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 ایران معاصر معماری

 مدتكوتاه معماری -مدتكوتاه جامعه
 

*منوچهر معظمی

 دكترای معماری، عضو هيأت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی

 چکیده :

كه  "انباشت تجربه تاریخي" به  ،ایراني هفرهنگ و جامع هدر حوز نظرانگروهي از صاحب

ای نيز بر این اعتقادند كه در تقابل با انباشت پيوستگي تاریخي است، معتقدند و عده ایده خود، ثمره

های قبل هستيم؛ نظریه و تكرار تجربه "گسست تاریخي " تجربه تاریخي، ما در ایران دچار 

بررسي فرهنگ، شخصيت و خلقيات ، ماحصل همين تفكر است كه بر آمده از "مدتجامعه كوتاه"

مدت، جامعه در فاصله دو دوره كوتاه ، ایرانيان در تاریخ است. بر اساس نظریه جامعه كوتاه

مدت به های كوتاهای از دورهتغييرات اساسي به خود دیده و به این ترتيب تاریخ آن بدل به رشته

 هم پيوسته شده است.
فضای معماری و مأمني و شهری دیگر، سراسر تاریخ یافتن به وجوی ناتمام برای دستجست

ایرانيان در فرایند تحول مدنيت، همواره ها ساخته است. سرزمين ایران را آكنده از اميدها و بيم

ليكن بحران از  اند؛روشن بوده ياند و در پي ساختن فضا و مأمني با افقرو داشتههایي را پيشآرمان

در آن سوی دنيا اتفاقي روی داده كه حاصل آن شهری بهتر و  زماني آغاز شد كه خبر آوردند

ای برتر برای مردم است و جامعه برای دستيابي به آن رؤیاهایي را به ویژه در دوره معاصر زندگي

است. این امر در دوره پهلوی با جاذبه شهرنشيني و مهاجرت، جامعه را با در سر پرورانيده 

مواجه ساخت. اقدامات حكومت پهلوی در اصالحات اقتصادی و  واژگوني رؤیاها و بحران مدنيت

بعضاً تأثيرات مستقيمي بر كالبد و شاكله معماری شهرها و روستاها گذارد، ليكن  اجتماعي جامعه،

ترین تأثير آن، تغيير نگرش و تغيير در رؤیاهای جامعه ایراني نسبت به گذشته ترین و عميقعمده

ایراني، او را گرفتار كشمكش حيات دروني و بيروني خود ساخته و خود بود. رؤیابيني مخاطب 

تحقق نيافتن رؤیاهایش در جهان پيرامون، باعث بروز گسستي منفعالنه در وی گردیده كه این 

 گسست، ایجاد تنش دروني را در مخاطب ایراني معاصر، سبب شده است.
ترین مظهر ، مهمیک زبان بياني( همثاب)یا به  "زبان"نيز كه بعد از  "معماری"در چنين شرایطي، 

گردیده  های فرهنگي، دستخوش تحول و بحران، متأثر از بحراناست "ظرف زندگي"فرهنگ و 

شود در آثار معماران دیده ميزدگي!( )كثرتگرایي زدگي، عدم قطعيت و كثرتاست. نوعي هيجان

تک افراد، نگاه ده است. به تعداد تکسازی واگذار شسازی و سرِهمساختمانبه  و جایگاه معماری،

ای كه حرف ساخت، وجود دارد به گونهو خواست برای  برای سنجش ، سليقهبه معماری، معيار 

 است. "متفاوت بودن" اول در معماری معاصر،
تهران، مملو از ویژه شهرهایي چون عرصه معماری و صحنه شهرهای معاصر ایران و به

-آور و متفاوت با قبل و متفاوت با دیگران است. حاكميت تفكر كوتاهای شگفتهای توسعهطرح

آید گری، موضوعي ثابت است كه هر روز به رنگي نو در ميهای رؤیابيني و توسعهمدت با ویژگي
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ی در مفهوم وساز، معمارو در عين پایان یافتن، تولدی نو خواهد داشت. در نوع جدید ساخت

 شود؛ از ، مطرح مي"بستر مدنيت"و نه  "انبار كاال"، و شهر در حُكم "مكان زندگي"و نه  "كاال"

 است.  "معماری كلنگي "همين روی، معماری ایران، در معرض تبدیل شدن به 

قابل رؤیت و اشاره بوده است، ليكن  مدتایران، در كوتاه های اميد در معماریبارقه اگر چه

 دراز مدت ناپذیری آینده، نگاهيبينيو پيش العادهذهني فوق شخصيت و خُلق مردمان ایراني، ناامني

نداده و  ي( رخصتظرف كالبدی زندگ ه)به مثابو رؤیایي درازمدت برای معماری و شهر  زندگي به

مدت، معماری، قوام در تفكر كوتاهمعماری معاصر داده است.  هاعتبار به كيفيت بهينبي ماهيتي

 گيرد و هر لحظه آماده توليد شكلكي جدیدتر است.یابد و شكل ثابتي به خود نميمناسبي نمي

رؤیاهای جامعه  ریشه اصلي وضعيت آشفته كنوني معماری در ایران، آشفتگي حاكم بر اذهان و

در های فرهنگي( )گيجيهای فرهنگي گشتگيها و گمایراني و نسيان دانایي فرهنگي و نيز گسست

بودن، ماهيت و ویژگي بارز آن است و سرعت،  "مدتكوتاه"ای كه جامعه ایراني است. جامعه

ام جامعه، اثرات ها در تعميق و تشدید تحوالت و بر رؤیابيني مدام و ناتمحجم و فرایند دگرگوني

  زا بوده است.ای كه در دوره معاصر، بحرانگونهاساسي داشته و دارد به

 

 واژگان کلیدی:

گسست  ت،يبحران مدن ،يمدت، آشفتگكوتاه یمدت، معماركوتاه همعماری معاصر ایران، جامع 

 ي.فرهنگ
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 مقدمـه .1

در این مقاله با كنكاش گردد؛ امروزه تعابير متعددی از وضعيت معماری معاصر ایران، نقل مي

جوی مباحث فرهنگي جامعه ایران، به تأثيرپذیری معماری امروز ایران ودر مسائل یاد شده و جست

شود؛ هدف از این های موجود در فرهنگ معاصر پرداخته ميهای اساسي جامعه و چالشاز ویژگي

ابي اجتماعي و فرهنگي معماری امروز یمقاله، تبيين تعامل جامعه و معماری و یا به عبارتي ریشه

ای از است. این كار با مروری كلي بر تحوالت معماری ایران در دوره معاصر و پرداختن به گزیده

 پذیرد. ها در حوزه جامعه و فرهنگ، صورت ميها و اندیشهدیدگاه

گروه اول شامل . شودميبندی در سه گروه عمده تقسيم این مقالهمنابع مورد استفاده در تدوین 

اند و از های خام مربوط به معماری معاصر نگاشته شدهاطالعات و داده همنابعي است كه در حوز

گروه استفاده شده است. ها برای تنظيم و تدقيق اطالعات مورد نياز در دانش معماری معاصر آن

بسيار مفيد و مؤثر باشند. اند حاضر توانسته مقالهدر تدوین ادبيات شود كه دوم منابعي را شامل مي

قرار دارد. گروه سوم  منابعيبسيار تحت تأثير چنين  مقالهشده در این كلمات و دستور زبان استفاده

 ،به صورت ضمني شامل منابعي است كه هر چند به طور مستقيم با معماری معاصر ارتباط ندارند،

 رسانند.یاری مي فرهنگي معماری معاصر ایرانهای ریشهو را در تحليل وقایع  ماو نگاه توانمندی 

 

 بیان وجود آشفتگی در معماری معاصر ایران
كنيم، بيشتر آنها را در آشفتگي و وقتي به معماری موجود در شهرهای گوناگون كشور نظر مي

و اند باید نتيجه بگيریم همه به یک بيماری دچار شدهبينيم، آیا جز این است كه ميشبيه به هم مي

بينيم عالئم یک مشكل و بيماری واحد است؟ این بيماری ریشه آنچه در این مشاهده و معاینه مي

چه ویكم انداخت و همه آندر كجا دارد؟ آیا تقصير را باید به گردن جهاني شدن و قرن بيست

ت و انتقال، سرعدهد را اثرات طبيعي این عصر دانست؟ افزایش جمعيت، سرعت نقل داده و ميرخ

زندگي، و...، كداميک رشد فناوری، پيچيده شدن مناسبات اقتصادی، تغييرات گسترده و عميق شكل

 علت چنين نابساماني در معماری امروز ایران گشته است؟

ها و شناخت ای، عدم توجه به اصالتفقدان دانش، نداشتن اعتقاد حرفه»برخي بر این نظرند كه 

های ارجمند سرزمين، و بسياری مسائل رمت و اصالت ریشهناكافي از فرهنگ، نادیده گرفتن ح

( 4، 1831)دیبا « اند.ِدیگر از این دست، در كنار یكدیگر این بحران و نابساماني را موجب گردیده

دهنده تشتت فرهنگي جامعه نظران، وضعيت موجود معماری كشور را نشانگروهي از صاحب

دهنده گسيختگي و عدم انسجام فرهنگي با یكدیگر را، نشان هادانند. ایشان عدم تشابه ساختمانمي

 دانند. مي

آید. این آشفتگي در معماری های فرهنگي در معماری سخن به ميان ميدر این ميان از آشفتگي

های فقدان تجلي فرهنگ متعالي ایراني در معماری،  چگونه به چه معناست و عوارض و جلوه

 است؟ 
 «ناميم؟مي« آشفتگي»كه به غلط،  «تنوع و كثرت خالقانه 
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  واحد؟ های مختلف بناها در شهر، و عدم تبعيتشان از الگو یا نظاميها و قيافهبروز جلوه 
 شان؟كاهش كيفيت مناسب بناها و كاهش طول عمر و پایداری 
  برای مالكيت و سودآوری در موضوع ساختمان وجود هيجان و شتابي كه در ذهن مردم

 دارد؟
 ؟وساز كالبدیبخشي به معماری و ساختاز حدّ در تنوع یافتن بيشسرعت 

خواست و چيزی كه مشتری كرد، مشتری همان را ميدر گذشته اگر معمار كاری مي»

دند و همدیگر را از بين شها در كنار هم ساخته ميآفرید[. خانهفهميد ]و ميخواست، معمار ميمي

اما  (43، 1833)اكرمي  « آوردند.بردند بلكه مكمل هم بودند و یک بافت همگن به وجود مينمي

كنيم و امری كه ما به عنوان معماری شهری یا منفرد زمان حال، پيوسته از آن انتقاد مي»امروز 

ند كه متعلق به این مرز و بوم نيست، نتيجه ذاتي سليقه جمعيِ مردم زمان ماست گروهي بر این باور

( در معماری معاصر، 44، 1831)حبيبي « كه سازنده جریان حركتي معماری امروز شده است.

( و مالک تأیيد و تشویق معمار، خلق اثری 1834زند )حجت متفاوت بودن حرف اول را مي

 متفاوت است. 

هویت "، با داشتن "تفاوت"و اصالت دادن به  "1ناهماهنگي"مشعوف شدن از بدیهي است كه 

نظمي و آشوب كه آورد. بينظمي و آشوب را به ارمغان ميگيرد و بي، در تضاد قرار مي"پایدار

نظران، عرصه شهرهای معاصر را آكنده، حاكي از در هم ریختن بسياری از زعم بسياری از صاحببه

شده و های ارزشيِ خاص، نظم تلقي ميهای مبتني بر دستگاهر اساس انگارهمفاهيمي است كه ب

 نظمي نباشد و خود حاكي از نظمي دیگر باشد. طبعاً ممكن است از دیدگاه دیگران بي

بدل شده است. تحوالت معماری  گوني شكل بناها و هزارچهره بودن شهر، به روزشمارگونه

هایي را مبتال به بيماریت حال حاضر معماری ایران، آن نظران با اشاره به وضعيبرخي صاحب

بایست ریشه آن را در عرصه فرهنگ، جستجو و شناسایي ای عمومي كه ميدانند. بيماریمي پيچيده

ترین بيماری جامعه ایراني را، نسيان دانایي فرهنگ زیست در سرزمين ایران و كرد. ایشان مهم

های مختلف های گوناگون و از جنبهاطراف در مقياس تشخيص نادرست نسبت خود با محيط

 2شمرند.برمي

 

 فرهنگ، شخصیت و خلقیات ایرانیان در تاریخ .2
با تمركز بر شخصيت جمعي اجتماع )جامعه( ایراني و نيز شخصيت و خُلق فردی مردمان 

های ا حلقهفرهنگ ایراني ب»آید. تری از جامعه و فرهنگ ایراني، به دست ميایراني، شناخت روشن

های فرهنگوبيش مشترک و احساس تعلق به یک ميراث فرهنگي مشترک، خردهپيوند دهنده كم

هم پيوند داده است. این فرهنگ كلي، در ایراني را در مجموعه مشترک و هميشه فراگير ایراني به

های ه و حلقههای اقليمي متفاوت، پيوسته شناور و در جریان بودها و موقعيتفرهنگهمه این خرده

 (.96، 1834اجالل  )صنيع« ها را فراهم ساخته استاتصال و همبستگي آن
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اگر چه زندگي ایراني، عناصر دیگری نيز دارد، شعر، اسطوره و افسانه، عرفان و دین، بخش 

دهند. در ميان ایرانيان و در شكل دادن به آرای آنان، بزرگي از زندگي روزمره را تشكيل مي

ای كه دارد. برای یک ایراني متعارف، احتمال پذیرفتن نكته "عقل"ایگاهي واالتر از ، ج"احساس"

العاده و ماورای منطق توجيه شده باشد، بيشتر است، تا پذیرفتن با داستان، شعر یا استداللي فوق

 8استداللي منطقي یا شواهد عيني.

 

 . شخصیت اجتماع ایرانی1. 2
، "هاها با پيروزیجبران شكست"تمركز بر سه موضوع شود تا با در این بخش سعي مي

، شخصيت جامعه ایراني مورد مداقّه "متكي بودن به اتفاق"و  "فضای نا آرام و پرتالطم جامعه"

 قرار گيرد.

o ها )فتح فرهنگی(ها با پیروزیجبران شکست 
فرهنگي، علمي های سياسي و مذهبي دوران تاریخي خود را با فتح ملت ایران همواره شكست»

و با ادبيات ویژه خود جبران نموده است. ذهن سازنده و خالق ایراني سبب توسعه تمدن ایران به 

 ها را تحت نفوذ و تأثيردرون اقوام مهاجم در داخل و خارج از مرزهای سياسي شده و همواره آن

 4پروفسور تالبوت رایس(. دكتر مجتهدزاده به نقل از  17،  1834اجالل )صنيع« خود قرار داده است

در زمينه فرهنگي، پيروزی اعراب مسلمان بر ایران، »درباره هویت فرهنگي ایران آورده است: 

، 1839)مجتهدزاده  « شبه از ميان برداشت.شد یکمدت بود؛ چرا كه فرهنگ كهن ایران را نميكوتاه

رهنگي و علمي جبران كرد؛ روی، ملت ایران شكست سياسي و دیني خود را با فتح فاز این( »129

های بكر ایرانيان و اجتهاد و نظر آنان در حتي بسياری از مذاهب و فرق دیني اسالم، مخلوق اندیشه

( بدین سبب، هنرهای ایراني، 97، 1834اجالل )صنيع« اعتقادات و فروع دین اسالم بوده است.

 ای یابد.ایي تازهفرهنگ ایراني، همه و همه بر جای ماند تا در خدمت اسالم شكوف

در دوران بعد از اسالم، رهایي طبقاتي و جوششي كه »گوید: باره ميندوشن در ایندكتر اسالمي

در جامعه پدید آمد، فرهنگ را به حركت آورد. چون سيادت سياسي كشور به عنوان ابرقدرت شرق 

استعداد نيروی ایراني در از ميان رفته بود، این فكر پيدا شد كه سيادت فرهنگي جانشين آن گردد و 

ها قرار گرفت. در تمام یک سپر دفاعي در برابر تازیان و سپس ترک ،این مسير به كار افتاد. فرهنگ

تر از رو بيشدفاعي خود را حفظ كرده است. از این راین مدت فرهنگ ایران این ماهيت سپ

برای آن  ،ير گفتار و شعر افتادمنشأ گرفته است تا از كنش. این كه ایراني آن همه در مس "واكنش"

بود كه خود را در پناه زبان نگاه دارد و عرفان ایران نيز كه به آن درجه از رشد رسيده، همين نقش 

كشور ناشي شده است.  يدفاعي را داشته است. نيرومندی فرهنگ كالمي ایران از ضعف سياس

، 1839ندوشن )اسالمي.« افتاده استدرتي به زیر قایراني هرگز نتوانسته است فراموش كند كه ابر

اسالم شيعي در تجدید حيات ایراني در دوران پس از اسالم تأثير بسياری داشته است. ( »69

شان داشت با آغوش باز های فرهنگي و سنتيایرانيان، تشيع را كه هماهنگي بيشتری را با ارزش
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)مجتهدزاده « و در سایه حمایتش كوشيدند هویت فرهنگي و سياسي خود را تجدید كنند. 4پذیرفتند

1839 ،133) 

o فضای ناآرام و پرتالطم جامعه 
های شخصيتي جامعه ایراني در طول تاریخ، فضای ناآرام و پرتالطم بوده كه یكي از ویژگي

های بيروني و نيز تاخت و تاز بودن اقوام و قدرت خود برآمده از علل مختلف از جمله، در مسير

ها و یا ها، دگرگونيها، شورشهای داخلي بوده و همين امر، درگيریخودكامگي حكومت

كرد های مختلف به همراه داشته است. جامعه دقيقاً به این دليل شورش ميهایي را در دورهانقالب

جا كه هيچ حق مستقل و ذاتي نداشتند، هيچ دم از آنتوان گفت، مركه اساساً منكر حكومت بود. مي

دانست و جامعه معموالً سلطه حكومت را مشروع نمي»پذیرفتند. مسئوليت مستقل و ذاتي را نمي

و نه تسليم  -كرد. همكاری داوطلبانه جامعه با حكومتبنابراین حكومت را نيرویي بيگانه تلقي مي

، 1836كاتوزیان )همایون« در تاریخ ایران پيش آمده است. به ندرت -اجباری یكي در برابر دیگری

48) 

كه جانشين دنبال سرنگوني حاكم و حكومت فعلي بودند، تا اینها در ایران، بيشتر بهانقالب»

كه بخواهند نظام حكومت استبدادی را كه تا قرن مناسبي برای آن پيدا كنند؛ تا چه رسد به آن

شد، بر كنار كنند. ]...[ ایرانيان تقریباً هميشه در ناپذیر تلقي ميجتنابنوزدهم طبيعي و در نتيجه، ا

بردند اما تقریباً! هميشه، با دیدن تغيير، سرخورده به سرمي -هر چه تندتر بهتر –آرزو و اميد تغيير

دیدند. ]بدین سبب[ تركيب شدند؛ دست كم به این دليل كه تغيير را مطابق ميل خود نميمي

گرایانه در زندگي گرایانه درباره زندگي عمومي، و روشي بسيار عملدیدگاهي بسيار آرمان"

های دیگر یافت های ایرانيان است كه بعيد است در ميان بسياری از ملتویژگي، یكي از "خصوصي

 )همان(.« شود.

o اتفاق»بینی بودن آینده و متکی بودن به غیرقابل پیش» 
های جامعه، این ذهنيت را برای بسياری ها و ناآراميدليل تالطمبيني بودن آینده، بهغيرقابل پيش

حس »زندگي اجتماعي در ایران به "، ایجاد نموده است كه نظرانشناسان و صاحباز جامعه

، 1831)ميرزایي و رحماني  "بستگي دارد و در نهایت نيز به ارادة دلخواه و ميل شاهي« تصادف

هایي كه پای ویژه در حيطهقاعدگي در زندگي عمومي اجتماعي ایران، به(. به نسبت همين بي12

( بر امور حاكم 471، 1812)شاردن  "دان نظم و ترتيبفق"قدرت و ثروت در ميان است، نوعي 

است. در نتيجه، در جامعه ایراني، قواعد ضمني متقابالً پذیرفته شده، جایگاه اندكي دارد، چرا كه 

در نظام سياسي و اجتماعي ایران، فرد با »این ملک، سرزمين نفوذ شخص است نه نهاد؛ چون 

لذا مناسبات شخصي تا به امروز، فراتر از هرگونه رابطه ها سروكار دارد، نه با نهادها. شخصيت

(. به عبارت دیگر، هر چند قواعدی ضمني وجود دارد، 87، 1811)فولر « رسمي یا نهادی شده است

 9و مناسبات شخصي است. "شخص"ها تابع اما همه آن
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 . شخصیت و خلق فرد ایرانی2. 2
ضعيف عناصر فرهنگي و شخصيتي زیر بستگي آینده فرهنگ و تمدن ایراني نيز به تقویت یا ت

دارد. تداوم پذیرش فرهنگ ایراني، تنها در صورتي در مرزهای مجازی ایران موفق خواهد بود كه ما 

عمالً به عوامل همبستگي فرهنگ و تمدن ایراني خود احترام گذاشته و روابط داخلي و خارجي 

های شخصيت و خُلق مردمان توان ویژگييخود را بر این اساس تنظيم نمایيم. موارد زیر را م

 ایراني دانست:

o گراییشخص

ها پيش، بخشي از روانشناسي اجتماعي ای تاریخي است كه از قرنگرایي ایراني، پدیدهشخص

( 41، 1836كاتوزیان گذارد. )همایونایراني بوده و بر ایرانيان، چه متجدد باشند و چه سنتي، اثر مي

گرایانه جامعه ایراني در نظر گرفت؛ زیرا این ویژگي دو باید در تحليل واقعگرایي عميق را شخص

آورد و در رفتار او منعكس العاده نيرومند را در فرد به وجود ميرویه دارد و دو احساس فوق

كند. یكي احساس امنيت و محافظت در محيط آشنای طایفه و خانواده، و دیگری احساس ناامني مي

گرایي ایرانيان تر. این رویه شخصيرون آن محيط، در ميان بيگانگان و جامعه بزرگپذیری بو آسيب

ها تفاوت دارد و غالباً با توان دید؛ تقریباً هر ساختماني با دیگر ساختمانرا در معماری شهری مي

گرایي، ممكن است صاحب یا خریدار، هر ساختماني، دليل همين شخصها ناهماهنگ است. بهآن

 بداند و آن را خراب كند. "كلنگي"ساز را و چه تازه سازنهچه كه

o پنهان داشتن عقاید واقعی

ای از روانشناسي اجتماعي ایرانيان، كه به ندرت از دید ناظران خارجي پنهان مانده، رواج جنبه»

است؛ به معنای پنهان داشتن عقاید واقعي شخصي، دیني یا جز آن، )در صورت لزوم( و در  "تقيه"

شرایط بسيار دشوار، حتي به آرایي كه شخص واقعاً به آن معتقد نيست. این ویژگي معموالً یكي از 

 "محصول ناامني اجتماعي و تاریخي"تری دارد و شود، اما ریشه عميقعناصر مذهب شيعه تلقي مي

ر است و در درجه اول در اثر ماهيت استبدادی حكومت و جامعه ایراني به وجود آمده و در اث

 (49، 1836كاتوزیان همایون«)های فراوان خارجي، تقویت شده است.حمله

اما تقيه ایراني روی دیگری نيز دارد. ایرانيان آنگاه كه تصميم بگيرند، احساسات خود را علناً و 

كنند. یک ایراني متعارف معموالً، چه در فكر و چه در عمل، موضع محكمي دارد. به قوت ابراز مي

معنای پذیرش موضع ميانه و نه به معنای تحمل وضعيتي نامطلوب، معموالً تخلف از به  "سازش"

دهند به شود. بنابراین هنگام درگيری رو در رو ایرانيان معموالً ترجيح مياصول و تسليم تلقي مي

جای سازش، خطر شكست كامل را بپذیرند. هنگامي كه ایرانيان در را به روی احساساتشان 

د است به آساني بتوان رضایتشان را به دست آورد، حتي اگر احتمال آن باشد كه در بگشایند، بعي

 روی و اعتدال از خصایص بارز ایرانيان نيست.نهایت، بازنده باشند، نه برنده؛ چرا كه ميانه

o دلی فناناپذیر ایرانی(سکون و نبوغ بقا )زنده
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نظران معتقدند كه ایرانيان بيش از هر ملتي، بسيار اهل تقليد هستند؛ تقليدی بسياری از صاحب

(. تجربه تاریخي ایرانيان 91، 1831دهد )ميرزایي و رحماني كه عموماً، ابداعي نيز در آن رخ نمي

العادة تاریخ و تمدن استمرار خارق»مبتال كرده است.  "عميق فرهنگي 1شيزوفرني"نوعي آنان را به

پيچيده ایران، این كشور را به یک تجربه ملي چند وجهي و بغرنج و ميراثي از یک فرهنگ ملي و 

پيچيده مجهز كرده است. فرهنگ ایران از یک طرف، محصول احساس ذاتي ناشي از تمدن غني و 

گيری ناشي از زیردستي و فقدان امنيت و از طرف دیگر، احساس خردهامپراطوری با شكوه گذشته، 

تر ( این نكته دليل ضمني سردرگمي بيش6و 17، 1811)فولر « هاست.ناشي از شكست

 نویسان در فهم فرهنگ ایراني است.سفرنامه

o گرایی و تقدیرگراییگذشته 

گرایي این است كه ایراني تاریخ ایراني هميشه به تاریخ گذشته نظر دارد، اما نكته مهم در این

داند و تاریخ سایر نقاط بيش از همه، صرفاً به تاریخ كشور خودش نظر دارد و آن را جالب مي

ای كه از شكوه گرایي به همراه خاطرهاهميت است. این وضعيت گذشتهمعني و بيجهان برای او بي

ها عقيده دارند ان ایجاد كرده است. ایرانيباستاني در ذهن ایرانيان است، نوعي غرور عميق را در آن

رو نسبت به دنيای اطراف خود نوعي ترند. از اینكه از كليه همسایگان یا دشمنان خود تيزهوش

احساس نخوت ذاتي و نسبت به برتری فرهنگ خود اطمينان دارند و این احساس برتری، ایرانيان 

 رساند.را به مرز غرور مي

كاری شدید ایرانيان سبب شده است كه آنان و نپذیرفتن تغيير و محافظهنگاه معطوف به گذشته 

دليل سر كردن با سبک گذشته را بر هرگونه عنصر جدید و متحول ترجيح دهند و از سوی دیگر، به

ریزی برای آینده، ایراني هميشه در فضایي از ابهام در روح خویش، صبر و مفهومي برنامهبي

شود و بر این باور است كه دچار مي 3رو هميشه به نوعي تقدیرگرایياز اینپذیرد. شكيبایي را مي

ها را به مناصب بلند یا به حضيض هاست كه آندهد و تقدیر آدمرخ مي "آنچه كه مكتوب است"

گونه است كه مورد تأكيد دین است و باعث پویایي و رساند. این تقدیرگرایي نه از آنذلت مي

 دنبال دارد.انگيزگي را به، بلكه از آن نوع است كه رخوت و سستي و بيشودتالش و اميد مي

تر به تفكر و تأمل مجرّد عملي داشته است و كم هفرهنگ ایران پيش از اسالم بيشتر جنب»

عملي فرهنگ ضعيف شد و تفكر مجرد و  هپرداخته، ولي در دوران بعد از اسالم برعكس جنبمي

 (64، 1839ندوشن )اسالمي.« آثار مهمي در شعر و عرفان پدید آمد ،آن گری غلبه كرد و بر اثرلخيا

 

o نگریتفریط، و فقدان آینده -افراط 

بخش در حيات بيروني و افراط و تفریط دائمي ایراني او را در فقدان دائمي اطمينان آرامش

گر را باز توليد طور متقابل، همدیعبارت دیگر، رفتار و محيط او بهدهد. بهاش قرار مياجتماعي

مفهوم باشد، در (. وقتي آینده برای تالش و فعاليت بي11، 1831كنند )ميرزایي و رحماني  مي

)پوالک « هر كس به فكر امروز خویش است و از فردایش غافل»ثبات ایراني فضای ناامن و بي

مدتاهكوت معماری -مدتكوتاه جامعه:  ایران معاصر معماری
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ئماً به دنبال دا»( و 187، 1896)جكسن « بند سود خویشپای»( و 178، 1812؛ شاردن 171، 1893

رو فرد ایراني مجبور است با سماجت و زیركي، به هر (. از این48، 1893)انه  « نفع خویش است

 (.18، 1899قيمتي به سود خود برسد )بارنز 

 

 تاریخی در ایران هپیوستگی تجرب ههای مختلف درباردیدگاه .3

انداز فرهنگي ایران، درباره چشمپردازان اجتماعي نگاران و نظریههای تاریخدر ميان اندیشه

ای كلي، مجموع بندیتوان در دستهها، ميهای متعدد و متفاوتي وجود دارد كه با دقت در آندیدگاه

دیدگاه "، و دیگری، "ایده پيوست یا پيوستگي تاریخي"ها را به دو دسته، تفكيک نمود. یكي آن

 ."گسست یا انقطاع تاریخي

 

 تاریخی گیپیوست هاید هثمر ،تاریخی هانباشت تجرب. 1. 3

پيوستگي و تداوم یا استمرار تاریخ و فرهنگ  هپردازان اجتماعي از ایدبرخي از مورخان و نظریه

جامعه و »پردازان، به اعتقاد این نظریه كنند.ایراني در تمام طول چند هزار سال گذشته حمایت مي

 هو ابدی دارد و در تمام طول تاریخ چندهزار سال انسان ایراني، روحي واحد و ذاتي منسجم و ازلي

صورت اسكلت یا های سياسي بهایران، مشتركاتي فرهنگي وجود دارد كه در تمام فراز و نشيب

 (44، 1867 )فاضلي.« هویت فرهنگي ایراني تداوم یافته است

كنيم؛ شته مينوعي تجارب گذشته تاریخي خود را متراكم و انبابا توجه به این دیدگاه، ما به

نوعي همواره در مسيری تكاملي و به ،گسست تاریخي هخالف دیدگاه طرفداران اید یعني بر

ترین شارحان این دیدگاه كوب یكي از برجستهایم. عبدالحسين زرینای تاریخي واقع شدهتوسعه

پيوستگي و تداوم هویت تاریخي و  ههای اخير از ایدتاریخي است. بسياری از مورخان در دهه

اند. این مورخان بر این باورند كه حتي ظهور اسالم در ایران نيز فرهنگي ایرانيان حمایت كرده

تنها در زمينه دین، بلكه در زمينه و نهگسست تاریخي در هویت فرهنگي ایرانيان به وجود نياورد 

دارد كه ایرانيان  ها نيز این عقيده وجودوریها، هنرها و فناها، علوم، فلسفهشيوه زندگي، دانش

اسالمي ایران تداوم ه توانستند پس از ورود اسالم، بخش عظيمي از تمدن سازماني را در بافت جامع

 (44، 1867 )فاضلي. ببخشند

مغول در قرن هشتم نيز نتوانست گسست تاریخي در  هاین اندیشمندان معتقدند كه حتي حمل

ها توانستند یرانيا»گویند: و بر اساس همين باور است كه مي ؛ایجاد كندفرهنگ و هویت ایراني 

ها را به تدریج ادب، تربيت و مدنيت بياموزند و روح عرفان ایراني در شخصيت مغول

زدگي، ایرانيان تدریج پس از یک دوره ویراني و فاجعهبه دادند؛مسلک مغوالن رسوخ وحشي

گر و استيالی ویران در نهایت، هجوم و ؛و توانمند كنند خود را بازسازی انستند مجدداًوت

بلكه بالعكس موجب ایراني  ،ایران نشد همدت مغوالن در ایران، باعث مغولي شدن جامعطوالني

 (44، 1867 )فاضلي.« شدن قوم مغول شد
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كه بيش از آن ،های اخير نيز این دیدگاه وجود دارد كه گسترش تمدن مدرن در ایراندر دوره

ساز یک نوع تاریخي فرهنگي در جامعه و تمدن ایران ایجاد كند، زمينه هجانبیک گسست همه

بوده است. طرفداران تجدد بومي از قبيل عباس ميالني، محمد توكلي و ترقي و  "تجدد بومي"

كه ایران گرچه در دوران مدرن و تجدد، تحوالت فرهنگي  ندكناین استدالل را بيان مي فاضلي،

ا تاریخي یفرهنگي  هاما این تحوالت به معنای منسوخ شدن كامل گذشت ،گيری داشته استچشم

های طوالني و شكاف نشيب گرچه فراز و ،انداز تمدني و تاریخي طوالنيایران نيست. در یک چشم

جامعه و فرهنگ و نظام اجتماعي ایران،  ،ایم، اما در نهایتخود داشته هعميق در تاریخ چندهزار سال

 .6نوعي پيوستگي تاریخي خود را حفظ كرده است

 

 تاریخی هدر تقابل با انباشت تجرب11گسست تاریخی. 2. 3

پردازان ایراني را نظریه هعمد ،پيوستگي تاریخي و طرفداران هویت پایدار تاریخي هاگر چه اید

 در این ميان،پردازان با چنين دیدگاهي موافق نيستند ای از مورخان و نظریهعده گيرند، امادر بر مي

پيوستگي تاریخي و هویت پایدار را  هلحني صریح و روشن اید مصطفي وزیری بيش از دیگران با»

( كه از م 1668 -ش 1812) "ملت تخيلي همثابایران به"رد كرده است. او در كتاب خود با نام 

با عنوان  12( و كتاب اریک هابزبام1638) "اجتماعات تخيلي"در كتاب  11ت اندرسونكیبند هنظری

هویت ملي و  هالهام گرفته، به این مسأله پرداخته است. به اعتقاد این نویسنده، اید "ابداع سنت"

 (44، 1867 )فاضلي.« مدرن و جدید است هپيوستگي تاریخي ایراني نوعي بر ساخت

نقدهایي كه پساساختارگرایان و فرانوگرایان بر علم تاریخ و ابعاد های اخير با در دهه

ویژه نگاری، بههای سياسي و ایدئولوژیک تاریخاند، سویهشناختي تاریخ مطرح كردهمعرفت

های ميشل فوكو نقش اساسي در طور مشخص، اندیشهگرایانه آشكار شده است؛ بهنگاری مليتاریخ

ها، تاریخ باید بر گسست هاز دیدگاه فوكو، ما در مطالع»اشته است. بازخواني پيوستگي تاریخي د

پيوست تاریخي  هنوعي نظریها بهآن هها، رخدادها و تحوالتي تأكيد كنيم كه همها، آشفتگينظميبي

یا 18كشند. از دیدگاه فوكو، در تمام دوران زندگي بشر، شاهد ظهور و افول اپيستمهرا به چالش مي

های دانایي استوار بوده تحول این نظام هنایي هستيم و عملكرد ما در طول تاریخ بر پایهای دانظام

ها، خوانشي متفاوت از تاریخ آن هوسيلمفاهيمي است كه فوكو به ،های دانایي و گفتماناست. نظام

 های پساساختارگرایانه و پسانوگرایانه،ثير ایدهأتحت ت (44، 1867 )فاضلي.« ارائه كرده است

های اخير شناختي نظریات تاریخي خود در دههشناختي و روشمورخان به بازاندیشي معرفت

 پرداختند.

فقط جویندگان حقيقت یا كاشفان و مولدان معرفت  نگارانتوان گفت كه تاریخاز این روی مي

ي از تاریخ، روایتي ادبي و داستان هنيستند، بلكه فعاالن سياسي، اجتماعي و فرهنگي هستند كه با ارائ

نویسي، دارای یک طرح نویسي مانند داستاناریخت»كنند و به گزینش و غربال رخدادها اقدام مي

 (44، 1867 )فاضلي.« است. این طرح نيز دارای قهرمانان، رخدادها، آغاز و ميانه و پایان است

انسان حاكم  گونه ساخت یا ساختار واحدی بر ذهن و اندیشهاز دیدگاه پساساختارگرایان هيچ

های گوناگون ، پارادایم(هااپيستمهمتفاوت )های دانایي های گوناگون در نظامنيست. انسان در دوره

مدتكوتاه معماری -مدتكوتاه جامعه:  ایران معاصر معماری
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های مختلف قرار داشته و در نتيجه شرایط گوناگوني را خلق كرده است. پس بر اساس و گفتمان

  این دیدگاه، تصور تاریخي منسجم و پيوسته یک امر تخيلي است.
  

 و تکرار؟ تاریخی در ایران، انباشت یا عدم انباشت هتجرب. 3. 3
انداز چشم هاكنون با بازگشت دوباره به این موضوع در ایران نيز ما با همان دو دیدگاه دربار

خود  هگسست تاریخي؛ كه هر یک به نوبایده پيوست تاریخي و  هشویم. ایدرو ميروبه فرهنگي

 14تند.سمتفاوت هشناسي دارای مباني سياسي و معرفت

با یک انقالب و دگرگوني بنيادی در نظام سياسي، تمام دستاوردها و  ،ما ایرانيان هر از چندگاه

ایم، ای كه در دوران پيش از آن داشتههای فرهنگي، تاریخي و اجتماعيهای سازنده و سرمایهتجربه

وجود  14رضاقليعلي  گردد.مي صفر و آغازین آن باز هكنيم و همه چيز ناگهان به نقطرا نابود مي

گيری خودكامگي و های مختلفي است، در ایران عامل شكلای را، كه دارای ویژگيفرهنگ قبيله

غير قابل نفوذ بودن در " را یكي از معضالت فرهنگي ایراناو داند. ماندن كشور ميهمچنين عقب

داند. مي (184 ،1818ضاقلي ر) "آنمقابل تجربه و غير قابل انتقال بودن تجربه و پند نگرفتن از 

 "هحافظ"تبدیل به كه هستند هایي خاطرهسان گروهي معتقدند كه در ایران، رویدادهای تاریخي به

 "تاریخي در این سرزمين هیكي از موانع انباشت تجرب"را  اكتفا به سنت شفاهيو  دنشونمي

 (.41 ،1867خدیر دانند )مي

همان( از این روی، رویدادهایي «.)روایت برداشتي از واقعيتهر متن یک روایت است و هر »

اند؛ بدین سبب، های متفاوتي قابل بيان و انتقالپيوندند، با روایتكه در طول تاریخ به وقوع مي

گاهي به  از بيان كند و هر هكارتاریخ رسمي اصرار دارد بخشي از تاریخ را اگر نه وارونه، كه نيمه»

با استناد به همين متون )همان( «. كندهایي اضافه ميی تاریخي، سنگهابرخي شخصيت هكف

كاری و تكرار در كار دوباره ،كه بياموزیم و پند بگيریمیابيم بيش از آنتاریخي است كه در مي

 ایم:بوده

 هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار.  هر كه نامخت از گذشت روزگار

 

مدتجامعه کوتاه .4

پردازیم. دليل های جامعه ایراني ميها و مشخصهترین ویژگيمهمدر این بخش به یكي از 

پرداختن مستقل به این موضوع، اهميت و تأثيرگذاری آن بر كليه ساختارهای اجتماعي و اقتصادی 

با  19كاتوزیانو سياسي در تاریخ در ایران بوده است. این ویژگي، به تعبير دكتر محمدعلي همایون

برند تاریخي رنج مي هجوامعي را كه از عدم انباشت تجربنام گرفته است.  "مدتجامعه كوتاه"نام 

جوامع به  این نامگذاری، غلتيدن و تن دادن این هناميد. وجه تسمي "مدتجوامع كوتاه"توان مي

ست كه تمام ا رفت از مشكالت مبتال بهيپيشين و ناتواني در برون هشدهای تجربهتكرار آزمون

در تحليل فرهنگي، عامل فرهنگ، متغير مهم و  دهد.مذكور را تحت تأثير قرار ميشئون جوامع 



الم 
س

شریه فیروزه ا
ن

– 
سال اول 
– 

شماره 
1

 

ن 
ستا

زم
92

شود. در مقابل از دیدگاه تاریخي دانسته مي همدت و فقر تجرباصلي در بروز و ظهور جوامع كوتاه

 11. تاریخي پرداخت هتوان به تحليل چرایي عدم انباشت تجربسياسي هم مي

مایه در ایران، نتيجه روزاندیشي و نگاه یخ و البته سست و كمتوجه به تارتفكر گسسته و بي

مدت و پيروی از مُدهای فكری و فرهنگي است؛ در چنين شرایطي، هر از گاهي نمایش مُدی كوتاه

و نوواره برسد. انواع  جدید و نظریه تازه یابد تا نوبت به مُدشود و پایان ميتازه و نو برگزار مي

زند، گویای نوعي از ها موج ميهایي كه سردرگمي، التقاط و ابهام در آنها و و برنامهمختلف طرح

دليل عدم درک صحيح مباني آن، قصد دخل و تصرف اندیشه و طرز نگرش به نووارگي است كه به

 قواره بر آن داشته است. وشاندن لباسي بيای دیگر از نووارگي و پدر آن و یافتن ترجمه

 

 مدتهای عمده جامعه کوتاه. تبیین ویژگی1. 4

داد، عامل اصلي ناتواني و العاده مياستقالل حكومت از جامعه، كه به حكومت، قدرتي فوق

جا كه جانشيني در قانون یا سنت، تضمين نشده بود، هر پذیری آن نيز بود و از آنضربه

توانست با سرنگون كردن )و معموالً كشتنِ( حاكم، جای او را بگيرد. حاصل این يگری مشورش

سو حكومت ناپذیری و ناامني غير عادی در سطح فردی و اجتماعي بود. از یکبينيهمه، پيش

كه جامعه دست كم در كرد و از سوی دیگر، اینبيني ميخودكامه، زندگي را ناامن و غير قابل پيش

كوشيد در هر زمان و به هر شكل كه بتواند به آن آسيب دانست و ميرا مشروع نميعمل، حكومت 

 ترساند كه مبادا قدرت را از دست بدهد.كرد و ميبرساند، حكومت را ناایمن مي

بود. به این سبب، بسيار بعيد  "مدتجامعه كوتاه"كاتوزیان، نتيجه این شرایط، به تعبير همایون

 تغييرات حتي) تغييرات جامعه در این 13ه مالحظات بلندمدت گرفته شود.بود كه تصميمي بر پای

 چارچوب یک فقدان هتردید نتيجبي امر، . ایناست داشته كوتاه عمری اغلب (،و بنيادین مهم

 كند. را تضمين درازمدت تداومي توانستمي كه است ناپذیر قانونياستوار و خدشه

دانستند ممكن است ناگهان، بدون هيچ هشداری، مقامشان را از دست مي منصبانصاحب

توانند از مزایای مقام خود استفاده كوشيدند تا زماني كه بر سر كارند، هرچه ميبدهند. از این رو مي

گذاری سرمایه»كردند. كنند و در نتيجه با مردمِ زیر فرمان خود، با طمع و حرصِ شدید برخورد مي

دو سال كه سرمایه و سود خود را ظرف یكيگذار به دنبال آنمدت بود و سرمایهكوتاه طبيعتاً

« كرد.گذاری معموالً از یک یا دو سال تجاوز نميعبارت فني، افق سرمایهدست آورد. بهبه

( بنابر این، تاریخ ایران اگر چه بلند و پر ماجراست، در بلندمدت از 48، 1836كاتوزیان )همایون

 هم پيوسته را در بر گرفته است.های كوتاه و بهای از دورهوم برخوردار نبوده، بلكه مجموعهتدا

. است "كلنگي هخان" اصطالح ایران هجامع مدتكوتاه ماهيت توصيف برای مثال گویاترین

 و اسكلتي ز شالودها ندارد و اغلب ( سال27 )یا حتي 87از  بيش كه است ها بناهایيخانه بيشتر این

 و نياز به شده فرسوده است ها ممكنخانه معدود، این . در مواردینيز برخوردار است مناسب

قلمداد  ارزشرا بي ساختمان شود و در نهایتها ميآن محكوميت همای چهباشد اما آن داشته مرمت

ها و یا ساختمان این معماری كه است داوری اینآورد، مي حساب را به زمين ارزش كند و فقطمي

 آن نوسازی جای به . بنابرایناست شده كهنه ،مد و پسند روز بنابر آخرین ،هاآن داخلي طراحي

یا خریدار  مالک دست به ساختمان آن موجود، كل مادی هبر سرمای دیگر و افزودن یا هر بنای خانه

مدتكوتاه معماری -مدتكوتاه جامعه:  ایران معاصر معماری
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 توصيف برای گاه كاتوزیان،» كه روست رود. از اینباال مي آن جدید بر زمين ود و بنایيشمي ویران

 -آن هایاز جنبه بسياری كه ایجامعه ، یعنيناميده "كلنگي هجامع"را  آن ،ایران مدتكوتاه هجامع

 مدتِكوتاه وهوسهوی كه خطر است این در معرض پيوسته -و ادبي ، آموزشي، اجتماعيسياسي

 (48،  1867 )فاضلي.« افتد جانش به با كلنگ جامعه

، اسالمي دوراندر  و خواه از اسالم پيش دوراندر  خواه ،جامعه مدتكوتاه ماهيت هاینشانه

 شود. مي یافت

 :ماهيت این هعمد ویژگي سه

 16و جانشيني مشروعيت مشكل

27و جان مال اعتبار بودنبي

 21و توسعه انباشت مشكالت

مدت جامعه هستند، به تعبيری منشأ و های ماهيت كوتاهكه نشانهاین سه ویژگي، عالوه بر آن

كلنگي ایران را  هكاتوزیان توصيف خود از جامعشوند. همایونعامل تداوم آن نيز محسوب مي

 هدو دور هكه تداوم دراز مدتي در ميان نبوده، این جامعه در فاصلاز آنجا »كند. گونه كامل مياین

های ای از دورهكوتاه، تغييرات اساسي به خود دیده و به این ترتيب تاریخ آن بدل به رشته

 (48، 1867 )فاضلي.« هم پيوسته شده استمدت بهكوتاه

 

 نو عدم تداوم فرهنگی در ایرا گسستها؛ . تکثر و تعدد سلسله2. 4

.« كندعنوان یک فرهنگ مشكل ميبحث تداوم تمدن ایراني را به ،های تاریخي ایرانگسست»

 بوده ایران در تاریخ "ساختار فقدان" معلول و هم علت هم ،مدتكوتاه هجامع(271، 1839)نفيسي 

 هخودسران حكومت نمایندة بود كه استبدادی دولت هخود نتيج هنوب ساختار به فقدان . ایناست

گراید. در مي آشوب شود به تضعيف بر آن دولت تسلط هرگاه كه خودسر است هو جامع فردی

 هسرمای ، انباشتدارایي تملک امتيازات ،خودكامه حكومت مدتكوتاه هدر هر دور آشوب غياب

 آورد و زوالنمي دوام مدتچيزها در دراز ما اینوجود دارد. ا هنر و علم آموزش هو توسع تجاری

چهار سلسله پادشاهي ایراني و وكم بيستدست»این در حالي است كه دارد.  در پي و یا آشوب

، 1839)مجتهدزاده « اند.هایي از سرزمين ایران فرمانروایي كرده و رفتهایراني بر سراسر یا بخشنيمه

بيش ثابت فرهنگي ایراني وجوی الگوهای كمو، جست ای تاریخيهاین گسست هدر گستر( »243

مورد شود. گذشته از این های بيگویيهای ناروا و كليبس دشوار است و چه بسا كه باعث تعميم

های فراوان شده، پيچيدگي این فرهنگ، بررسي واقعيت كه فرهنگ ایراني دچار گسست

 (274، 1839ي )نفيس.« كندشناسانه را ناممكن ميمردم

ای مهلک و سال است، جامعه ایراني در معرض حادثه 27ای كوتاه كه كمتر از در هر دوره»

ایران ناشي از تقابل سنت  هخيزی جامعبحران( 14، 1834)آزاد اَرمكي « گر قرار گرفته است.ویران

 .طنت قاجار داردایران از اوایل سل هجامع نوپردازیاست و بحران هویت ریشه در روند  نووارگيو 
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41ترین موجدان تحوالت فرهنگی معماری پس از دهه مهم .5

عنوان تابعي از سایر باید توجه كرد كه جریان تحوالت معماری ایران، در آغاز قرن معاصر، به

تنهایي عامل ایجاد صور فرهنگي، راه تغيير و تحول و جهاني شدن را در پيش گرفت و خود به

گونه تحوالت نبود. نباید از نظر دور داشت كه جریان معماری مدرن در ایران، در پاسخ به نياز این

جامعه ایراني، به توسعه شهرنشيني كه خود حاصل غلبه اقتصاد صنعتي بر اقتصاد كشاورزی بود، 

آن با دنبال شدن جامعه ایراني و بهماری با صنعتيشكل گرفت و از این وجه، این جریان از مع

 زاد بود.جهاني شدن رویكردهای فرهنگي در ایران، هم

معماری و های متفاوت از بر آن بوده است كه در قالب نوآوری)مدرنيته( در ایران نووارگي 

آن  -زدیکرخي متفاوت با گذشته ـ حتي نبا پيكره، سيما، چهره و نيم ایمعماریشهر ایراني، 

كند، چه خود از مفهوم جهاني نووارگي استنباط ميرا مطابق آن معماریای بسازد و در هر زمانه

هایي را با مفهوم غربي رغم قرائت ایراني خود، تفاوتكه نووارگي عليدر این سده، گو این» بياراید.

دهد ولي دُرد و خميرمایه آن یعني تخریب و بازسازی دائمي، ما را از انباشت اجتماعي آن نشان مي

( این گفته دكتر حبيبي، ایده جامعه 14، 1834)حبيبي « ها و اقدامات، محروم كرده است.تجربه

 بخشد. نيز قوت مي معماری ایران معاصرو عملي های فكری ناجریحوزه  مدت را دركوتاه

 

های آن. بحران فرهنگی و اجتماعی معماری و ریشه1. 5

اختالالتي كه تعادل عمومي، عملكرد به هنجار و معمول حيات » توانرا مي بحران اجتماعي

. بحران اجتماعي عمومي ناشي از ( دانست1846تا  بي ،بيرو.« )اندازنداجتماعي را به مخاطره مي

عدم توانایي جامعه در حفظ و استقرار نظم است و از طرف دیگر نيروهای دروني توان حل مسائل 

نظمي، ترین بيزده خواهد بود و با كوچکبحران ار جامعه،ساخت رواز ایناجتماعي را ندارند. 

  28.افتدحيات جامعه به مخاطره مي

o اجتماعی در معماری -چیستی بحران فرهنگی 

یا به تعبيری،  -چه معماری امروز ما را دستخوش بحران معماری وجوه گوناگوني دارد. آن

فرهنگي خود را وا گذاشته و  -نموده، وجه فرهنگي آن است. معماری ما حيثيت تاریخي -هویتيبي

های و سليقههای جهاني در حالي كه چيزی را جایگزین آن ننموده است، در گردابي از گرایش

های بازاری، گرفتار آمده است. عمده محصوالت معماری امروز، بدون مباني و شخصي و رقابت

یافته گویيِ به عالیق و سالیق تربيتگاهي خاص، عمدتاً به تقليد از بيگانه و یا به پاسختكيه

صر، به جز مواردی كه در آثار معماری معاچناننماید؛ آنكننده، اكتفا ميقشرهای مختلف استفاده

 توان یافت.شمار، اثری با ارزش و قابل تأمل نميمعدود و انگشت

o فرایند گام به گام گسست معماری در ایران 

مدتكوتاه معماری -مدتكوتاه جامعه:  ایران معاصر معماری
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باره به وجود نيامد؛ این امر فرآیندی به درازای بيش از یکگسست معماری ایران، ناگهان و به

توان این امر را در سه گام ميهای یک سده دارد و مراحل متفاوتي را طي كرده است. ریشه

فرنگي شدن معماری "و  "معماری فرنگي در ایران"، "رو در رو با شهر فرنگ"گيری نمود: پي

 24."ایران

های رو در با سفر پادشاهان قاجار به اروپا، اولين نشانه گام اول: رو در رو با شهر فرنگ:

ای مثابه جامعهگردید. جامعه ما به رویي جامعه سنتي ایران با دنيای دیگرگونه غرب پدیدار

شود، راهي جز تأثيرپذیری و تقليد ناميده مي "شهر فرنگ"چه كه زده و مرعوب در برابر آنخواب

نيافت. این پذیرش و تقليد در گام اول، خارج از توده مردم و مختص اقشار خاص است و در 

ستخوش تغيير گردید. ليكن معماری ایراني ای از بناها و فضاها، دزمينه معماری، شكل ظاهری پاره

 مردمي، همچون مسجد و گرمابه و مسكن از این دگرگوني، مصون ماند. هایو معماری

در این گام كه با آغاز حكومت پهلوی اول در ایران  گام دوم: معماری فرنگی در ایران:

دولتي، آموزشي، خدماتي زمان است، معماری غربي پا به این سرزمين نهاده و بناهای حكومتي، هم

ای در ایران نداشتند، به آهن و فرودگاه پيشينهها همچون ایستگاه راهو عمومي كه بسياری از آن

كرده در غرب در شيوه و روال غرب، گاه توسط معماران غربي و گاه توسط معماران ایراني تحصيل

گرایانه و سبكي بود در اهي شيوهشدند. در این دوران، نگاه غربي به معماری كه نگایران ساخته 

 (1831باب شد. )حجت و آقالطيفي  -با مصادیق ایراني -ایران پای گرفت و معماری نئوكالسيک 

با تأسيس اولين دانشكده معماری در ایران و ظهور گام سوم: فرنگی شدن معماری ایران: 

ای در كت، تحولي ریشهوساز در مملعنوان متوليان اصلي ساختكرده بهطبقه معماران تحصيل

صورت محدود و در بناهایي وقوع پيوست. معماری فرنگي كه پيش از این بهمعماری ایران به

 شد. معمارخاص پا به این مرز و بوم گذاشته بود، این بار در قلب مملكت آموزش داده مي

بنــا فقط با مجوز و ساز وكه ساختچنانمند بود؛ آنكرده از حمایت مدني و قانوني بهرهتحصيل

صورت نشين شده و یا بهشد. این امر باعث گردید تـا معمار بومي خانهپذیــر ميامضای او امكان

 كار خود ادامه دهد. كرده، بههای معمار تحصيلزیرِدست و مجری طرح

و  24های مدارس غربي )بوزارجا كه بنيان آموزش جدید معماری ایران بر آموزهاز آن

بار نه فقط ( قرار داشت، الجرم نوعي معماری متفاوت با معماری بومي رواج یافت و این29سباهاو

بناهای حكومتي و عمومي كه مسكن و سایر بناهای مردمي را نيز شامل گردید. از این پس معماری 

مدرن، معماری رو تحوالت جهاني معماری و معماری جهاني شد. معماری پيش از ایران دنباله

ای از معماری ایران را به خود اختصاص مدرن و ... هر یک سهمي و دورهمدرن، معماری پست

 دادند.

دغدغه سنتي ایران زمان و بيبدین ترتيب معماری پر فراز و نشيب غربي، جایگزین معماری بي

 گردید.

o در معماریتحوالت  زاینقطه بحران 
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و گستردگي آن نيز فراگير نبود. ک آغاز شد های كوچاز گام و تحوالت در آغاز آهسته فرایند

معماران از  رواز اینروند تحوالت كند و بطئي بوده و  ،چهل شمسي هاز جنبش مشروطيت تا ده

های متناسب با شرایط عمومي جامعه و حلفرصت و مجال كافي برای درک تحوالت و یافتن راه

اند. این دوره را دان برخوردار بودهها و نيازهای نوین شهرونمين خواستأهمچنين شناخت و ت

این در . در فرآیند معماری نوین دانست (به سركردگي معماران نسل جدید) "تحول هدور"توان مي

.بودند ها خواهان تحولنيازها و درک ضرورت هبر پای كهشد تحوالت به شهرها محدود مي هدور

و  شمسيپنجاه  هچهل و اوایل ده هتوان اواخر دهدر معماری كشور را مي آشفتگيآغاز دوران 

پس از ظهور نتایج اصالحات ارضي دانست. در این دوره نظام ارباب و رعيت، فروپاشيد، ليكن 

هم بهای جایگزین آن نشد. به این ترتيب نظام توليد معيشتي و سكونتي در روستاها نظام سنجيده

شهری و رشد  انشتاب هتوسع ههای روستایي به سمت شهرها آغاز شد و دورریخت. سيل مهاجرت

ترین زمان با كمترین هزینه و و توليد ساختمان و سرپناه در كوتاه شهرنشيني آغاز شد همهار گسيخت

های گزاریبا افزایش قيمت نفت و هدفترین كيفيت، سرلوحه كار مهاجرین قرار گرفت. نازل

كردن جامعه، بدون توجه به ساختارهای فرهنگي و اجتماعي  ه نووارهو تحوالت گسترد بلندپروازانه

نشيني، حاشيهگردیده و شهری دو قطبي  هو اقتصادی حاكم بر كشور، باعث شد كه جامع

اسالمي سال سازی، و رشد بادكنكي شهرها شتاب روزافزوني یافت كه نهایت آن انقالب شهرک

.ودب ،1841

 هها، رشد لجام گسيختسيل مهاجرتو تداوم  جمعيتي و اجتماعي هانقالب و آثار گستردپس از 

های پس از جنگ، شهرها را به ویژه در سالگيری قشرهای جدید درآمدی، بهشهری، با شكل

فاقد  ههای نوكيسمحتوا و متظاهرانه معماری موردپسند گروهای برای ظهور الگوهای بيعرصه

.بدل كردهویت 

های یكسان شهری و روستایي، بدون توجه به پيشينه و ساختارها و طرح هاز طرف دیگر تهي

متفاوت شهرها و روستاهای كشور، تقریباً تمام ميراث فرهنگي  های سرزميني و عملكردیویژگي

، ایارزشمندی از انواع معماری ساختماني و شهری كویری، كوهپایه هشهر و روستاسازی و مجموع

.ای بدل كردجنگلي، ساحلي و نظایر آن را به انبوه یكسان و فاقد ارزش شهر و روستاهای بخشنامه

سان شهری و روستایي، های همطرح هروستائيان به شهرها از طریق تهي همهاجرت گسترد

یابنده مواجه نموده كه در حال حاضر به معضلي هویت شهری و شهروندی را با بحران شدت

اساسي بدل شده است. 

، یعني همان در این وادی( "قشریون"آميز، )و یا به تعبيری اغراقمعماری در  "نماهامتخصص"

هراسند، اكنون سردمدار تغيير و اند و از آن ميكساني كه اساساً با تغيير و تحول در جامعه مخالف

ریزی، شهرسازان با تجربه و مهندسان معمار را ده و متخصصان، مدیران برنامهتحول در معماری ش

ا و صاحبان دانایي، ب عالمان داریميدان جایكه بهگو این اند.به طریقي به گوشه انزوا روانه كرده

صاحبان تبليغ در عرصه معماری كشور مواجهيم. در این وادی، نحله و تفكر این قشر  بازیميدان

های گوناگوني برای تداوم تسلط خود، بهره مسلط بر جریان معماری كشور، از ابزارها و اهرم

 .شعارهای فریبندهگيری از بر تفكر عالمان و بهره برچسب زدنگيرد؛ از جمله: مي

مدتكوتاه معماری -مدتكوتاه جامعه:  ایران معاصر معماری
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اجتماعی ایران -الت فرهنگینی تحوبحرا. چهره 2. 5

جامعه اركان  بيشترِ ظهورشانبا هر گاه كه تحوالت جامعه ایراني، ریشه فرهنگي داشته باشد، 

تعادلي فراگير در در این صورت شاهد نابساماني عمومي و بي شود.دچار بحران و تشویش مي

گردد. به را موجب ميی های اجتماعي بنياددگرگوني شجامعه خواهيم بود كه گسست نظم و پيدای

توان در مواردی چند را مي اجتماعي در ایران یهاناترین بحرمهم 21تعبير گروهي از صاحبنظران

به یک  "گریزیقانون" شدن تبدیل، "هابحران ارزشي نسل"، "نبود اعتماد اجتماعي"خالصه نمود: 

وگو و نبود گفت"(، اجتماعيتنوع فرهنگي و )موجِدِ  "جهاني شدن"، ایران هعرف در جامع

 ."«های هویتي و مرجع فكری جامعهتغيير گروه"و  "تضارب آراء در جامعه

اجتماعي  -های گسترده روستائيان به شهرها از جمله تحوالت فرهنگيدر این ميان، مهاجرت

ای بحراني در حوزه مدنيت به خود گرفت و واژگوني و آشفتگي را در در ایران است كه چهره

 ؤیاها و آمال جامعه ایراني، سبب گردید.ر

o مروری بر اصالحات ارضی و شأن نزول آن 

اعالم گردید  "انقالب سفيد"ای بود كه با عنوان اصالحات ارضي، ستون فقرات برنامه

كه در تاریخ حيات سياسي حكومت بود ای رویداد عمده (. انقالب سفيد26 ،1831پور )مدني

ایماده 9ترین فراز این رویداد، كه در منشوری ورت گرفت. مهمفشار آمریكا صتحت ،پهلوی

 23"ترومن اصل چهار"، متأثر از ایران حكومتلقب گرفته بود.  "اصالحات ارضي"اعالم شده بود، 

 "انقالب شاه و مردممنشور "نخستين اصل كه اصالحات ارضي . 26كرد اجرا را اصالحات ارضي،

تغييری در ساختار اجتماعي و اقتصادی روستاهای ایران پدید ، 1847 ههای دهدر اولين سال، بود

 .ساختدگرگون را داری د و نظام دیرپای زمينورآ

(: 11و  19 ،1814شِمرَد )حجت  دكتر عيسي حجت برای اصالحات ارضي سه ویژگي را برمي

و  "رونق اقتصاد نفتيافول اقتصاد زراعي و "، "گيری از انقالبي مردميانقالبي حكومتي، برای پيش»

«"ضرورت عصر جدید"

دست آورده رهسپار شهرها همالكان با وجوه بسواجرای آن سبب شد از یک هاین طرح و شيو

ط، توان اقتصادی خود ایبپردازند و یا در بهترین شرشوند و به اقدامات تجاری سودآور برای خود

دليل يان نيز بهیازند و از سوی دیگر روستاروستاها را رها سرا در خدمت رونق شهری قرار دهند و

كار و محروم ماندن از ابزار و وسائل الزم جهت زراعت بر روی اراضي الزم برای هنداشتن سرمای

در محيط روستا را ترک كرده و به شهرها روی آوردند. دستاورد این سياست، دست آمده، زندگيهب

 غل كاذب در كشور بود.مشا هگونتدریجي كشاورزی و رشد قارچنابودی

بخشيدن به نفتي، پایان -ایاصالحات ارضي، به معنای گذر از اقتصاد زراعي به اقتصاد سرمایه

وقوع فئودالي )ارباب و رعيتي( و پذیرش تحوالت عصر جدید، اتفاقي بود كه دیر یا زود بهنظام شبه

گيری از انقالب ی پيشپيوست. این اصالحات در ایران زیر پوشش رفرمي حكومتي و برامي

ساز، مبدأ تحوالت عنوان مقطعي سرنوشتدهقاني و مردمي صورت گرفت. اصالحات ارضي به
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ای در اقتصاد، روابط اجتماعي، مهاجرت، اشتغال، توسعه شهرنشيني و وابستگي به محصوالت عمده

 كشاورزی بيگانه قرار گرفت.

، جمهوری اسالميدر ایران و به روی كار آمدن حكومت  1841سال  اسالمي پس از انقالب

اجرای (، 1898تير  21در ) طور كلي دستخوش تغيير شد. شورای نگهبانروند اصالحات ارضي به

طور هقوانين اصالحات ارضي را مخالف با مذهب اسالم تشخيص داد و روند اصالحات ارضي ب

روند  هادام( 1817خرداد  2) نظام دركلي متوقف شد. هفت سال بعد، مجمع تشخيص مصلحت 

، شورای اصالحات ارضي 1831بهمن  8اصالحات ارضي را قانوني اعالم نمود و در نهایت در 

 هاصالحات ارضي را نيز مشمول مصوب هنامآیين 23و  21های مشمول مواد مركز تعيين تكليف باغ

اصالحات  هماندمجمع تشخيص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعيين تكليف امور باقي

 ارضي از سر گرفته شد.

o  جاذبه شهرنشینی، مهاجرت و نتایج آن در گسترش و رشد وسعت شهرها

های اجتماعي پدید آمده در جامعه ایراني، مهاجرت روستا به شهر، كه در مقاطع در ميان بحران

رخ داده، از جمله تأثيرگذارترین رخدادها بر اركان مختلف جامعه بوده كه معماری را نيز به مختلف 

شدت متأثر ساخته است. در هر دو موج گسترده مهاجرت روستا به شهر )در اوایل دهه چهل بعد 

مشابه مواجهيم؛ در  یيهابعد از انقالب اسالمي( با جریان 47از اصالحات ارضي و در اواخر دهه 

دوره مورد بحث سطح بناها و سطح سرانه مترمربع فضای سكونتي برای هر نفر، روز به روز تنزل 

جا كه در نواحي پرجمعيت و فقيرنشين، حداقل سطح كار مورد استفاده برای هر نفر یافت، تا آن

 كه ساز و كار 1847های دهه از آغازین سال 26بسيار كمتر از استـانداردهای جهاني جلوه كرد.

دليل اصالحات ارضي اش، مورد حمله قرار گرفت و بهمدیریت این سرزمين در مفهوم سنتي

های عظيم به شهرها اتفاق افتاد، در بطن مدنيت خلل وارد شد و متالشي شد و در نتيجه مهاجرت

بحران مدنيت رخ داد چرا كه ساكنان شهرها افزایش یافت، ليكن این شهرنشيني، واجد كيفيت مدني 

 د.نبو

، پيش از انقالب اسالمي و در جریان طوالني و پيوسته مهاجرت از 87به تعبير آصف بيات

شان دنبال بهبود وضع زندگيدست، بهروستا و شهرهای كوچک به شهرهای بزرگ روستایيان تهي

(. بسياری از 12، 1816 شان را تضمين كنند )بياتخواستند زنده ماندنبودند و برخي دیگر فقط مي

های بالاستفاده شهری، و یا شان در زمينطور فردی و چه به همراه خویشاوندانكم، چه بهها كمآن

 شدند.كردند، ساكن ميقيمتي كه در حواشي مراكز شهری خریداری ميهای ارزاندر قطعه

پس از پيروزی انقالب، جریان مهاجرت همچنان تداوم یافت و با از ميان رفتن نظام مدیریتي و 

جریانات و "پسند در مقابل تر گرفت. این امر كه با مقاومت معماری عامهرلي، شتابي افزونكنت

گير شهرهای گيری منطقي و عاقالنه معماری همراه بود و به رشد چشمدر شكل "ضوابط دولتي

 های پس از انقالب كمک كرد.كوچک و بزرگ در سال

با خود نوعي عدم توازن بين  گ،شهرهای بزرو آهنگ سریع مهاجرت به نووارگي ورود 

شهروند را بلعيده  ،شهر واقع های فعال شهروند و كالبد شهری همراه آورده است، یعني درنقش

در چنين شرایطي، اند. دست داده شهروندان حس همبستگي با یكدیگر را از ،است و از نظر فضایي

مدتكوتاه معماری -مدتكوتاه جامعه:  ایران معاصر معماری
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امر همچنان ادامه دارد؛ امری كه  مواجه گردیده كه این "بحران مدنيت"جامعه با موضوعي به نام 

 با سرعت گرفتن تحوالت، قوت گرفته است. 

 

ها و تحوالت در دوره معاصرساز دگرگونیهای بحران. مؤلفه3. 5
ها و تحوالت در دوره معاصر، ساز دگرگونيهای بحراندر این بخش، به بررسي و تشریح مؤلفه

دگرگوني و تحول، پرداخته  "فرایند و چگونگي"و  "ميزان و حجم"، "سرعت"در قالب سه مؤلفه 

 شود.مي

o "دگرگونی و تحول "سرعت 

های اجتماعي و فرهنگي در زماني كوتاه، شدید و خارج از كنترل صورت هنگامي كه دگرگوني

عبارتي، ظرف كالبدی جامعه، كه ماهيتاً دارای تغييرات كند است، قادر نيست پذیرد، كالبد شهر یا به

بازه زماني، با این تحوالت منطبق شود. در واقع در چنين شرایطي، فاصله ميان عينيات و در همان 

كالبد فيزیكي با ذهنيات، رؤیاها و انتظارات جامعه، بيشتر شده و بين خواست و رؤیای جامعه از 

گوی شود و محيط كالبدی دیگر پاسخمحيط مطلوب و وجه كالبدی، فاصله زیادی ایجاد مي

رسد. در ظهور ميهای معماری بهذهني گوناگون جامعه نخواهد بود و نابسامانيانتظارات 

گاهي همراه های شدید اجتماعي و گهآلود، توأم با تنشكشورهای جهان سوم تحولِ سریع و شتاب

های حاكم بر جامعه انقالب اسالمي ایران یک نمونه بارز از زیر و رو شدن ارزش»با انقالب است. 

چه در گذشته پيش از ها بر آنصورت طوفاني صورت گرفته و در بسياری از جنبهاست كه به

سرعت و شتاب (. 27، 1836بلوریان )عظيمي« انقالب متداول بوده، مهر باطل زده است

را به سمت معماری ، بنــاو كاال بودن  گسترده ، مهاجرتهای بزرگزندگي در شهرهای دگرگوني

ای فاقد به توده این شهرها رازده، كالبد های شتابعمال روشداده و اِ سازهای متراكم سوقوساخت

 كرده است.بدل پویایي 

o «دگرگونی و تحول« میزان و حجم 

جامعه ایراني از نوع جوامعي است كه در جریان تغيير اساسي و سریع قرار دارد. تغييرات 

دی از قبيل جوان بودن جمعيت، گرفته در ایران در مقایسه با دیگر جوامع به دالیل متعدصورت

های اجتماعي، موقعيت ژئوپلتيک ایران، دیني بودن جامعه، و ... ، محوریت زنان در حركت

تر و (. این تحوالت در ميزان و در حجم گسترده18، 1834)آزاداَرمكي  تر استتر و سریعمتراكم

ساز بودن تحوالت اجتماعي و نكننده در بحراای تعيينبيشتری نيز صورت پذیرفته كه خود مؤلفه

های بينيها و پيشفرهنگي است. باال بودن این حجم، باعث پایين آمدن درصد تحقق برنامه

ها، ها، شناخت دقيق آنگردد. با افزایش عوامل تأثيرگذار در دگرگونيریزان فرهنگي ميبرنامه

 گردد.غير ممكن و یا بسيار دشوار مي ها، عمالًجویي برای آنشان و نهایتاً تحليل و چارهیابيریشه

o "دگرگونی و تحول "فرایند و چگونگی 
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 هاساز بودن دگرگونيهای قبل، مؤلفه دیگری نيز بر بحرانعالوه بر دو مؤلفه ذكر شده در بخش

، نام "فرایند و چگونگي تحول"عنوان كننده دارد كه از آن، بهو تحوالت، تأثيری اساسي و تعيين

تواند تا حد زیادی، توفيق یا عدم شده برای تحقق یک برنامه یا رؤیا، ميگرفتهرایند پيشبریم. فمي

 توفيق در دستيابي به اهداف آن برنامه و رؤیا را مشخص نماید. 

توان ایدئولوژی اقتصاد دولتي در ایران ميایران را نيافتگي امل توسعهوترین عبزرگ یكي از

نژاد، معتقد است كه در موضوع دكتر موسي غنيشود. گاه كنار گذاشته نميهيچبرشمرد كه 

ترین عامل مهم را اقتصاد دولتي «ایدئولوژیِ»؛ وی له اصلي نيستأنفت مس ایران،نيافتگي توسعه

این امر گویای فرایندی ناثواب در مواجهه با  (1831 نژادغنيشمرد. )در ایران برمي نيافتگيتوسعه

 دگرگوني و تحول است. 

ریزی ها، روشي است كه در آن برنامهترین روش مدیریت تحوالت و مواجهه با دگرگونيساده

مدت، موجب حوصله در دلِ جامعه كوتاهریزی برای مسئوالنِ كموجود نداشته باشد؛ زیرا برنامه

ترین روش مدیریت تحوالت، حركت بر پایه برنامه است. این اق مشكلدردسر است. بر همين سي

داری و هم در كشورهای سوسياليستي مصداق دارد و هم در كشورهای سرمایه هایي(،امر )با تفاوت

شود، تازه و ابتدا به ساكن، دست به جمهور یا فرمانداری كه انتخاب ميطور نيست كه ریيساین

 البداهه بگيرد.پردازی بزند و تصميمات فينظریه

مدت(، جایي برای )و نه كوتاههای بلندمدت ها و نگاهدر روش مدیریتي و حكومتي با برنامه

كس داعيه رهبری افكار الساعه وجود ندارد و هيچیا اقدامات خلق "آفرینيشگفت"و  "شگفتي"

است. اگر بحری هست، از تجمع قطرات جامعه یا  "بحرالعلوم"كند كه عمومي را ندارد و ادعا نمي

  81دهد.جمعي را تشكيل ميهایي به وجود آمده است كه خرد دستهانسان

 

گیرینتیجه

شان در "فرایند و چگونگي"ها و نيز آن "ميزان و حجم"و تحوالت،  هادگرگوني "سرعت"

ساز در تحوالت فرهنگي و اجتماعي معماری دوره های بحرانترین مؤلفهدوره معاصر، از جمله مهم

 بوده است. 1847معاصر پس از دهه 

محصولِ دوره معاصر در فرایند نوپردازی و در بستر مثابه تحول چهره و كالبد معماری را به

شود و كه همه چيز در شهر ویران ميتوان واجد دو ویژگي دانست؛ یكي آنمدت، ميجامعه كوتاه

درپي، خود را تخریب و مجدداً كه معماری معاصر، پيهيچ چيز ثابت و ماندني نيست و دیگر این

 توان مالحظه كرد:در چند بند زیر مي معماری و ساختمان، ها را دركند. بارزه این ویژگياحيا مي

های شهریهای توسعه و طرحهای معماری و برنامههای طرحتغييرات شتابان در سبک

شناسي معماریعنوان معيار زیبایيشدن، بهمعيار امروزین بودن و سرعتِ امروزین

ها طي گردد.ه عمر مفيد آنكها در سطح شهرها، پيش از آنهای وسيع ساختمانتخریب

دليل عدم ثبات در اهداف و شكل ها بهها و برنامهتغييرات ناهمگون در مرحله اجرای پروژه

ها و. های عظيم و عوارض طبيعي )تپهساختمانی های مكرر در حين اجراها و بازبينياجرای برنامه

روند و شوند و به هوا مي، دود ميترین زمان ممكنهای جدید، در كوتاهدليل اجرای طرح..(، به

مدتكوتاه معماری -مدتكوتاه جامعه:  ایران معاصر معماری
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مدت و معماری كوتاه -مدت و كلنگيگيرد. )جامعه كوتاهها را ميای نو جای آنكالبدی و توده

كلنگي(

مدت است. های جامعه ایراني، روحيه و ماهيت كوتاهها و مشخصهترین ویژگياز جمله مهم

داده است؛ بدین سبب  "كلنگي" ویژگي مدت جامعه،گرایي ایراني، به ماهيت كوتاهخُلق شخص

این تعبير در دوره معاصر، از  توان ناميد.نيز مي "جامعه كلنگي"را ، آن"مدتجامعه كوتاه"عالوه بر 

رو، معماری ایران نيز در معرض حوزه سياسي و مدیریتي به حوزه كالبدی شهرها پا نهاده و از این

های سسهؤمنهادها و جایي كه بسياری از ه است. قرار گرفت "معماری كلنگي"تبدیل شدن به 

مدت در خطر مواجه كوتاه هایآمال و دغدغهخاطر به و حتي سياسي، ، اجتماعي و فرهنگيآموزشي

، معماری نيز از این مقوله مستثني نبوده و با برخوردها و اقدامات شدن با برخورد كلنگي قرار دارند

 مدیریت، اجرا، آموزش و حتي ترویج، مواجه است. گزاری، كلنگي در سطوح مختلف سياست

توان مدت در عصر حاضر )عصر حاكميت نووارگي و فرانووارگي( ميبه این روحيه كوتاه

های خاص دنيای امروز )سرعت و شدت تحوالت و...(، را نيز اضافه كرد. دگرگوني هر روزه مؤلفه

نحوی كه این ماهيت، تقویت و تشدید كرده بهمدت را و هر لحظه آن، این ماهيت و روحيه كوتاه

تر شده است. مدتدر عرصه معماری و شهرسازی و مسائل مدیریت اجتماعي و فرهنگي، كوتاه

تری رخ دمي را به تصویر كشيده است كه در آن، تغييرات در زمان كوتاهای دمهمين امر، جامعه

ها، التهاب و ضربان جامعه را باال برده و هر ریگينمایند و این سرعت در نوسانات تغييرِ تصميممي

 رود. آن، احتمال بحران و آشفتگي مي

 انِفقد . ایناست بوده ایران ساختار در تاریخ فقدان معلول و هم علت هم مدتكوتاه هجامع

 ِمدتكوتاه هایاز دورهایران  تاریخ بسترهای اجتماعي و فرهنگي است. هخود نتيج هنوب ساختار به

ها )در زمان بر اریكه آشفتگي در غيابها و هدوریک از این در هر  شود.مي پيوسته تشكيل همبه

 . اما اینفراهم است زیبودن مدنيت(، شرایط و بستر مناسب برای ایجاد و رشد معماری و شهرسا

 شرایط، در هر مورد این آید.ها ميآن در پي آشفتگيو یا  آورد و زوالنمي دوام ،در دراز مدت امور

بعد از  كه های مخاطب در هر زمان استو یا تصميمات و انتخاب هوسوو هوی عقيده به وابسته

 رسد. ميگيری تصميم قدرت به فراز و نشيب بسيار،

بل رؤیت و قا مدتدر كوتاه های اميد برای رشد در شهرسازی و معماریبارقه اگر چه بنابراین

 یناپذیربينيو پيش العادهفوقذهني  ناامني ه است، ليكن شخصيت و خلق مردمان ایراني،بوداشاره 

 مثابه ظرف كالبدی زندگي(،و به معماری )به زندگي به دراز مدت نگاهيسبب گردیده تا  ،آینده

ها، مدیریت ههم به كيفيت بهينه معماری معاصر داده شود؛ چرا كهاعتبار بي يماهيتو  نيابد رخصت

مخاطبـان و  در حيات اگر نه كه ه و هستبود در خطر آنها گذاریسرمایهو  هاتصميم ها،برنامه

های سياسي، اجتماعي، اقتصـادی و اثر آشفتگي بر بعد، یا دو نسل عمر یک در طولكه ، متوليان

 این و هبود بحران معرضمدت، در های كوتاهميانه دورهدر  نيز پيوسته مدنيت برود. از مياننظامي، 

مدت با شود. جامعه كوتاهه و ميشدنيز ميمعماری و فضای زندگي خصوصي و عمومي  شامل البته

 رود و رؤیای افراد این جامعه نيز در آن، افقي كوتاه دارد.يآید و با موج دیگری میک موج مي

گشته در ایران معاصر، نتيجه روزاندیشي و ماهيت تاریخ و البته سست و گُمتفكر گسسته و بي

مدت جامعه، و نيز ماحصل پيروی از مُدهای فكری و فرهنگي است كه هر از گاهي با نمایش كوتاه

مدت بر : دیاگرام تأثيرگذاری جامعه كوتاه 1نگاره 

 معماری و شهر )منبع: نگارنـده(
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و نوتر برسد.  ترتازه اییابد تا نوبت به مُدی جدیدتر و نظریهیان ميشود و پامُدی تازه برپـا مي

گشته اصلي امروز، انسان است. مخاطب و انسان ایراني امروز، بدون تردید، نمــاد گُم

انگاری انسان سرگشته و حيران در فرانووارگي است. ارجمندی انسان، ارجمندی ظرف خودبزرگ

ای گردد مگر در جامعهمعماری فرهنگي حاصل نميرو، از این دنبال دارد. همزندگـي او را به

 د. نهنر و معماری ناب باش هتشنهای آن انسانكه و ارجمند فرهنگي 

فضایي كه  گيرد؛ چرا كه اگر كار باارزشي درهای واال شكل ميمعماری واال به دست انسان

مخاطبان آن عنایت و توجهي به خميرمایه و روح سازنده این معماری نداشته باشند، ارائه گردد، 

علت شود و سپس بهعنوان یک جریان و یک نشانه توجه ميگاه به این اثر در مدت كوتاهي، بهآن

عنصری  عنوانتواند بهعدم همخواني این معماری با سليقــه عمومي، فراموش شده و نمي

ساز تلقي شود. معماری بازتاب تحوالت اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در هر جریان

عنوان معماری شهری یا ها است. امری كه ما بهعصری است و كالبد معماری، برآیند این دگرگوني

بوم نيست، كنيم و بر این باوریم كه متعلق به این مرز و منفرد زمان حال، پيوسته از آن انتقاد مي

نتيجه ذاتي سليقه جمعيِ مردم زمان ماست كه سازنده جریان و حركت معماری روزگار شده است. 

نمای فرهنگ جاری و جامعه معاصر ایران )در الیه اول و رویي معماری امروز ما، آیينه تمام

ست كه از ای نيتوان گفت كه معماری امروز ما نتيجه آن پشتوانهرو ميفرهنگ( است. هم از این

 ایم.های فرهنگ و معماری این كشور در اختيار داشتهریشه

كنوني معماری در ایران، آشفتگي حاكم  توان چنين ادعا نمود كه ریشه اصلي وضعيت آشفتهمي

های گشتگيها و گمبر اذهان و رؤیاهای جامعه ایراني و نسيان دانایي فرهنگي و نيز گسست

بودن، ماهيت و ویژگي بارز آن است و  "مدتكوتاه"ای كه جامعه فرهنگي در جامعه ایراني است.

ها، در تعميق و تشدید تحوالت، اثرات اساسي داشته و دارد به سرعت، حجم و فرایند دگرگوني

چه باید بر آن اصرار ورزید:زا بوده است. آنای كه در دوره معاصر، بحرانگونه

 يری معماریگنقدِ )و نه انتقادِ( بستر ایجاد و شكل

 های بلندمدت برای معماریترسيم افق

  به عرصه تصميمات عالمانه و كارشناسانه با  "موقتاً دائم"عبور از تصميمات

ضمانت اجرایي

 

 پی نوشت ها:

در  و در فضاهای تاریخي) را ، تعادل و تقارنه، هر جا كه امكان و مجال آن فراهم بود"ناهماهنگي"این ميل عجيب به . 1

تنها و به طور مجرد و  است. انگار هر ساختمان قرار ه استدزبرهم  "آشوب"و  "آشفتگي"به نفع  (ساختن بناهای جدید

 .انتزاعي دیده شود و بنابراین خود را از الزام به هماهنگي با واحدهای همجوار رهانيده است

 "مهندسي ایراني". مهندس سيدمحمد بهشتي، در مقاله 2

توانند خود را با شرایط متفاوت وفق دهند؛ در مقام یک ملت، باهوش، نوآور و هنرمندند. پرمهارتند و مي. ایرانيان 8

اند و آشپزی ایراني یكي سرگرمي، شادی و تفریح بيرون منزل را دوست دارند. فن پختن غذا را تقریباً به حد هنر رسانده

ها و برند؛ شایعهپردازی لذت ميگویي، شوخي و شایعه، لطيفهسرایيها در جهان است. ایرانيان از داستاناز بهترین

مدتكوتاه معماری -مدتكوتاه جامعه:  ایران معاصر معماری
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ها برای مسخره كردن صاحبان قدرت، ترین شوخيرحمانهپذیرند و در ساختن بيراحتي ميهای ضد حكومت را بهداستان

 به ویژه دولت، استادند.

. 

ابن و نه تنها علي« إني تعلمت العدل من كسری»دارد كه نه تنها عمربن خطاب )رض(، خليفه اسالم سني، افتخار . »4

شود، بلكه با قرار دادن عدل در مقام اصلي از اصول دین، اسالم طالب )ع(، به سمبل عدل در اسالم شيعي تبدیل ميأبي

دل و دادگری، كند. به این ترتيب، در دوران اسالمي ایده ایرانيِ كشورداری، یعني عشيعي دین خود را دین حق اعالم مي

گيرد. ای ملكوتي به خود ميگانه دین، جنبهكند و در مقام یک اصل از اصول پنجدر ميان اعتقادات دیني مردمان، رخنه مي

در حالي كه از پنج اصل تشيع، اصول چهارگانه توحيد، نبوت، امامت و معاد، اصولي معنوی یا ملكوتي هستند برای 

 (134، 1839)مجتهدزاده « ای اجرایي دارد.ل این جهاني است و جنبهزندگي در سرای باقي، عدل یک اص

های مختلف از جمله در های كيفي و كنترلي و هدایتي در عرصه. این امر، یكي از دالیل عدم پاگرفتن نهادها و سيستم9

 معماری و شهرسازی است.

 گسيختگي . روان1

شود، بلكه از آن نوع كه رخوت و سستي و دین است و باعث پویایي و تالش و اميد ميگونه كه مورد تأكيد . نه از آن3

 دنبال دارد.انگيزگي را بهبي

پيوستگي تاریخي را از یكدیگر تفكيک  ههای گوناگون موجود در ایدالبته برای تشریح دقيق این دیدگاه، باید دیدگاه .6

 پردازان وجود دارد.هایي ميان نظریهوتكنيم، زیرا در این دیدگاه نيز تمایزات و تفا

بر خالف نظر مورخين گذشته كه با »نویسد: مي چنين 1696 "دانش شناسيِكتاب باستان"ميشل فوكو در  .17

خواستند وجود نوعي تداوم و پيوستگي را در ها و فرایندها و ساختارهای بنيادی و پایدار تاریخ ميجوی گرایشوجست

ها را تابع یک طرح توان آنها و جریانات متداخل و متقاطعي است كه نميتاریخ دستخوش گرایشتاریخ نشان دهند 

ها وحدت و كليت بخشد. خطي یا قانون واحد دانست. در تاریخ هيچ اصل و مفهوم مركزی وجود ندارد كه بر تمام پدیده

 (1813)فوكو « ها است.ای از گسستتاریخ مجموعه»مدرن از نظر پست

.

. 

.

گرایانه از تاریخ و ساخت گرایانه و همچنين نوعي تلقينگاری اثباتي و تحصلپيوست تاریخي با نوعي تاریخ هاید. »14

شناختي پساساختارگرایانه و پسانوگرایانه همراه گسست تاریخي با معرفت ههمراه است. از سوی دیگر، ایدعلم تاریخ 

 (44، 1867 )فاضلي.« است

ست. او با نوشتن دو كتاب ا شناسي و علوم سياسيجامعه ه، تهران( پژوهشگر ایراني حوز1829متولد )لي رضاقلي . ع14

 شناسي ایران مطرح شدجامعه هدر صحنكشيشناسي نخبهجامعهو شناسي خودكامگيجامعه

منتقد ادبيو علوم سياسي، كاوشگر نگارتاریخ، اقتصاددان، تهران(، 1821آبان29متولد )كاتوزیان محمدعلي همایون .19

و اقتصاداو مسائل مربوط به ایران است. تحصيالت رسمي دانشگاهي كاتوزیان در ه تحقيق مورد عالق هزمين. است

 استشناسيجامعه

 هجانبتر هم این موضوع قابل طرح است: توجه به مدرنيته و تأثير همهاز دیدگاهي كالن ،نظر از موارد مذكورصرف .11

توان به عنوان كليتي در نظر گرفت كه آن بر تحوالت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و سياسي. در این تحليل، مدرنيته را مي

كننده بر انباشت زندگي دارای وجوه امكاناتي هستند كه عامليتي تعيين هزندگي است و هر دو شيو هشيو عامل تمایز دو

 (39، 1867)سهرابلو  كار گرفتن آن در سازماندهي جوامع دارند.تاریخي و به هتجرب

ای بابا، شيش ماه دیگه، كي »شد: ریزی در این تعبير فارسي خالصه ميبرنامهبيني و . دید كلي نسبت به زمان، پيش13

 «زنده است، كي مرده؟

 بود كه قربانياني و همچنين و جانشيني معيار مشروعيت ناپذیریآزمون ،مدتكوتاه هجامع هعمد هایاز ویژگي كي. ی16

 های. در دولتگرفتمي نظامي و نيز از وزرا و فرماندهان سلطنتي خاندان و سایر اعضای از فرمانروایان مشكل این

معموالً  و جانشيني رسيدند، قواعد مشروعيت قدرت به بعد از رنسانس كه اروپایي هخودكام هایو نيز در نظام فئودالي

یا  "كمتر بيدادگر" یكي كه بودند و آرزومند آنخود بيزار  معموالً از فرمانروای ایرانيان]...[ بود.  ناشدني و نقض ثابت

http://www.age-of-the-sage.org/history/historian/Eric_Hobsbawm.html
http://www.age-of-the-sage.org/history/historian/Eric_Hobsbawm.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


الم 
س

شریه فیروزه ا
ن

– 
سال اول 
– 

شماره 
1

 

ن 
ستا

زم
92

 نافرمان هو جامع وليتئمسبي خودسر، یا حكومت هو جامع استبدادی دولت كه است او را بگيرد. بدیهي جای "دادگرتر"

 (44، 1836كاتوزیان )همایون بود. ایران تاریخ بنياني هایدیگر از دیالكتيک یكي بودند. این سكه یک دوروی

 خداوند روی نایب شاه جا كهاز آن گيرد.مي سرچشمه نخست مستقيماً از ویژگي ایران مدتكوتاه هجامع ویژگي این .27

بر  ،نبود گویيپاسخ ، ناچار بهو اعتبار و ثروت از فضل ، با هر مایهجامعه در برابر افراد و طبقات روی هيچ بود و به زمين

 باشد، هيچ از جامعه و مستقل فرمانروا خود مظهر دولت كه گاه. آنداشت گشاده دستي ،رعيت یا همان اتباع و مال جان

باشد،  حقي مدعي قادر نيست یا جماعتي یا طبقه صشخ دیگر هيچ عبارت او وجود ندارد. به از شخص مستقل حقي

تواند باز مي خود او یا جانشينش فرمانروا اعطا كرده را كه چه. آناست یيد او رسيدهأت یا به فرمانروا اعطا كرده چهمگر آن

 .خود را داراست هاراد اعمال قدرت كه تا زماني البته ؛بگيرد پس

 این نكته باشند، آن داشته توافق بر سر آن اقتصادی هتوسع هعمد هاینظریه تمام باشد كه وجود داشته ایاگر نكته .21

 درازمدت بود. انباشت ،صنعتي هو بعد سرمای تجاری هسرمای نخست درازمدت انباشت هنتيج صنعتي انقالب كه است

 هدر عرص الزم گذاریسرمایه نه انباشت این بود. بدون مدرن اقتصادی هتوسع ، برایكافي شرط نه، اما الزم شرط سرمایه

 فرآیند به این و نه پذیرفتمي انجاميد، صورت خارجي تجارت مداوم و گسترش بازار داخلي یكپارچگي به كه تجاری

 هكرد. جامع را ممكن و صنعت در كشاورزی تازه هایتكنيک كارگيریجدید و به اختراعات انجاميد كهمي توليد كاالهایي

از  ، ميزانيآن و نهادهای بر آن حاكم و سنت قانون كه علت این . دقيقاً بهرا ميسر ساخت درازمدت انباشت ،درازمدت

بسيار  مدتتغيير در كوتاه دليل همان و به حال . در عينساختمي بينيپيش را قابل آینده كرد یعنيمي مينأرا ت امنيت

 شود.دشوار مي

 (خبرگزاری فارس)نقل از كتاب طرح تحقيقاتي شهر اسوه .برگرفته از 22

، سومين همایش 1831. رجوع كنيد به مقاله آموزش وجه فرهنگي معماری، نوشته عيسي حجت و آزاده آقالطيفي، 28

 اری، برگزاركننده: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشكده معماریآموزش معم

 
 

 های اجتماعي ایرانترین بحرانمهم، 1834مرداد  14شنبه،  ،كارگزاران هروزنام. برگرفته از 29

 
 "ترومن اصل چهار"های آمریكایي معروف به برنامه اجرای مصادف با م(1697) 1847و  م(1647) 1887های سال. 23

 هایي را با آن سرمذهبي مخالفت -های سياسيسياسي را نيز به ارمغان آورد و گروههایایران تنش هبود كه برای جامع

خنراني سدر آمریكا هرئيس جمهور ایاالت متحد، هری ترومنچهارم از سخنان  هاشاره به نكت اصل چهار هرنام. بدادند

ياني قاطع بهترومن در این سخنراني، با ب. ميالدی دارد 1646در ژانویه  ،خودریاست جمهوری  دوم هدور هافتتاحي

سياسي جهان برشمرد كه  وارتباطات خارجي اشاره كرد. او چهار مرحله عمليات را با تأكيد بر بازسازی اقتصادی

 های فني بود.مربوط به مساعدت ه،چهارمين مرحل

 131، ص 1833. نگاه كنيد به: سيروس بـاور، 26

 استهلنددانشگاه الیدنشناسي و استاد جامعهایراني ه( محقق و نویسند1888متولد: )آصف بيات  .87

های مثابه حوضچهصورت یک سياست یا راهبرد درآید، در نقد احزاب مختلف )بهكه بهای پيش از آن. هر اندیشه81

را برنامه مشخص سر و كار دارد كه باید آنكاری شده و شكل گرفته است و فرد منتخب با یک سند فكری جامعه( چكش

اجرا كند.

 

 فهرست منابع :

 

  .یراني. تهران: انتشارات لوح فكر.. پاتوق و مدرنيته ا1834آزاد ارمكي، تقي

 در مجموعه «است فرهنگ چكيده عالم هستي. »1839. محمدعلي ،ندوشناسالمي ،

مؤسسه .  61-64. صص سرفرازحسين به كوشش «. در تعریف فرهنگ ایراني»مقاالت 

. تهران :انتشارات آگاه
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  . مصاحبه با دكتر غالمرضا «هویت یک امر انساني است. »1839اكرمي، غالمرضا ،

 -49اكرمي، مجموعه مقاالت دومين همایش و نمایشگاه مدرسه ایراني معماری ایراني: 

46.

 .چاپخانه سپهر.. تهران : راق ایراني . ترجمه ایرج پروشانياو .1893انه، ک

 . شاه قاجار(. ترجمه حسن سفرنامه بارنز )سفر به ایران در عهد فتحعلي .1899بارنز، آ

. تهران: آستانه قدس رضوی .فريسلطان

 نشر فضا: تهران . پيدایي معماری نو در ایران .1833.  .باور، سيروس .

 .ترجمه سيد ن. دستان در ایراهای خياباني. جنبش تهيسياست .1816بيات، آصف

. تهران: مؤسسه نشر و پژوهش شيرازه .اسداهلل نبوی چاشمي

 .تهران: داریرانيان. ترجمه كيكاووس جهانسفرنامه پوالک. ایران و ای .1893پوالک، ا .

انتشارات خوارزمي .

 گرایانه در تحليل رویكرد جهان ،جهان ایراني و ایران جهاني .1816. محسن ،ثالثي

نشر مركز. : تهران .یخ ایرانيانرفتار، فرهنگ و تار

 شهر و مدرنيته. تهران: سازمان چاپ و انتشارات 1839هادی. مقدم، مرتضيجابری .

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

 های فكری معماری و شهرسازی در ایران ناشرح جری. 1834. سيدمحسن ،حبيبي

های فرهنگيپژوهشدفتر :ناشر. 1838 – 1841زماني  همعاصر با تاكيد بر دور

 نشریة  «.تأثير اصالحات ارضي بر شكل روستاهای ایران. »1834. عيسي ،حجت

.34 – 14(: 29پژوهشي هنرهای زیبا)  -علمي

  .در سومين «. آموزش وجه فرهنگي معماری. »1831حجت، عيسي. آقالطيفي، آزاده

همایش آموزش معماری. برگزاركننده: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشكدة 

معماری. 

 چرا از  ؛شودنمي "هحافظ"هایي كه خاطره» .1867شهریور و مهر .مهرداد ،خدیر

 ،نسيم بيداری«. رسيم؟های تاریخي نمياشت تجربهنگاری و ثبت خاطرات به انبتاریخ

.44(: 27 )سياسي، فرهنگي هماهنام

 مجله  .«الهام و برداشت از مفاهيم بنيادی معماری ایران» .تابستان 1813.  دیبا، داراب

 179 - 61 . : (1)تهران سال اول،  .فرهنگ و معماری

 شناختي ضحاک جامعهتحليل ) شناسي خودكامگيامعه. ج1818. علي ،ضاقلير

(. تهران: نشر نـي.ماردوش

 .سفرنامه شاردن. ترجمه اقبال یغمایي. تهران؛ انتشارات طوس. .1811شاردن، ژ

 مؤسسه مطالعات ملي .درآمدی بر فرهنگ و هویت ایراني .1834. اجالل، مریمصنيع. 

 .انتشارات تمدن ایراني:  تهران

 ،های بررسي دیدگاه، گي تا تجربه چندهزار سالهاز جامعه كلن» .1867 اهلل.نعمت فاضلي

سياسي،  هماهنام ،نسيم بيداری«. تاریخي در ایران هپيوستگي تجرب همختلف دربار

.44 -48  ،شهریور و مهر ، 27شماره .فرهنگي

 .تهران: نشر مركز.ژئوپلتيک ایران. ترجمه عباس مخبرقبله عالم،  .1811فولر، گ .
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 امروز: ایفای نقش  ایرانيان هویت مشكله»معرفي و نقد كتاب . 1838اكبر.كمالي، علي

مطالـعات ملي  هفصلنام نوشته فرهنگ رجـایي.«.در عصر یک تمدن و چند فرهنگ

.276 -271(: 27سال پنجـم،)

  .دموكراسي و هویت ایراني: بحثي در ژئوپلتيک و جغرافيای 1839مجتهدزاده، پيروز .

ي. تهران: انتشارات كویرشناسي سياسسياسي ایران و ایران

 تهران: دفتر انتشارات اسالمي. خدمات متقابل ایران و اسالم .1898. مطهری، مرتضي.

 .های فرهنگي مؤثر بر تبيين مؤلفه؛ تعامل فرهنگ و معماری. »1861 معظمي، منوچهر

ران.رساله دكتری معماری، دانشگاه ته «.معاصرمعماری ایران در دوره 

  .هایفرهنگ و شخصيت ایرانيان در سفرنامه. »1831ميرزایي، حسين و رحماني، جبار 

.11 – 44 ، پایيز ،8لنامه تحقيقات فرهنگي، سال اول، شماره فص« خارجي

 ،مجموعه ، در «شناسانه در باب فرهنگ ایرانچند مالحظه انسان. »1839رسول.  نفيسي

مؤسسه   .228-166. حسين سرفرازبه كوشش « . در تعریف فرهنگ ایراني»مقاالت 

. تهران: انتشارات آگاه

 نشر ني. عبداهلل كوثری هترجم .مدتجامعه كوتاه. 1833.محمدعلي ،كاتوزیانهمایون ،

 نامة مهرنامه. ترجمة كتاب«. خلقيات ما ایرانيان»  .1836كاتوزیان، محمدعلي.همایون

41 -86 ،2شماره حسين شهيدی.  سال اول، 
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