز پیرامون آرمانذکر این نکته ضرورت دارد که پژوهش

از این  اند، امّاآوری شهرها نپرداختهها به موضوعِ تابگران در آناست که گرچه پژوهششده

ین ز جملۀ ااند، شایان درنگ و توجّه هستند. انظر که به پیوند اسطوره و شهرها توجّه کرده

 الگوهای شناخت و بررسی»با عنوان  (1392)توان به مقالۀ ریحانه صفاری ها میپژوهش

شده در  شهرهای مطرحاشاره کرد که به توصیف آرمان« اسطوره ادبیات در آرمانی شهرایران

ه هایی که با همین روش بپرداخته است. از دیگر پژوهش اسکندرنامه وشاهنامه ، ستااو

باسپور توان به مقالۀ حسنعلی عاند میای در شاهنامه پرداختهشهر اسطورههای آرمانجلوه

شهر و شهریار آرمانی فردوسی با های آرمانجلوه»با عنوان  (1393)اسفدن و احمد رنجبر 

ات شهر بر اساس نظریاشاره کرد که پس از توصیف آرمان« ن سیاوشجستاری در داستا

پردازد و سپس بر توصیف شهر می شاهنامههای آرمانی مختلف، به توصیف برخی شهریار

شهرهای ای نیست که به توصیف آرمانکند. البته این یگانه مقالهسیاوشگرد تمرکز می

شهر حکیم آرمان»با عنوان  (1390)هقی دپردازد و پژوهش محمود جعفری می شاهنامه

است که به  شاهنامهشهرهای تر بر روی آرمانتر و دقیقکاری کامل« طوس در شاهنامه

تر نیز های اساطیری آن در متون کهنبا نمونهشاهنامه شهرهای مقایسۀ برخی از آرمان

أکید بر نقش و کند، تت یادشده متمایز میرو را از مقاالچه مقالۀ پیشاست. آنپرداخته

 آوری شهری است.ای تابای در پدیدآوردن گونههای اسطورهکارکرد روایت
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در این پژوهش برای تبیین مفهوم اسطوره و پیوند آن با  های نظری پژوهش:بنیان

های اساطیری شده و برای درک برخی نگرش ها ژیلبر دوران بهره بردهها، از دیدگاهالگوکهن

 شناختی میرچا الیاده بهرههای اسطورهقابل تعمیم هستند، از دیدگاه که از نظر ساختاری

الگو و در پی آن چنین پیوند روان انسان و به ویژه ناخودآگاه جمعی با کهنایم. همبرده

ای ایم؛ بنابراین در این بخش به گونهاساطیر را طبق دیدگاه کارل گوستاو یونگ مطرح کرده

 سازیم.ساسی دوران، الیاده و یونگ را مطرح میهای ابسیار مختصر دیدگاه

ژیلبر  دیدگاه بر بنیادالگو، نماد و اسطوره: نظریة ژیلبر دوران دربارة پيوند کهن

 فلسفی تاریخی، مسائل آن در که هستند چهارراهی چونهم تخیّل و اسطوره م(1921)دوران 

 اسطوره، خوانش او روش در. ندکنمی برخورد هم با شناسیروان هایانگیزه با اجتماعی، و

 .(63: 1390 عباسی،) است علمی حتا و هنری ادبی، آثار درک برای کلیدی
 الگوها،کهن از مادهان و نمادها از ایاسطوره هایروایت و اساطیر دوران، نظریۀ اساس بر

 زا پویا نظامی طوره،اس از ما درک»: گیردمی سرچشمه بازتاب از شم و شم از الگوهاکهن

 دارد تالش هامحرّکه حریکت با که پویا نظامی. است (هامحرکه)ها شم و الگوهاکهن نمادها،

 ادراک ترکمش گنجینۀ عنوانِ به الگوکهن .(Durand, 1996: 64) «شود تبدیل روایت به که

 شیوۀ و امیدها ها،بیم نیازها، ها،دغدغه درک برای راهی امروزی، بشر و نخستین بشر در

 هر اساس نای بر .(147: 1399 مقدم،علوی و منشصادقی) است کلّی معنای به بشر ادراک

 ترجزئی و ترعینی نمود نماد، هر و است نماد چند یا یک مندروایت نمود اسطوره

 و نماد اساس این رب دارد؛ حکایت انسان شم از که تصویری الگو،کهن هر و الگوستکهن

 بخشندمی عینیت ویژه فرهنگ یک بستر در را الگوکهن که هستند مؤلفه دو اسطوره

 تمایز وجه دوران گمان به که گفت باید نظریه این توضیح در .(30ـ25: 1392نامورمطلق، )

 نماد بودن متأثر الگوکهن با نماد تمایز وجه و است اسطوره بودن مندروایت نماد، با اسطوره

 الگوهاکهن .(356ـ355: 1392نامورمطلق، )ست ا ویژه فرهنگ یک مکانی و زمانی هایویژگی از

 دارد؛ وجود المللیبین اشتراکی ها،آن ادراک در و هستند در میان مردم جهان مشترک

 با و کرد شفک را بشر امیال و ذهنی هایچالش آن، بر تکیه با توانمی که اشتراکی

 . برانگیخت ایتردهگس راهیهم و دلیهم آن، از برآمده نمادهای صحیح از گیریبهره
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شناس طبق دیدگاه میرچا الیاده، اسطوره نظریة ميرچا الياده پيرامون فضای قدسي:

ای ها منطِق ویژۀ خود را دارند؛ در تمام باورهای اسطورهو پدیدارشناس دین، اسطوره

 همان خطی، مکانِ  و زمان خطی؛ و توان دو نوع زمان و مکان را شناسایی کرد: قدسیمی

 زمان هستیم؛مواجه  آن با تاریخی هایروایت در و معمول صورت به که مکانی است و زمان

 ذهنی محصولِ هر نیز و اساطیری هایها، روایتآیین که است مکانی و زمان قدسی، مکانِ و

 .سازندمی فراهم ما برای را آن در حضور هستند، پیوند در هاروایت و هاآیین این با که
 و قدسی زمانِ به تاریخی زمانِ از گذار های اساطیری، برایه دیدگاهانسان باورمند ب

 افرادی که. اساطیری است آیینِ یا روایت یک نیازمندِ  ازلی، لحظۀ به دریچه یک یافتن

 اساطیری روایت یک نمادینِ  بازآفرینیِ  و شنیدن در کنند،آیینی اساطیری را برگزار می

 گیرند؛می جای دنیوی مکان و زمان از برتر مکانی و زمان رد گذاراز این ره و شوندمی راههم

 و سرچشمه که بود 1همان لحظۀ ازلی عبارتی به یا ازل، به ورود مثابۀ به زمان این به ورود

 .(109: 1392 الیاده،) است پیدایش و آفرینش هر آغاز

 تمامی آن هراهم به و ایاسطوره روایت یک به دادن گوش اساطیری، هایالگو از تقلید

 الیاده،)کند می ملغی و فسخ را تاریخ مذهبی، تجارب جمله از آن، با پیوند در تجارب

 سازد.می فراهم ازلی، لحظۀ با پیوند برای را شرایط و (401: الف1394

 3نظم به 2مطلقنظمیبی از سیری چیزی هر آفرینش و نوزایی الیاده، دیدگاه بر بنیاد

 و نظمیبی به نظم از بازگشت امکان قدسی، غیرهمگنِ زمانِ هب ورود هنگامۀ در و دارد

 .گرددمی فراهم دوباره آفرینش و نوزایی سپس

الگو و تأثير نمادهای برآمده از آن بر دیدگاه کارل گوستاو یونگ پيرامون کهن

شناختی، گرانی است که با دیدگاهی روانکارل گوستاو یونگ یکی از پژوهشروان انسان: 

بندی زیگموند فروید از سطوح ها را مورد بررسی قرار داده است. یونگ به دستهاسطوره

بندی ضمیر ناخودآگاه ها به این دستهها و آیینذهنی بسنده نکرد و ضمن بررسی اسطوره

 که ناخودآگاه معرفی نمود الیۀ ترینژرف ضمیر ناخودآگاه جمعی را یونگ جمعی را افزود.

 الگوهاکهن با تنگاتنگ پیوندی در هااسطوره یونگ باور به است؛ یالگویکهن تصاویر دارای

 ذهن در که تأثیراتی با و هستند بشر جمعی ناخودآگاه در موجود هایاندیشه تبیین پی در

 زایاضطراب ابهام از گذار با که هستند آرامش ایگونه موجب و روان شفابخش دارند، انسان

 
1. Illo tempore 
2. Chaos 
3. Cosmos 
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آید؛ در واقع به باور یونگ ناخودآگاه جمعی می دست به الگوییکهن تمایالت و هااندیشه

های موجود در داستان»ها و اسطوره (53: 1389اسنودن، ) «ترین الیۀ ناخودآگاه بودعمیق»

 .(54: همان) «کنندهای ناخودآگاه را بیان میاندیشه

در  که است جمعی ضمیر ناخودآگاه مبهم یونگ، محتویات اندیشۀ در الگوکهن

. پیشینی و اولیّه است اصلی دارای»ای است ذهنی شود؛ تجّلیمی مرئی خیالی هایوشترا

 حیث هر از وجه این در و اندموروثی هاقالب فقط بلکه نیستند، موروثی خود ذهنی، تجلیات

 .(21: 1390یونگ،) «دارد مطابقت غرایز با

 بحث و بررسي

 آوری شهرهاپيوند ميانِ اسطوره با تاب  -1

بحران، قوای  ها، مدیریّتتوان صرفاً با اتکای به مهندسی سازهآوری شهرها را نمیتاب

تند. تردید کارآمد هستند امّا بسنده نیسقهری یا بیمه تضمین کرد؛ موارد یاد شده بی

ها و خطراتی همچون زلزله، سیل، طوفان و حملۀ ها در برابر هراسشهرها، پناه انسان

ر رند و هگ داتند؛ بنابراین با امنیت روانی انسان پیوندی تنگاتندشمنان و ... بوده و هس

سو باشد و ها تنها در صورتی کاراست که با تمایالت روانی او همآوری آنکاری برای تابراه

 یتش،جمع تعداد به شهری، هر درنکند. از دیگر سو  زا در روان او ایجادتعارضی اضطراب

 دارند. را خود خاص هایدغدغه و نیازها که هاییشخصیّت دارد؛ وجود متفاوت هایشخصیّت

 اهگ و متمایز هایتشخصیّ این بتواند که است نیرویی نیازمند آن، آوریتاب و مدنیّت تمدّن،

 قوانین امروزه اگر سازد. سوهم و برساند اشتراک به باوری مشترک، و آرمان سرِ بر را متضاد

 کنند، تحمیل شهروندان بر ار نیرویی چنین کارها،و راهها محدودیت ایجاد با که کوشندمی

 به اسطوره قضا از و بود اسطوره شهروندان، کنندۀ سوهم نیروی این کهن هایتمدّن در

 در ژرف تأثیراتی توانستمی کرد،می خود درگیر را شهروندان احساس و ذهن آن که سبب

 .باشد داشته خویش مدنیت و تمدّن از حفاظت برای مردم سوییهم

چه صرفًا مادی انگاشته ها، به آنقدسی از پیدایش و بقای پدیده ها با روایتیاسطوره

بخشند تا بشر بتواند با آن پیوند برقرار کند و نسبت خویش را با شود، معنایی قدسی میمی

نند تواها چنین کارکردی دارند و میهای مختلف دریابد؛ در مورد شهرها نیز اسطورهپدیده

ای قدسی بدل کنند و ذهن و روان شهروندان را با آن را از یک پدیدۀ صرفاً مادی، به پدیده

ها از این آوری شهرها پیوند مستقیم با شیوۀ تعبیر و تأویلِ ساکنان آنتاب آن پیوند دهند.
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سزایی هتواند بر این شیوۀ تعبیر و تأویل، تأثیر بای میها دارد و نماد و روایت اسطورهپدیده

 بگذارد.

 تداوم مانع امر این گرداند،روی هاآن از و جوید بیزاری اساطیر از اگر حتا مدرن انسان

 زندگی و مختلف، هایگونه به اساطیری نمادهای و شد نخواهد اساطیر از اشمندیبهره

 از اگزیرن تخیّل است، تخیّل از ناگزیر انسان،. داد خواهند قرار خود تأثیر تحت را او اندیشۀ

ن هر ؛ بنابرای(20 :1391 الیاده،) دارد اساطیر با ژرف پیوندی ناگزیر نمادپردازی و نمادپردازی

ای از یوهو ش جا بحرانی هست و هر کجا اضطراب فروپاشی وجود دارد، انسان ناگزیر از تخیّل

رها نیز آوری شهجنس است و در مورد تابای همهای اسطورهپردازیتفکر است که با روایت

تواند ای، میهای اسطورههای نمادها و روایتکارهای موجود، تکیه بر ظرفیتدر کنار تمام راه

 رهگشا باشد.

سازی و تواند در حفاظت، بهانداز میای از دو چشمهای اسطورهیافت، روایتطبق این ره

 آوری آن نقش داشته باشد:کالم تاببازسازی شهر و در یک

دار بودن تصاویر تر میان بیشینۀ مردم به سبب ریشهراهی افزونو همدلی ایجاد هم

 ای در ضمیر ناخودآگاه جمعی؛هایِ اسطورهالگوییِ روایتکهن

 گری اساطیر.سویی شهرسازی با روایتسانی و همهم

گیری از آوری شهرها، با بهرهانداِز تأثیرگذار بر تابدر ادامه به توضیح این دو چشم

 پردازیم.شناختی میهای اسطورهدیدگاه

های راهي متّکي بر روایتدلي و همآوری شهرها با انگيزش همافزایش تاب -1-1

 ایاسطوره

راهی دلی و همسازی و بازسازی یک شهر نقش بنیادین دارد، ایجاد همچه برای بهآن

 هاچالش از ذارگ برای بشر تالش حاصل که ایاسطوره هایتر میان مردم است. نگرشافزون

 تصاویر. باشد گشاره تواندمی هم هنوز زمینه این در است،بوده اشحیاتی مسائل حل و

 ضمیر در ریشه که جاآن از ها،آن از برآمده هایروایت و نمادها ها،اسطوره الگوییکهن

 یهاچالش مورد در تریافزون راهیهم و دلیهم توانندمی دارند، بشر جمعی ناخودآگاه

 ایمسأله که شهرها آوریتاب چون ایمسأله مورد در روی همین به کنند؛ ایجاد اجتماعی

 راهیهم تواندمی اساطیری نمادهای و هاروایت ظرفیت از گیریبهره است، اجتماعی کامالً

 .انگیزدبر را مردم بیشینۀ ناخودآگاه

 نادیده آن چندگانۀ دالیل زا یکی هستیم، باستان هایتمدّن برخی افول شاهد امروزه اگر

 پیوندهای شانجمعی ناخودآگاه ضمیر در که مردمانی. است اساطیری هایروایت گرفتنِ 
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 زندگی در اساطیر این نمادهای و هاجلوه با ملموسی پیوند که گاهآن دارند، اساطیر با ژرفی

 حفاظت به را کانشاننیا که هستند عالیقی و انگیزه فاقد یابند،نمی خود شهر البته و روزمره

 .داشتمیوا شهرشان و تمدّن از

 برای اسبمن شرایطی نیز و تخریب از جلوگیری برای حدودی و حد تواندمی قانون

 جاهمه انون،ق مجریان و ناظران که داشت توجّه نکته این به باید اّما کند، ایجاد بازسازی

 که هاییریشه و الگوییکهن وانۀپشت سبب به اساطیر، که است حالی در این ندارند؛ حضور

 سازیدرونی را هاتمدّن بازسازی و حفاظت به میل دارند، جمعی ناخودآگاه ضمیر در

 تمدّنشان از برای حفاظت تالش به را شهروندان اساطیری، نگرش یک به باور و کردندمی

 داشت.میوا

سان با سو و همآوری شهرها با تکيه بر شهرسازیِ همافزایش تاب -1-2

 گری اسطورهروایت

سازد و یا سرپناهی ای میراه است. فردی که خانههر ساخت و سازی با یک روایت هم

 یک خانه و سرپناه به سانِ بیند، پیش از آغاز به کار، در تخیّل خود، بارها در آنتدارک می

ت، خانه را با ادی در توان اوسمجا که از نظر کوشد تا آناست و میروایت داستانی زیسته

در  طرح و مصالحی بسازد که با روایت خوشایند ذهنی او منطبق است؛ بنابراین اگر

وان گونه که موجب خرسندی ردادهای جهان با روایتی خیالی، آنهای اساطیری، رویروایت

کند، در رنگ داستانی اساطیر را ایجاد میشود و پیانسان شود، تأویل و بازآفرینی می

های جهان، ها و شهرها نیز در گام نخست با تکیه بر تخیّل، واقعیتگاهز سکونتوساساخت

شود و گونه که موجب خرسندی روان انسان باشد، سنجیده میضمن یک روایت ذهنی، آن

 تعریف حال در سازیممی ما که زمانی»یابد؛ به قول ُرزاریو: رنگ شهرها راه میسپس به پی

 ارند،د آستین در هاییداستان هاساختمان اگر]...[  هستیم جهان دربارۀ هاییداستان کردن

یک شهر،  بازسازی .(36 :1398 رُزاریو،) «سازندمی را هاساختمان هم هاداستان طرف آن از

عی ناخودآگاه جم نیازمند یک روایت تخیّلی ذهنی است که هرچه این روایت با ضمیر

کند و تمایل تری در ساکنان شهر ایجاد میکم سوتر باشد، تعارض و اضطرابها همانسان

کند. این روند در تری میان شهروندان برای بازسازی شهر، پس از فجایع ایجاد میافزون

 دهد:اند نیز رخ میبرآورده بازسازی شهرهایی که از فجایع مختلف سر
 شـنویممی فاجعـه دربـارۀ کـه هاییداسـتان مـا، ذهـن در دادهـارخ بازسـازی نحوۀ

ــازگو و ــی ب ــیوه و کنیمم ــه ایش ــدام ک ــی و انه ــی را ویران ــوّر و بینیمم ــی تص  کنیم،م

 هایســـاختمان و هامحلّـــه شـــهرها، بازســـازی نحـــوۀ بـــر جـــدی تـــأثیری همگـــی
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 وقتــی تـا. اسـت فرهنگـی کنشـی همــواره معنـی ایـن در بازسـازی. دارنـد دیدهآسـیب

 کلمــات بــا را جهــان مـا. یمبســاز را آن تــوانیمنمی کنــیم تصـور را چیــزی نتــوانیم کـه

ــق ــی خل ــات. کنیمم ــا را طبق ــتان ب ــی بنــا هاداس ــر. کنیمم ــه اگ ــده ب  ایمــان آین

 سـاختن بـه قـادر یقینـاً هـم نفـس بـه اعتمـاد و طلبیجـاه میـزان هر با باشیم،نداشته

 .(37: 1398 رُزاریو،) بود نخواهیم

انسیسکو، پس از بروز فرسان و شیکاگو شهرهایی چون بنای تجدید این تخیّل روایی در

است و اگر نتواند به  روایت، شهر مرده. شهر بی(37: 1398 رُزاریو،)است فجایع کارآمد بوده

جعه، گاهی به دست آورد، پس از بروز هر ورشکستی یا فامرور در تخیّالت ساکنانش جای

 شود.نابود می

ا آن است که ای با ساختن یا بازسازی شهرهجنبۀ دیگر شباهتِ روایت اسطوره

های جهان هستند؛ پدیده 2نظم به 1مطلقنظمیای به یک معنا، سیرِ بیهای اسطورهروایت

گاه منظمی در ذهن ندارند، ضمن یک روایت داستانی قابل را که قابل درک نیستند و جای

بینی بودن نظمی مطلق و غیرقابل پیشبخشند. بیسازند و بدان نظم میدرک می

ای هستند که های اسطورهشود و این روایتواره موجب اضطراب بشر میدادها، همروی

بینی جلوه دهند و های طبیعی را با داستانی ویژه منظم و قابل پیشکوشند پدیدهمی

ها اضطراب جهان را برای باورمندانشان کاهش دهند. شهرها نیز چنین کارکردی دارند؛ آن

کنند و از اضطراب می قابل درک مبدل مینظمی طبیعی موجود در جهان را به نظبی

 کاهند.بینی و نامنظم میطبیعتِ غیرقابل پیش
 حیواناتی هاانسان که دارند نظر اتفاق نکته این در همگی روایت هاینظریه 

 تجارب وقفۀبی نجریا و مرج و هرج به تا کنندمی تعریف داستان که هستند گوداستان

 ما به و آیند فائق هاگرفتاری بر سازند، فهم قابل و مندهدف را زندگی ببخشند، معنایی

 همیشه هاداستان. بزنیم کنش به دست آن در و کنیم لمس را جهان چطور که بیاموزند

 و حرانب مقاطع اندازۀ به زمانی هیچ امّا هستند مهم جهان در ما به دادن جهت در

 توان به فاجعه هایروایت جذابیت از بخشی. آیدنمی چشم به اهمیت این بالتکلیفی

 تجربه هایشانزندگی در را وضعیت ترینناآرام که گرددمی بر کسانی کردن آرام در هاآن

 کامالً  که یچیزهای فهم امکان آوردن فراهم در هاآن قدرت به چنینهم و کنندمی

 .(44: 1398 رُزاریو،) رسندمی نظر به معنابی

 
1. Chaos 
2. Cosmos 
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نگام بروز هدن امور، همان چیزی است که به بینی کراین نظم بخشی و قابل پیش

 س از هرپست. افجایعی چون زلزله، سیل، طوفان، حمالت ویرانگر و ... برای شهروندان نیاز 

ها وایتردهنده هستند و  فاجعۀ ویرانگر، پیش از بازسازی، مردم یک شهر نیازمند یک نظم

 دهند.این کار را انجام می

نی وجود دارد که دربارۀ ایجاد نظم پس از ویرانی شهرها ای فراواهای اسطورهروایت

دهند و اساس هایی آخرالزمانی ارائه میبینیای که پیشهای اسطورههستند. به ویژه روایت

نظمی آماده ها ذهن مردم را برای بروز فاجعه و بیها بر همین مضمون است. این روایتآن

سخن از یادگار جاماسپ ی نمونه در کنند و نویدبخش نظمی برتر هستند؛ برامی

گزندک بوم»رود که می جا پیشگیرد و تا بدانهایی است که ایران را فرا میویرانی

: 1344)یادگار جاماسپ، « هنگام باردلرزه( بسیار بباشد و بسی ویرانی بکند و باران بی)زمین

به انجام و افسردگی  رشهایران آتشان»کنند و شهر را ویران میو دشمنان ایران (117

نظمی مطلق است که سپندارمذ )فرشتۀ موکل . از پس این ویرانی و بی(118)همان: « رسند

و پس از  (119)همان: « کند که من این بد و انائیه )زیان( را نتابمبه اورمزد بانگ می»زمین( 

آید ی پدید میرسد و نظم و آبادانشهر میمدتی منجی زرتشتی، هوشیدر به داد مردم ایران

چنینی باورمندان را به عبور های اینروایت .(120)همان: « رامش و شادی و خرمی بباشد»و 

سازند و نظمیِ پدیدآمده در پی ویرانی و پدید آمدن نظمی برتر و آبادانی امیدوار میاز بی

ره بسازند. بخشند که با تکیه بر آن یقین، بتوانند شهرهای ویران را دوبابه آنان یقینی می

دهند و ما بارها های هالیوودی امروزه انجام میاین همان کاری است که بسیاری از فیلم

ایم. مردم امریکا با تکیه بر این ها بودهشاهد ویران شدن شهرهای امریکا در این فیلم

انی اند و وقتی شبیه این ویرای، بارها با ویرانی رویارو شدهاسطورههای سینمایی شبهروایت

بینی که معنا و غیرقابل پیشنظمی بیاند، خود را نه در یک بییا فاجعه را در واقعیت دیده

ها های سینمایی آخرش نیز به آناند که در روایتشده یافتهبینینظمی پیشدر یک بی

یافتی است که شدن دوبارۀ شهر، بهتر از قبل. این همان رهاست: ساختهشده گزارش داده

دو « فرجام شهر»ای با نام ن اساطیری نیز وجود دارد. به قول مَکس پیج در مقالهدر متو

 شد:های دوقلوی امریکا بارها تکرار میبه برج 2001عبارت در طی حمالت یازده سپتامبر 

اگر جملۀ اوّل شرحی »دو عبارت متضاد! «! دقیقًا مثل فیلم بود»و « غیرقابل تصور بود»

وقت ای دقیق از آن چیزی بود که بهۀ مردم بود، جملۀ دوم هم گزارهدقیق از تجربۀ هر روز

ها در طول دو قرن گذشته دیدند. آمریکاییروشن کردن تلویزیون یا رفتن به سینما می

اند. نویسندگان و تصویرسازان آمریکایی نابودی همواره ویرانی نیویورک را تصوّر کرده
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. در حقیقت (68: 1398)پیج، « اندتجسم بخشیدهانگیزی های حیرتنیویورک را به شیوه

نظمی شهرهای اساطیری از ویرانی و بیهای شبهبرای کشوری مثل آمریکا این روایت

های اساطیری؛ مکس گوییها در پیشبزرگ، همان کارکردی را داشت که روایت ویرانی

کند: دژ آپاچی، می های آمریکایی را ذکرپِیج در همان مقاله نام برخی از این دست فیلم

و  (1998)، گودزیال (1968)ها ، سیارۀ میمون(1981)، فرار از نیویورک (1981)برانکس 

ها، تخیّل مردم ای این فیلمهای شبه اسطورهچندین فیلم دیگر که تصاویر نمادین و روایت

از یک  تواند بخشیاست و این میامریکا را برای رویارویی با فاجعه در شهر، آماده کرده

 آوری شهرها باشد.سیاست کلی برای افزایش تاب

 یت شهرهااست ابزارهای مفیدی برای باالبردن امنبا وجود آن که علم و فناوری توانسته

ها و ها، موشکاست: بمبمندی نیز برای نابودی شهرها آفریدهبیافریند، ابزارهای قدرت

نابراین ب بازۀ زمانی اندکی ویران کند؛ تواند شهرها را درای که میتجهیزات نظامی هسته

یش و پناه است و برای گذار از این تشوانسان در قرن حاضر، هنوز در برابر فجایع بی

ای نیازمند است؛ در حقیقت های اسطورهاضطراب مداوم، به روایتی از جنس همان روایت

 ان باشند:بخش انسها هنوز این قابلیت را دارند که تسلّیاین گونه از روایت
. بیاورند ارمغان به را نظم بخشِتسلی توهم که دارند جذابیت قدرآن هاروایت هنوز

 بازنمایی و یانب برای مردم از بسیاری چرا بفهمیم کندمی کمک ما به روایت از وجه این

 چیزی به بخشیدن معنا: شوندمی هاداستان دامان به دست فجایع دربارۀ شاناحساس

 یختار به گذرا نند ]...[ نگاهیک اهلی را فجایع توانندمی هاداستان کالم، صۀخال. معنابی

 دل از و کندمی عمل معجزه یک همچون است دیرگاهی روایت که دهدمی نشان آمریکا

 .(44-45: 1398 رُزاریو،) کشدمی بیرون خیر و برکت مصائب،

های ها و پدیدهبخشِ شهرتوانند معناطیری میهای نمادین اساافزون بر این، روایت

امه به آوری شهرها مؤثر است. در ادجغرافیایی گردند که این موضوع نیز در افزایش تاب

 پردازیم.این موضوع می

های های نماادین اسااريری باه شاهرها و پدیادهمعنابخشي روایت -1-2-1

 جغرافيایي

 رخ ویژه مکان یک در هاداستان .است پردازیصحنه داستان، اصلی عناصر از یکی

 اگر روایت. شوندمی روایت ویژه جغرافیای یا شهر، روستا یک به عبارتی در و دهندمی

های نهانی و آشکارش افزون بر پیام باشد و بتواند بر مخاطب خود تأثیر بگذارد، قوی روایتی

 به ارتر مورد توجّه قرار گرفته است؛ هر روایتِ تأثیرگذدهد که کمیک کار دیگر انجام می
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 میان را آن و بخشدمی ارزش جغرافیایی که ظرفِ آن روایت است، و روستا شهر،

 چنین با که مردمی تمایل طبیعی است که .سازدمی فرامادی ارزشی دارای مخاطبانش

 است. دیگران از بیش ها،مکان این حفظ به اندزیسته روایتی

ش ( ارز1مادی گرایش دارد: دیدۀ پداری و بازسازی یک انسان در دو مورد به نگاه

ت و ۀ مادی اس( پیونِد روانی با آن. در حالت نخست، فرد یا مالک آن پدید2اقتصادِی آن؛ 

، ین حالتبیند؛ در ایا بهبود شرایط اقتصادی خود را در پیوند با بقای آن پدیدۀ مادی می

هیچ تمایلی به  است،وری اقتصادی خود را از دست دادههرگاه احساس کند، آن پدیده بهره

و را ااش نخواهد داشت. در حالت دوم اّما چیزی در درون انسان، نگاهداری یا بازسازی

ه اد دیدگاکند؛ آن چیز در درون او چیست؟ بر بنیخواهانِ پایندگی و ماناییِ آن پدیده می

ترین بخش روان انسان، گاهی در ژرفیونگ، آن چیز، ضمیر ناخودآگاه جمعی است؛ جای

الگوهایی که طبق دیدگاه ژیلبر دوران در نمادها الگوهای تأثیرگذار؛ کهنای از کهنینهگنج

هایی که سازد؛ همان اسطورهها، اسطوره میگری از آنیابند؛ نمادهایی که روایتبازتاب می

الگوها در ضمیر ناخودآگاه بخشیدند. این کهنبرای چندین هزاره، به زندگی بشر معنا می

گیری از ای با بهرهام ما موجود است؛ تلنگری از جنس یک روایت اسطورهجمعی تم

دار کند الگوی نهفته در ضمیر ناخودآگاه جمعی را بیتواند این کهننمادهایی اساطیری می

وند های در پیدهدشوار، انگیزه ببخشد و نگاهداری و بازسازی پدی و به انسان برای کاری حتا

را  هاست که انسانها و معنادار ساختنسازد. این انگیزه بخشیدن با آن اسطوره را معنادار

بانی و دارد که برای نگاهمیسازد و او را وابوم میدار یک کشور، یک شهر و زیستدوست

 ایایی یکپخود مایه بگذارد؛ بنابراین  جان های مادی از دارایی و حتان پدیدهبازسازی ای

های در پیوند با تواند متّکی به اسطورهاش، میوری اقتصادیبوم، بیش از بهرهشهر و زیست

 و شهرها آوریتاب افزایش هایراه از توان گفت که یکیکرد میآن شهر است؛ با این روی

 و هاداستان با آشنایی به مردم ترغیب بوم،زیست از حمایت به مردم ترغیب و روستاها

ها زیسته ایتمردمی که با این رو .هاستنآ مسکونی منطقۀ و شهر با پیوند در اساطیر

 گذارند.باشند، برای بازسازی و نگاهداری از شهر خود، از جان خویش مایه می

 کوه یک وقتی. آیدمی پدید اساطیری روایت چند یا یک اساطیری نماد هر پیرامون

 که اییهقصه و آفرینندمی نماد آن از هاییروایت تدریجبه مردم دارد، نمادین تقدّس

 که شودمی سبب و سازدمی زنده را آن شود،می ایجاد جغرافیایی پدیده یا کوه آن پیرامون

 در که ای دارندپدیده آلودن یا تخریب به تر تمایلمردم کم .یابد راه مردم خاطرات به

 . است یافتهراه خاطراتشان
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 رزشیا آب، و سنگ و مصالح مادی، خاک بر افزون که است شهری مند،روایت شهر

 به هاقرن برای که است هاییروایت از ذهنی برآمده ارزش آن و دارد مردم میان در ذهنی

 آنان زندگی به که ایویژه معانی. بوده الهام منبع و بخشیده معنا خودشان و نیاکان حیات

 .استکرده جلوگیری اندیشیپوچ از دشوار، لحظات در و یافتهراه

 :آوری با تکيه بر اساريرنياز تابپيش  -2     

 بودن فضانظمي مطلق و بازآفریني نظم در سایة قدسيعبور از بي

 هاکنند و در آنهای اساطیری از یک نظم کلی پیروی میطبق دیدگاِه الیاده، روایت

دارد؛ این سیر از  مطلق به سوی نظمنظمیبی از سیری چیزی هر آفرینش و نوزایی

کرد و ایمان به این سیر، پس از ای القا میست که روایت اسطورهنظمی به نظم، سیری ابی

ۀ ظم دوبارنتوانست به یاری شهروندان بیاید و آنان را به هر بحران و فاجعه در شهرها، می

تواند بای که وجود داشت، ایجاد فضا و زمانی قدسی بود که شهر مؤمن سازد. تنها مسأله

ر ا باورپذیربازآفرینی شهر  و سی وارد کند و نوزاییقد غیرهمگنِ زمانِ شهروندان را به

راه زین همای تصور تکرار وصلت مینوی آغاسازد. به باور الیاده مفهوم فضای قدسی با گونه

ای که فضای سازد؛ نگرشی اسطورهاش ممتاز میاست و فضای مورد نظر را از فضای بیرونی

ر آفرینش آغازین و بازگشت و تکراسازد و امکان قدسی را در زمانی قدسی معلق می

کند؛ این شیوۀ نگاه به فضای قدسی، اساس نظمی را فراهم میپدیدآمدن نظم پس از هر بی

تضمین  ن راامیدهایی است که انسان باورمند به اسطوره، به یاری آن رهایی خود از بحرا

درت و گاهش را به مثابۀ فضایی قدسی، به سرچشمۀ قبیند و شهر و زیستشده می

-346ب: 1394الیاده، )نظمی مصون بماند تواند تا ابد از هر بیبیند که میقداستی متصل می

یه و اوّل و اگر به هر دلیلی بحران، نظم را مختل کرد، راه برای بازگشت به نظم (345

 بازآفرینی شهر، گشوده است.

 ی کهن با سههااین ممتاز کردن فضای قدسی از فضای غیر قدسی در شهرها و تمدّن

 شد:روش اجرایی می

 کند؛ساخت حصارهایی نمادین که فضای مقدّس درونی را از بیرون ممتاز می

 شود؛گاه میهایی که موجب ممتاز شدن فضای مقدّس درونی سکونتمناسک و آیین

 اساطیری با ـ آرمانی هایگاهجای تطبیق واسطۀبه شهر قدسی فضای کردن ممتاز

 شهر. با مرتبط یاییجغراف هایپدیده

های کهن تجّلی یافته و البته در برخی گاههای مختلف در سکونتاین سه شیوه به گونه

کرد کرد باال را ردیابی کرد. به ویژه دو رویگیری از هر سه رویتوان بهرهشهرها می
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وضیح یافت را در ادامه به ترتیب تدیگر دارند. این سه رهپوشانی باالیی با یکنخست، هم

 دهیم.می

 ممتاز کردن فضای قدسي شهر با ساخت حصار نمادین     -2-1

کند، یکرد نخست، یعنی حصار و دیواری که شهر را از بیرون آن ممتاز مدر مورد روی

 الیاده بر این باور است که:
 فضایی میان در زیرا است؛ جادویی حفاظی باشد، نظامی بنایی آن که از پیش بارو و حصار این

 پرسه زمین در که کارانیجنایت یا و اندمرده فجیع مرگی به که کسانی) اشباح و دیوان مسکن مغشوش،

 یعنی ،1کیهان چون بسامان ای،یافتهسازمان فضای محصوری، محوطۀ رسانند،می آزار زندگان به و زنندمی

 .(348 :1394الیاده، )اند ساخته مجزّا و کرده جدا را مرکز دارای

های کهن و ین حلقۀ جادویی ممتازکنندۀ فضای قدسی شهر را در ساخت ارگنمود ا

 توان مشاهده کرد؛ در برخی شهرهای کهنگرد ساختن شهرهای کهنی چون دارابگرد می

توان اند که نمیشدهچنان دقیق ترسیمهای دور شهر آنهمچون دارابگرد، این دایره

نان ای برای جلوگیری از تجاوز دشمساخت خندق یا دیوار دور آن را صرفًا وسیله

نبود؛  ایرهدپنداشت؛ چرا که اگر قرار بر دفع دشمن بود، نیاز به چنین نظمی در ترسیم 

یانِ مشهرها اهدافی در ذهن داشتند و قصدشان ایجاد تمایزی منظم  گویا سازندگان این

هر و قدسی شجهان درون و برونِ شهر بود. تمایزی که همان مرزِ فضای قدسی و غیر 

 فضای منظم درون از فضای نامنظم بیرون بود. 

 ایهای اسطورهیاری مناسک و آیين به شهر قدسي فضای کردن ممتاز -2-2 

هایی که موجب ممتاز شدن فضای کرد یادشدۀ دوم، یعنی مناسک و آییندر مورد روی

د نخست وجود دارد و بر کریای مشابه رَویّۀ روشود، نیز رَویّهگاه میمقدّس درونی سکونت

کند؛ طبق هایی ویژه حصاری نمادین، برون و درونِ شهر را جدا میاساس آن به یاری آیین

های اساطیری عمل های کهن که طبق آیینهای میرچا الیاده بر برخی تمدّنپژوهش

 شد:ینی اجرا میای نمادین و آیکردند، چنین مناسکی به گونهمی
 به و آیندمی گرد شهر ساکنان همۀ( بیماری شیوع شهربندان،)بحرانی  هایدوره در

 به را حصار کیفیت وسیله بدین تا زنندمی حلقه شهر دیوارِ دورِ  مذهبی ایدسته تهیأ

 زدن حلقه این. بخشند استحکام مذهبی ـ جادویی بارویی و ارگ و مرز و حدّ عنوان

 از متعلقاتش و ملزومات همۀ اب مذهبی، ایدسته و تهیأ صورت به شهر حصار پیرامون

]...[  گیردمی خود به رمزی ـ جادویی شکلی گاه غیره، و شمع مقدّس، اشیاء حمل قبیل

 
1. cosmisé 
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 دیوانِ  تا کنندمی ترسیم ایحلقه روستا دورِ بیماری شیوع هنگام به هند شمال در مثالً

 حلقۀ یمترس از هدف نخستین. دارد باز محوطه درون به نفوذ از را ناخوشی و بیماری

 مرزی و خط ایجاد است، توجّه مورد سخت مذهبی، هایآیین از بسیاری در که جادو

 .(348-349: 1394الیاده ) است گونناهم فضای دو میان

ی منظور الیاده از دو فضای ناهمگون، همان فضای قدسی و غیر قدسی است؛ برخ

ه در آورد؛ برای نمونیاد ما می ای را بهن نیز، این نگرش اسطورهمانده در ایرامناسک برجای

ه یینی ویژآگردانی، برای حفاظت از بالیا، نخل را طبق مزینان، به هنگام اجرای مراسم نخل

روستا  گردانند و بدین ترتیب فضایی قدسی و ممتاز درونبا وسواس دور تا دور روستا می

گردد و از بالیای میکنند و بر این باور هستند که با این کار، روستا متبرک ایجاد می

گردانی در مزینان و سایر مناطق ماند. الزم به ذکر است که آیین نخلمختلف مصون می

 ای ایران و به ویژه آیین سوگ سیاوش دارد؛ اینهای اسطورهایران پیوندی آشکار با آیین

خود  انخاطبمدو آیین چه از نظر فرم و شیوۀ اجرا و چه از نظر مفهوم و تأثیراتی که بر 

ترِ آیین سوگ واسطۀ قدمتِ افزونو به (51: 1388زاده، )رهبرنیا و زارعگذارند، شباهت دارند می

 .گردانی سخن گفتتوان از تأثیرگذاری سیاوشان بر نخلسیاوش، می

 سازی فضای داخل شهر و به یکاین تالشِ مّتکی بر باورهای اساطیری برای قدسی

ا دو شود. در برخی شهرهن رَویّه و رسومات محدود نمیمعنا متبرّک ساختن آن، به همی

ای نهکرد یاد شدۀ اوّل و دوم برای ممتاز ساختن فضای داخل شهر از بیرون، به گوروی

ساخت و هم یمیعنی هم حصاری نمادین شهر را از بیرون ممتاز  رفت؛هماهنگ به کار می

 گرفت.یشکل م وای ساختار شهر تعریف به یاری مناسکی اسطوره

بینی گاه اندیشه و جهانهای امروزی جلوهگاهگونه که ساخت و معماری سکونتهمان

های کهن نیز همین گونه است؛ طبق گاهمعماران آن است، در مورد شهرها و سکونت

ای که ساخته گاه تازهها هر سکونتتحقیقات میرچا الیاده، در نگاه باورمندان به اسطوره

ساخته شده از طریق های تازهگاهآوری سکونتبازآفرینی جهان است. تاب شود، به مثابۀمی

گاه شد؛ بنا بر تصور آیینی سازندگان شهر، ساختمان سکونتهای ویژه تضمین میآیین

گونه که آفرینش جهان از یک نقطۀ مرکزی آغاز شده، بنای هر شهر و مرکز عالم بود. همان

؛ به همین روی (350: 1394)الیاده، مرکز گسترش یابد گاه جدید باید پیرامون یک سکونت

کوشیدند این ساختند تا مرکز آن به بهترین شکل مشخص شود و میوار میشهرها را دایره

وار را با مرکز آفرینش جهان مرتبط سازند. در بسیاری از شهرهای کهن که گاه دایرهسکونت

گاه شهر بود. ترین جایایره، مقدّسباورهای اساطیری در آن جریان داشت، مرکز این د
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توان در ساخت شهر ترین مکان را میوار با مرکزیت مقدّسنمود کامل این شهرسازیِ دایره

ق.م نسبت  1250گران ساخت آن را به دوراونتاش مشاهده کرد که برخی پژوهش

ید آمده دهند. این شهر با حصاری دایره شکل، گردِ معبدی بلند و مرتفع در مرکزش پدمی

اند و معبد میانی ها کارکرد دفاعی نداشتهاست؛ حصارهای این شهر به گواه برخی پژوهش

گاه گاه خداوند و پرستشاین شهر، زیگورات چغازنبیل، به سانِ کوهستانی مرتفع، جای

شد. خود واژۀ زیگورات به معنی بلند و برافراشته بود می ابدی خداوندان قوم شناخته

اش ایو چغازنبیل با ساختار مربع شکل و حصار دایره (105: 1396ستجردی، )شمشادی و د

برای پرستش اینشوشیناک، خدای مقتدر عیالم بنا نهاده شده بود و ارتفاع و شکل سازۀ  

ای است که بنای معبد این زیگورات گواه آن است که برآمده از همان نظام ذهنی اسطوره

داند صعود به آسمان و پلکانی برای ارتباط با خدایان میرا به مثابۀ کوهی مقدّس، واسطۀ 

. این که مرکز جهان کوهستانی مقدّس است که در آن آسمان و زمین به هم (103)همان: 

های مختلف نمود دارد؛ به همین روی است که پیوندد، در باورهای اساطیری تمدّنمی

 کند:باره بیان میالیاده دراین

 جاست که آسمان و زمین بهستان مقّدس واقع است و در آن. در مرکز جهان کوه1

 پیوندند؛هم می

ه با گاه شاهان. هر معبد یا هر کاخ و با اتّساع معنی هر شهر مقدّس و هر اقامت2

 اند؛ کوهستان مقدّس همانند شده و بدین گونه به مقام مرکز ارتقا یافته

گذرد، جا میان از آنحور جههایی هستند که م. چون معبد یا شهر مقدّس مکان3

 شوندپس به نوبۀ خود نقطۀ اتصال آسمان و زمین و جهان زیرین )دوزخ( تلقی می

 (.351-352: 1394)الیاده، 

ی توان به روشننمود این نگرش را در ساخت همان شهر دوراونتاش که ذکرش رفت می

 دریافت. 

ا رمااني  هایاهگة تطبيق جایواسطبهممتاز کردن فضای قدسي شهر  -2-3

 های جغرافيایي مرتبط با شهربا پدیده اساريری

کند، باوری از جمله باورهای اساطیری که فضای درون شهر را از بیرون آن متمایز می

است. در کند، شهر در نقطۀ آغاز جهان واقع شدهای است که به باورمندانش القا میاسطوره

که باورمندان یک اسطوره، سازی فضا نیست بلدسیاین باور، تمرکز بر ساختار شهر برای ق

بوم های جغرافیایی درون و اطراف شهر و زیستای را با پدیدههای نمادین اسطورهگاهجای

کنند. ابهامی گاه خود حاکم میدهند و بدین شکل فضایی قدسی بر زیستخود تطبیق می
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وجود دارد، این امکان را به های اساطیری های نمادهای موجود در روایتکه در مصداق

بوم و شهر خود را احاطه شده در میانۀ داد که زیستهای اساطیری میباورمندان اندیشه

های اساطیری مقدّس بپندارند. در حقیقت این ابهام در نمادهای اساطیری، یک پدیده

کرد. د میبومِ باورمندان به اسطوره ایجابخشی به شهرها و زیستظرفیت نهفته برای تقدّس

ترین رود را رود اساطیری و ترین کوهِ نزدیک به شهر را کوهِ آرمانی، نزدیکآنان نزدیک

کردند و با این گمانه از پس هر بحران طبیعی یا انسانی شهر را همان شهر موعود فرض می

 آوری شهرها با اعتقاد و باوری اساطیریسان تابآمدند و بدینبا نگاهی امیدوارانه بر می

ای سازی و بازسازی شهر، ارج و اجری آیینی و اسطورهشد و هر گام برای بهتضمین می

 داشت.

هاای نماادین اسااريری، یرفيتاي بارای گاهابهام در مصادا  جای -2-3-1

 آوری شهرهاتاب

گوییم، منظور ما های نمادین اساطیری سخن میگاهگاه که از ابهام در جایآن

تواند نمودِ تقدّس باشد، اّما متون اساطیری ذکر شده است و می هایی است که درگاهجای

ای قطعی ها در جغرافیای جهان، هنوز به نتیجهگران در یافتن مصداق واقعی آنپژوهش

گاهی اند؛ این در حالی است که باورمندان به آن متون اساطیری، هر کدام جایدست نیافته

های گاههاست، به عنوان مصداق قطعی این جاینگاه آویژه را که اتفاقًا نزدیک سکونت

های نمادین در میان ما گاهدانند. یکی از مشهورترین این جایای مینمادین اسطوره

ای که در پهلوی هربرز و در فارسی ایرانیان، کوه هرائیتی است؛ این کوه نمادین اسطوره

به  اوستاجای آورده و در جایشود، نخستین کوهی است که از زمین سر برالبرز خوانده می

. (3 فقرۀ ،42 هات یسنا،) «ستاییممی را البرز کوه سر» :ساِن کوهی مقدّس ستوده شده است

گاه نمادین، فضایی قدسی ساخته و هر پدیدۀ در این نخستین بودن و تقدّس، از این جای

ِن تهران و مازندران و سازد. گرچه ما امروزه، رشته کوه میانِ استاپیوند با آن را متبرّک می

 رند که این کوه در متون کهن و حتاگران بر این باونامیم، برخی پژوهشگیالن را البرز می

با رشته کوه میان تهران و مازندران، قابل تطبیق  شاهنامهادب کالسیک فارسی، به ویژه 

اقع در و متون مشابه، از کوهِ و شاهنامههای حسین کریمان بر روی نیست. طبق پژوهش

البرز در شاهنامه بر »به البرز یاد نشده و  شاهنامهمیاِن طبرستان و ری و تهران در 

هایی در هند و بلخ و فارس و قفقاز اطالق یافته و نیز کوهِ البرز همان کوه قاف است و کوه

ها حاصلِ یک . این میزان تفاوت در مصداق(99: 1375)کریمان، « مرکز اصلی آن قفقاز است

ای در متون اساطیری ـ مِ سودمند در متن اساطیری است؛ در حقیقت این کوه به گونهابها
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های روی زمین قابل انطباق یک از کوهتنها با هیچنه»دینی زرتشتی تعریف شده است که 

. با این وجود (100)همان: « نمایدپذیر نمیکه تصور آن هم در کرۀ ارض امکاننیست بل

ای، همواره کوشیده است مصداقی عینی در جغرافیای روایت اسطوره انسانِ باورمند به آن

هاست که امروزه در گذاریپیرامون خود برای این کوه نمادین بیابد و حاصل آن همین نام

کنیم؛ از البرز در شمال های در پیوند با اوستا مشاهده میجغرافیای اطراف شهرها و تمّدن

ختر رشته کوه قفقاز و شمال فالت ایران، نیز البرزکوه در تهران گرفته تا کوه البروس در با

دّس را به حدود گاه نمادین مقاند این جایهای مختلف کوشیدهجهرم. مردم در سرزمین

آوری ای ـ آرمانی به سود تابجغرافیایی خود نسبت دهند و از حضور این مکان اسطوره

 های خود بهره برند. گاهسکونت

 و هابرداشت انامک که است نمادین چنانآن های آرمانی اساطیر،گاهجای توصیفات

 شمار به باز متنی مثابۀ کی، بههرمنوتی اصطالحبه و دارد وجود آن از های چندگانهتأویل

در هر  ها،آن بانمخاط و باورمندان که است شده سبب نمادها این پذیریتأویل. آیدمی

 از بخشی ار جغرافیایی خود باورهایشان، محدودۀ بر تکیه با بتوانند جغرافیایی محدودۀ

ستر ها فرصت و بدر پیوند با آن فضای قدسی تأویل کنند و این تأویل جغرافیایی محدودۀ

آوری سازی و بازسازی شهرها و واالیش تابمناسبی برای انگیزش درونی شهروندان به به

 هاست.گاهسکونت

 گيرینتيجه

های کهن با مسائل مختلف زندگی مدّنآیند رویارویی تای که برهای اسطورهروایت

های مختلف باشند. از این بخش بشر برای گذار از چالشتوانند الهاماند، هنوز میبوده

ها و الهام گاهآوری سکونتهای بشر باورمند به اسطوره، برای افزایش تابگذار، درک شیوره

رو بوده است. طبق ها هدف پژوهش پیشآوری شهرگرفتن از اساطیر برای افزایش تاب

 :گردندآوری شهرها مؤثر واقع میر تابدبا دو کارکرد،  هاهای این پژوهش اسطورهیافته

 هایروایت بر متّکی راهیهم و دلیهم انگیزش با شهرها آوریتاب افزایش .1 

 الگوهای ضمیر ناخودآگاه جمعی دارند؛ای که خود ریشه در کهناسطوره

 گریروایت با سانهم و سوهم شهرسازیِ بر تکیه با شهرها آوریتاب فزایشا .2

 .اسطوره

آورند که قدسی است و در آن زمان های اساطیری فضایی پدید میبر این اساس روایت

همگن نیست و امکان بازگشت جاودانه و تصور بازآفرینی و احیاِی شهرها در آن، بسیار در 

بخشد و از دیگر سو به ز سویی به شهرها هویّت میرس است؛ موضوعی که ادست
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شهروندان امید به تداوم حیات شهر و در صورت ویرانی، امید به بازسازی و احیای شهر. به 

ساختن  همین روی ساکنان شهرهای کهن با الگو گرفتن از اساطیرشان و به هدف قدسی

 کردند:ن متمایز میهای خود را از بیروگاهفضای شهر، به سه شکل، فضای سکونت

 کند؛می ممتاز بیرون از را درونی مقدّس فضای که نمادین حصارهایی ساخت .1

 گاهسکونت درونی مقّدس فضای شدن ممتاز موجب که هاییآیین و مناسک .2

 شد؛می

 اساطیری با ـ آرمانی هایگاهجای تطبیق واسطۀبه شهر قدسی فضای کردن ممتاز .3

 شهر. با مرتبط یجغرافیای هایپدیده

کهن مشهود است و البته  هایگاهبرخی سکونت در مختلف هایگونه به یافتره سه این

 ها مشاهده کرد.هایی میان آنپوشانیتوان همدر بسیاری موارد می

ها پس از بحران، های انسانی و نجات آنگاهدر حقیقت برای حفاظت از شهرها و زیست

یوند پکارهایی برای ایجاد د به فکر راههای اقتصادی اتکا کرد؛ بایتوان تنها به سازوکارنمی

ر طی شر دروانی میان ساکنان یک شهر با آن شهر بود. برای دست یافتن به همین هدف، ب

ّتکی ها، مدنیت و شهرنشینی را بر باورهای خویش، به ویژه باورهای اساطیری، مهزاره

های در ستیم که پدیدهکهن شاهد آن ه روی در برخی شهرهایساخته است؛ به همین

 هایی برگرفته از نمادهای اساطیری دارند.ها نامپیوند با آن

قدّس گاهش، جزئی از منطقۀ مالف( بشر باورمند به اساطیر، با این گمانه که سکونت

های نمادین های جغرافیایی پیرامونش را متناسب با ناماساطیری است، نام پدیده

 است.ای برگزیدهورههای اسطروایت

شده یها موجب ایجاد یک امیدِ برآمده از باور در روانِ انسان مب( گزینش این نام

مند، بشر است؛ در حقیقت ویرانی همواره در کمین شهرها بوده و بدون امیدی قدرت

ه نجات ای برای بازسازی شهرهای ویران نداشته است. امیدی که برآمده از باور بانگیزه

 ای آرمانی بوده است.ی در منطقهنهای

های ساخته و روایتهای در پیوند با شهر، ساکنان را دوستدار آن میپ( تقدّس پدیده

یان مهای طبیعی آن شهر است، یک پیوند ژرف برآمده از نمادهایی که نامشان بر پدیده

ر را به مثابۀ واسطۀ آن شهکه به کرده؛ پیوندیگاه ایجاد میجای آن سکونتساکنان و جای

 ساخته است.بخشی از هویّت مردم می

تری به تردید گرایش افزونانگارند، بیت( مردمی که شهر را بخشی از هویّت خویش می

 بوم آن دارند.بانی از زیستحفاظت از آن و نگاه
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فظ حهزارسالۀ گذشتگان برای  ث( این مدنیت مّتکی بر اساطیر، ثمرۀ تجربۀ چند

ورت صه است. امروزه نیز برای ترغیب مردم به حفاظت از شهر و در حیات شهرها بود

های توان از ظرفیتدیدن آن، انگیزه و امیدبخشی ساکنان به بازسازی شهر، میآسیب

ان توان ساکنوری هرچه بهتر از این ظرفیت، میروایی و نمادین اساطیر بهره برد؛ برای بهره

بی ها و آثار اداستاندساطیری در پیوند با شهر و نیز های اهر منطقه را با اساطیر و روایت

ای در تردهظرفیت گس شاهنامهمرتبط با آن شهر آشنا  کرد. آثار حماسی فارسی و به ویژه 

 ا روایتیکارگیری با این هدف دارند. مردمی که شهر و بستر جغرافیایی آن را براستای به

کنند بوم، احساس پیوند و یگانگی میزیستدهند، با آن شهر و ادبی به ذهن خویش راه می

ن ای دوچنداکنند که در صورت بروز فجایع، با انگیزهو نه تنها از آسیب به آن خودداری می

نی برای سازی آن شهر، بهرۀ اقتصادی چندااگر باز کنند؛ حتاکاری میبازسازی آن هم برای

 ها نداشته باشد.آن
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