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 ت و شهريرابطه هو يجامعه شناخت يبررس
  

  دکتر مهرداد نوابخش
  قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم شناسي جامعهاستاد 

   ehrdad_navabakhsh@yahoo.com )مسئول مكاتبات( 
  يريدکتر هوشنگ ظه

   ho128z@yahoo.comواحد گرمسار  يدانشگاه آزاد اسالم يأت علميعضو ه 

 
  چكيده

 يچون ناهمگون يمسائل و مشکالت ،رشد شتابان و ناموزون شهرها: مقدمه و هدف پژوهش
ت ين امر موجب شده است تا بحث هويا. را دامن زده است يشهر يگ قواره بي و يشناس ختير

 يزان شهرير طراحان و برنامه، ت مورد توجه جامعه شناسانيبا هو يو داشتن شهرها يشهر
از  يت شهريت و شهر و بحران هوينسبت هو، يت شهرين هوييبا هدف تبن مقاله يا. رديقرار گ
  . نگاشته شده است شناسي جامعهمنظر 

 بر اسناد يباشد که مبتن مي يفيمطالعات ک ن مقاله از نوعيروش پژوهش ا: روش پژوهش
  . باشد ايي مي کتابخانه
 يکردياول که رو کرديرو. کرد وجود دارديت و شهر دو رويدر خصوص نسبت هو: ها يافته

و  يتيامن، ياسيس، ياقتصاد، يکيتکنولوژ، يمياقل، يطيباشد نقش عوامل مح مي زيمسلط ن
ت ساکنان و سازندگان ير هويکرد دوم بر تأثيرو؛ داند مي ت شهر مهمين هوييرا بر تع يفرهنگ
ک يدر هر  يد دارد که اشکال شهرين امر تأکين مقاله بر ايکرد ايرو. د دارديت شهر تأکيبر هو

 ين شهر و فضايبنابرا. باشد مي ت سازندگانشانيتجسم خالق، يشکوهمند فرهنگ ياز دورانها
ت سازندگان و يلذا با شناخت هو. باشد مي ت سازندگان و ساکنان آنياز هو يشاخص يشهر

 گانيوش شايو دار شولتز، دگريبا توجه به نظرات ها. را شناخت يت شهريهو توان مي ساکنان
  . است که سازندگان و ساکنان آن دارنداي  شهياز بحران فکر و اند يناش يت شهريهوبحران 

هدف  يدارااي  چنانچه جامعه. باشد مي تيت باز نمود انسان با هويشهر با هو: نتيجه گيري
 نباشند در آن صورت يديتقل، شانيپر، به عنوان سازنده سردرگم مشخص باشد و ساکنان آن

ن روح نشانگر يست که ايمهم ن. باشد مي کپارچهيت يروح و هو يداراتوان گفت که شهر  مي
  . باشد مي ک مرکز و مداري يدارا تيشهر با هو. باشد ينيزم يروهايا ني يانوار اله

  
  گانيشا، دگريها، يرانيت ايهو، يت شهريهو، شهر، تيهو: واژگان كليدي

  

                                                      
  12/12/1389 :تاريخ پذيرش مقاله                                  2/10/1389: تاريخ دريافت مقاله

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1390 بهار/پنجمشماره / ومسسال 
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  مقدمه
هاي  نامه«عبارتي در، هيجدهمنويسنده فرانسوي قرن ، شارل دوئي مونتسکيو

 شناسي جامعهبه رشته تحرير درآورده که سالهاي سال نقطه عزيمت تحليلهاي  »ايراني
 ۱۸اول قرن  ايراني حکايت دو ايراني تازه وارد به کشور فرانسه در نيمههاي  نامه. گرديد
ت زده يابند و با ديدگان شگف مي تازه و متفاوت، آنان در بدو ورود پاريس را متنوع، است
اما چند صباحي بعد آشفتگي و در هم ريختگي نگاه اوليه آنان . نگرند مي ر به آنيو متح

 در اينجا مونتسکيو نتيجه. شود مي مندي وارگي و سامان اندام، مبدل به قانونمندي
خلقيات و سنتهاي به ارث رسيده ، گيرد که کالبد هر شهري زائيده روحيات مي

ثبات است و ، رسد مي نگاه اوليه از شهرها متنوع به نظر آنچه در پيشينيان است و
  . کند مي همگوني که از قانون مشخص تبعيت، آن همگوني هاي تنوع

 نماد، شهر نگاه نيا با. قرائتي از متن مشخص باشد دبه اعتقاد ما مطالعه شهرها باي
. باشد مي اورهاب و ارزشها از يانعکاس منزلة به، آن ساکنان و انيبان يبرا و است تمدن
 آنها يزندگهاي  نمود تمام در و فرهنگ آن روانيپ در، فرهنگ کي يباورها و ارزشها
 ارث به يسنتها و اتيخلق، اتيروح دهيزائ يشهر هر کالبد. ابدي مي تجسم و يتجلّ
   )۲۰‐ ۲۵، ۱۳۶۹ بمات(. است انينيشيپ دهيرس

 يفکوه(. کند مي ديتولباز را يانسان جهان يعموم نظم يطورکل به، يشهر يفضا
 تجسم، يفرهنگ شکوهمندهاي  دوران از کي هر در يشهر اشکال )۲۴۳، ۱۳۸۵
، دينما مي ُمستند يمدرک همچون شهر )٢٠، ياراحمدي(. باشد مي سازندگانشان تيخالق
هاي  ساخت نيا از کي هر لذا؛ گذارد مي شينما به را خيتار خود، يکل ظاهر قيطر از که
 »تفکر نحوة«اظهار به، کنند آشکار را يساختمان يشگردها و مصالح نکهآ از شيب يبشر
   )١٥، ياراحمدي(. پردازند يم

 و سازندگان تيهو منظر از را يشهر يفضاها و شهر مقاله نيا فوق نکات به توجه با
 عوامل اثر سندهينو است يادآوري به الزم. دهد مي قرار يبررس مورد آن ساکنان
 دانسته مهم يشهرهاي  فضا يريگ شکل در را نيزم تيمحدود و يکيتکنولوژ، ياقتصاد

 داده قرار ليتحل مورد منظر نيا از را يشهر ليمسا است عالقمند يليتحل لحاظ به يول
  . کند باز حوزه نيا در را يديجد گفتمان باب تا
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  هويت شهري 
. باشد مي» يهمان« اي» زيهمان چ« اي IDEM يشه لغويازر Identity اي تيواژه هو: تيهو

 را از همه ک شخصيکه  ياساسهاي  همه تفاوت يعني، تيو فرد ييکتاي يژگيبه و ک معناين واژه در يا
که در  يهمسان يژگيگر به ويد يک معنايدر و ؛ کند مي زيمتما ت خودشيهو به واسطه گريد کسان

 تهايصور بر اساس قوالتا ميها  گروه قيا از طري و باشند وستهيتوا نند به هم پ مي آن اشخاص
کسون در ياز نظر ار. کند مي داللت، وندديبپ گرانيبه د يقوم يهايژگير وينظاي  مشترک برجسته

با  يهمسان، يدر سطح جمع، باشد مي يثابت فرد و افتهيدوام هاي  صهيخص، تيهو يشخص سطح
   )١٣٨١ ، ٣٠ نکزيجن( .ارتباط داردها  ا مقولهيها  در گروه افراد تيو عضو يوستگيپ با، گرانيد

هاي  کرديورو يفرهنگ، ياقتصاد، يتيجمع يارهاياز شهر با توجه به مع: شهر
در ادبيات علوم انساني اغلب مفهوم شهر با . ارائه شده است ياديف زيگوناگون تعار

شود و بنابراين شهر را نوعي خاص از سازمان يافتگي  مي مفهوم تمدن يکي گرفته
هاي  مؤلفه توان مي کنند که براي آن مي طباق با فضا تلقيزندگي اجتماعي در ان

فرهنگ و ، تقسيم فضا، تقسيم کار اجتماعي، مديريت سياسي، اقتصاد، مسکن(نظير
   )۱۳۸۵ ، ۲۹ فکوهي(. را بيان کرد )روابط انساني

در آن ؛ خاص يژگيرا با توجه به غلبه و يت هر شهريمحققان هو: هويت شهري
، نيار نشيبه شهر شهر، ياسيرا از جنبه س يت شهرين رو هويا از ؛کنند مي فيشهر تعر
، يو صنعت يديشهر تول، يبه شهر مصرف يو از جنبه اقتصاد يشهر اشراف، يشهرخلق

شهر سکونت ، يارتيشهرز، يگر شهرساحليدهاي  ا گونهي؛ يشهر بازرگان، يشهر کارگر
. کنند مي يمعرف يخيرشهر تا، يشهر گردشگاه، يشهر نظام، يشهر دانشگاه، يگاه

   )١٨٠،ن فرونديژول(
  
  شهر شناسي جامعههاي  هينظر

 و گان سازنده دگاهيد از کمتر را شهر، کيکالس يشهر شناسي جامعه پردازان هينظر
 توجه تيهو بحث به که هم يمواقع در. دادند مي قرار يبررس مورد آن ساکنان
 يروانشناس کرديرو(. اند داده قرار همطالع مورد ساکنان تيهو بر را شهر اثر، اند داشته
   )يشهر ياجتماع
دگاه يهفت د توان در مي شناسي جامعهرا در  ينيشهر و شهرنش مرتبط باهاي  هينظر
  . کرد يدسته بند
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 يدير مستقل و کليرش شهر به عنوان متغيپذ( کيا اکولوژي يدگاه بوم شناختيد )الف
  ؛)شهر شناسي جامعههاي  بحث

ر مستقل و يت به عنوان متغيرش جمعيپذ(ک يا دموگرافي يشناخت تيدگاه جمعيد) ب
  ؛)يشهر شناسي جامعههاي  بحث يديکل

ن يت ساکنيشخص يپولوژيکوشش در جهت ارائه ت( ياجتماع يدگاه روانشناسيد) ج
  ؛)برخاسته از روح شهر يه بر نوع روابط اجتماعيبزرگ شهرها و تک

ر مستقل و يبه عنوان متغ يعامل تکنولوژ رشيپذ( )کيتکنولوژ(يشناخت دگاه فنيد) د
  ؛)يشهر شناسي جامعههاي  بحث يديکل

ت به عنوان يريسازمان و مد، ه بر مفهوم قدرتيتک( ل روابط قدرتيدگاه تحليد) ـه
  ؛)يشهر شناسي جامعه يدير مستقل و کليمتغ

  ؛)رش شهيدايند پيمربوط به فرا يخيتارهاي  ه بر فرصتيتک( ينگار خيدگاه تاريد) و
آن در شهر و  ييد و انعکاس فضايوه و روابط توليه بر شيتک( ياسيدگاه اقتصاد سيد) ز

   )٦٥، رانيپ(. )منطقه
. رفتهيپذ مي ده صورتيشيش اندياز پ ييشهرها در گذشته مطابق با الگو يزير يپ
؛ ساکنان آن بود ينين از افکار و جهان بينماد ييشهر الگو، مردمان باستان نظر در

مشتمل بر دو بردار متقاطع بر صفحه  يکائنات را در نمودار ينظام صور يشهررم
  )٢٥، يار احمدي(. کرد مي خالصه

 ايف(کند مي يمعرف يجمعهاي  ازين تاب باز را شهر، يفرانسو شناس جامعه هالبواکس
   )٨٣، لکوف

شهر در  يهر فرهنگ، سدينو مي داند و مي خ شهريخ جهان را تاريتار، )مورخ( اشپنگلر
. آزاد گاه خرد است و کالن شهر مکان خرديشهرجا. شود مي تخت متمرکزيا پاي يمرکز
شهر ناب در واقع همان توده . ز هستيبلکه پول ن، خرد گر هيشهر نه تنها توج، نيبنابرا
   )٥٤ ندليمارت(. خرد ناب است، ييو شهر غا، م سنگ استيظع

 و يکه شهر موضوع مرکز، ر استن باويز بر اين يجامعه شناس آلمان، مليزجورج 
 يات ذهنيح و شهر او در مقاله کالن. باشد مي ن سرنوشت انسان معاصرييتع در ياساس

قت نهفته است که فرد ين حقيا در يامروز يله زندگسان ميقتريکه عم اعتقاد دارد
ر وابسته به يفراگ ياجتماع يروهايت خود در برابر نيو فرد يدر حفظ خود مختار يسع
 ياريکه از بس ييخرد گرا. دارد يو فن زدگ، يفرهنگ خارج، يخيراث تاريمک ي

، مليز(. باشد مي ژه شهريدر واقع خصلت و؛ ابدي مي گسترش يط شهريبا مح، جهات
١٣٧٢(  
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    ت شهر ين هويتبهاي  هينظر
م يساز مي آنچه ما. ز هستيگر نيد يزيادآور چينه تنها معرف خود بلکه  ينيهر ع

هستند که هايي   تاين نمونه ذره گيا. اند کوچک از جهانهاي  نمونه، مانيها ژه خانهيبه و
همراه  ن روياز ا. دهند مي ياريخود و ثبت آن در خاطره  يت واقعيافت هويبه اندر را ما

   )٢٣٥، يار احمدي(. ميساز يم زيرا ن مان خوديبا ساختن خانه ها
عت ياست که نه تنها طباي  ازندهانسان س«سد ينو مي نهين زمينوربرگ شولتز در ا 
، »موجود«تحت عنوان  ياست که از آدم يهيبد، سازد مي زيبلکه خود را ن، سازد مي  را

ا با يوجود و بودن او دردن. ديآ يم گر بريد يزهايان چيم در يزياز چ باالتر ييمعنا
 »انيبودن در م«و با  »يسخن ور«و »فهم«با، »خلق و خو« با يعنيگر ين ديعناو
ژه مکان مفروض يبا خصلت وِ ين آنند که آدمير مبين اخيعناو. باشد مي نيگران عجيد
بودن احوال را اظهار داشته و  ييفضا، ت پرداختهين موقعييدر فضا به تع، افتهيت يهو
از  يز به عنوان بخشين يمعمار آثار. ده استيم گرديگران سهيد ت باين فضائيدر ا
 ن گونهيا. پردازند يم »اتيح ـ ت جهانيفضائ يافشا«ا اظهارات انسان بهي يور سخن

گر مکان يکدين دو با کمک يا. »تيشخص يتجل« و »ن فضايتأم«: دوجنبه دارد »افشا«
   )٢٣٣، يار احمدي( آورند مي ديرا پد
) شهر( سکونت: دارد ين نظرينه چنين زميز در ايلسوف مشهور نيف، دگريها
 يل به خانه کرده و به برقراريرا تبد »ان بودنمک« انشيدرجر يکه آدم؛ است ينديفرا

ن يبر اساس ا. کند مي آسمان تالش خود و، خدا يعنيتفکر  يمتوازن با منبع اصل
 يدادهايمشارکت سازنده در رو يانسان برا اقياز اشت يناش يتيدگاه سکونت فعاليد
شد که با يم زيمحافظت ن يمشارکت به معنا. باشد مي شيرامون خويپ يواقع يايدن

خود  هحرمت داشتن مکان به نوب. کند مي يمحافظت از مکان حرمت داشتن آن را تداع
ن رو مردم ياز ا. دينما مي و مکان اشاره ين آدميمانه بيمحبت صم ت ويمحرم جاديبه ا
ن يق اياز طر؛ ر از آنند که دوستان مکان باشنديناگز، يوجود يپا يکسب جا يبرا

 . کنند مي تيتعلق به مکان را درخود تقواست که آنها احساس  يدوست
 يعنيتر  يتر و اساس يجداي  مسئله ينيع يدگر کمبود مسکن تجلياز نظر ها

نسبت  يان مدرن به فراموشيآدم«: ديگو مي دگريها. باشد مي ت مدرنيبشر يخانگ بي
در خانه بودن و ساختن  ين سبب چگونگياند و بد سکونت دچارگشته يبه چگونگ

اکنون آنان بدون آنکه مکان را تحت سکونت خود . سپارند مي يز به فراموشيرا نها  خانه
 خود يمار داريفه تين قادر به انجام وظيش از ايلذا ب. آن حضور دارند در آورند تنها در
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دانند  نمي ستند وين ت خود واقفيگر بر هويرا ديز، ستنديآنان در خانه ن. باشند نمي
از ، دياين قيت خود توفيافت هويقاً به اندر يکه شخص عم يمانتا ز. هستند» که«، واقعاً
گر  ديها .»ماند پر بار محروم خواهداي  ستن در صلح و آرامش و از سکونت به گونهيز

، نيوه تفکر امروزياحترام بر ش که با ياعمال يريگيبه پ، شتنيمردم را به انکشاف خو
برداشتن  قيمدرن به طر يمزمن زندگ يماريبه درمان ب، دارد مي کپارچه نگهيجهان را 

ار ي(. خواند مي مفروض فرا يدر مکان يريتعلق پذ، خود به عقب يت فعلياز هو يگام
   )٢٢٦‐ ٢٣٣، ياحمد
  

  متفاوت يت شهريدو نمونه هو
   يشهر اسالم) الف

غرق در ايماني واحد است و . ..اقليمي و، نژاديها  شهر اسالمي با وجود گوناگوناگي
شکل مشخصي از معماري را نيز ، معيارها و قوانين زندگي برآن حاکم است درحالي که

طاقها و بالکنها قرار ، در کالفي از معابرها  خانه بازار و، مساجد، ساختمانها. دهد مي ارائه
 . سازند ايي مي يک مجموعة سازمان يافته و شکل گرفته، اند که از شهر گرفته

 که بر، ضايي شکل و ساختمان اجتماعيشهر اسالمي عبارت است از نمايش ف
آن وارد کرده  فرمهاي ارتباطي و عناصر تزئيني خود را نيز در، اسالمياي  اساس ايده

 بلکه با کساني که در، صرفاً به عنوان هنر معماري مطرح نيست، شهر در اسالم. است
ورد که آ مي را به يادايي  جامعه، خود کلمة شهر. شود مي کنند مطرح مي آن زندگي
ها  خانه به منزلة راهرو وها  خيابانها و کوچه، اين صورت در. متحد است گرم و، منسجم

يک خانة ، تمام شهر کنند و مي از آن استفادهها  به منزلة اتاقهايي هستند که خانواده
 . شود مي بزرگ محسوب

ضايي اند ف توانسته، اکثر شهرهاي اسالمي که بر روي تمدنهاي قديمي بنا شده است
آنها پوستة امپراتوريهاي زمانه را شکافتند و . با هويت و خصوصيات خود به وجود آورند

 اسالم در. به درون آنها نفوذ کردند و در اندک زماني در تمامي جهان گسترده شدند
شهرهاي آنها را دوباره  عميقاً آنجا را دگرگون کرد و، قلمرو بيزانس و ايران مستقر شد

  . خشيدساخت و تداوم ب
مراکز آموزشي ، مسجد جامع قرار دارد و همراه آن، در مرکز شهرهاي اسالمي 

در کنار آنها . آورند مي که بعد معنوي و فکري شهر را به وجود) عني قلب و مغز شهري(
يعني ؛ نمايد مي بعد مادي شهر چهره، پس از آن. کتابفروشيها و عطاريها واقع شده است
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، با توجه به اهميت آن هر بازاري. ساير بازارهاي کوچک و بازارهاي مرکزي و بزرگ
، قنادها، زرگرها، )قيصريه(ها  بازار پارچه فروش؛ مرکزي ايجاد شده هنسبت به نقط

بازار قصّابها و دباغها که با ، آهنگرها و در پايان و خارج شهر، نجارها، کفاشها، مسگرها
  . هر کدام از بازارها نيز با ديگري در ارتباط است. سروکار دارند جسم حيوان مرده

توانگري مالک و يا  هيچ چيز در نگاه اول حجم ثروت و، در شهرهاي سنتي اسالمي
بين مسکنُ فقرا و ايي  زيرا پيوستگي و تداخل پيچيده؛ کند نمي ساکن خانه را مشخص

وجود ، کند مي ساده متمايزهاي  هچيزي که محالت زيبا را از خان. اغنيا وجود دارد
  . سادة متوالي و متحد الشکل استهاي  مجموعه

هرچه از مجموعه ؛ اصول تقسيمات شهري کامالً متفاوت است، در شهرهاي اسالمي
شود و  مي تر دايره شهر نيز گسترده، شوي مي مسجد و مکانهاي آموزش و تجاري دورتر

  . يابد مي فشردگي آن کاهش
خيابان در . است که خانه و شهر را در برمي گيردايي  فضاي بسته، يمعماري اسالم

يابد و ساختمان مانند نابينايي که نگاهش به بيرون  مي امتداد ديواري ممتد ادامه
ساختمان به  معماري اسالمي رو به اندرون دارد و. به درون توجه دارد، مسدود است

اند تا افراد  رت مشبک درآمدهنيز به صوها  حتي پنجره؛ طرف داخل چرخيده است
 بمات( قسمت بيروني را ببينند، داخلي بتوانند از قسمت مشرفيه بدون آنکه ديده شوند

۱۳۶۹(   
  
  شهر غربي  )ب

بيشترين چيزي که با فرهنگ اسالمي بيگانه است نماي ، در شهرهاي غربي  
بدين صورت ؛ ستداراي حالت نمايشي ا )فاساد( نما، معماري غربي در. ساختمان است

نمايد همه چيز  مي کندُ معرفي مي کسي را که پشت آن زندگي، که در همان نگاه اول
 و مالکيت صاحبخانه را نشان طبقه اجتماعي ُمعرف او و شخصيت خانوادگي اوست و

  . دهد مي
د انبوه و مصرف يتول، ينيو ماش يفنهاي  شرفتيرامون پيافکار پ يدر دوران صنعت

ظاهر  يقه خوب از زندگيد شدن سليانه در قالب ناپديالت سود جويو تما، ديمنحصرگرد
ه يسا يافت تا بر سرتاسر منظر شهريفرصت  يزشت، يقگياب خوش سليدر غ؛ گشت
 شد از سر» يتاب باز«يشهر يطراح، ها دادين رويکنار ا در )١٩، يار احمدي( ؛افکند
دچار سر  يشهر صنعت ياختکنويج از يمردم که به تدر ييبايز يثبات يب و يدرگم
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آوردند  يرو يمصنوع مجلل و يپشت نقابها  يشدند به پنهان کردن زشت مي يخوردگ
 ت دريفيمقابل ک ت دريشه کمين انديا بنابر. اکان بوديادآور دوران پر افتخار ني که

رشد  يک ُبعديچون آدمها ، رشد کرد يک بعديشهر . خود را نشان داد يشهر يطراح
ز خود را ين يشهر ساز و يشود آن ُبعد در معمار يک بعديکه  يشه وقتياند فرهنگ و. اند کرده
بدل شد و پرستش  ينيماش گانيشهرمدرن به پرستشگاه خدا، نيبنابرا. دهد مي نشان
کرد را  مي هنر برقرار و ين آدميف از نوع آنچه بيکهن روابط ظرهاي  ارزش، نيماش

   )٢٦، يار احمدي(. درهم شکست
  
   يرانيت شهر اين هويجهت تب يشکوش

 يحت يمعمار. ن هنرها در بعد زمان و مکان هستنديتر کامل يشهر ساز و يمعمار
 و، همة ابعادش در يت انسانياز ذهن ياست ماد يخود تبلورهاي  ن ساختيدر کوچکتر

ت خارج شده و درست ياز فرد يآنجا که معمار، باشد يمعمار يآنجا که سخن از الگوها
د بتواند نه فقط تداوم و يلزوماً با، ک فرهنگ را داشتهي يندگينما يدرست دعوا ناي

د قادر يبلکه با، نشان دهد يمکان‐ يزمان بعد را درها  تياز ذهن يانسجام وحدت تودها
 يسنت در معمار يمعن. ديز مشخص نماين يمادهاي  ن تداوم را در کالبديباشد تبلور ا

خ چند هزار يتار. خ آن کشور نهفته استيدر تار يورهر کش يسنت معمار. ن استيهم
و ها  يفروپاش، ها يدگرگون، يخ تحوالت اجتماعيقت تاريحق در، زين رانيا يسالة معمار

ـ  هدرهم شکست هرچند دردمند و ـت يوتداوم هو يوستگيپ است که يملت يها شيزا
، ها شکل، ها شهيندا، ا جذب روش هايش به تحمل يالعادة خو ون قدرت خارقيخود را مد

دادن و  يز با آنها و در همان حال جايانگ وسواس يگذار فاصله، گانهيبهاي  تيذهن
، ها در رفتار، ژهيو يساختارها در منطق وها  صورت آن پندارها و يجيتدر يسيدگرگ
. ش استيخو يدرون يها و واکنشها  کنش يهايهزار تو پيچ در پيچروابط  و فضاها
ن يبزرگ اهاي  ن اعصار بر پهنهيتر يميکه از قد ينديم ناخوشايقلن و ايعت سهمگيطب

 يگذار و فاصله يبه درون نگر» يذات«ييگو متداوم و يشيگرا، اند ن گسترده بودهيسرزم
 اند و داده يجا يمناسبات اجتماع يپودها در برابر برون را در همة تار و يريموضع گ و

آنها عرضه  از، يچند کمرنگ و پنهان هر يزتابهنر به مثابه تبلور آن روابط همواره با
  . نموده است

 يت در معمارينبود هو« سدينو مي يمعمار و يبحث تفکر اجتماع در يفکوه 
ن يهوده است که نبود چنيب اند اما است که اهل فن به آن معترفاي  دهيپد، رانيمعاصر ا
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. ميبپندار يمعمارن يا يجا يدر جا يتيهو ينبود اجزا يبه معن، را در کل يتيهو
ت در يبه حرکت درآوردن ذهن يبرا يمادهاي  دن قالبيبرگز يبه معن، نش شکليگز

 ينوع ييايز گويش از هر چيپ، معاصر ما يخ معمارين معنا تاريا در. زمان است
مدلول بوده  ان دال ويکامل م يهمگن نا و ييجدا ينوع، )يزوفرنياسک( »يشان مغزيپر«

متضاد با  يناهمگون و حت يبه کل يآن را در انتخاب اشکال يکالبد است که تبلور
خام که  ن تصوريدر ا؛ ميا دهيد، رنديگ يد در آن اشکال جايکه با ييمحتواها وها  شهياند

ن دو را يتوان ا مي دهند و يجا يماد قالب قادرند خود را در هر گونه يذهن ييالگوها
   )٧٦، يفکوه( .»ب کرديگر ترکيکديبا  يبيزان و به هر نسبت غريبه هر م، به هرگونه
 برابر غرب خود در ا دريدرکتاب آس يرانيشمند معاصر اياند، گانيوش شايدار
ما در دوره فترت دوره نه « سدينو مي نيان و باز نمود آن در شهر چنيرانيت ايح هويتوض
 يگ غرب زده؛ سدينو مي يو. داند مي يم و علت آن را هم غرب زده گين نه آن هستيا
که به  يخاطره قوم. را نابود گرده يقوم ي خاطره اد تمدن ما را از بن دگرگون ويبن
 زين يگانگيدوره فترت دوره ب. ج رو به زوال رفته و چراغ امانت خاموش شده استيتدر
در مقابل  ما يما به غرب و فلج ذهن يفتگيآن جهت که ش از يگانگيب. باشد مي

و هم  است بسته يتفکر غرب هم به کانون ن رو راه مايا از، ره کننده آنيخهاي  فرآورده
، است ق و انفعالياست وضع تعل ين نه آن وضع برزخينه ا. يخاطر قوم اتين تجل کانو

دو  هر ما از يدگيجه حاصل بريو در نت ن انفعاليز از هميما ن يفکر و رکود يفلج ذهن
گانه يب يروهايهجوم ن قبال م دريرش تسليرش است و پذيانفعال پذ. قطب کشش است

ما که به هر  م؟ينه آن پس چه هست م وين هستيم نه ايا دهيحال که ما از دوکانون بر
 يزيچ يظهور ناگهان. آن وجود نداشت ش ازيم که پيهستاي  ز تازهيما چ!  ميحال هست

. نديگو يم »ونيموتاس«يست شناسيز ندارد در يسلسله علل قبل م بايمستق يرا که ارتباط
ون ممکن يموتاس. باشد مي ناشناخته از آن رو که تازه است و هولناک است يزيون چياسموت
. برتر يا آدمي ممکن است غول بپروراند و ن تحوليوا د باشديک تحول جدي سر آغاز است
 سپس يو. محمل است بي و تفکرش باشد نمي مدار تفکر يدارا ين انسانيگوبد چن مي گانيشا
به  ا اتکاي ياز خاطره قوم يتذکر و بهرمند: ز باشديتواند دو چ يم محور تفکر، ديگو مي
 دور يگان در سالهايشا. باشد يليتحل و يفکر انتقاد که همان عقل خالق يهاييتوانا
امانت را  جيرا که به تدريم زيستيمند ن هخود بهر يقوم از خاطره گريما د، سدينو مي

هم  يلياتکا به روش تحل، ميهست شم و هنوز هم مشغول نابود کردنيا کرده فراموش
 شانيناتوان ما با وجود يذهنهاي  بت و افتهيدر ما قوام ن هنوز يرا فکر انتقاديز ميندار

 سرگردان، شود مي خارج که از مدار خود يفکر هنگام. کنند مي هنوز هم ما را مجذوب
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ندارد  يزيز چين يرانيا ندارد و روشنفکر يگاهيجا يسنت متفکر. گردد مي دور خود
 درباره شيها رد و قضاوتيگ نمي يرا جد يچ امريه، ندارد يزيکند و چون چ عرضه
 يآرا  رحمانه بي ا پرتابيو  است يدفاع تين خاصياست و ا ابطال ا در جهتي ليمسا

که  يوقت ين فضايدر چن. دهد مي د خاميتقل يسخت بو است که و شتاب زده نپخته
و  يشانيپر وها  يآن شهر باز نمود سردرگم، گذارند مي انيرا بن يشهر ساکنان

 يحاک گاهيجا بي شود و شهر مي گاهيجا بي ن شهريبنابر ا، تواند باشد مي درون يدگيپاش
 يدگيپاش عالمت ماهاي  شهرهاي  يوزشت يهايهنجار نا. است يدرون يفضا يدگياز پاش
 يول کرد مغول خراب. درون ما است رانهيو يش در فضايها شهير است که يميوخ
ن بار ياما ا. د آورديرا پد يمعمارهاي  دوره نيدرخشانترهاي  رانهيو آن يبر رو يرانيا
 آن يبه جا و. کند مي خود نابود خواست به و غيدر بي کانش را اينهاي  ساخت يرانيا

همچنان که . است يدرون ونيک موتاسياز  ين نکته حاکيا. سازد مي قواره هاي بي جعبه
گاه است ياز جا يعار زياز معنا است هنرِمان ن يوکالمِ مان عار، ندارد يعتفکرمان موضو

ز مانند خودمان سردرگم يشهرمان ن. ميهست وسرگردان ز سردر گميجه خودمان نيدر نت
تا آنجا که مسجد الجواد ؛ دهد مي ديتقل يبو چندگانه وهاي  تيهو يدارا سرگردان و و

 لين شمايا »مسجد«ه است جز بهيخودمان شبزها مثل يچ يليم به خيساز مي را که
خود را از  يا جامعه شناختي يخيرت تارياند که بص ختهير يمردم را يقواره شهر بي

کتاب خود تحت عنوان  ز درين ييفرهنگ رجا )٧١، ١٢٦ ـ ١٠٦؛ گانيشا(. اند دست داده
، سدينو مي يو. ددان يم )ين و نه آنينه ا و ين همانيهم(ها را يرانيت ايهو »تيمشکلة هو«
ک يچ ين حال هيدر ع و هستند يرانيهم مسلمان و هم ا، يهم سنت، ها هم مدرنيرانيا
ک يچ يه يجمع دارند ول ادشده را تمام در خوديهاي  ها همة مؤلفهيرانيا )٢ ،ييرجا(. ستندين

ا آنههاي  عمل است و يباز آنها به کردارهاي  ل سخنين دليبه هم خود ندارند و يرا سر جا
ز ين يرانين شهر ايبنابرا. ميمصرف کننده هست و يتماشاچ هوراکش و. ندارد يعمق هم معنا و

  .است يرانيت ايانگر هويب
 

  يريجه گينت
 يانسانها يچنانچه جامعه دارا، باشد مي »تيبا هو«انسان» باز نمود« تيشهر با هو

، نباشدشان يانسان به عنوان سازنده سردرگم و پر هدف مشخص باشد و يدارا
توان گفت که شهر  مي در آن صورت، نباشد يديبازنمود ذهن روشن باشد تقلها؛  ساخته
 ينيزم يروهايا ني؛ ينشانگر انوار اله )معنا(ن روح يست که ايمهم ن. باشد مي روح يدارا
 ديتقل، ستيشان نيت سردرگم و پريشهر با هو. ن باشدياز زم لذت بردنمند و  بهره و
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ا ي، »سنت«مدار. باشد مي ک مرکز و مداري يباشد و دارا نمي نفعالدچار ا، کند نمي
نان يتجربه اطم يد به سويبا، تيشهر باهو. کند نمي يفرق »عقل معاش«و» يخرد ورز«

گر مجاورت با يا به عبارت ديآن  يبه رو ن حال باز بودن دريدر ع ا وياز استقرار در دن
بتوان به  آنکه يبرا. مصنوع گام بردارد»روح مکان« يآور گرد و يعيطب »روح مکان«

شامل فعل و انفعاالت  يتيتحمل جامع و »رشيپذ«ت يپرداخت که قابل يطرح اماکن
از به يده مکان نيشناخت پد، را داشته باشد يروان و يعقالن، يعاطف و يمتقابل جسمان

نسبت به شتر يب يهمراه با سازگار ياقتصاد و ياجتماع است که به رفتار يير مبناييتغ
  )٢٣٨، ياراحمدي(. گردد يانسان منته يروانهاي  ازين

  
   و ماخذ منابع

ترجمة محمد حسين حليمي و منيژة  .شهر اسالمي. )۱۳۶۹(.نجم الدين، بمات )۱
  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي :تهران. اسالمبولچي

 .ناسي شهر و شهرنشينيش هايي نظري در جامعه ديدگاه. )۱۳۷۰(. پرويز، پيران )۲
 . شماره چهلم، مجله اطالعات اقتصادي سياسي

 . يموسسه نشرهنراسالم .يرانيا يبامعمار ييآشنا. )١٣٦٩(. ميمحمد کر، ايرنيپ )٣
نشر : تهران .يار احمديترجمة تورج  .يت اجتماعيهو .)١٣٨١(. چاردير، نکزيجن )٤

   .رازهيش
از مفهوم شهر و  يخيتار يليلاز شار تا شهر، تح. )١٣٨٠(. د محسنيس، يبيحب )٥

  . دانشگاه تهران :تهران .آن، تفکر و تأثر يکالبد يمايس
عت يو طب ي، جامعه، اجتماع محليشناسي شهر جامعه. )١٣٧٧(. تريپ، کنزيد )٦

  . يآستان قدس رضو :مشهد، ن بهروانيترجمة حس .يانسان
  . ين نشر :تهران. ان امروزيرانيت ايمشکله هو .)١٣٨٣( .فرهنگ، ييرجا )٧
نامه علوم ، يوسف اباذري، ترجمه .يات ذهنيکالنشهروح. )١٣٧٢( .گئورگ، مليز )٨

  . شماره سوم، جلد دوم، ياجتماع
  . نهينشر باغ آئ :تهران .ا در برابر غربيآس. )١٣٧١(. وشيدار، گانيشا )٩
، گهر کين نيعبدالحس، ترجمه .وبر ماکس شناسي جامعه. )١٣٦٨( .نيژول، فروند )١٠

 . زنيرا نشر :تهران
 و يمجلة معمار .رانيا يمعمار يبرتفکر اجتماع ينگاه .)١٣٧٦( .ناصر، يفکوه )١١

  . ٤١‐٤٠شمارة ، يشهر ساز
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  . ينشرن :تهران .يشهر يانسان شناس .)١٣٨٣(. ناصر، يفکوه )١٢
  . نشر آگه :تهران .ک گهرين نيترجمه عبدالحس .شناسي شهر جامعه .)١٣٨٣( .انکلي، ا لکوفيف )١٣
وا يترجمه ش .در کتاب شهر در گذر زمان ماکس وبر يليشگفتار تحليپ. )١٣٧٣(. ندليمارت )١٤

  . انتشار يشرکت سهام: تهران .يانيکاو
نامه فرهنگستان  .ياسالم »يمعمار«و »شهر«يها بارزه. )١٣٨٣(. محمد، زاده ينق )١٥

   ٢٧.و ٢٦شماره ، علوم
 شرکت: تهران .يانيوا کاويترجمه ش .شهر در گذر زمان. )١٣٧٣( .ماکس، وبر )١٦

  .انتشار يسهام
شرکت  :تهران. انسان گرا يشهر ساز يبه سو. )١٣٧٨(. ر محموديام، يار احمدي )١٧

  . تهران يشهر يزيپردازش و برنامه ر
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