
 

 

 
  

 

   رانيا در مدرني شهري فضا ضعف
   يخيتار  - يشناخت جامعه پژوهش يسنج امكان

 

   1يسروستان قيصد اهللا رحمت
   2يصريق عباس

  20/4/89:تاريخ پذيرش نهايي               7/2/89 :تاريخ دريافت

  
  چكيده

 از تساح نيا يبيتقر طرد  رانيا در مدرني شهري فضاها دنييگرا ضعف به
 ٔمقاله در. است داشته دنبال به معمارانهي پرداز هينظرة طيح از را، يجمعي زندگ

 به مزبور،ي هاي پرداز هينظر در ياصلي ها شيگرا ييشناسا با سندگانينو حاضر،
 مرور با سپس، و پرداخته ها آن يشناخت جامعه وي اجتماعي ها مولفه ييشناسا

 در را آني ريكارگ به امكان ،يخيرتاي شناس جامعهة حوز در رياخ تحوالت
ي بررس رانيا در مدرني شهري فضاها فيتضعي ها نهيزم و دالئل صيتشخ
 مورد ر،ياخ ٔدوره در اگرچه ،يخيتاري شناس جامعه سندگان،ينو زعم به. اند كرده

 به الزم،ي ها يتوانمند از همچنان است، بوده پسامدرني ها شيگرا عيوس تهاجم
 برخوردار معاصرة دور در يشهري فضاها ضعف با ارتباط دري پرداز هينظر منظور
  . است

 ،يشهري معمار ،يمعمار مدرن،ي شهري فضا ي،شهري فضا :كليدي واژگان
   يشناخت جامعه كرديرو

                                                   
 sedighsarvestani@gmail.com، تهران دانشگاهي اجتماع علوم دانشكدهجامعه شناسي گروه استاد  1

  as.gheissari@gmail.com، تهران دانشگاهي شناس جامعه ارشدي كارشناس انشجويد 2
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  مقدمه
 شكل گوناگون موضوعات مطالعه امر در يعلمي ها رشته انيم كهي كار ميتقس دري بازنگر

ة دربار گرفته انجامي ها پژوهشي بررس از. است نانهيب روشن يتيلفعا است، افتهي تبلور و گرفته
ي ها پژوهش در "شهر" ليبد يب گاهيجا رغم يعل كه د،يآ يبرم نيچن ران،يا دري شهري فضا

ي نديفراي ط شود، يم خوانده رانيا در مدرني شهري فضا ضعف چه آن مطالعه ،يشناخت جامعه
 از ضيتعر نيا. است شدهي تلق شهرسازانه گاه و مارانهمع اختصاصاًي ا مطالعه ز،يبرانگ پرسش

 امر« نقشي ابيباز از و مانده،ي باق معمولي ها يناستالژ مدار در مزبور مطالعات كه جهت نيا
 در مدرني شهري فضاها. است تأمل و توجه قابل اند، بازمانده مزبور تحول در» ياجتماع

 يضعف به ابند،ي يم ظهور و بروز ران،يا يسنتي معمار زوالة دور در ف،يتعر بنابر كه ران،يا
ي ا دوره در فضاها نيا. است يشناخت جامعه يپژوهش محتاج آن، ةمطالع كه هستند، دچار

 به چه آن ةجينت در و شده انينما است، تجدد با ،يرانيا شهر مواجهه ةعرص كه ،يخيتار
 مزبور ضعف معمارانه، شنگر. نديگرا يم ضعف به خواند، توان يم» تجدد ضعف« مسامحت،

 كه ديآ يم بر درصدد اگر اي و كاهد يم فروي رانياي معمار و تجددي ماهوي ناسازگار به اي را،
ي ها دانسته انيم ينسبتي برقرار به قادر دهد، ارائه ضعف نياي برا يحيتوض و فيتوص
ي تاوردهادس از اعراض حال، نيا با. ستين مدرن ييفضا تحوالت حاملي رخدادها با ش،يخو

 به ز،ين يشناخت جامعه صرفاًي كرديرو نيتدوي برا تالش و معمارانه،ي ها تفحص و ها پژوهش
  . استي ناكام و نقص از ريناگزي شهر يفضا مفهومي ا نارشتهيب تيخاص ةواسط

  مسئله طرح
 از يكي مثابه به گوناگون، متون در كه استي موضوعات جمله از "مدرن شهر" شيدايپ
 ،ينهاد راتييتغ ،ياجتماع كار ميتقس. است شده مطرح ،يشناس جامعه دانش تولد دالئل

 كيكالس شمندانياند كه اند، يموضوعات جمله از ،يشناخت رواني امدهايپ وي اقتصاد تحوالت
 كار ميتقس ةدربار در ميدورك ليام. اند واداشته مدرن شهر باب در پژوهش به را،ي شناس جامعه
ي شهرها و كردهي تلق جوامع تراكم و حجم راتييتغ ازي تابع را كار ميتقس راتييتغ ياجتماع
 اقتصاد در وبر ماكس) 229: 1384م،يدورك. (است دانستهي قطاع سازمان محو ةعرص را مدرن

ي جستجو به خودي نظر نظام باي هماهنگ در و پرداخته "شهر" موضوع به اختصاصاً جامعه و
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 ةسيمقا به جمله از و آن، از پس وي وسط قرون در مدرني شهرهاي ريگ شكلي ها نهيزم
 جورج) 103: 1375وبر،. (است پرداختهي زمان ةدور آن در ،يشرق وي غرب شهري ها يژگيو
 تيشخص و تيذهن كه است پرداختهي ديشد نوسانات به يذهن اتيح و شهر كالن در مل،يز

 نيا دري زندگي برا مل،يز عمز به ها، انسان. دهند يم قرار ريتأث تحت را مدرني شهرها ساكنان
 اقتضائات باي سازگار قدرت از تا هستند خود دري مهم راتييتغ جاديا محتاج تازه،ي ها طيمح

 تبلور گاهيجا را شهر ماركس، كارل) 1372 مل،يز. (شوند برخوردار مدرن،ي شهرها دري زندگ
 شهرها، در. ستا آن يفروپاش طيشرا نييتب درصدد كه داند يمي ا يبورژواز گونه همان

 طيشرا نيمساعدتر شهرها،ي فضا. رسند يم خود ظهور و بروز اوج به ،ياجتماعي ها يقشربند
ي ها عرصه شهرها، واقع، در. آورند يم فراهم بورژواها زيآم سلطهي رفتارها هيتوجي برا را

 ةنيزم را شهرها در مدرن عيصنا تمركز ماركس و هستندي اجتماع طبقات ظهوري اصل
 يگاهها سكونت. كند يمي تلق سلطه اعمال يبرا مسلط، طبقات شتريب چه هري ريگ قدرت
ي ها شهياند ازي اريبس بخش الهام مدرن،ي شهرها در كارگران تيمحروم و فقر از سرشار
  )189: 1375،يشوا. (است بوده ماركس

 و گدس كيپاتر مانندي كسان كه دهد يم شان زين مدرني شهرساز مطالعات سنت مرور
 ها نگرش اعمال به ليمتماي حت وي اجتماعي ضرورتها به آگاه خود، مطالعات در ممفورد ييول

  . اند بودهي شناخت جامعهي كردهايرو و
 تيظرف دو هر واجد كه يمفهوم مثابه به ،يشهر يفضا ةمقول به پرداختن اوصاف، نيا با

ي شهري فضا واقع، در. است برخوردار تياهم از است، معمارانه وي شناخت جامعه پژوهش
ي معنا به –ي اجتماعي ها لفهمؤ با را،ي مكان –ي باشناختيز عوامل كه است،ي نديفرا محصول

ة ابژ كه نان،يشهرنش ةروزمر ستيز به را، يطراح امري فن صرفاً ةصبغ و خته،يدرآم – آن عام
ي ب ،يرشه يفضا بهي كرديرو نيچن. زند يم گره است، ياجتماع گوناگوني امدهايپ و اتين

 ةيسو دو هري دگيچيپ بر باشد، يشهري فضا يشناخت جامعه اي معمارانه وجوهي ناف كه آن
 ينگرش كه ،ييها نظرگاه كاربست بر را راه حال نيع در و ده،يورز ديتأك آن يكيزيف وي انسان
  .گذارد يم باز كنند، يم عرضه مزبور نديفرا به را تازه

 فضا، مفهوم كه كند، يم اشاره توجه انيشا نكته نيا به يشهر يفضا يطراح در پوري مدن
 نيا با) 9: 1387پور، يمدن( .است بوده زيني معمار مغفول بلكه ،يشناس جامعه مغفول تنها نه

ي ا سابقه از برخوردار و معمارانهي ا مقوله شكي ب فضا، كه ميشياند يم گونه نيا چرا ب،يترت
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 شده موجب فضا، و مكان ةمقول دو انيم قرابت هك رسد يم نظر به است؟ حوزه نيا دري طوالن
 اي كسان،ي فضا با را مكان. رديگ قرار توجه محل كمتر ،يشهري فضا مفهوم ظرافت كه است،

 اي ،يپندار – مكان. فضاست مفهومي انسان وي اجتماع بعد از غفلت از يناش پنداشتن، مترادف
 اي يانتزاع نگرش با كه است ييها هنظرگا يها يژگيو از يشهر يفضا يكيزيف وجه بر تمركز

  . كنند جستجو معمارانه، اي هنرمندانه وجوه در ز،ين را ياجتماع يفضا ةنيشيپ كوشند يم ،يفن
 به را رانياي معمار مكاتب و ها سبك كه ،ييها واره داستان و ها، خچهيتار ها، حال شرح در

 يطراح در رفته كار بهي ها فرم و اه مكان به اشاره زانيم انيم فاحشي تفاوت كشند، يم تيروا
 تفاوت، نيا. دارد وجود ها فرم و ها مكان آن بر مترتبي انسان وي اجتماعي فضاها و ها، آن

 ييها مكان از سخن زين متون نيا در هست؛ زين يخاريت متون از ياريبس در ييشناسا قابل
ي شناس سبك. ندكن يم منعكس را ياصل مكاتب ازي تعداد يمحوري ها يژگيو كه است،
 آغازي رانياي معمار بر حاكم اصولي ا پارهي معرف با هرچند ا،يرنيپ قلم به يرانياي معمار

 همان به مولف تاًينها اما دارد، الذكر فوق مدار از خروج به سنده،ينو ليتما از نشان كه شود، يم
 و رخدادها به محدودي اشارات متضمن كه ،يخيتار يشرح ةارائ از پس و كرده رجعت مدار

 تيروا. آورد يم مكاتب از كي هر يديكلي بناها و ها فرمي معرف بهي رو هاست، تيشخص
 در كهي تحول فيتوص تيقابل از ران،ياي معماري معرف مراجع نيتر مهم از يكي منزله به ا،يرنيپ

 حانشار نيتر مهم از يكي واقع در. ستين برخوردار رد،يگ يدربرم راي رانيا شهر معاصر، ةدور
 مواجهه در ران،ياي معماري ها سبك از فراوان، فاتيتوص و حاتيتوض از پس ،يرانياي معمار

 به است، بوده مدرني شهر يفضا به ،يرانياي معمار وستنيپ آن اقتضاء كه تجدد، نديفرا با
  كند؛ يم بسنده سوال عالمت گذاردن و سكوت
 روزگار انيپا در و شده غازآ ان،يصفو آمدن كاري رو از شيپي كم ،ياصفهان ةويش««

 نيا انحطاط و پسرفت زمان آن، دوم ةدور. رسد يم انيپا به آن نخست ةدور قاجار، محمدشاه
 كامل پسرفتي ول شد، دنبال ان،يزند زمان در و آغاز انيافشار زمان از واقع در كه است، وهيش
. شد آشكار آن، به كيدنزي شهرها و تهراني معماري ها يدگرگون در و آغاز محمدشاه زمان از

ي ارزشمند يها نماساخت بودند، روند از دور به كه ييشهرها در ران،يا كنار و گوشه در البته
 گريد پس، آن از. اند شده ساخته انيقاجار زمان در كه ييبايزي ها خانه ژهيو به شد، ساخته

ي معمار در هوستيپ رشته نيا شد تالش كه نيا با و نشدي اصفهان وهيش نيجانشي ا وهيش
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 ا،يرنيپ(» .نگرفتي پ را نيشيپي تكامل روند و ريس آني معمار گريد اما نشود، پاره ران،يا
1383 :272(  

 كه است، يضعف ميترم در ،يشناخت جامعه كرديرو كاربستي چگونگ اوصاف، نيا با مسئله
 پرسش. ددار يم باز مدرني فضاها شيدايپ بر مترتب تحوالت رشيپذ از را معمارانه تيروا

 ييدوتا دچار كه آني ب كه كرد، عرضهي شهري فضا از يفيتعر توان يم چگونه كه است نيا
 ييايپو به است، معمارانه تيروا ريگ بانيگر كه را يكنون ييستايا باشد،» كاركرد – فرم« جيرا

  كند؟ ليتبدي نظر و يمفهوم
  

  ينظر افتيره
 رانياي معمار يخيتاري ها انيجر يياشناس در يفراوان تياهم از اگرچه ا،يرنيپ قرائت
 غالب قرائت معاصر، ةدور دري معمار نيا مبتالبه تحوالت حيتوض در اما است، برخوردار

 در كه هستند صيتشخ قابل معمارانه،ي ها يپرداز هينظر در گر،يد يديكل شيگرا سه. ستين
  . برخوردارند زيني شتريب تيحساس از مزبور، تحوالت يستيچ به توجه
 كهي كار. است آن يريتجددپذ روند وي رانياي معمار در تفلسف به قائل نخست شيراگ

ي بند طبقه قابل دهد، يم انجام ياسالم تفكر پرتو در شهر، تيهو و ييبايز ادراك در زادهي نق
 ميتعال از را معاصري شهري فضا كه است يگسست ،زاده ينقي برا مسئله. است شيگرا نيا در

 منظور به انتزاع،ي طوالني ها گام مودنيپ. است داشته نگاه دور  به ،يرانيا فرهنگ وي اسالم
 و فيتعار استخراج سپس و شود، يم خطابي اسالم وي رانيا معمارانه ادراك چه آن از دفاع

 نظرگاه قيتعمي برا زادهي نق كه استي راهبرد مزبور،ي ها يپرداز انتزاع از متنوع، استدالالت
 مسئله صورت در ،ياساس رييتغ جاديا ،يكرديرو نيچن كاربست ةجينت. ددبن يم كار به خود،

  است؛ي شهري فضاها تحوالت درباره ج،يرا
 و ينيب جهان و تفكر توسط كه شود،ي م فيتعر گونه همان غالباً و عمدتاً ،يشهري فضا« 

 ز،ين مطلوبي شهري فضاي ها يژگيو آن، از فراتر و شده، فيتعري واردات تجارب و فرهنگ
ي ها تيمطلوب كه رد،يگ يم قرار غفلت مورد امر نيا واقع، در. شوند يم اخذ منابع همان از

 وي ريگ شكل نديفرا و ،يرانياي شهر وي معماري فضاهاةشناسان ييبايز وي عملكرد ،يكالبد
 نشأت يخاص يطيمح طيشرا و ينيب جهان و فرهنگ از اعصار، و قرون طول در ها آن تكامل
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 موارد، ازي اريبس در و متفاوت، گرانيد يطيمح طيشرا و ينيب جهان و فرهنگ با كه اند، گرفته
  )169: 1386 زاده، ينق(» .اند بوده تضاد در

 از يناش كه ،يقيتعل از گفتن سخن و ،»گانهيب« عناصر و جوانب ييشناسا به ليتما
 هستند، ييها يژگيو جمله از است، يتيهو وي فرهنگي ها »سرچشمه« و ها »خاستگاه« يفراموش

 بر ديتأك به موكول ش،يگرا نيا تيمشروع. خورند يم چشم به ش،يگرا نيا ةمطالع در كه
 خأل، نيا. دارد وجودي شهري فضا موضوع در ها، شيگرا و فيتعار ريسا در كه است، يخالئ

 وجه به مزبور،ي ها شيگرا و فيتعار واضعان توجه قلت اي عدم از يناش زاده،ي نق زعم به
 و انتزاع، سطح به رجعت كه هست، زين رو نيهم از و است،ي شهري فضا يفيك وي انسان

 تداوم در ،»تيهو« ةمقول. ابدي يم ضرورت ،يشهري فضا با مرتبط ميمفاه ازي اريبس فيبازتعر
 سه و گرفته، قرار توجه مورد ييمعنا وي مفهوم مكمل عامل مثابه به ،يپرداز هينظر روند نيا

 اساس بر مجدداً ،»يعملكرد تيهو« و ،»ييمعنا تيهو« ،»يكالبد تيهو« ؛آن يديكل شق
  )190: 1386 زاده،ي نق. (شوند يم فيتعر تمدن، و فرهنگ، ،ينيب جهان چون يميمفاه

 يفضا مفهوم كوشد يم است، برخوردار زين ياديز تيعموم و رواج از كه دوم، شيگرا
 هينظري ها نهيزم و كرده،ي تلق ران،ياي معمار در ،يمفهوم وي نظر سوابق به مسبوق را،ي شهر

. كند جستجو ران،ياي شهرساز وي معمار سنت در را، مدرن ييفضا تحوالت ةدربار ،يپرداز
. كند يم دنبال راي هدف نيچن ،"رانياي خيتاري ها بافت دري شهري فضاها" در زاده، سلطان
 متعدد، ييفضا وجوه از كه ندا داشته وجودي رانياي معمار دري عناصر ،ينگرش نيچن حسب

  اند؛ بوده برخوردار وجوه نيا از برآمدهي عملكردها زين و
 آمده يم شمار بهي ارتباطي فضا و ريمس نيتر مهم بزرگ، و كوچكي شهرها در بازار«
 كاروانسراها ه،يعلمي ها مدرسه ازي بعض شهر، بزرگ مساجد ازي برخ و جامع مسجد كه است

. داشتند قرار آن با كينزد ارتباط در اي آن كنار دري تجاري فضاها ريسا و متعددي ها مچهيت و
 و بود شهري فرهنگ وي اقتصاد ،يارتباط مهم محور كي همزمان، صورت به بازار واقع، در

 مواقع در كه بود جهت نيهم به و داشت شهري اجتماع اتيح دري مهم اريبس منزلت و نقش
ي دادهايرو روند بري مهم اريبس ريتأث بازار ليتعط و انيبازار اعتصاب ،ياجتماع حساس اريبس

 كشور،ي اجتماع خيتار در كهي ونديپ و رابطه همان گر،يد سخن به. داشتي اسيس وي اجتماع
 دهقانان و كشاورزان گاه و ونيروحان و علما وران، شهيپ و اصناف بزرگ، انيبازار و تجار نيب

 شيكماب فوقي ها گروه از كي هر به متعلقي بدكالي فضاها نيب زين شهر در داشت، وجود
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 وي اقتصاد ،ياجتماع روابط ملموس وي كالبد انعكاسي خيتاري شهرها رايز بود، برقرار
  )30 و 29: 1385 زاده، سلطان(» .است بوده برقرار ها آن در كه اند بودهي فرهنگ

 چند هر – مختصر ةاشار نيهم به بازار، ييفضا ةجنب ةدربار زاده، سلطان حيتوض
 توجه دنبال به و گرا، فرم كامالًي ها قرائت از متفاوت شرح نيا. شود يم خالصه - زيبرانگ تأمل

 نظرگاهي ريگ شكل موجب توجه، نيا صرف اما است،ي عملكرد و ييفضا جوانب به
  . شود ينم آني ريپذ تحول منطق وي شهري فضا ةدربار ،يمنسجم
 رخ رانيا مدرن وي سنتي شهرساز ميمفاه قيتلف در ان،يفردوس نظرگاهي برا اتفاق نيهم

 ما كه دهد، يم دست بهي رانياي معمار ييفضا ةنيشيپ از جامع نسبتاً يشرح انيفردوس. دهد يم
 سواد، شارستان، كهندژ،. دهد يم قراري رانياي معمار ييفضاي ها مولفه با ميمستق تماس در را
 و طيشرا تناسب به كه بودندي عناصر بارو، و ارگ مدرسه، مسجد، محله، بازار، دان،يم

 ييبنا كهندژ،. اند بوده برخوردار ضعف و قوت از ،يرانياي معمار در ر،يمتغ مختصات
 قراري رانيا شهر مركز در كه است، بوده يتيامن استحكام از برخوردار معموالً و خودبسنده

ي ا محوطه زين شارستان. زد يم دامن را، حاكم و مردم انيم موجود ةيسو كي ةرابط و گرفته، يم
 نيا. بود مردم عموم از ارتش، و حكومت وابستگاني جداساز ياختصاص كاركرد با ،يمسكون
  ةطيح كه سواد، در. داشت تياهم شارستان و كهندژ ساكناني برا ،ياجتماع ضيتبع از شكل
 كارگران و رزان،كشاوي برا ييها گاه اقامت و ها، روستاواره و روستاها بود، شهر يا هيحاش

ي رانيا شهر ياقامتي واحدها نيتر مهم از محالت، اي ها يگيهمسا. داشتند وجود كارخانجات،
 ،ياقتصاد و ،يخيتار ،ياجتماع يرهايمتغ ،يدفاع تيوضع م،ياقل چوني گوناگون عوامل بودند؛

 در.دندبو موثر ها يگيهمسا و محالت يريگ شكل در دار، دامنهي شاونديخوي وندهايپ زين و
 وي ريگ شكل منطق شد موجب ران،يا دري شهر ياجتماع نظام به اسالم، ورود واقع،
 –ي اجتماع عوامل به ،يمذهب و ،يا لهيقب ،يقوم عوامل و كرده، رييتغ محالتي بند ميتقس
 محالت از كي هر. شوند اضافه داشتند، تياولو و تياهم اسالم، از شيپ ةدور در كه ،يخيتار
 در اگر ،خاصه. بود آن يتيهو و ييايجغراف معرف كه داشت، هم يا محله مركز ،ها يگيهمسا و

 كار نيا مطمئناً شود، فراهم عمومي برا ياجتماع ايي اقتصادي امكان كه داشت ضرورت محله،
 داشتند، هم ييها دروازه اي وارهايد ها آن مراكز و محالت ازي برخ. افتاد يم اتفاق محله مركز در
 محالت ساكنان ليتما از نشان يماتيتنظ نيچن. كرد يم زيمتما محالت ريسا از را ها آن كه

 در تيعضو نيع در ،ياختصاص و يخصوصي فضاها ازي برخوردار به گوناگون
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 وي محل سطح از كه بود،ي مهمي اقتصاد ةمولف ،بازار. داشت شهري عمومي فضاهاةمجموع
 درك قابل منطق بنابر. داشت تيعموم و يگستردگ ،يشهر سطح تا ،ييروستا وي ا هيحاشي حت
 هيتعب محالت، مراكز و ها دروازه مجاورت اي يكينزد در معموالً بازارها ،ياقتصادي ها تيفعال

ي بازارها انيم ارتباط بازارها،ي ا محله درون كاركرد بر عالوه كار، نيا در البته و شدند، يم
. بود مدنظر ز،ين كرد يم متصل گريكدي به ار ها آن مراكز و محالت كه ييرهايمس در گوناگون،

ي ها يبند شكل و بازارها در ز،ين راي مهم راتييتغ ها، آن شدني شهر و ،يمحل مراكز ةتوسع
 كنش به اقدام كه بودند،ي كسان تجمع محل صرفاً هياولي بازارها داشت؛ همراه به ها آن

 ساختمان تر، مهم و تر بزرگي زارهابا ج،يتدر به كه يحال در. كردند يم سوداگرانه وي اقتصاد
 نياي ط. شدندي شهري فضاساز ياصل محور به ليتبد ها، آن ازي اريبس و افته،ي مستقل

 حمام ه،خانقا مسجد، ليقب از يعمومي فضاها ريسا كه گرفتند، شكل ثابتي بازارها ندها،يفرا
 توسط و متفاوت،ي ها زهاندا در ينيد مدارس و مساجد. دادند يمي جا خود در زين را مدرسه و

 تياهم از نشان مدرسه، و مسجد بودن ساخته-حكومت. شدند يم ساخته گوناگون سازندگان
ي عمومي فضاها ريسا از ديبا لحاظ، نيا از را جامع مساجد. داشت ها آني عموم اعتبار و

 اريمع و مشخصه گوناگون، يخيتاري ها دوره در و ها مدت تا آن، وجود رايز كرد، زيمتما
 به ،ينيد مدارس ليتبد ،يشهر خاص نقاط ةتوسع امديپ. بود يديكلي شهر نقاط ييشناسا

 گريد از ها، دانيم. بودي فكري ها كانون يجيتدر رشد و ،ياسيس و ينيد ةمباحثي ها گاهيپا
ي ها تيجمع موقت حضور امكان كه بودند، رانيا بزرگي شهرها در يديكلي عمومي فضاها
 استماعي برا ندهيآ گردهم تيجمع و يفصلي بازارها گران معامله تيجمع از اعم بزرگ،
 جهان نقش دانيم. كردند يم فراهم را يمل وي محلي ها ارتش تيجمع اي و حكام،ي سخنران

 شناختي برا مناسب،ي ا نمونه تجارت، و انتيد حكومت، عنصر سه عاديم مثابه به اصفهان،
 را، ها آن توان يم كه ها، ارگ ةدربار. است رانياي شهري معمار در دانيم عنصر تياهم حد

 نيا كه دارد، تياهم نكته نيا به توجه دانست،ي باستاني كهندژها متأخري ها معادل
 با ها، آني درون استقرار كه آن مگر شدند، يم ساخته شهرها ةمحدود درون در ها، واره قلعه

 بودي دفاع استحكامات جمله از ز،ين هرش واريد اي بارو. بود تضاد در يتيامن وي دفاع مالحظات
 ان،يفردوس. (كرد يم سد شهر، محدوده بهي بوم ريغ افرادي ناگهان ةحمل اي ورود بر را راه كه

2002  :68-84(  
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 اما است، همراه يمنطق وي مفهوم قرائن با هرچند ان،يفردوس جامع نسبتاً ييفضا ليتحل
 به. ماند يم باز ران،يا در مدرني شهري فضاها دنيياگر ضعف بهي برا ،ياستدالل ارائه از تاًينها

 شهر ييفضا جوانب ازي اريبس ةدربار فراوان، اطالعاتي حاو ان،يفردوس ليتحل ساده، انيب
 نشان زين او كتاب از ييفرازها كه همچنان اما هست، نيشيپ يخيتاري ها دوره دري رانيا
 تبعات. است ابهام دچار مدرن،ي شهري فضاها فيتضع يمنطق روند صيتشخ در دهد، يم

 به منجر كه رضاخان، ةدور در قدرت ديشد تمركز سپس و قاجار، ةدور در تيريمد ضعف
 عنوان به تهران، تيتثب البته و شود، يم وابستهي دار هيسرما دولت كي يجيتدري ريگ شكل
 متن در اهگ و هيحاش در ان،يفردوس كه هستند،ي موارد جمله از تازه،ي بند شكل نيا كانون

 زعم به. كند يم اشاره ها آن به مدرن،ي شهري فضاها نامطلوب طيشرا هيتوج در خود، استدالل
 زده رقم بزرگي شهرها و تهراني كربنديپ در را، يبدشكلي ا گونه مزبور، راتييتغ ان،يفردوس

  ةتوسع نيا مقاصد تحوالت نه و اند، بوده هيتوج قابل نيآفر توسعهي مباد راتييتغ نه رايز اند،
 – نخست«ي ريگ شكل انتظار، قابل ةجينت. اند افتهي دست خود مطلوب كاركرد به ع،يسر

 و يتيجمعي ها تيظرف از كشور، نقاط ازي اريبس شدني ته آن،ي پ در و مكندهي ها »شهر
 در بزرگ،ي شهرها ان،يفردوس انيب به. است نيآفر توسعهي ندهايفراي طي برا الزم، يديتول
 را ميعظ تحول نياي برا الزمي ها رساختيز كه شوند، يم شگرفي ها تيجمعي رايپذي حال

ي براي ا تازه ريمس فيتعر امكان كه شوند، يم متحمل را يتنش زين كوچكي شهرها و ندارند،
  )38 -32:  2002 ان،يفردوس. (كند يم سلب ها آن از راي اجتماع –ي اقتصادي بالندگ

 واالي گاهيجا كه است مهمي ژگيو نياي دارا معمارانه،ي اه يپرداز هينظر در سوم، شيگرا
 از برخوردار شهرسازانه، باشند، معمارانه كه آن از شيب كه دهد، يمي قرائن و استدالالت به را

 تا شار از« در يبيحب محسن. هستند شناسانه جامعه اختصاصاًي حت گاه و ،ياجتماعي ها رگه
 مكتب ةفتيش ش،يخو متقدمان همچون او. است آوردهي وري پرداز هينظر از شكل نيا به» شهر
 تمركز وحدت، و كثرتي توأمان چوني تأمل قابلي ها يژگيو آني برا و است، اصفهاني شهر

 نيا يجيتدر رفتن دست از اما شمارد، يم بر را تداوم و تناسب و ن،يتبا و تجمع تمركز، عدم و
 توجه انيشا كه دهد، يم شرح ييها نهيزم و لعوام با را، تهراني شهر مكتب از پس ها، يژگيو

 يجيتدر يفروپاش كشور، در پراكنده تيحاكم اعمال ،يوانيد سازمان افول از يبيحب هستند؛
 زوال ةجينت در و – كشور رشد  به رو اقتصاد بهي واردات محصوالت ليتحم و ،يديتول سازمان
  )118 -112:  1380 ،يبيحب. (ديگو يم سخن -...  و زيتبر كاشان، اصفهان،ي اقتصاد
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 ،يسنتي ها تيروا برخالف تهران،ي شهر مكتب فيتعر ،يبيحب شرح در توجه انيشا ةنكت
 همچنان كه اصفهان، مكتب از متأثر استي مكتب ف،يتعر حسب كه است،ي معمار مكاتب از

 ان،تهر مكتب حال، نيا با. است محالت و دان،يم بازار، مدارس، و مساجد ةچهارگان بري متك
 ةعرص بهي شهر محالت ليتبد ،يتجاري مفهوم به ابانيخ ليتبد كه است،ي تحوالت آبستن
 و نياديم ةگان ششي ها اتصالي برقرار منظور به ها، دروازه فيتعر و ،ياجتماع زاتيتما بروز

  )135: 1380 ،يبيحب. (هستند ها آن نيتر مهم از ،ياصل يها ابانيخ
اسالمي، نخستين مكتبي  –هاي معماري ايراني  و شيوهها  رفت سبك مكتب اصفهان در پي

است كه شرح آن، در توصيف اماكن و بناهاي معمارانه نخواهد گنجيد، و به دست دادن 
 ةدر دور. شهرسازانه خواهد بود شرحي منصفانه از آن، مستلزم دستيابي به قواعد و جوانب

مي شود، كه بايد بينش هنري  هاي معماراني صفوي است، كه اصفهان محل آزمون توانمندي
بازار . هاي شهري ابالغ شده از سوي حكومت درآميزند خود را، با محاسبات و سياست

كالبدي شهر واقع  ةسابقه است، محور توسع ان بياصفهان، به شكلي كه در تاريخ معماري اير
از عامل بازار شترين تأثير را مساجد، مدارس، و حتي اماكن وابسته به حكومت نيز، بي. شود مي
گيري عناصر اقتصادي،  و بنيان شكل رابط بافت هاي قديم و جديد شهربازار، . پذيرند مي

 ةدهند حضور هماهنگ عوامل شكل. شود فرهنگي، صنعتي و حتي گردشگرانه در اصفهان مي
 ةكند، كه سخن از مقايس ان پررونق تبديل مياي چن اصفهان را به مجموعه بافت شهري،

اي از اضمحالل  ت و نشانهشهر در اوج رونق اس. ه عباسي، با لندن معاصر آن استاصفهان شا
ه يكديگر پيوسته است، به هاي درون و بيرون شهر را ب مستحكمي كه طيف متنوع فعاليت ةشبك

  )275: 1383پيرنيا، . (خورد چشم نمي
. مي استاسال –ترين نمود بازتجلي شار ايراني  حبيبي، مكتب اصفهان مهم» شار« ةدر نظري

در  يي را كه پيش از تشكيل دولت صفويها گيرد، بلكه زمزمه اين مكتب در خأل شكل نمي
  تبريز به گوش مي رسد، تبديل به صداهاي رساي شهرسازانه مي كند؛

جديد در كنار تبريز قديم،  در تبريز، به عنوان شهري» حسن پادشاه« ةايجاد مجموع«
هيم كهن شهرسازي است، كه به دوران بوئيان و سامانيان راه اي روشن از بازسازي مفا قرينه

مسجد جامع، بيمارستان، و  ،)عالي قاپو(ميداني وسيع در ميانه كه در اطراف آن درگاه . برد مي
عمارت درگاه بر ميدان مسلط است و از آن . اصلي بازار و ضرابخانه ساخته شده است ةدهان
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حبيبي، (» .هاي نظامي و يا بازي چوگان نظارت كند ريق اوزون حسن مي تواند بر نمايشط
1380 :93(1  

مي شود، زيرا در اين شهر است كه » مكتب اصفهان«تجلي  ةاصفهان عرص به زعم حبيبي،
دولت صفوي مجري . شده تبديل شوند شهر و دولت فرصت مي يابند، كه به مفاهيم نهادي

شهر و شهرنشيني نيست،  ةي، به عرصاسالم –تسري و تعميم مكاتب معماري كالسيك ايراني 
اما بي شك نقش مقدم و متقدم را در معرفي مكتب شهرسازي اصفهان به تاريخ معماري ايران 

  دارد؛
دولت صفوي است، كه به علت ريشه داشتن در » شهر –آرمان «مكتب اصفهان، تحقق «

گذرا، كه چون  ةنگي زمان خويش، نه چون يك حادثدگرگوني هاي اقتصادي، اجتماعي و فره
شار مكتب اصفهان در دولت صفوي بيانگر . وجود مي گذارد ةاي يادماني، پا به عرص واقعه

عقيدتي مفاهيم ديواني و مذهبي است، همان گونه كه تبلور  –امتزاج و آميختگي سياسي 
 –شهر «، و »نمايش-شهر«، »قدرت –شهر «اين شار عالوه بر . وحدت اجتماعي كار نيز هست

نيز هست » نديوا-شهر«است، » سرمايه- شهر«و » بازار-شهر«نيز هست، در عين آن كه  »آرمان
منطقه را تعريف . عمل آن است ةگستر» منطقه-شهر«اين مفاهيم،   ةو به در بر گرفتن هم

  )94: 1380حبيبي، (» .پذيرد كند، و از آن تعريف مي مي
توان نتيجه گرفت، كه  كم مي دست برد، بيبي براي مكتب اصفهان به كار مياز تعابيري كه ح

اين مكتب داراي انسجام باالي مفهومي و مضموني، و نيز حاصل روندي پيوسته و تاريخي 
نيز چنان كه پيش از اين نيز گفته شده است، مكتب اصفهان، حاصل پويايي و كنش . است

هاي  هصفوي، در پراكندن نمادها و نشانمتقابل حكومت و عامه، و گشودگي دست حكومت 
  . دلخواه خويش، در سراسر شهر اصفهان است

 

زهرا اهري در پژوهشي كه به كشف قواعد حاكم بر مكتب اصفهان در شهرسازي 
هان آن چه قواعد دستوري مكتب اصف ةكوشيده است تأمالت حبيبي درباراختصاص دارد، 

                                                   
١

جالب است كه با وجود تفاوت پررنگ ميان نظريه هاي محسن حبيبي و محمود توسلي، اصرار بر نسبت فضاي  
ي را هاي شهر توسلي پيوستگي فضاها و مجموعه. شهري، و پيوستگي عملكردي را در هر دو نظريه مي توان ديد

  )95: 1386ك توسلي، .ر. (اي مي داند، كه همچون رهنمودي قطعي بايد مورد توجه قرار گيرد اصلي پايه
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سايي قواعد هندسي، بخشي از اين مطالعه، به شنا. دقيق قرار دهد ةخوانده است را، مورد مطالع
  . مادي، و معمارانه اختصاص دارد

توان آن  وف به موضوعاتي است، كه نميدر عين حال، بخشي از تفحصات مزبور نيز معط
  هاي پيشين گنجاند؛ ها را در دسته بندي

  هاي طبيعي ارتباط با نظم �
  ميزان تبعيت قواعد فضايي اماكن خاص، از قواعد فضايي معماري ايراني �
مراتب، و  شناختي، تركيب، تناسب، سلسله ت فضاهاي شهري از اصول زيباييحد تبعي �

...  
 هاي الهي، ديني و معنوي هاي برآمده از باورداشت هاي مقدس؛ نظم ارتباط با نظم �

خود برگزيده و كوشيده است  ةاهري رئوسي را براي مطالع. تندها هس اين بررسي ةاز جمل
  )1380ك اهري، .ر. (ا، در پژوهش خود گرد آوردنمودها و تظاهرات موافق اين رئوس ر

با اين حال، روشن است كه اوصافي كه حبيبي با تأكيد بر تحليل تاريخي، از چگونگي 
شناختي  تري براي پژوهشي جامعه دهد، مبناي مناسب ود و نزول مكتب اصفهان به دست ميصع
  . فضاهاي شهري سنتي و مدرن خواهد بود ةتاريخي، دربار –

هاي كالسيك معماري ايراني  ها و شيوه بندي سبك يا سبك تهران، در واقع، در رده مكتب
مدرنيته، در حاضر، با هدف تأكيد بر گفتگويي كه ميان سنت و  ةمقالاسالمي جاي ندارد، اما  –

گيرد، تعريف چنين مكتبي از سوي محسن حبيبي را مورد پذيرش قرار  بستر اين مكتب درمي
 ةفضاهاي جديد شهري، اعم از مدرسگيري  شكل ةهران از سويي عرصمكتب ت. ه استداد

هاي نوظهور است، و از سوي ديگر همچنان  هاي جديد و ميدان دارالفنون، تكيه دولت، خيابان
تعريف مكتب تهران، در . از قابليت اتصال و انتساب هويتي به ايران و اسالم برخوردار است

تازه به چشم مي خورد، از اين رو  ةيك مكتب معماران عدودي از تولدهاي م حالي كه نشانه
 ةاصفهان را كه در تعامل با دورحائز اهميت است، كه در تهران قاجار و پهلوي اول، مكتب 

  معاصر قرار گرفته است، همچنان مي توان تشخيص داد؛
، مساجد و مدارس، بازار، ميدان )با حصاري در پيرامون خويش(عناصر اصلي شهر ارگ «

تعبير . صفويه احداث شده است ةشهر داراي حصاري است كه در دور. محالت است و
كالبدي از چهار عنصر و عملكرد زيربنايي شهر، حكومت، مذهب، اصناف و امت، كماكان بر 

تصويري نه ) سبزه ميدان(ميدان اصلي شهر . روالي است كه از دولت ساماني شكل گرفته است
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به اين ميدان باز  ارگ ةدرواز. ميدان مكتب اصفهان است ، ازچندان كامل و نه چندان ظريف
جامع به بازار . اصلي بازار از آن راه مي يابد، و گذر اصلي شهر از آن مي گذرد ةمي شود، دهان

: 1380حبيبي، (» .هاي كهن است ن آغاز رشد تهران در درون دروازهگشوده مي شود، و اي
133(  

در مكتب تهران رخ مي دهند، همچنان براي اين مكتب،  پهلوي دوم، ةتحوالتي كه تا دور
اهر مدرن را مركز تهران به توپخانه منتقل مي شود، كه مظ. با اوصاف پيش گفته، معنابخش اند

  سنت كرده است؛ ةجايگزين مظاهر دور
بر خالف مكتب اصفهان، به تبعيت از مفهوم تجدد طلبي، حضور قوي تفكر غير بومي در «

ايي ايي و سرانجام استيالي قدرت اقتصادي فراملي، سبك تهران در تركيب فضسازماندهي فض
مسجد، مدرسه، كاخ حكومتي و بازار، به عنوان عناصر . گشايد اي ديگر را مي اين ميدان، عرصه

شاخص (اصلي تركيب ميدان در مكتب اصفهان، جاي خود را به عمارت تلگرافخانه، پستخانه 
تعبيري (عمارت بلديه ) نماد روابط بازرگاني و تجاري جديد( ، بانك)هاي ارتباطات نوين

جامع كماكان در دل بازار . سپارند مي) عامل نظامي(و نظميه ) ظريف تر از ساختمان حكومتي
گشايد، و كاخ حكومتي با  مي) ميدان سبزه(خويش را به ميدان كهن ةماند، بازار دهان باقي مي

اتصال عناصر جديد . كشاند از ميدان جديد به عقب مي حضور مستقيم در ميدان كهن، خود را
  )141: 1380حبيبي، (» .خيابان گذاشته مي شود ةو قديم، كهن و نو، به عهد

ارتي و بازرگاني تغيير كاربري هاي تهران به مرور از نقاط فراغتي، به نقاط تج خيابان
زار مكتب اصفهان، قادر به اين تحول بدان معناست كه بازار مكتب تهران، همچون با. دهند مي

هاي تهران  خيابان. كيلومتر نخواهد بود 19دار، در شهري با محيط  شهرسازي و فضاسازي دامنه
ظاهر سنتي، رويكرد شوند؛ مظاهري كه هنوز نسبت به م مظاهر مدرن مي ةارائه و عرض ةعرص

  .اند تهاجمي نيافته
 عناصر فيتضع كه است،ي ا ورهد آغاز با مصادف تهران، مكتب انيپا ،يبيحب شرح در

. آورد يمي پ در را صنعت و اقتصاد دولت، فرهنگ، ت،يهو از اعم ،يشهري فضا ةبرسازند
ي شهر مكتب شيدايپي چگونگ ميترسي برا كه ،يبيحبي نظري الگو كه است، نيا تيواقع

 فيتضع سپس و مكتب، نيا زوال يچگونگ حيتوض در است، برخوردار ينسب قيتوف از تهران،
 ،يپراكندگ نيا. استي ناكام جهينت در و د،يشدي پراكندگ دچار مدرن،ي شهري فضاها ديشد
 در شناسانه، جامعه كامالًي ها گمانه تا معمارانه، اختصاصاًي ها هينظر از ،يطوالني ا دامنه در كه
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 ،يفرجام نيچن واقع، در. ستين افزا هم استدالالت ازي ا مجموعه به ليتبد قابل است، نوسان
 مورد ديبا چه آن اما است، محتمل شود، يم رايپذ را شدني ا نارشتهيب ةمخاطر كهي ا هينظري برا

  .استي ا نارشتهيب يدستاوردها بر ديتأك با ،ينظر يها ناامك حفظ يچگونگ رد،يگ قرار توجه

  تاريخيكاربست جامعه شناسي دفاع از 
 و ها، تيرواي ا پاره به صرف اتكاء را، معمارانهي ها هينظر مبتالبه ياصل مشكل توان يم
 از استفاده. دانست رانيا در مدرني شهري فضاها فيتضع يخيتار روند ميترس از زيپره

 كهي ا هينظر ةارائ در ،يخيتار –ي شناخت جامعهي ها نظرگاه خاصه ،يشناخت جامعهي ها نظرگاه
 از برآمده ييگرا يسبن و يپراكندگ از را ما موضع كند، ارائه مزبور روندي برا يحيتوض
 هري نف به ،يخيتار زميپسامدرن شيگرا اصرار رغم يعل. كرد خواهد رها گفته، شيپ يها تيروا

 كه است آن بر ،يخيتاري شناس جامعه ،يخيتاري ها تيروا صحت يابيارز و اسيق امكان گونه
 به ئلقا كه ،يخيتار تفلسف اي پژوهش ازي ا شاخه مثابه به ،1يليتحل خيتار چنان هم

ي ها داللت بر ديتأكي برا را، الزم تيمشروع است، يخيتاري ها تيروا زيتما و يريپذ اسيق
  .آورد يم فراهم پسامدرن، ييگرا ينسبي نف و ،يخيتار

 و 374: 1384استانفورد،(يخيتار امر به» يزبان« نگرش چون يتحوالت كه آن وجود با
 امكاني نف و ،)302 -  300:   2003 ن،لمو(خيتار يشناخت معرفت يريپذ امكان نقد ،)375
ي شناس جامعه موضع ،)166 و 165:   1384 استانفورد،(يخيتار ليتحل در "يعل" روابط ميترس
 استفاده با ،يخيتاري شناس جامعه متأخر يها نايجر اما اند، كرده مواجه فيتضع با را، يخيتار

                                                   
 علي، برخورد براي تالش جاي به آن در كه است فلسفي تأمل گونه آن هر بر مشتمل ،"تاريخ تأملي فهفلس" 1

 بر مسلط كالن قواعد تاريخي، هاي شچرخ بر حاكم هاي طرح و معاني جستجوي اين تاريخ، با تحليلي يا علمي
 تاريخ ٔفلسفه" برابر در. دارد قرار كار دستور در كه است "انساني ماهيت" تاريخي كشف نيز و تاريخي ترقيات
 تاريخ ٔفلسفه در. است نهايي و كالن معاني آن كشف امكان از رها فلسفه "تحليلي تاريخ ٔفلسفه" ،"تأملي

 گري روايت به دست هايي، گزينش اساس بر كه گرفت نظر در داناني تاريخ براي را جايي توان مي حتي تحليلي،
 تحليلي جنبه يافتن اهميت با كه است آن تر اتكاء قابل تعبير. زنند مي مشخص تاريخي رخدادهاي از اي پاره

 مشترك جهو كه گيرند مي در تاريخ چيستي سر بر داري دامنه هاي بحث بيستم، و نوزدهم هاي سده در تاريخ،
 آن به دستيابي كه است، كشف قابل روندي از برخوردار تاريخ، كه است تصور اين از پوشي چشم ها، آن تمامي
 )12:   2003 لمون،. (است پيشين تأمالت تمامي از تر عميق ي"تأمل" محتاج روند،
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 جامعه ليتحل در وبر، ةساختبري شناس روش زين و ،1يزندگ ةفلسف دري لتايد تأمالت از
 فهمي مند خيتار« نهيزم در دگريهاي ها نظرگاه كاربرد حال، نيع در و ،2يخيتار -  يشناخت

 يخيتاري شناس جامعه امكان يناف يها انيجر برابر در راي قو يموضع اند توانسته ،»يبشر
  .كنند جاديا

 گوش به يشناس جامعه و خيتار يها رشته درون از ييها زمزمه سو، نيا به 1970 ةده از
 از صراحت به كه يكسان جمله از. هستند رشته دو نيا يحداكثر قيتلف خواهان كه رسند، يم

) 16: 1386 ت،ياسم. (برد نام آبرامز و برودل دنز،يگ از توان يم اند، كرده دفاع يا برنامه نيچن

                                                   
 تشخيص در. كنيم مي اكادر مان، گذشته با ارتباط در را خود عموماً ما كه كند مي بحث اين از ،يديلتا« 1

 از پيش و بيش را خود زندگي ما زنند، مي پيوند ما حال به را ما ٔگذشته كه هدفمندي الگوهاي و معاني ها، ارزش
 ) 64:  2003 هميلتون،(» .كنيم مي "پذير ادراك" علمي، قواعد گوناگون هاي نمونه

 به موثرتري هاي گام كوشيد ،يديلتا كار هميتا تصديق با شناسي، جامعه بزرگ كالسيك سه از يكي وبر، ماكس 2
 نظري وجه كه بود واقف نكته اين به خوبي به وبر. بردارد تاريخي امر پذيري "تحليل" و "ادراك" از دفاع سوي
 قرار عيني بررسي مورد جزء به جزء را آن توان نمي كه است اي گذشته تاريخي، تحليل موضوع اينكه و تاريخ

 امكان" ٔمقوله طرح با وبر حال، اين با. است تاريخي معرفت امكان تحليل در بسيار واريدش ٔمايه خود داد،
  شود؛ فائق دشواري اين بر كوشيد ،"عين

 يا حذف صورت در كه آن يا باشد، سوال اين با متناظر كه برسيم عيني امكان ٔدرباره قضاوتي به نتوانيم ما اگر« 
 قواعد و فعلي دانش مبناي بر ،)مهم وقايع( ما ٔعالقه مورد وجوه يثح از وقايع روند مذكور، واقعيت تعديل
 اين در بودند، افتاده اتفاق واقعاً كه داشت صورتي همان به را ها آن وقوع انتظار شد مي هم باز عام، تجربي

 كه دندار تعلق اي زنجيره به مطلقاً و است اهميت بي علي لحاظ به واقعيت آن باشد، مثبت پاسخ اگر صورت،
 تحليلي واقع، در وبر، عيني امكان) 262:  1384 وبر،(» .باشد آن اثبات پي در بايد تاريخي، واگشتي علي تحليل
 اخالق. انجامند مي خاصي نتايج چه به معين، شرايط كدام كه پردازد مي اين بررسي به كه است، احتمال بر مبتني

 كه بود نگفته سخن آن از گاه هيچ وبر. است ايده همين دنكر اجرايي حاصل وبر، داري سرمايه روح و پروتستاني
 از وبر حتي. شود مي آن عام معناي به داري سرمايه روح گيري شكل به منجر عام، معناي به پروتستاني اخالق
 او، خود اذعان به كه چند هر وبر، كار. گويد نمي سخن باشند، داشته يكديگر با نسبتي عام، معاني اين اينكه
 و ها امكان تحليل در انديشي ظريف حد بيشترين به رسيدن براي است تالشي اما باشد، ي"يقين" واندت نمي

 نزد. كشيد نقد به انساني، انتظارات و علل ٔدايره در را ها آن توان مي تفهمي، رويكرد بنابر كه تاريخي، اتفاقات
 هاي رويه با انسان، ذهن آشنايي بر متكي هك است پيچيده ٔپردازانه مفهوم فعاليت يك انديشي، ظريف اين وبر،

 .است علي مشخص
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 ك،يآكادم رشته دو نيا كه اگر بود، خواهد راه در يتيمز چه مگر كه است آن مهم پرسش اما
   وندند؟يبپ زين گريكدي به دارند، قرار زميپسامدرن تهاجم مورد خود، كه يحال در

 ان،يجر نيا شود، يم القاء زم،يپسامدرن انيحام يسو از چه آن خالف بر كه است نيا پاسخ
 هك گفت توان يم واقع در. است نكرده خارج صحنه از را خود يرقبا يتمام كامل، تيقاطع با

 را يخيتار اتيروا "ساختن" امكان در انعطاف حداكثر كه نيا وجود با ،يخيتار زميپسامدرن
 يداستان وجه كه يخيتوار حجم يساز حداكثر با ،يحداكثر وضع نيا اما است، آورده فراهم
 سهم چنان هم گريد يسو از. است نبوده همراه باشد، داشته غلبه شان، يخيتار وجه بر آنها،
 صورت يخيتار يشناس جامعه ياختصاص ةحوز در ،يشناخت جامعه قاتيتحق از يبزرگ

 مطلوب كه چنان آن ،يخيتار يشناس جامعه بودن "ييروا" كه است يحال در نيا. رنديگ يم
 يوار "داستان" يسو به ،يمطالعات ةحوز نيا حركت موجب باشد، "ييروا" شنگر هواداران

 يبررس مورد ر،ياخ ةدور در ،ينظر يشناس جامعه يسو از كهي عنصر. است نشده تينامتنيب و
 با ،يخيتار ةشياند ةحوز در پسامدرن، اتيتلق از ياريبس آن، ةواسط به و گرفته قرار مجدد
 عرصه، نيا به رجوع. است "روزمره روابط" ةعرص اند، شده مواجه يزيبرانگ بحث يها پاسخ

 چرخش عنوان ليذ و ر،ياخ ةدور در ،ينانسا روابط اتيفيك باب در كه است يتأمالت از برآمده
  . است گرفته صورت 1يانسان عمل

 يدارشناسيپد كه شد آن بر هوسرل، يها شهياند ازي لتايد ينقاد مدد به دگريها نيمارت
 ر،ييتغ نيا. كند استوار "يشناخت يهست" يشنگر بر كه استعالء، و قيتعل بر نه را خود

 دگريها  .كرد مبدل) كيهرمنوت(ي ريتفس – يليتأو يسدارشنايپد به را دگريها يدارشناسيپد
 تيواقع. ندارد نيدازا يقيحق تيوضع با يقرابت چيه هوسرل يدارشناختيپد قيتعل كه افتيدر
 با دگر،يها. برد يم سر به لياص ريغ يوضع در باشد، يروزمرگ دچار اگر ن،يدازا كه است آن

 توان به يابيدست يبرا يابزار به ار خود يدارشناسيپد ،يروزمرگ نيا از ييرها هدف
 يدارشناسيپد و خود يدارشناسيپد انيم زيتما جاديا منظور به او. كرد ليتبد "يپرسشگر"

  كرد؛ فيتعر "بالواسطه حاالت ي مطالعه" يروانكاو همچون را خود كار هوسرل،
 م،يمنا يم انسان "يجهان در وجود" را آن ما كه يموجود نيا كه كند يم سوال دگريها«

 ريسا انيم در يموجود كه ثيح آن از يعني ،"يشناس موجود لحاظ از" آن، ةدربار ست؟يچ

                                                   
1 Practice turn  
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 از" اما ،"است كينزد اريبس خودش به كه است يزيچ" كه گفت توان يم است، موجودات
 يشتريب دوردست كه است يزيچ" وجودش، يمعنا لحاظ به يعني ،"يشناس وجود لحاظ
 در وجود رايز است، ممكن دوردست، آن به ك،ينزد نيا از تنرف فراتر همه، نيا با. "دارد
 خود يمعنا از مشكل، طرح نوع هر از قبل و "يوجودشناس از شيپ لحاظ به" انسان، يجهان

 خود در را شيخو فهم يها سرچشمه ،يانسان خاص وجود. است نبوده گانهيب خود به نسبت
» .اندازديب كار به را ها آن ديبا ليتأو كه هاست سرچشمه نيهم ن،يبنابرا و كند يم حمل

  )145: 1384 گ،يدارت(
 ممكن ياهايدن از يكي ،ينظر جهان. است دگريها نظر مورد جهان همان ،يعمل جهان«
 شكل ن،يدازا يها مهارت و ها تيفعال كارها، نهيزم از جدا ز،ين ينظر جهان نيا. است

 دارد، را زهايچ با يينوا هم و ييآشنا ياه راه و ها مهارت ةنيزم پس ز،ين جهان نيا. گرفت ينم
 يها ارزش كه است يعمل جهان. است روشن ،يعمل جهان با اش رابطه و است ناكامل اما

  )356: 1386 ،ياحمد(» .سازد يم را برقرار و يواقع
 داشته چرخش نيا يريگ شكل در يموثر نقش ز،ين نيتگنشتايو گيلودو دگر،يها كنار در
 را يانسان يها كنش از يزبان صرفاً يريتفس خود، تيفعال نخست ةدور در نيتگنشتايو. است

 يريتفس به را خود ريتفس بود، متفاوت كامالً يا دوره كه دوم، ةدور در اما كرد، عرضه
  :داد رييتغ ،يزبان  -يكردار
 يا هينظر اساس و شده آشكار "زبان تيمحدود" ن،يتگنشتايو متأخر ةفلسف در«

. "شود داده انجام ديبا" كه است يزيچ متضمن ذاتاً زبان. است آورده همفرا را يمعناشناخت
 يكردارها منزلة به ،ياجتماع يزندگ ساخت از "معنادار يساخت" ةمنزل به زبان، ساختار

  ) 20: ياجتماع هينظر در يمحور مسائل ،1384 دنز،يگ(» .ستين جدا  "مستمر"
 ييهمگرا عناصر از يكي فقط ،يو خود توسط ن،يتگنشتايو اول يها دگاهيد طرد«

 ةفلسف رينظ ييها فلسفه هستند؛ گريكدي از مجزا كامالً گر،يد يجهات از كه است ييها فلسفه
 جهينت نيا به ها فلسفه نيا ةهم ر؛ياخ كيهرمنوت و يشوتز يدارشناسيپد ،يمعمول زبان
 فقط ف،يتوص. تاس نادرست ها فيتوص يبرا صرف يابزار عنوان به زبان يتلق كه اند دهيرس

 كردار يانجيم زبان،. رديگ يم انجام ،"زبان" قيطر از و در كه است ييزهايچ شمار يب از يكي
 در ياجتماع گران كنش كه يمتنوع يها تيفعال تمام در كلمه قيدق يمعنا به و است ياجتماع

  )230: 1384 دنز،يگ(» .دارد دخالت هستند، ريدرگ ها آن
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 بر دارشناسانهيپد كرديرو اعمال درصدد كه يكس نيستنخ ،ياجتماع دانش طةيح در
 در يبررس قابل موضوع را آن ،"تيذهن انيم" تياهم طرح با كه است شوتز آلفرد د،يآ يم

  كند؛ يم يتلق ،ياجتماع دانش
 كه است آن در يانسان علوم و يعيطب علوم انيم ياساس تفاوت شوتز، آلفرد اعتقاد به«

 به يعني پردازند؛ يم ها آن نييتب و ها دهيپد مشاهدة به ميمستق شكل به ،يعيطب علوم دانشمندان
 و مشاهده عكس، بر ،ياجتماع علوم در اما. دارد نام "نينخست ساخت" او گفتة به كه يزيچ
 در و يزندگ روزمره و يواقع تجربه در مردم اول، بار كند؛ يم يط را مرحله دو ها، دهيپد نييتب

 يمشترك نظر به ت،يذهن انيم انيجر در و كنند يم نييتب و ريتصو را يانانس امور هم، با ارتباط
 اند، دهيكش ريتصو به فوق، بيترت به مردم نظر به كه را چه آن بعد، مرتبة در. ابندي يم دست

 نييتب و مردم تصورات يساز دوباره به ،يانسان علوم و رديگ يم قرار ياجتماع دانش موضوع
  )359: 1379 ،يلتوس(» .پردازند يم آنها

 "ياتنومتدولوژ" يريگ شكل بر را ريتأث نيشتريب شوتز، دارشناسانةيپد يشناس جامعه
 در كه ينظم ،يمردم يشناس روش نظرگاه مطابق. بود يپارسونز ضد كامالً يانيجر كه داشت،
 از يناش باشد، ها ستميس و هنجارها حاصل كه آن از شيب دارد، وجود ياجتماع جهان

 روزمره روابط در يتيعقالن وجود ةدهند نشان م،يسل عقل. است ميسل عقل يها يژگيو
. باشند داشته يانتظارات هم از و كرده اعتماد گريكدي به توانند يم آن، اساس بر كه هاست، انسان
 ،ياجتماع جهان به يده شكل در م،يسل عقل نقش كردن رنگ پر با يمردم يشناس روش

 و مشاهده انتزاع، يجا به كه ،يشناخت جامعه يها پژوهش از هدست آن كه شود يم آن خواستار
 و يانتزاع يها افتيره بر دهند، يم قرار خود كار دستور در را ياجتماع اتيواقع در مشاركت

 يانسان "كنش" در مندرج نظم يبرا را گاهيجا حداقل كه ،يساختار ييكاركردگرا مانند يكالن
 را يپارسونز يكردهايرو با يحتم انقطاع كي مطالبه، نيا .شوند داده حيترج رند،يگ يم نظر در
  دارد؛ دنبال به

 نجا،يا در كه است نيا كند، يم جدا يسنت ياجتماع علوم از را يمردم يشناس روش چه آن«
 ناآگاهانه ديشا و يبررس قابل ريغ مفروضات با كه هستند، درك قابل ليدل نيا به ها كنش

. آورند ينم زبان به كامل طور به واقعاً دارند، ذهن در كه را يياهامعن مردم رايز دارند؛ مطابقت
 نظر به باشند؟ شناخت قابل ،ينيع طور به ،ياجتماع نظم در توانند يم چگونه ،ييها كنش نيچن

 تنها جهينت در ست؛ين يضرور ،ياجتماع روابط در ،ينظم نيچن فرض ،يمردم شناسان روش
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 خود يشخص يها تجربه و كنند يم برقرار ارتباط هم با مردم كه ميكن فيتوص را ييها راه ديبا
» .رنديگ يم كار به كنند، يم جاديا خود كه ينظم متقابل احساس ينگهدار و حفظ يبرا را
  )447: 1379 ،يتوسل(

 زين نينماد متقابل كنش مكتب از متأثر شوتز، يدارشناسيپد جز به ،يمردم يشناس روش
 آثار شدند، عرضه ن،ينماد متقابل كنش مكتب چارچوب در كه يمتعدد آثار انيم از. بود
 ،"يشينما" يالگو ارائة با گافمن،. بود برخوردار يخاص تياهم و گاهيجا از گافمن، نگيارو

 از گافمن، كار. بود داده صورت ،يشناس جامعه در يپرداز هينظر سبك در مهم يدنظريتجد
 را، ها انسان ةروزمر روابط در نهفته "يدگيچيپ" يخوب به كه داشت، فراوان تياهم جهت، آن

  بود؛ كرده ميترس
 يزندگ يعاد يكارها. 1 است؛ مهم اريبس ليدل دو به روزانه ياجتماع متقابل كنش ةمطالع«

 كنند، يم ريدرگ گران،يد با يدائم شيب و كم و چهره به چهره متقابل كنش در را ما كه روزانه،
 يالگوها تكرار رامونيپ ما يزندگ. دهند يم ليتشك را ام ياجتماع يها تيفعال اعظم قسمت
........      است افتهي سازمان سال، به سال يحت و ماه به ماه هفته، به هفته روز، به روز رفتار همانند

 يها نظام و نهادها كردن روشن به روزه، هر يزندگ در ياجتماع متقابل كنش مطالعة.   2
 كنش يالگوها به ،ياجتماع بزرگ يها نظام همة واقع، در .كند يم كمك تر بزرگ ياجتماع
:  1382 دنز،يگ(» .دارند يبستگ م،يده يم انجام مان روزانه يزندگ انيجر در كه ،ياجتماع متقابل

  )119 و 118
 توسط ييگو كه شده گرفته نظر در چنان ياجتماع يزندگ گافمن، يشينما مدل در«

 رفتار يچگونگ رايز شود، يم يباز – ياريبس يها صحنه يرو بر اي – صحنه يرو بر گرانيباز
 كه نيا به نسبت افراد. ميكن يم يباز نيمع صحنه كي در كه دارد ييها نقش به يبستگ ما
 كار به را "يرگذاريتأث" متعدد اشكال و هستند حساس اريبس نگرند، يم ها آن به چگونه گرانيد
 كار نيا اگرچه. دهند نشان واكنش ها آن به نسبت گرانيد خواهند، يم كه گونه آن تا برند، يم

 است ياديز يكارها جمله از معموالً اما شود، انجام شده حساب يطرز به يگاه است ممكن
  )132: 1382 دنز،يگ(» .ميده يم انجام آگاهانه توجه بدون ما كه

 و يشناخت جامعه يها يپرداز هينظر قالب در نكل،يگارف و شوتز گافمن، مانند يكسان چه آن
 يها دهه در دادند، انجام يفلسف يها يپرداز هينظر قالب در ن،يتگنشتايو و دگريها هوسرل،
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 در ،"يانسان عمل" چرخش" واضع پرداز هينظر دو دنز،يگ يآنتون و ويبورد ريپ كار در ر،ياخ
  . است افتهي تداوم ،يشناس جامعه

 تداوم از ،"ياجتماع ةينظر در يمحور مسائل" كتاب بر خود مقدمة در دنز،يگ يآنتون
 يها برنامه ادغام خواستار و كرده انتقاد ،يشناس جامعه و خيتار رشتة دو مستقل تيفعال

 "يزمانمند" مقولة يمحور نقش از يناش جسارت، و صراحت نيا. است شده ها آن يپژوهش
   است؛ دنزيگ يپرداز هينظر در

 در ،ياجتماع ينهادها يمند زمان سركوب با ،يانسان تيعامل سطح در زمان، گذاشتن كنار« 
 و يهمزمان ليتحل ييجدا ريتأث تحت ،ياديز حد تا كه يسركوب است؛ ارز هم ياجتماع هينظر

 به را زمان در حوادث يتوال تا اند آماده شناسان جامعه ،ييجدا نيا اساس بر. است يدرزمان
 تا دارند را يآمادگ نيا معامله، از يبخش عنوان به هم نگاران خيتار. كنند واگذار نگاران خيتار
 يزمانمند كشف با اما. كنند محول شناسان جامعه به را ياجتماع يها نظام يساختار يها يژگيو
 توان ينم. ندارد يمنطق يهيتوج گريد ييجدا نيا ،ياجتماع ةينظر يبرا ياديبن يامر ةمنزل به

  )22: 1384 دنز،يگ(» .دانست گريدكي از جدا ،يشناخت روش ثيح از را خيتار و يشناس جامعه
 يها واژه از "يزمانمند" كه يحال در دنز،يگ يسو از "يزمانمند كشف" ريتعب از استفاده

 كار به ييمعنا به را "يزمانمند" مفهوم دگر،يها. دارد حيتوض به ازين است، دگريها ياختصاص
 ها انسان ةروزمر يزندگ از معمول ريتفاس هيعل بر و او يشناخت يهست عالئق جهت در كه برد يم

  بود؛
 قرار مدنظر و حفظ با. فهمد يم را يهست كه است يا باشنده ،)نيدازا( ييآنجا – وجود«
 ،يوجودشناخت ماقبل فهم نيهم بنابر ،ييآنجا – وجود كه داد ميخواه نشان رابطه نيا دادن

 يخوب به ديبا زمان. است زمان از عبارت كه بخشد، صراحت و بفهمد را يهست تضمناً تواند يم
. شود افتيدر كامل طور به ،يهست از يحيتصر هر و ادراك هر افق عنوان به و شود روشن

 با ،يهست ادراك افق عنوان به زمان، از يكامل حيتصر يستيبا شود، روشن امر نيا كه نيا يبرا
 نيا. شود راهمف فهمد، يم را وجود كه ،ييآنجا – وجود يهست عنوان به بودن، يزمان بر ابتناء

 مفهوم از "الناس عوام" ادراك از آمد، كهي شرح به زمان، مفهوم ساختن زيمتما بدون تالش،
 ينحو همان به زمان، ريتفس در يروشن صورت زمان، از انهيعام ادراك. رسد ينم اتمام به زمان،

 و چرا كه دشو روشن ديبا تيموقع نيا در.... است كرده دايپ شود، يم انيب يسنت تصور در كه
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» .شوند يم منشعب "يمند زمان" اي بودن يزمان از آن، انهيعام ادراك و زمان مفهوم نيا چگونه
  )31 و 30:  1386 دگر،يها(

 از اش لسوفانهيف ادراك زيتما بر دگريها اصرار دارد، تياهم االشاره فوق عبارت در چه آن
 اصرار. دارند شيخو لةيمخ رد زمان، از يعاد مردم كه است ييمعنا از ،"زمان" مقولة

. ساخت يم دشوار "روزمره روابط" فيتوص يبرا را، او ةينظر از تام استفادة دگر،يها ينيچن نيا
 از ،يانسان اتيح در زمان عنصر نقش به دگر،يها مهم اشارات برگرفتن با دنزيگ كه، آن جهينت

. كرد استفاده نامد، يم "انمك و زمان در حركت" چه آن فيتوص يبرا "زمان يايجغراف" ميمفاه
 يضرور ،يشناخت جامعه "يمند زمان" به يدگريها "يمند زمان" از گذار يبرا ،يا استفاده نيچن

  بود؛
 هاگرشتراند، تورستن توسط مكان، و زمان ةعرص در ها تيفعال ليتحل روشنگر وةيش كي«
 يايجغراف" را خود دكريرو هاگرشتراند،. است افتهي توسعه ،يسوئد ياجتماع يايجغراف عالم
 كرديرو. پردازد يم مكان، و زمان در حركات به اساساً كرد،يرو نيا اما نامد، يم "زمان

 يها تيفعال كه) ها محله و ها راه ها، ساختمان ها، ابانيخ( يكيزيف طيمح به زمان يايجغراف
 بر ،يكيزيف طيمح چگونه ابديدر كه است آن يپ در و نگرد يم دارند، انيجر آن در ياجتماع

 دنز،يگ. (رديپذ يم ريتأث ها آن از و – گذارد يم ريتأث ها، گروه و افراد يهفتگ و روزانه حركات
  )138 و 137:  1382

 از تيتبع يجا به كه دهد يم او به را حق نيا دنز،يگ يآنتون يسو از شده فراهم بيترك
 وجه بر عالوه ،يانسان يها نشك يبرا كه ،يشناخت جامعه نگاه از يا گونه از پسامدرن، كرديرو
 يجا به خ،يتار با رابطه در ،يبيترك نيچن. كند دفاع است، قائل زين ينهاد و يعمل وجه ،يزبان

 عالئق نيا. است يشناخت جامعه يپژوهش عالئق حفظ دنبال به ،يافراط "يانگار تيروا"
 گوناگون اتيروا انيم قضاوت امكان عدم ةيداع توان ينم كه هستند آن گر نشان ،يپژوهش

 هر ،يخيتار يرخدادها. رفتيپذ است، خيتار به "يزبان" يافراط نگاه از يناش كه را، يخيتار
 معنادار يها كنش جهان در اما رند،يپذ يم يمتفاوت يها چهره گوناگون، اتيروا در كه چند
  . دارد وجود ها، آن يمعان سر بر ز،ين اجماع از يحدود ،يانسان
 يها كنش جهان بر ،"يزبان" يافراط كرديرو اعمال امكان عدم حيتشر منظور به دنز،يگ
 اساس بر. است پرداخته متأخر نيتگنشتايو گيلودو و دايدر ژاك يها نظرگاه ةسيمقا به ،يانسان

 اما دارد، وجود دايدر و نيتگنشتايو يها فلسفه انيم يفراوان يها شباهت چند هر دنز،يگ قرائت
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 ييزهايچ تمام كه كند، يم دايپ دست ادراك نيا به متأخرش، دورة در كه است نيتگنشتايو نيا
 يكردارها از ياريبس بلكه ستند،ين يفلسف يمتعال يمعان و ميمفاه لزوماً ،"نديآ ينم" زبان به كه

 دنز،يگ. ( رنديگ يم قرار ها "يزبان ريغ" زمرة در هستند، يزندگ اشكال سازندة كه ز،ين روزمره
1384 :47(  
 بر كه است يمنطق از يهوادار و ييدايدر كرديرو از تيصالح سلب دنز،يگ ريتفس جةينت

 "نوشتار" دتر،يمف ريتعب به. است "يكردار – يزبان" بلكه ،"يزبان" سراسر نه خ،يتار آن، اساس
 نيا اما رد،يپذ يم تينها يب يها خوانش كنند، يم انيب پسامدرن نگر هواداران كه چنان ،يخيتار

. شوند يم رايپذ زين را يفراوان يها تيمحدود ،يانسان ي روزمره ارتباطات قواعد با ها، خوانش
 ما، "يكردار طيشرا" اما دارد، وجود يتيروا هر و يكار هر بالقوة امكان گر،يد ريتعب به
  .كنند يم محدود را ما "يزبان يها امكان" از ياريبس
  

  رن در ايرانمدلي مقدماتي در تشريح روند تضعيف فضاهاي شهري مد
معاصر، كه روند تاريخي تحول در  ةدور ةهاي معماران وجود مضامين و مفاهيمي در نظريه

. مدلي مقدماتي در اختيار ما مي گذارد ةفضاهاي شهري را ترسيم مي كنند، فرصتي براي ارائ
تحول فضاهاي شهري در ايران، قادر به  ةتاريخي، دربار –شناختي  اگرچه در پژوهش جامعه

سنتي يا سنتي معماري تمركز مي كنند،  –ربست رويكردهايي نيستيم، كه بر حيثيت قدسي كا
اما دو برداشت مهم از اين رويكردها را مي توان در ارائه مدلي نظري مورد استفاده قرار داد؛ 
نخست اين كه معماري ايراني در دوره هاي تاريخي گوناگون، تعهد خود را نسبت به ويژگي 

. حفظ كرده و بر عنصر حريم و احترام به حوزه خصوصي تأكيد ورزيده استدرون گرايي 
ديگر اين كه تعلقات بومي و محلي نيز در معماري ايراني، از جايگاهي رفيع برخوردار بوده 

هاي  از سوي ديگر، وصفي كه از سرنوشت نهاد حكومت در ايران دوره معاصر در شرح. است
در . نده و بالقاعده، يا دچار ضعف حاد نظري نيستمعمارانه مطرح است، وصفي خودخوا

پيامد ضعف حاكميت در برابر توليد شهري، به مثابه  حبيبي، به زوال تدريجي زيست شرح
دارانه، كه پس از مدتي نيز، با  سرمايه اقتصاد جهاني، و در نتيجه سوق حكومت به الگويي شبه
اين دواعي، با آن . د، اشاره شده استوجود عامل نفت، با سرعت بيشتري رو به زوال مي رو

با  .مطرح شده است، سازگاري دارند چه در كتب اختصاصي جامعه شناسي تاريخي ايران
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پذيرش شرح تاريخي مزبور، نيازمند نظرگاه هاي مكملي هستيم، كه ما را در تعريف فضاهاي 
 ةرگاه، اين نكتنخستين نظ. كنندشهري مدرن، و نسبت آن ها با فضاهاي شهري سنتي، ياري 

طوالني دولت به معناي مدرن،  ةدهد، كه در ايران، با وجود سابق اساسي را مورد تمركز قرار مي
اين وابستگي، حتي در . اي وابسته به حكومت است همچنان شهر و نظام شهري، عرصه

نتيجه اين كه، ضعف تاريخي مهمي كه احمد . كالنشهرهاي ايران نيز وجود داشته و دارد
فشرد، مبني بر آن كه خودمختاري و استقالل نسبي اصناف شهري، در  ف بر آن پاي مياشر

1 .نظام مديريت شهري، صادق است  ةيخي ندارد، به طريق اولي دربارتار ةايران سابق
 

 

در اين ارتباط، مي توان به . فضاهاي شهري، مكمل نظريه پردازي فوق الذكر استكااليي شدن 
وليد فضاي شهري اشاره كرد، كه مباني مفهومي الزم، جهت تشريح تبديل ت ةلفور، دربار ةنظري

اين روند، در در ايران معاصر،  2.كند تدريجي فضاي شهري، به كاالي سوداگرانه را فراهم مي
تجمع مهاجراني  ةرقابت توليدي نيست، بلكه نقط ةلي رخ مي دهد، كه كالن شهر عرصحا

ز خود از دولتي كه با وجود عامل نفت، استقالل ا است، كه در رقابت براي دريافت سهم
تبديل تهران، به . گرفته است، به شهر آمده اند طبقات اجتماعي و اقتصادي را درپيش

مادرشهري كه از كارايي توليدي محروم، و در عوض، سرشار از فرصت هاي سوداگري 
3. نامشروع است، نمودي از همين روند نامطلوب است

 

در ايران، با اوصاف فوق الذكر، وارث فرايندي تاريخي است، كه در  فضاي شهري مدرن
مكتب تهران، كه نزد . مراحل مختلف خود، عوامل متعددي را، به تضعيف آن گماشته است

حبيبي، نمودي از امكان برقراري گفتگو ميان سنت و مدرنيته است، در واقع، پاسخ گوي 
سازي  مكتب اصفهان، حاصل ساده. تپرسش از ضعف فضاي شهري مدرن در ايران نيس

گيري شهر تاريخي اصفهان  هاي پيشين معماري، و پذيرش الزامات معطوف به شكل شيوه

                                                   
 72: 1386ك كامروا، .ر 1

 )98- 60: 2007زيلينيخ، (شرحي مختصر از نظريه لفور را در اثر زيلينيخ ببينيد  2

  41: 1384ك مدني پور، .ر 3
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تاريخي جديد پذيرفته نشده، و نظام شهري  ةتهران اما، اقتضائات شهري دور در مكتب. است
  1. شود ضروري براي تداوم بخشي به روند شكل گرفته در مكتب اصفهان، تعريف نمي

 

ي فضاها فيتضع روند ميترس در ،يخيتاري شناس جامعه كاربست. بحث فرجام

  :ايران در مدرني شهر

ي فضاها فيتضع روند ميترس در ،يخيتاري شناس جامعه كاربست از توان يم ر،ياخ شرح با
 فرشتهي سو از چه آن مانند ييها شرح وجود. كرد دفاع قاطعانه ران،يا در مدرني شهر

 معمارانه،ي پرداز هينظر حوزة ليتما دهندة نشان است، شده عرضه يبيحب محسن و انيفردوس
 رانيا در ونيزاسيمدرن روند ييشناسا. است يشناخت جامعه وي اجتماعي هماراها از استفاده به
: 1380 ،يبيحب(رانياي شهرساز در تحول عطف نقاط ييشناسا ،)260: 1384 مقدم،ي جابر(

 و يخصوص ،يعمومي فضاها بر مترتبي اجتماع عوامل و ها نهيزم ييشناسا ،)177
 و يحقوق ،ياجتماع عوامل مطالعة) 135: 2002 ان،يفردوس(يشهري معمار در يخصوص مهين

 نسبت دربارةي پرداز هينظر و) 327: 1381پور،ي مدن(يشهري فضاها رييتغ بر موثري اقتصاد
 در كه هستند، ييها رفصلس جمله از) 260: 1387 پور،ي مدن( يخصوص وي عمومي فضاها

 مورد توانند يم ران،يا در مدرني شهري فضاها فيتضع روند دربارة ،يشناخت جامعه پژوهش
  . رنديگ قرار استفاده

                                                   
عه شناختي فضاهاي شهري سنتي و مدرن در تحليل جام«اين مدل، بخشي از مدل نظري ارائه شده در پايان نامه  1

شرح دقيق تر مدل مزبور، در صالحيت و ظرفيت . به راهنمايي دكتر رحمت اله صديق سروستاني است» ايران
  . عنوان ارائه شده در اين مقاله نيست
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