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چکیده

ــدد« در  ــنت و تج ــه »س ــي رابط ــه بررس ــن مقال ــدف از اي ه
ــالهاي 1344-1298  ــار در س ــاري دوران قاج ــكلگيري معم ش
ــه  ــن نكت ــز در اي ــق ني هجــري قمــري اســت. ضــرورت تحقي
ــنت های  ــا و س ــار، ارزش ه ــه در دوران قاج ــت ك ــه اس نهفت
ــگ باخــت و به جــای آن،  ــا حــدودی رن ــه ت ــر جامع ــم ب حاك
ــه از  ــه برگرفت ــگ نوگرايان ــه و فرهن ــای تجددطلبان گرايش ه
ــار  ــت قاج ــت دول ــدم درک درس ــرد و ع ــدا ك ــرب اوج پي غ
ــول  ــا تح ــد ت ــب ش ــد موج ــی جدي ــرايط تاريخ ــن ش از اي
ــرد  ــای بســيار صــورت گي ــا تقابل ه ــراه ب ــده، هم به وجــود آم
كــه مهمتريــن آنهــا، تقابــل ســنت و تجــدد در جامعــه باالخــص 
در ابعــاد جامعــه شــناختي بــوده اســت؛ چنانچــه معمــاری نيــز 
ــا اصــول معمــاری ســنتی و  ــاط ب ــان، در ارتب ــن زم ــا اي ــه ت ك
ــود،  ــه ب در قالــب ســاختارهای يــک شــهر ســنتی شــكل گرفت
ــری  ــن خــود را از دســت داد و ظاه ــای كه ــج فرم ه ــه تدري ب
غربــی بــه خــود گرفــت. لــذا در ايــن مقالــه از روش توصيفــي- 
تحليلــي بــا ابــزار گــردآوري داده مشــتمل بــر مطالعــات 
ــه  ــه اي و اســناد و مــدارک موجــود ب ــع كتابخان اســنادي و مناب
برهمكنــش ســنت، مدرنيســم در قالــب هويــت معمــاري ايــن 
ــز ايــن تحــوالت در  ــان ني ــه شــده اســت. در پاي دوران پرداخت
ــه  حــوزه معمــاري مــورد بررســي قــرار گرفتــه و يافته هايــي ب
ــه  ــن رابط ــناختي در اي ــه ش ــاد جامع ــص در ابع ــل باالخ تفصي

ــه اســت. ــرار گرفت مــورد توجــه ق
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The relation between tradition and modern-
ism in formation of urban fabric with empha-
sis on cultural dimensions; case study:  Bir-
jand city

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the 
relationship of tradition and modernity in the 
formation of qajar s architectural architecture 
in 1298 - 1344. the necessity of study also lies 
in the fact that in qajar period, the values and 
traditions dominating the society have faded to 
some extent, and the lack of proper understand-
ing of the qajar state from these new historical 
conditions has led to a change in the society, and 
the most important of which has been the inter-
action of tradition and modernity in the society 
in particular in sociological dimensions. As far 
as this time, in connection with the principles 
of traditional architecture and within the struc-
tures of a traditional city, the architecture grad-
ually lost its old forms and assumed a western 
appearance. in this paper , a descriptive - analyt-
ical method with data collection tools includes 
documentary studies and library sources and 
documents and documents available to the in-
teraction of tradition, modernism in the context 
of architectural identity of this era. at the end, 
these developments in the architectural field 
have been studied and discoveries especially in 
sociological dimensions are considered in this 
regard.

Keywords: identity, tradition, modernity, ur-
ban fabric and urban architecture, late qajar.
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مقدمه
ارزشها  تغییر  معنای  به  جامعه  هویت  و  انسان  تغییر 
گرایشهای  و  رفتار  که  است  اجتماعی  هنجارهای  و 
دائمی  تحول  باعث  تغییر  این  می دهد.  تغییر  را  جامعه 
»ارزشهای  مي شود  دیده  به طوری که  شده؛  معماری 
امروز«  ارزشهای  »ضد  به  تبدیل  دیروز«  معماری 
دغدغه هاي  و  موضوعات  مهمترین  از  که  می شوند 
حوزه  در  نظر  اربابان  و  جامعه شناسان  معماران، 
باالخص  جامعه شناسی  است.  شهرسازي  و  معماري 
است  مبحثی  ماهیتي،  تغییرات  و  »هویت«  مقوله  در 
و جامع  کلی  پدیده  و یک  می کند  توجه  عینیات  به  که 
در  مهم  این  می رود.  ذهنیات  به  واقعیات  از  که  است 
اساس زیرساختهاي  بر  قاجار تحوالت عمده اي  دوران 
معماري  و  شهرها  بافت  در  شناختي  جامعه  و  فرهنگي 
تغییرات  و  دگردیسي  باعث  که  است  داده  صورت 
در  »محتوایي«  تا  شکلي«  »صور  از  کالبدي  عمده 
از  است.  شده  دوران  این  شهرسازي  و  معماري  بطن 
هر  گوناگون،  نویسندگان  و  اندیشمندان  دیگر،  سویي 
غربی  جدید  اندیشه های  ورود  برای  را  دالیلی  یک 
شهرسازي  و  معماری  سنت های  بر  آن  تأثیرگذاری  و 
که  اند  کرده  بیان  سوم،  عهد  باالخص  قاجار  دوران 
سلسله  ناپخته  »فرهنگ  به   می توان  آنها  جمله  از 
قاجاریه و رکود اقتصادی« )پوپ، 1387، ص 1411(؛ 
»بازگشت تحصیل کردگان اروپا رفته به ایران و اجرای 
 ،1383 )قبادیان،  آنان«  توسط  پستالی  کارت  معماری 
)نصیری  اروپا«  با  ایران  بیشتر  »ارتباط   ،)68 ص 
تبلیغات  و  بیگانگان  نفوذ  »اعمال  1350(؛  انصاری، 
آنها« )پیرنیا، 1369، ص 270(؛ »سفر به اروپا و همراه 
 ،1376 رادمرد،  و  )صارمی  آنان«  هنری  آثار  آوردن 
ص 142-143(؛ »احساس حقارت و عقب ماندگی در 
مقابل برتری های علمی و فنی و هنری غرب« )نوحي، 
و  مدرن  معماری  مظاهر  مقابل  در  »شیفتگی  1374(؛ 
 ،1383 )قبادیان،  غربی«  جدید  شیوه های  بهتر  کارایی 
معماران  و  مهندسین  و  معلمین  »حضور  226(؛  ص 
ص   ،1378 )حبیبی،  دارالفنون«  مدرسه  در  اروپایی 
غربی  شهرسازی  »شیوه های  معرفی  همچنین  و    )238
تزیینات  و  معماری  سبک های  از  جدیدی  گونه های  و 
اشاره  غربی«  مهندسان  توسط  اروپا  زمان  آن  متداول 
نشانگر  موارد که  این   .)54 1373، ص  )پاکدامن،  کرد 
مدرنیستي  نوآوري  مراتب  به  سنت  از  حرکت  نوعي 

بازتابي  ایراني  معماران  دیدگاه  در  است  معماري  در 
سنت  »رابطه  مقوله  با  رابطه  در  چناچه  داشته؛  خاص 
می کند:  اشاره  چنین  الدین  زین  شیخ  نوآوری«،  و 
تعالی  جهت  در  که  خاّلقیّت  و  آزادی  و  »نوآوری 
نبوده  زدن  برهم  یکسره  قصدشان  اند،  کرده  کار  اثر 
به  هم  نظری  که  را  دگر  راهی  گشودن  بلکه  است. 
اند  داده  قرار  باشد، وجهه همت خویش  داشته  گذشته 
به  می شود  دیده  اصفهان  سید  مسجد  مانند  اثری  )در 
خصوص در نماهای اطراف حیاط خود و یا مسجد و 
مدرسه آقا بزرگ در کاشان« )شیخ زین الدین، 1378، 
ص 169(. در هرحال، در دوره سوم قاجاریه )1298-
تاریخي  واقعه  »مهمترین  قمري(،  هجري   1344
وقوع  عبارتي  به  یا  و  تجدد  و  آمیز سنت  قهر  برخورد 
و  جنگها  برخورد،  این  زمینه  است.  مشروطه  انقالب 
مراودات  افزایش  همچنین  و  اروپاییان  با  منازعات 
مدرن  امکانات  و  مصنوعات  ورود  و  کشورها  این  با 
مورد  در  جدید  نظرات  شدن  ارائه  حال  عین  در  و 
 ،1392 )قبادیان،  بود«  مدرن  دولت  و  حکومت  نوع 
موضوع  این  به  مقاله  این  در  اساس  این  بر   .)90 ص 
درشکل  تجدد  و  سنت  »رابطه  که  شود  مي  پرداخته 
قاجار«  عهد  سوم  دوره  معماری  و  شهری  بافت  گیری 
را  ابعادي  بیرجند چه  ان در شهر  بوده و تحوالت  چه 

شامل مي شود؟

نظري مباني 
هویت

»هویت« در ریشه التین به معنای تشابه و تداوم است، 
به  استمرار،  هم  دارد  وجود  اشتراک  هم  آن  در  یعنی 
و  مانده  مشترک  و  ثابت  تاریخ  طول  در  آنچه  عبارتی 
تحول و دگرگونی تاریخی روی آن اثر نگذاشته است. 
فراموش  نیز  را  هویت  پارادوکسی  ماهیت  نباید  اما 
یک  حامل  همزمان  بطور  هویت  که  معنی  بدین  کرد؛ 
مفهوم  به  رجوع  یک سو  از  است،  پویا«  و  عنصر»ایستا 
از  اما  است،  تاریخی  تداوم  و  استمرار  بیانگر  هویت 
که  بگیریم  نادیده  را  واقعیت  این  نباید  دیگر  سوی 
بازتولید  و  بازتعریف  فرآیند  معرض  در  دائمًا  هویت 
هویت   واژه شناسی  نظر  نقطه  از  است  بدیهی  است. 
مترادف تاریخ قلمداد می شود. مثاًل وقتی از شهری بی 
هویت یا بافتی سخن به میان می آید، منظور آن است که 
نشانه ای از گذشته را در خویش ندارد و یا به عبارتی 
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هیچ گونه رابطه ای با گذشته از آن برداشت نمی شود.1 
دارد2،  وجود  فرهنگ گرایی  از  متفاوتی  تعاریف  گرچه 
و  رشته  این  از صاحب نظران  تعریف  چند  به  اینجا  در 
صاحبنظران  می شود.  پرداخته  دیدگاه ها  این  تحلیل  به 
هرگونه  بر  ناظر  را  »فرهنگ گرایی«  چندفرهنگی گرایي، 
تفاوت ها  از  دسته  آن  بلکه  نمی داند  هویت  و  تفاوت 
به  فرهنگ-  در  ریشه  که  می شود  شامل  را  هویت ها  و 
مردم  و  گروه ها  که  اقدماتی  و  عقاید  مجموعه  معنی 
جمعی  و  فردی  زندگی  و  جهان فهمی  خویش فهمی، 
تنوع  این  دارد.  می دهند-  سازمان  آن ها  با  را  خود 
تاریخی  و  مشترک  و  معنایی  نظام  یک  در  فرهنگی 
به  راهی  چندفرهنگ گرایی  وی  بنابراین  دارد.  ریشه 
نه  و  فرهنگ  بر  مبنتی  تفاوت های  یا  فرهنگی  تنوع 
فرهنگی  تنوع  وی  لذا  است.  کرده  قلمداد  تفاوتی  هر 
تشریح کرده  تنوع  نوع  پایه سه  بر  را  در جوامع مدرن 

است: 
»تنوع نگرشی«: زمانی که برخی اعضای جامعه 1. 

حاکم  فرهنگ  ارزش های  و  اصول  به  نسبت 
ارزش های  درصددند  و  بوده  منتقد  شدت  به 

و  نمایند؛  آن  را جایگزین  دیگری 
چنین 2.  اعضای  که  فرهنگی«:  خرده  »تنوع 

با  معنایی  و  ارزشی  اشتراک  ضمن  فرهنگی 

1.  این همان دیدگاهی است که فوکو برای چیستی هویت در معنای 
نوین آن با شعار »ما باید سرپیچی کنیم از آن چیزی که هستیم« بیان 
کرده است. اّما، هویت برای انسان سنتی )مذهبی( دریک بافت سنتی، 
و  سازنده  و  می گیرد  شکل  غیب  به  ایمان  مدد  به  که  است  باوری 
مدرن  انسان  که  حـالی  در  اوست،  رفتار  و  کـردار  پندار،  پردازنده 
را می سازد. هویت در  مـدد خود هویت خویش  به  )سکوالر( خود 
جامعه سنتی، واحد و الهی و در جامعه مدرن متکاثر و اکتسابی است. 
در یک نگاه سنتی هویت انسان مقدم بر وجود اوست و در نگاه مدرن 

وجود انسان مقدم بر هویت اومی باشد.
جنگ  میدان  و  »فرهنگ  عنوان  تحت  مقاله ای  در  »والرشتاین«     .2
کرد،  منتشر   1999 سال  در  که  جهانی«  جدید  نظام  ایدئولوژیکی 
فرهنگ را گسترده ترین مفهوم در علوم اجتماعی بیان کرد. از نظر وی 
بتوان  از معانی را شامل می شود و شاید  لغت فرهنگ طیف وسیعی 
گفت منبع خیلی از مشکالت هم می باشد. از نظر وی بر طبق دیدگاه 
خصیصه ها  سری  یک  دارای  افراد  همه  گفت  می توان  انسان شناسان 
دارای خصیصه های  افراد  از  برخی  می باشند،  مشترک  ویژگی های  و 
سری  یک  افراد،  همه  و  می باشند  افراد  از  دیگر  برخی  با  مشترکی 
خصیصه ها و ویژگی هایی را دارا می باشند که با خصیصه های هیچ کس 
وجه  سه  دارای  که  نمود  ارائه  را  مدل  یک  می توان  نیست.  یکسان 
 .2 می باشند؛  آن  واجد  افراد  همه  که  عام  ویژگی های   .1« می باشد: 
گروه  یک  عضو  می شود شخص  باعث  که  ویژگی ها  از  مجموعه ای 
با  مشترک  ویژگی های  سری  یک  داشتن  خاطر  )به  بشود  تعریف 

اعضای آن گروه(؛ 3.  ویژگی هایی که مختص خود فرد می باشد.«

چهارچوب  در  تا  تالشند  در  مسلط  فرهنگ 
سبک  برای  فضایی  فضایی«،  »فرهنگ  همان 
نامتعارف  خانوادگی  ساختار  یا  متفاوت  زندگی 

کنند؛ ارائه 
گروه هایی 3.  شامل  جامعه ای«:  یا  انجمنی  »تنوع 

و  خودآگاهی  نوعی  با  توام  مدرن  جوامع  در 
که  است  یافته  سازمان  بیش  و  کم  اجتماعات 
خود  خاص  عمل  و  اعتقادی  سیستم  طبق  بر 

می کنند3.  زیست 

جدول 1. رابطه با هویت با انسان زیسته در تاریخ، ماخذ: جوادي و 
دیگران، 1394، ص 147.

3.  بــه نظــر برخــي فرهنگ گرایــی بــا تمرکــز بــر مقوله فرهنــگ، هم 
ــل و تعامــل فراملــی بیــن فرهنگ هــای  ــه شــیوه های روابــط متقاب ب
ــای  ــه هویت ه ــاص ب ــور خ ــه ط ــم ب ــور و ه ــد کش ــا چن دو ی
ــت  ــد دالل ــت واح ــک مل ــای ی ــر در درون مرزه ــه و متکث چندگان
ــی و  ــه حــوزه عموم ــر رابط ــف خــود ب ــای تعری ــا ابتن ــذا ب دارد؛ ل
خصوصــی معتقدنــد کــه چندفرهنگ گرایــی در جامعــه ای متضمــن 
برابــری فرصــت ایجــاد می شــود؛ جامعــه ای کــه در حــوزه عمومــی 
ــی و  ــائل خصوص ــات و مس ــا در موضوع ــه، ام ــیط و یکپارچ بس
ــوان گفــت در مجمــوع  ــن می ت ــوع می باشــد. بنابرای ــه ای متن جامع
فرهنگ گرایــی مبــارزه بــرای بــه رســمیت شــناختن شــدن و مســئله 
تنــوع و تکثــر فرهنگــی- هویتــی و نســبت آن بــا هویــت جامعــه ای 
و حقــوق اقلیتهــا و سیاســتگذاری عمومــی اســت. امــا مســئله مهــم 
دیگــر در خصــوص فرهنگ گرایــی منشــا و منبــع آن اســت. برخــی 
ــل  ــی دخی ــی چندفرهنگ گرای ــل در پیدای ــه عام ــه س ــد ک معتقدن
بــوده اســت: مهاجــرت بیــن المللــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه 
کشــورهای غربــی و در پــی آن تغییــر ترکیــب انســانی ایــن جوامــع، 
ــه 70  ــگ از ده ــی عنصــر فرهن ــی شــدن و اهمیت یاب ــد جهان فراین
ــی و  ــد جامعه گرای ــری همانن ــن فک ــب نوی ــد و رواج مکات ــه بع ب

ــد.  ــمار می رون ــه ش ــدد آن ب ــای متع رهیافت ه
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هویت فرهنگي 
موجب  که  آنچه  معنی:  به  هویت  واژه  معین  فرهنگ  در 
شناسایی شخصی باشد، یا آنچه که باعث تمایز یک فرد 
از دیگری باشد آورده شده است. به تعبیر ویلیام هانوی، 
یعنی  بدانیم که هستیم،  ندانیم که  بودیم، نمی توانیم  تا  ما 
تا  و  ماست  تاریخی  شناخت  درگرو  ما  هستی  شناخت 
ندانیم که چگونه به جایی که هستـیم رسیده ایم نمی توانـیم 
به  کالن  نگرش  در  هویت  اما  می رویم.  کجا  بدانـیم که 
معنای تشّخص، هستی و وجود و آنچه موجب شناسایی 
شخصی باشد ]همچون شخصیت یا کیفیت[ است و بیانگر 
پدیده ای می باشد. »صدرالمتألهین«  یا  ویژگی های هر فرد 
عبارت  موجودی  هر  »هویت  است:  معتقد  مورد  این  در 
است از نحوه خاص وجود او  و در انسان هـویت واحده 
را  انسان ها  می شود.  مختلف  شئون  به  متشان  که  است 
دیگری  از  هریک  آن ها  واسطة  به  که  هست  مشخصاتی 
باقی  آن ها  تا آخر عمر وحدت شخصیت در  متمایزند و 
 .)57 1384، ص  )حجت،  گویند«  هویت  آن  به  و  است 
»هویت« را نیز الگوهاي رفتاري منحصر بفردي مي دانند که 
سرچشمه معنا و تجربه براي مردم است )کاستلز، 1380، 
ص 22( و بر این اساس براي مردمي که از زمینه فرهنگي 
هویت،   .)1379 )گیدنز،  مي نماید  بیگانه  هستند،  دیگري 
ثابت  امر  آن  ذات،  از  مراد  و  است  احدیت  ذات  خاص 
است و در مقابل غیریت، مطرح مي شود )داوري اردکاني، 
نیز در باب هویت، مي گوید: »هیچ مردم  1375(. کالهن 
بي نامي را نمي شناسیم، هیچ زبان و فرهنگي سراغ نداریم 
باشد، نوعي  برقرار نساخته  بین خود و دیگري تمایز  که 
از شناسایي خویشتن  که همواره نوعي ساختن محسوب 
مي شود، صرفنظر از اینکه تا چه حد همچون یک کشف 
فرهنگي  هویت  )کاستلز، 1380، ص23(.  احساس شود« 

معماري را همان ارزش هایي رقم مي زند که تنها در بستر 
دلیل  آن  به  معماري  که  چرا  مي شود،  ادراک  سنتي  ابنیه 
شکل مي گیرد تا ارزشها را در خویش بپروراند و صورتي 
کالبدي بر آنها متصور شود که اگر چنین نبود و معماري 
کهن  ابنیه  معماري  نمود،  مي  ارزش  فاقد  ایراني  سنتي 
بیشتر از جز مشتي خشت و خاک نمي نمود. هنر  چیزي 
ایراني است و قومي  ایراني، هنري سرشار از نبوغ اصیل 
که چنین هنري را بوجود مي آورد، مي بایست غریزه و 
تواند  نمي  نیز  هنرش  و  باشد  داشته  خود  آن  از  نبوغي 
باشد  دیگر  فرهنگهاي  از  برگرفته  عناصر  از  تلفیقي  تنها 

)حقیقت، 1369، ص10(. 

جدول 3. نگرشها در شکلگیري هویت، شخصیت و محیط؛ ماخذ: 
پورجعفر و دیگران، 1390، ص 13.

جدول 2. فراتحلیل نظریات هویت در دوره هاي تاریخي؛  ماخذ: مهدوي نژاد، 1389؛ بنقل از: فیضي و اسماعیل دخت، 1394، ص 183.

نمودار 1. تعریف هویت در جوامع مدرن و سنتی، ماخذ: حجت، 
1384، ص 57.
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در اجتماعی که دارای ساختار هنجارمند است، فرد 
موقعیت های  در  که  می آموزد  شدن  اجتماعی  طریق  از 
گوناگون چه الگوهای رفتاری پذیرفتنی است و تفاوت 
رفتاری  الگوهای  و  شایسته  رفتاری  الگوهای  میان 
بسط  به  واقع  در  اجتماعی  »نظارت  چیست.  ناشایست 
به  نظارت  این  می شود.  اطالق  شدن  اجتماعی  فراگرد 
کار  به  جامعه  در  که  است  مرتبط  وسایلی  و  روش ها 
با  را  خودشان  که  دارند  وا  را  افراد  تا  می شوند  بسته 
به  دهند.  تطبیق  خاص  جامعه  یا  گروه  یک  چشم های 
یک  اعضای  زندگی  شیوه  به  )فرهنگ(  گیدنز  گفته 
کاالهای  با  همراه  آنها،  رسوم  و  عادات  معین-  جامعه 
)جامعه(  می شود.  مربوط  می کنند-  تولید  که  مادی 
را  افرادی  که  می گردد  اطالق  متقابلی  روابط  نظام  به 
مربوط  همدیگر  به  هستند  مشترکی  فرهنگ  دارای  که 

می سازد« )گیدنز، 1386، صص 56-55(. 

معماري هویت 
تاثیرگذار  »هویت و معماری« دو مقوله جدایی ناپذیر و 
بیشتر  هویت  با  مرتبط  مباحث  یکدیگرند.  از  متاثر  و 
میگیرد.  قرار  بررسی  مورد  جامعه شناسی   مباحث  در 
از  هویت،  بر  معماری  تاثیر  به  توجه  با  روی  به هر  اما 
و  معماران  جامعه  دل مشغولی های  و  دغدغه ها  جمله 
محسوب  ایران  در  رشته  این  حاضر  حال  دانشجویان 
از  تقلید  هویت،  از  بحث  معماری  عرصه  در  می شود. 
آثار گذشته را به ذهن متبادر می کند در حالی که هویت 
با تقلید از گذشته متفاوت است چرا که در بهره گیری 
خالصه  طور  به  فرمها  و  اشکال  اگر  گذشته  آثار  از 
واپسگرایی  جز  نامی  شوند  تکرار  گذشته  جسد  و 
مفهوم   .)90 ص   ،1379 )نقی زاده،  یافت  نخواهند  را 
با »اصالت معماري«  تنگاتنگي  ارتباط  »هویت معماري« 
کهن  یونان   به  اصالت  دیدگاه های  بنیاد   چنانچه  دارد؛ 

طبیعت  با  سازگاری  اصالت  معنی  در  و  می رسد 
به  خود  درونی  طبیعت  با  ما  همة  است.  خود  درونی 
اصیل  اندازه  یک  به  یا  نداریم،  سازگاری  میزان  یک 
سیستمی  هیچ  که  پذیرفت  باید  و  نیستیم  منسجم  و 
نمی تواند با نسخه  برداری از معیاری  بیرونی و تحمیلی، 
با  بیشتری  سازگاری  به  باید  باشد،  چه  اینکه  دربارۀ  
زاده،  )نقی  دست یابد  اصالت  به  و  شود  نایل  خود 
نوگرایي  و  ابداع  نژاد«،  هاشم  »هاشم   .)39 1379، ص 
در  که  آنجا  می داند؛  ایران  معماری  ویژگیهای  از  را 
کهن«  میراث  در  نهفته  ضرایب  جوی  و  »جست  مقاله 
است  ویژگی هایي  دارای  ایرانی  »معماری  می نویسد: 
ارزش  از  جهان  کشورهای  معماری  با  مقایسه  در  که 
است... برخوردار  خود  به  مختص  رازی  و  رمز  و 
موزون،  تناسباتی  بدیع،  هندسه ای  متناسب،  طراحی 
تزییناتی  باالخره  و  نو  خاّلقیّت هایي  و  دقیق  سازه هایي 
گوناگون...« )هاشم نژاد، 1374، ص 45(. »داراب دیبا« 
نیز در مقاله »حصول زبانی برای معماری امروز ایران«، 
»ابداع و نوگرایي را الزمه معماری می داند: »طراحی در 
به پژوهش، عشق، اصالت وجوی، هوش و  نیاز  ایران، 
نواوری و خاّلقیّت دارد. برای دسترسی به این زبان و 
نیاز  مفهومی  برقراری ساختاری  به  معماری جدید  بیان 
است که در آن عناصر و کلمات بیانی، همان سطوح و 
می دهند.«  انتقال  را  ترکیبی  کلیت  این  که  اند  احجامی 
»شکلگیری  کتاب  در  فالمکی   .)31 ص   ،1378 )دیبا، 
ابداع  زمینه  در  غرب«  و  ایران  تجارب  در  معماری 
و  دادن  پیوند  به  معماری  هر  »معموالً  می آورد:  چنین 
بخشیدن  تاخر  و  تقدم  و  کردن  ترکیب  و  کردن  جدا 
ابداع  به  نتواند  اگر  می کند  اندیشه  کالبدی  فضاهای  به 
نمی رسد.«  کمال  به  یابد،  دست  بنا  کاربردی  سطح  در 

)فالمکی، 1385، ص 346(.

جدول 4. نحله هاي نقد و کانون هاي معنایي آن در طراحي معماري؛ ماخذ: مهدوي نژاد، 1389، ص 75.
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برهمکنش هویت سنتي و تجدد در بافت شهرها و 
معماری شهري

پیرامون  معماری«  در  »فرم  مقاله  در  زین الدین  شیخ 
برهمکنش سنت و تجدد در شهرسازي و معماري اشاره 
از  گاه  سنتي  مضامین  با  آن  تعامل  و  »نوآوری  می کند: 
سنت  با  که  را  چیزهایی  و  می گذرد  متداول  قالب های 
قرابتی ندارند، می آفرینند؛ این ها تناقضی ندارندو انضباط 
از سنت  نیست و عدول  مندی دشمن خاّلقیّت  و روش 
هم همواره دلیل بی ارزشی و آشوب طلبی نیست« )شیخ 
زین الدین، 1378، ص 169(. »علی اکبر صارمی« نیز در 
مقاله »جایگاه معماری ایران در جهان امروز« در رابطه با 
چگونگی و التزام تحقق پذیری نوآوري در اثر معماری و 
اشاره  چنین  شهرسازي،  و  معماري  در  کهن  سنت  مقوله 
امروز، داشتن  اساسی معمار  آگاهی های  از  »یکی  می کند: 
حساسیت به این امر است که چه چیزی به صورت مد روز 
مطرح شده و عمری کوتاه دارد و چه چیزی ماندگارتر و 
بادوام تر از کلیشه های رایج است؛ مواردی که نمونه های 
آنها  دقت  با کمی  می تواند  و  اند  پراکنده  در همه جا  آن 
این  را شناخت. سوال بعدی که بالفاصله مطرح می شود 
است که گام بعدی معماران اگر بخواهند در دام کلیشه ها 
)اعم کلیشه های تاریخی و یا امروزین( نیفتند، چیست؟ در 
باقی می ماند، خلق فضاها و  تنها راهی که ظاهرا  این جا 
فرم های جدید است، ولی آیا چنین چیزی امکان پذیر است 
که هربار و در هر اقدام طراحی، اعم از پروژه مدرسه ای 
در  ایا  زد؟  خاّلقیّت جدید  به  ای، دست  کار حرفه  یا  و 
جهان کنونی زمینه ای وجود دارد که هر معمار به تنهایی 
بتواند نظریه خود را خلق کند و معماری خود را بسازد؟« 

)صارمی، 1376، ص 19-13(.
پدیده های  و  هنرها  دیگر  از  برخی  همانند  معماری، 
از  عمده  به طور  قاجار  دوره  اوایل  تا  ایران  در  اجتماعی 
عوامل و پدیده های درونی جامعه تأثیر می پذیرفت و تحول 
و تطور آن به صورت درون زا، از آهنگی کند و هم آهنگ با 
سایر پدیده های هنری و اجتماعی برخوردار بود. از دورۀ 
قاجار در پی آمدوشد سفرا و هیئت های سیاسی، اقتصادی 
روسی  اروپایی،  مذهبی  کمیسیون های  مواردی  در  و 
و  عناصر  برخی  به تدریج  ایران،  به  عثمانی  هیئت های  و 
خصوصیات معماری ایرانی به تقلید از سرزمین های مزبور 
و به ویژه اروپا دگرگون شد. آشنایی با بعضی از هنرهای 
اروپایی مانند نقاشی و اقتباس از آن از دورۀ صفویه آغاز 
اثر  چندان  غرب  از  معماری  هنر  دوره  آن  در  اما  شد، 

نپذیرفت، در حالی که اقتباس از معماری اروپایی در دورۀ 
قاجار به صورت های گوناگون از جمله اقتباس برخی از 
تزیینی  نقوش  یا  سرستون ها  نقوش  مانند  تزئینی  عناصر 
باالی سردر ورودی ها تا اقتباس از بعضی عناصر معماری 
مانند سنتوری ها و فرم پنجره ها و حتی در مواردی اقتباس 
صورت  ساختمان  یک  عناصر  و  حجمی  ترکیب  کامل 
می گرفت4. بنابراین تقلید از معماری اروپایی و روسی از 
دورۀ قاجار به صورت آشکار و ملموس در ایران آغاز شد 
ارکان  سایر  در  که  دگرگونی هایی  و  تحوالت  با  و همراه 
سیاسی  عرصه های  مانند  ایران  اجتماعی  پدیده های  و 
نوعی  غالبًا  اقدام  این  یافت.  ادامه  داد،  رخ  حکومتی  و 
متون دورۀ  به شمار می رفت. در  پیشرفت  تجددخواهی و 
قاجار به این موضوع با دیدگاهی مثبت توجه شده است. 
شرافت  و  شرف  روزنامه  مطلب  به  می توان  نمونه  برای 
بود،  تهران  ارگ  در مجموعه  که  دربارۀ عمارت خوابگاه 
توجه کرد. در این روزنامه چنین نوشته شده است: »این 
بسیار  عمارات  از  یکی  طرح  و  وضع  به  مبارکه  عمارت 
بدیع الوضع خوابگاه  عمارت  این  است.  فرنگستان  خوب 
4.   هرچند معماران دوران مدرنیزاسیون در تهران تا حد زیادی 
شدن  غربی  آغاز  هستند،  اروپایی  معماری  كاركردگرایی  مدیون 
معماری اروپائی در تهران را می توان حدودا سال 1325 و ساختن 
وزارت مالیه به وسیله فروغی دانست. نمای اصلی این بنا به سبک 
به  دارند.  مدرن  سبک  كاماًل  ساختمان  جناحهای  و  است  بوزار 
دنبال ساخته شدن این بنا چندین بنای مدرنیستی برای اداره رایو و 
ایستگاههای قطار و نیز ادارات و بانکها طراحی شد. بدین ترتیب 
بود كه سیحون باک سپه مركزی را با بتن و بدون تزئینات طراحی 
كرد )1332(؛ فروغی و غیاثی ساختمان مدرنیستی مجلس سنا را 
طراحی كردند )1338( و ساختمان مركزی شركت ملی نفت ایران 
در سال 1340 بر اساس طرحهای اتحادیه و فرمانفرئیان ساخته شد. 
ساخته  بتنی  دال  تکنولوژی  كه  ایران  نفت  ملی  ساختمان شركت 
شده بیش از هر بنای دیگری تجسم پیروزی سبک بین المللی است 
كه در سالهای بعد در ساختمان ادارات بی شماری به كار گرفته 
شد. زیباشناسی كاركردی و مهندسی در سازه هایی چون استادیوم 
و  می خورد  به چشم  نیز   )1345( درویش  كار  آباد  فرح  ورزشی 
تاالر رودكی هم به سبک مدرنیستی توسط آفتاندالیان طراحی شد 
و در سال 1346بنای آن به پایان رسید؛ البته در پرداختهای فضای 
استفاده شده است وزارت  موتیفهای زیگورات  از  بنا  این  داخلی 
بین  سبک  همان  ادامه دهنده  هم   )1345 )فرمانفرمائیان  كشاورزی 
سازه  این  مشابه   . هاست  بنا  این  اصلی  ویژگی  كه  است  المللی 
ها را در پایتخت های متعددی در جهان می توان یافت اما آنها را 
معماران تحصیلکرده غرب در تهران ساخته بودند. سبک بین المللی 
در آن دوره رواجی تام داشت و فرم از كاركرد تبعیت می كرد و 
روزبه روز بر تعداد بناهایی كه به زیبایی شناسی مهندسی وفادار 
بودند افزوده می شد اما در همان زمان روند دیگری داشت در كنار 
روند باال ظهور می كرد كه همانا به دست دادن تعبیری دوباره از 
ایران  معماران  كه  بود  مدرن  های  سازه  در  ایران  معماری  میراث 

تحصیلکرده وطن و خارج از كشور طراحی می كردند.
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شمالی  طرف  به  مایل  منفردی است،  مجرد  عمارت  که 
بنا شده و چهار طرف آن مفتوح  مبارکه  حیاط حرم خانه 
اروپایی  از معماری  تقلید  ابنیة دیگر است.«  از  و منفصل 
بناهای  و  یافت  ادامه  نیز  رضاشاه  دوران  در  روسی  و 
ساخته  و  طراحی  ایرانی  غیر  کاماًل  طرح های  با  متعددی 
میدان  در  بلدیه  عمارت  و  تلگراف خانه  ساختمان  شدند. 
از نمونه های  پیرامون میدان حسن آباد  توپخانه و عمارت 
چنین اقتباس هایی هستند. به عبارت دیگر نه تنها فضاهای 
معماری، بلکه بسیاری از انواع فضاهای شهری نیز از این 
گرایش  دوره  این  در  پذیرفتند.  تآثیر  دگرگونی  و  تحول 
خاصی در معماری ایرانی پدید آمد که آن را غالبًا سبک 
ملی یا نوعی باستان گرایی دانسته اند. این گرایش به سبب 
شکل گرفتن نوعی ناسیونالیسم در ایران که از احساسات 
شکل  پذیرفته،  تأثیر  نیز  منطقه  در  آمده  پدید  ملی گرایانه 
گرفت و بازتاب آن در معماری به صورت سبکی بروز کرد 
که در آن از عناصر معماری باستانی ایران استفاده می شد. 
ساختمان شهربانی کل کشور که در آن از ترکیب حجمی، 
سرستون ها و کنگره های تخت جمشید استفاده شده و نیز 
ساختمان بانک ملی در خیابان فردوسی از نمونه های این 
نوع بناها به شمار می آیند. ایوان مدائن نیز از عمارت هایی 
و  ایوان  قرار می گرفت.  اقتباس  مورد  مواردی  در  که  بود 
طاق عظیم آن در موزۀ ایران باستان مورد تقلید قرار گرفت 
و آندره گدار این موزه را با نوعی توجه به معماری باستانی 

طراحی کرد5. 
5.   از سال 1350 به بعد كه معماری مدرن سالهای آخر خود را 
می گذراند و اصواًل در این معماری نیز یک جریان تاریخ گرا پدید 
كوشیدند  نیز  ایرانی  معمار  چند  شد  ذكر  قبال  چنانچه  بود  آمده 
ایران پدید آوردند كه كیفیت  با معماری گذشته  پیوند  آثاری در 
باالتری از آثار مشابه به پیش داشت لکن این آثار نیز روح و اصول 
معماری ایران را به درستی درک نکرده بودند و به خصوص اینکه 
در یک مرحله تکاملی نسبت به معماری گذشته ایران قرار نداشتند. 
معماری این دوره با استفاده از تکنولوژیهای مدرن ساخت و زیبایی 
معماری  از  دیگری  تعبیری  تا  برآمدند  درصد  مدرنیستی  شناسی 
سنتی ایران به دست دهند شاید برجسته ترین بنا در میان نخستین 
بنای یاد بود میدان آزادی باشد كه  ایرانی  بناهای به سبک مدرن 
امانت آنرا در سال 1350 طراحی كرد. طرح این بنا كه به شکل 
تاق پیروزی ساخته شده از تاق كسری در تیسفون الهام گرفته كه 
با بیانی مدرن با موتیفهای اسالمی همراه شده است. در همین زمان 
»سردار افخمی« و شركا تئاتر شهر )1350( را ساختند و الهامبخش 
داض در طراحی موزهای هنرهای معاصر )1356( نیز معماری بوی 
كویر بود. طراحی مركز بین المللی پژوهش مدیریت را اردالن در 
سال 1359 انجام داد كه نقطه حركتش معماری شهرهای كویری 
بود و در ساختمان )1359( امانت هم تعبیری دوباره از بازار دیده 
می شود این بنا در حال حاضر محل سازمان میراث فرهنگی است. 
این روند به كارگیری معماری سنتی ایران در پالن، نما، تزئینات 

به این ترتیب مالحظه می شود که ملی گرایی در معماری 
با توجه به سبک های باستانی تنها به معماران ایرانی منحصر 
نمی شد، بلکه به سبب تمایالت اجتماعی موجود و به ویژه 
گرایش حکومت وقت به نوعی وطن گرایی ناسیونالیستی، 
و  سیرو«  »ماکسیم  گدار،  آندره  مانند  غیرایرانی  معماران 
»لئون مارکوف« نیز غالبًا در آثار خود از معماری باستانی 
)تقلید  مزبور  گرایش  دو  کنار  در  می گرفتند.  الهام  ایران 
ملی گرایی(  و  اروپایی  نئوکالسیک  یا  بناهای کالسیک  از 
می توان به دو گرایش عمدۀ دیگر توجه کرد. نخست تداوم 
معماری سنتی ایران که به ویژه آن را در بناهایی آیینی، مانند 
مساجد و مزارها می  توان مشاهده کرد و سپس به معماری 
مدرن که در بعضی از ساختمان های اداری و مسکونی آن 
دوره قابل مشاهده است. ساختمان راه آهن که گویا توسط 
هینریش آلمانی طراحی شده، فروشگاه فردوسی )فروشگاه 
در  هنرستان دختران  فردوسی(،  در خیابان  شهر و روستا 
می آیند.  شمار  به  گروه  این  از  سخایی  سرهنگ  خیابان 
عوامل بسیار متعددی در دو دهة نخست قرن معاصر در 
بودند  شکل گیری گرایش های گوناگون در معماری مؤثر 
از مهم ترین  اعیان و رجال یکی  که خواست حکومت و 
ساختمان های  احداث  و  طراحی  در  به خصوص  و  آن ها 
اداری و دولتی به شمار می آید. گسترش مدرنیسم در غرب، 
از کاالها و مظاهر تولید صنعتی و  با ورود بعضی  همراه 
دگرگونی هایی  شدن  پدیدار  و  ایران  در  نوین  تکنولوژی 
در  دگرگونی هایی  و  بنایی  مصالح  شهری،  بافت های  در 
نظام اداری و اجتماعی کشور موجب توجه به مدرنیسم در 
ایران شد و این گرایش به وسیله برخی از معماران ایرانی 
که در اروپا تحصیل کرده بودند مانند وارطان، در طراحی 

و كل پرداخت در چهارچوب زیبایی شناسی مدرن شاید مهمترین 
روند در تاریخ اخیر معماری باشد. تجلی آنرا می توان در كار دیبا 
در فرهنگسرای نیاوران هم دید و در كار فرمانفرمائیان در استادیوم 
آزادی )1353( در كار مظلوم در سازمان حج زیارت )1369( و نیز 
طرحهای اخیر برای كتابخانه ملک )1374( كه آستان رضوی عهده 
دار آن شده است. این روند نشانگر احیای عالقه به تاریخ معماری 
كشور است و در آن زیبایی شناسی ایران با ذوقی مدرنیستی در 

هم آمیخته است.

جدول 5. الگوي تبیین هویت معماري بر اساس تعامل نواوري و 
عنایت به گذشته؛ ماخذ: مهدوي نژاد و دیگران، 1389، ص 113.
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ساختمان ها، گسترش یافت. به گونه ای که از دهة سوم قرن 
مدرنیسم  عمده،  و  اصلی  گرایش  دو  شمسی  چهاردهم 
ایرانی  معماری  در  فرعی  گرایش  چند  و  سنت گرایی  و 
از یک سو  که  داشت  اظهار  بتوان  بسا  شکل گرفت. چه 
به سبب فقدان نهادها، مراکز و معماران و هنرمندان سنتی 
سنتی  معماری  بتواند  که  کارآزموده  ای  و  اندیشمند  آگاه، 
توسعه  نوین  مقتضیات  و  شرایط  امکانات،  با  متناسب  را 
دهند و از سوی دیگر موج گسترده و عظیم غرب گرایی 
بسیاری  بلکه  هنرها،  از  بسیاری  و  معماری  تنها  نه  که 
معماری  بود.  گرفته  بر  در  را  کشور  اجتماعی  شیون  از 
محدودیت  این  البته  شد.  محدود  آن  آموزه های  و  سنتی 
با  کمابیش هم زمان  بلکه  نشد،  آن  رفتن  میان  از  به  منجر 
شکل گیری مکتب پست مدرنیسم، گرایش به کاربرد برخی 
معماری  در  سنتی  معماری  عناصر  و  مفاهیم  اصول،  از 
معاصر گسترش یافت و گروهی از معماران تحصیل کرده 
نیز آثاری با این گرایش طراحی و احداث کردند. برخی 
از این آثار غالبًا به عنوان آثار ارزشمند معماری ایرانی در 
از  انقالب اسالمی به شمار می آیند. پس  از  دهه های پیش 
گرایش های  وجود  سبب  به  سو  یک  از  اسالمی  انقالب 
دیگر  سوی  از  و  ایران  سنتی  معماری  به  نسبت  پیشین 
توجه  انقالب،  فرهنگی  و  ایدئولوژیک  گرایش  علت  به 
قرار گرفت  عنایت  مورد  پیش  از  بیش  معماری سنتی  به 

آثار فراوان و متعددی به این ترتیب طراحی و ساخته  و 
شدند. مدرنیسم چه به شکل نخستین و چه به صورت های 
بدیع و امروزی هنوز یکی از گرایش های مهم در طراحی 
به شمار می آید و اکنون نیز کمابیش مانند چند دهة گذشته 
که:  است  این  آن  و  دارد  وجود  کلی  و  مهم  سؤال  یک 
چگونه می  توان از اصول، مفاهیم یا عناصر معماری سنتی 
البته آشکار است که  ایران در دورۀ معاصر استفاده کرد؟ 
استفاده  مورد  گذشته  همانند  را  سنتی  معماری  نمی توان 
تکنولوژی  فرهنگی،  و  اجتماعی  الگوهای  زیرا  داد،  قرار 
و  شهری  بافت  ساختمانی،  مصالح  و  صنایع  و  ساختمان 
و  فرهنگی  پدیده های  از  بسیاری  و  عمومی  عرصه های 
تمدنی به نحوی دگرگون شده اند که دیگر کسی در اندیشه 
اما  نیست،  سنتی  معماری  از  ابتدایی  و  ساده  الگو برداری 
که  معتقدند  ایرانی  معماران  و  هنرمندان  از  بسیاری  هنوز 
برای  سنتی  معماری  مفاهیم  و  اصول  برخی  از  می توان 
حالت  این  در  کرد.  استفاده  بناها  انواع  از  برخی  حداقل 
است که پرسش فوق می تواند معنی پیدا کند. برای اشاره 
به اهمیت موضوع می توان اشاره کرد که این سؤال فقط در 
ایران مطرح نیست بلکه در بسیاری از کشورهای شرقی که 
در دهه های اخیر در پی تحوالت جهانی با فرهنگ و تمدن 

غرب سر و کار پیدا کرده اند، مطرح می باشد.
متقابل  صفت  دو  »نوآوری«  و  گذشته«  از  »تقلید 

نمودار 2. عوامل شکلدهنده به هویت معماري؛ ماخذ: پورجعفر و دیگران، 1390، ص 19.
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یکدیگرند که در بحث از هویت یک »دوئیت ارزشی« را 
به خود اختصاص داده اند. چرا که نه گذشته را به عنوان 
امروزی  هویت  عنوان  به  امروزی  معانی  برای  کالبد  یک 
می توان پذیرفت و نه در قالب نوآوری صرف، هویت )به 
خصوص هویت تاریخی( نقشی را به عهده دارد. »نوگرایی 
و  فرهنگی  و  اصیل  ارزشهای  و  اصول  پذیرش  مطلوب، 
انسان و  نیاز  هویت بخش گذشته به همراه تجلی مطابق 
نیز بومی نمودن هر آنچه که از سایر تمدنها وارد شده و 
)نقی  ندارد، می باشد«  فرهنگی جامعه  ارزشهای  با  تزاحم 
زاده، 1379، ص 90(. این نکته بر این امر داللت مي کند 
که معماري و شهرسازي، داراي رسالتي است تا ارزش هاي 
کهن فرهنگي را در درون ذات خویش پاس دارد و بر این 
فرهنگي شمرده  به ساختار  بخش  عنصري هویت  اساس 
آثار  در  معماري  و  فرهنگ  همگوني  التزام  چنانچه  شود، 

معماري جهان، مشاهده مي شود.

معماري دوره قاجار
از اواخر دوران قاجار، با سفرهای شاهان ایران به فرنگ، 

وجود  عدم  گردید.  غرب  تفکرات  دستخوش  ایران 
تناقضات  پیدایش  تحول،  این  پذیرفتن  برای  الزم  زمینه 
دوران  معاصر،  دوران  داشت.  دنبال  به  را  تضادهایی  و 
جهانی  جنگ  از  پس  و  جنگ  سالهای  غرب،  با  رویکرد 
دهه  دو  در  است.  آنها  از  پس  و  ملی گرایان  دوران  دوم، 
1320-1304، دولت ایران تعیین کننده سبک معماری بود و 
برای هماهنگی شکل ظاهری ایران با نمادهای تجددگرایی، 
ساخت بناهای شهری برای نخستین بار در دست معماران 

بیگانه قرار گرفت. 
نویسندگان،  شعرا،  آرامگاه های  بازسازی  یا  ساخت 
دانشمندان و قهرمانان ملی و تصاویری دال بر نظام نوین، 
اجرای  و  هنرمندانه  طرحهای  با  کوچک  بناهای  ایجاد 
اولین  ایجاد  پاریس،  تحصیل کرده  ایرانی  طراحان  نوین 
تهران  دانشگاه  در  ایران  معاصر  معماری  آموزش  مدرسه 
تحت سرپرستی معمار فرانسوی آندره گدار با برنامه های 
آن  دنبال  به  و  فرانسه  بوزار  دانشکده  کالسیک  آموزشی 
تربیت نسلی از معماران فرانسوی ایرانی وساخت بناهای 
تکنولوژی  به همراه عملکرد و  بزرگ  مقیاس  عمومی در 

جدول 6. تاریخ ها و وقایع مهم در عصر قاجاریه؛ ماخذ: قبادیان، 1392، ص 22.
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اما  است.  ایران  به  مدرنیسم  ورود  آغاز  متفاوت  ساخت 
در این زمان عمده فعالیت های ساختمانی در اختیار بخش 
خصوصی بود. در این دوران واحدهای سکونتی شهری نیز 

دچار دگرگونی گردید. 
خانه  مصداق  و  مفهوم  زندگی،  شیوه  شدن  عوض  با 
و سکونت جای خود را به واحد مسکونی و اسکان داد. 
مدرنیسم در معماری و شهر سازی در آغاز جنگ جهانی 
تفکر  با اساس  معیارها  تطابق  بر  از آن، سعی  اول و پس 
ترقی گرا را داشت. در این دوره بناها به دور از آرایه های 
پیشین و ظرفیت های هنری و با تکیه بر استفاده از احجام 
استاندارد  دارای  اجزا  هندسی ساده ساخته می شد و همه 
بود. اندازه درها و پنجره ها و راهروها و پله ها و پاگردها 
استاندارد شده و مصالح جدید به خصوص بتن و شیشه و 
فوالد که کار ساخت بنا را سرعت می بخشید وارد کار شد. 
انسان به عنوان مدلی برای طراحی مطرح شده و هویت و 
پیشینه فرهنگ در این مقطع زمانی معنای خود را از دست 
نیازهای  میان  این  در  شد.  کارآیی  فدای  چیز  همه  و  داد 
اما  شد.  گرفته  نادیده  جامعه  فرهنگی  و  روانی  و  روحی 
تغییر  بر اساس  تغییر سازمان فضایی خانه  اروپا روند  در 
ایران  از  کمتر  سرعتی  با  و  اجتماعی  روابط  و  تدریجی 
صورت گرفت و نیز صنعتی شدن و استاندارد شدن در همه 
جنبه های شیوه زندگی رسوخ کرد. مرحله اول صنعتی شدن 
در ایران در این دوره آغاز شد. ساخت کارخانه های سیمان، 
کارخانجات  و  سازی  اسلحه  سازی،  چیت  بلورسازی، 
ساخت  بود.  جدید  تحولی  تهران  اطراف  در  دخانیات 

آموزشی  جدید  موسسات  ایجاد  تهران،  آهن  راه  ایستگاه 
دانشسرای  البرز،  آمریکایی  کاج  و  تهران  دانشگاه  نظیر 
عالی، سینما، هتل، رستوران، ساخت ساختمانهای متاثر از 
معماری غربی، ورود اتومبیل و به دنبال آن ایجاد خیابانهای 
سنگفرش و آسفالت نیز رهاورد این دوران است. همچنین 
اصول اساسی طراحی که قرن ها نیز بر معماری ایران حاکم 
بود تحت تاثیر مصالح ساختمانی نوین و نیز طراحی های 
نوین تغییر یافت. در واقع آنچه در شهرهای ما اتفاق افتاد 
بافتهای  در  موقع  به  مداخله  بود.  ترمیم  به جای  تعویض 
صنعتی  پدیده های  با  آنها  کردن  هماهنگ  برای  تاریخی 
جدید صورت نگرفت. بدنبال افزایش شهرنشینی، سکونت 
در ارتفاع )آپارتمان نشینی( و نیز خانه های ردیفی مجاور 
خیابان نیز رواج یافت و عواملی از قبیل حیاط )به مفهوم 
معاصر درحد فاصل بنا و شارع(، پارکینگ، پیلوتی، دیوار، 
ویالها  ساخت  گرفت.  جداکننده  نقشی  راهرو  و  پله  راه 
در باغهایی با مساحتهای مختلف نیز جایگزین کوشکهای 

درون باغی دوران قاجار و قبل از آن شد.

جدول 7. تقسیم بندي معماري در عصر قاجاریه؛ ماخذ: بر اساس قبادیان، 1392.

جدول 8. مقایسه تطبیقی ویژگی های طرح معماری مسجد- 
مدرسه های دوره قاجار و مدارس دوره صفویه؛ ماخذ: بمانیان و 

دیگران، 1392، ص 15.
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به عنوان مثال در »مسجد- مدرسه سپهساالر« مي توان 
مدرسه  فضاسازي  مهم  ویژگي هاي  از  که  کرد  اشاره 
سپهساالر وجود مهتابي ها و بهارخواب هاي وسیع در طبقه 
فوقاني است. هرچند این فضاها با ظرافت بسیار در مدرسه 
سید اصفهان و مسجد سلطاني سمنان نیز یافت مي شود. 
اما در مدرسه سپهساالر این فضاها در مقیاسي وسیعتر و با 
پیچیدگي هایي بیشتر طراحي شده است، چنان که به جبهه 
و  پر  هاي  قاب  از  استفاده  اند.   یافته  راه  نیز  بنا  شمالي 
خالي براي تکمیل ترکیب بندي مناره ها با ایوان اصلي و حل 
کردن اختالف ارتفاع چشمگیر ایوان با دیگر قسمت هاي 
ساختمان، نوآوري دیگري است که دز طراحي این بنا به 
کار گرفته شده است. در مسجد حکیم اصفهان نیز استفاده 
ازقاب هاي خالي به چشم مي خورد اما کارکرد این قاب ها 
در مدرسه سپهساالر بسیار بدیع است و در بدنه خارجي 
بنا نیز مانند میدان نقش جهان اصفهان براي تکمیل نماي 
شهري در نهایت زیبایي به کار رفته است. ورودي غربي با 
جلوخان متناسب، دید مستقیم به داخل صحن ندارد و به 
واسطه داالن هایي در دوطرف به داخل صحن مدرسه راه 
مي یابد. نمونه مشابه این مورد را مي توان در مسجد امام 
شیر  فضاي چهل  نمونه  دو  هر  در  کرد.  مشاهده  اصفهان 
و سرویس ها را داریم به نحو مطلوبي با پالن مجموعه با 
توجه به شکل زمین حل شده است. این روند به تدریج به 
عنوان یک اصل تلقي شده ودر تمام فضاها سعي شده که 
سرویس ها در مکاني واقع شود که هم از نظر دسترسي و 
هم از نظر دید در مناسب ترین مکان  قرار گیرد. در روند 
شکل گیري مدارس، حجره هاي طالب ابتدا به شکل یک 
مي شده  باز  مدرسه  حیاط  به  رو  که  ایوان  با  همراه  اتاق 
نمونه آن مدرسه غیاثیه خرگرد است. سپس  داریم که  را 
به مدرسه چهارباغ  تر دردوران صفویه  پیشرفته  درشکلي 
اصفهان مي رسیم که در آن به حجره هاي طالب یک پستو 

در  مدارس  ترین شکل  کامل  در  و  است  اضافه شده  نیز 
دوره زندیه به مدرسه خان شیراز بر مي خوریم که عالوه 
بر پستو یک بالکن هم در داخل حجره وجود دارد. ولي 
در مدرسه سپهساالر که متعلق به دوران قاجار مي باشد نه 
تنها پیشرفتي در شکل حجره ها صورت نگرفته بلکه بالکن 
را هم حذف کرده اند. صحن مدرسه داراي چهار باغچه 
مشجر در گوشه ها و حوضي مدور در وسط مي باشد. عمر 
درخت ها به کمتر از هفتاد سال مي رسد چرا که ابتدا صحن 
فاقد فضاي سبز به این ابعاد بوده است. آب جاري مدرسه 
تامین مي شد. در قسمت  مهران  اختصاصي  قنات  توسط 
فوقاني ایوان شمالي دو مناره و مأذنه برپا و در وسط آن 
ساعت بزرگ مدرسه نصب شده است. این ساعت در سال 
1880م در فرانسه ساخته شده و از معدود ساعت هاي آن 
موقع تهران به شمار مي رود. آغاز ساخت ساعت مربوط به 
دوران رنسانس مي شود و از نمونه هاي معروف برج ساعت 
مشخصات  دیگر  از  کرد.  اشاره  توان  مي    big benبه
که  آن  مناره هاي  زیاد  تعداد  به  مي توان  سپهساالر  مدرسه 
باتوجه به این که   بالغ بر هشت عدد مي باشد اشاره کرد. 
ممتحن الدوله و سپهساالر در اروپا به تحصیل پرداخته اند 
متعدد  مناره هاي  داراي  عثماني  مساجد  این که  و همچنین 
هستند، این نکته به نظر مي رسد که در مدرسه سپهساالر از 
بناهاي عثماني هم الگو برداري شده است. البته باید خاطر 
نشان کرد که فرم ایراني مناره ها حفظ شده و هیچ تاثیري از 
دیگر بالد اسالمي نگرفته است. مدرسه سپهساالر یکي از 
کامل ترین مجموعه هاي هنرهاي تزئیني مرتبط با معماري 
تمام  آیینه کاري  بجز  و  باشد  مي  دارا  تهران  شهر  در  را 
هنرهاي تزئیني در آن به کار رفته است. تزئینات ساختاري 
مدرسه شامل کادربندي، یزدي بندي، مقرنس و کاسه کاري 
مي باشد و تزئینات غیرساختاري آن شامل آجرکاري، کاشي 

کاري، گچ کاري، فلزکاري، و حجاري است.

تصاویر 1 و 2. نظام فضایي مسجد- مدرسه سپهساالر؛ ماخذ ترسیم: نگارنده.
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کرد.  اشاره  ملیجک  کاخ  بناي  به  مي توان  همچنین 
کاخ  قاجار،  شاه  الدین  ناصر  سلطنت  سال  آخرین  »در 
سمال  در  سپهساالر  مجموعه  در  کوچکي  نسبتًا  و  زیبا 
شد.  احداث  ملیجک  کاخ  نام  به  سپهساالر  مسجد  شرق 
در  ملیجک  به  معروف  غالمعلي خان  براي  ملیجک  کاخ 
به عبارتي  یا  ساختمان  کالبد  شد...  احداث   1313 سال 
سفتکاري بنا بر طبق شیوه هاي اجرایي سنتي ساخته شده 
است. ساختمان داراي یک زیرزمین و یک طبقه همکف 
و یک نیم طبقه بر باالي طبقه همکف است. در زیر زمین 
با طاق تخت اجري )قمي پوش(  باربر آجري  دیوارهاي 
اجرا گردیده است...ستونهاي ساختمان چه قبل و چه بعد 
از بازسازي، شبیه ستونهاي کورنتین است.. گچ بري داخل 
ساختمان مشابه تزیینات یونان و روم باستان است که در 
این دوره در معماري نئوکالسیک اروپا مورد استفاده قرار 

مي گرفته است« )قبادیان، 1392، ص 107-106(.

بیان یافته ها
در  سپهساالر  باغ  سردر  احداث  با  قاجاریه  سوم  دوره 
نقطه عطف دیگري  بنا  این  ه. ق شروع شد.  سال 1298 
ایران  در  بار  اولین  براي  است.  ایران  معماري  تاریخ  در 
فرم  نظر  از  آن  الهام  منبع  کال  که  شد  ساخته  ساختماني 
بنا و تزیینات آن، معماري نئوکالسیک غرب بود. تا پایان 
حکومتي،  مهم  ساختمانهاي  و  اشراف  کاخهاي  قاجاریه 

غلبا به این سبک طراحي و اجرا شد )قبادیان، 1392، ص 
118(. قبل از اینکه به بیان ویژگیهای معماری دوران قاجار 
تاکید شود که وجود تحول در  پرداخته شود، الزم است 
تغییرات  که  است  مکانی  اخرین  که همیشه  معماری  هنر 
تاریخی و تحوالت اجتماعی در ان ظهور می کند. در این 
دوره نیز معماری تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نگاه 
با حسرت به معماری دوره صفویه، سفر شاهان و درباریان 
دانشجویان  و  هنرمندان  و  ناصری  دوره  سیاستمداران  و 
به اروپا و درک نسبی عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی، 
در  معماری  نقش  ترتیب  این  به  و  است  بوده  تکنولوژی 
تبیین و احراز وتقویت و نمایش باورها و فرهنگ جامعه 
انسان(  هویت  آن  تبع  )به  هویت  تجلی  در  نتیجه  در  و 
انکار محرز می شود )خسروی،  قابل  به عنوان نقشی غیر 

بمانیان و سیفیان،1391، ص 20(.
دوران معماری اواخر قاجار مقارن با دو دوره متفاوت 
سه  با  اروپا  در  می باشد.  وآمریکا  اروپا  در  رایج  معماری 
مساله نمایشگاههای جهانی و هنر ارت نوو در بروکسل و 
شروع معماری مدرن اولیه مواجهیم. پیشرفت فن ساختمان 
به سبب ساخت نمایشگاهها در نیمه دوم قرن نوزدهم با 
تاریخ ساختمان آهنی پیوسته است. سیر تکاملی اسکلت 
فوالدی که از سه دهه پیش آغاز شده بود در سال 1889 
با ساختن گالری د ماشین برای نمایشگاه پاریس به اوج 
نیز  شناختی  زیبا  مفاهیم  بنا،  این  ساخت  با  رسید.  خود 

تصاویر 3 و 4 و 5. کاخ ملیجک؛ توضیح )ماخذ: نگارنده(: در رابطه با کاخ ملیجک ویژگي هاي خاص آن عبارتند از: کاخهای دوره رنسانس 
و باروک در دوره معماری کالسیک؛ عدم بکارگیری معماری سنتی ایران؛ معماری کارت پستالی )شالوده سنتی و جلد و نما فرنگی(؛ سبک 
بنا هماهنگ با اصول سبک نئوکالسیک )سبک غالب در آن دوره اروپا(؛ ستونهایی با سرستونهای کرنتین؛ نرده های ایوان جنوبی صراحی های 
کاخ های رنسانس و نئوکالسیک؛ قوسها رومی و نیم دایره ای؛ نیم ستون بیرون زده )اصول معماری نئوکالسیک(؛ پالن ساختمان برونگرا؛ پالن 

تقریباً متقارن )در طبقه همکف اتاقهای شمالی نامتقارن(؛ پله و راهرو در محور اصلی بنا )اصول معماری نئوکالسیک(؛ تغییر شکل اصلی آجر 
برای نشان دادن سنگی بودن بنا؛ استفاده از اندود گچ برای نزدیکی مصالح به سنگ.
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گسستن  نشان دهنده  این  و  شد  دگرگون  میزان  همان  به 
 .)7 )اعتضادی، ص  بود  ایستایی  علم  سنتی  تصورات  از 
گاردنر این دوران تحول در معماری که دارای ویژگیهای 
منطقی، علمی و کارکردی است را دوران ظهور رئالیسم 
در معماری می داند. بروکسل بین سالهای  18880تا1890 
منشا ظهور هنر نو در اروپا بود. معماران این دوره کسانی 
همچوم هانری ون دولده، ویکتور اورتا و پل انکار بودند. 
بود  از گذشته سبب شده  تقلید  دوران  درهمین  همچنین 
و  باشند  نداشته  زمان خود  روح  با  قرابتی  ساختمانها  که 
اولین معماری که از این شرایط دوری جست برالخه بود 
فاصله  با  کرد.  طراحی  را  امستردام  بورس  ساختمان  که 
معماری  در  صداقت  بحث  تاریخی  سبک های  از  گرفتن 
توسط معمارانی همچون سالیوان و لودوک و لوس مطرح 
شد.اینها جریانات اصلی این دوران در اروپا بودند که در 
انتها به سبک مدرن اولیه منجر شدند. نقطه عطف نهایی در 
معماری ایاالت متحده در ربع قرن اخر قرن 19 در ناحیه 
ساختمانهای  به  دستیابی  امد.  وجود  به  شیکاگو  و  غرب 
مرتفع ضد حریق، با استفاده از واحدهای پیش ساخته را 
ویلیام بارون جنی ابداع کرد و به این ترتیب امریکا وارد 
برپایی  با  جریان  این  شدند.  معماری  مدرن  عصر  دوران 
نمایشگاه شیکاگو در سال 1893 با ظهور ساختمانهای به 
سبک بازاری از مرکز توجه خارج شد، بطوری که سالیوان 
در کتاب خود »اتوبیوگرافی یک فکر» چنین نوشت: »نیم 
نمایشگاه شیکاگو  از  تا جزای حاصل  قرن طول می کشد 
این  با دنبال کردن  این کشور )امریکا(جبران کرد.«  را در 
به  امریکا  و  اروپا  شدن  وارد  چگونگی  میتوان  جریانات 
با همین  مقایسه  در  ایران  در  ،اما  دریافت  را  عصر مدرن 
این سبک ها  از  یک  هیچ  که  میشویم  متوجه  زمانی  دوره 
قاجار ظاهر  اواخر عهد  و جریانات معماری در معماری 

معماری  از  تقلید  ادامه  در  این دوران  معماری  نمیشود و 
نئوکالسیک که از اواسط دوره قاجار در تهران اغاز شده بود 
ادامه میابد. بر این اساس هنر قاجار دارای چند گفتگویی و 
سطحی نگری و برخوردار از نوعی شتاب زدگی در کسب 
همین  به  گردید.  غرب  فرهنگ  و  هنر  مظاهر  و  جلوه ها 
دلیل است که توجه جدی به سنت نیز ندارد. در طول این 
چهل و شش سال درباریان و اعیان تهران شروع به ساخت 
به  از درونگرایی  تغییر  منازل مسکونی کردند و  کاخها و 
ساختمانها  نماهای  و  پالنها  در  زمان  این  از  برونگرایی 
صورت گرفت. به دلیل اینکه این برونگرایی به مذاق همه 
جامعه خوش نیامد این سبک بیشتر در سطح مرفه جامعه 
به  نیاز  نیز  »اقدامات در جهت مدرنیزاسیون  یافت.  رواج 
نهادها و بناهای جدید داشت. در این روند جدید، نمادها 
و نشانه های شیوه اصفهانی اندک و یا کامال حذف شده و 
برای طرح انها،از سبک معماری نئوکالسیک اروپا - شیوه 

فرنگی- استفاده شده است« )قبادیان، 1394، ص 94(. 
در روند گرایش به سمت معماري غرب، نخست آنچه 
به چشم مي آید مانند تزیینات، عناصر معماري و نما، تحت 
تاثیر معماري غرب قرار گرفت و انچه به چشم نمي آید 
مراحل  در  ترتیب  به  پالن،  نهایتًا  و  مسالح  مقطع،  مانند 
بعدي تحت تاثیر معماري آن سرزمین واقع شد )قبادیان، 

1392، ص 122(.

رشد شهري و توسعه شهر بیرجند
را  مختلف  مقاطع  در  بیرجند  رشد  و  شکل گیری  تاریخ 
می توان با توجه به قدمت بناهای برجامانده به شرح زیر 

بازسازی نمود.
مقطع اول: احتماالً بیش از هزار سال پیش، آبادی . 1

باقران در  کوچکی در محل تالقی دامنه کوههای 

جدول 9. روند تاثیر هنر و معماري اروپا بر ساختمانهاي شاخص عصر قاجاریه، ماخذ: قبادیان، 1392، ص 123.

واقع گرایي در تصاویر گیاهي؛ واقع گرایي در تصاویر انسان و حیوان؛ استفاده از خطوط هندسي یونان تزیینات
و روم باستان؛ نصب مجسمه بر روي بنا

بام شیبدار و سنتوري؛ بالکن؛ ستونها و سرستونهاي کالسیک؛ قوسهاي نیمدایره؛ نرده به شکل صراحي؛عناصر ساختماني

تلفیق نماهاي شیوه اصفهاني با نماهاي نئوکالسیک اروپا؛ تقلید کامل از نماهاي نئوکالسیک بر روي نما
کل بنا؛

برون گرایي؛ بام شیبدار؛ بالکن؛ محوریت راه پله؛مقطع

برون گرایي؛ بالکن؛ محوریت راه پله؛پالن

اهن سفید براي پوشش بام؛ چدن براي ساخت ستون و نرده؛مصالح
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جنوب و شکراب در شمال، شکل می گیرد. مقر و 
نشستگاه اولیه شهر بر بستری ناهموار در پای تپه 
اطراف مرتفعتر  از  متر  اغلب 100  ماهورهایی که 
است واقع شده و با گذشت زمان از پای دامنه به 
روی تپه ها گسترس یافته است. بر اساس شواهد 
و قراین، به احتمال زیاد اولین هسته شکل گیری 
پیرامون  و  درخت  چهار  میدان  حدود  بیرجند، 

مظهر قنات قصبه می باشد.
را . 2 بیرجند  آبادانی  و  گسترش  شروع  دوم:  مقطع 

باید در زمان خلفای عباسی و در حدود سال 150 
تا  هجری قمری جستجو کرد. حوالی قرن ششم 
به  که  نزاعهایی  و  درگیری ها  هجری،  هفتم  قرن 
واسطه حضور اسماعیلیان در این نواحی به وقوع 
پیوست، اگر چه موجب ویرانی بسیاری از شهرها 
و  شهرها  ساکنین  مهاجرت  و  قنوات  تخریب  و 
روستاها به دیگر نقاط گردید، ولی موجب توجه  
بیش از پیش به بیرجند و نواحی اطراف آن شد. 
اکثر جغرافیدانان مسلمان، گسترش و شکر گیری 
خوارزمشاهیان  و  سلجوقیان  دوره  در  را  بیرجند 
قدیمی ترین  ساخت  تاریخ  همچنین  اند.  دانسته 
حدودا  که  جامع  مسجد  یعنی  بیرجند  شهر  بنای 
نشان  می گردد،  بر  هجری  هفتم  تا  ششم  قرن  به 
مرحله  وارد  بیرجند  زمان  این  در  که  می دهد 

جدیدی از حیات خود گردیده است.
مقطع سوم: اگر چه نام بیرجند از قرن هفتم مطرح . 3

شده اما تا دوران صفویه چندان اهمیتی نیافت. پس 
از این دوره یعنی قرن دهم و یازدهم  هجری، فصل 
جدیدی در تاریخ این شهر گشوده می شود. در این 
دوره نخستین اشکال رشد کالبدی شهر و گسترش 
پیرامون آغاز شد. ساخت و  به  اولیه  از هسته  آن 
سازهای مورد نیاز حاکم نشینی نظیر ارگ، قصر و 
قلعه و غیره شهر از محله چهار درخت به سمت 
شرق )قصر حاکم( و شمال غرب )قلعه قدیمی( 

توسعه می یابد.
مقطع چهارم: در اوایل قرن حاضر، بدنبال ارتقاء . 4

نقش بیرجند به عنوان حاکم نشین والیت قهستان 
گسترش  شد،  آن  رونق  و  پیشرفت  سبب  که 
ارتباطات میان انگلیس و هند سبب شد تا بیرجند 
مهمترین مرکز فروش و پخش کاالهای انگلیسی، 
هندی و هلندی شود. گسترش فعالیتهای تجاری 

منجر به ایجاد فضاها و بناهای جدید با کارکردهای 
باراندازها،  جدید در فضای شهری شد. مجموعه 
و  تخارتخانه ها  شاهنشاهی،  بانک  کاروانسراها، 
بر ساخت فضایی و  که  از عناصری هستند  غیره 
کالبدی شهر تاثیر گذاشته در نهایت منجر به تحول 

و توسعه کالبدی فضای شهر گردیده اند.
و . 5 تغییر  تشدید  و   40 دهه  آغاز  با  پنجم:  مقطع 

و  اوضاع کشور، مرحله جدید رشد  در  تحوالت 
توسعه شهری و افزایش شهر نشینی آغاز شد. غلبه 
آن در گسترش شهرنشینی،  تاثیر  و  داران  سرمایه 
الگو توسعه و ورود شهرسازی به اصطالح مدرن 
و  ارضی  آن اصالحات  متعاقب  و  ایران  به  غربی 
انقالب اسالمی عوامل گسترش  از آن وقوع  پس 
به  نیز  بیرجند  نمود.  فراهم  را  نشینی  شهر  سریع 
دور این تحوالت نبود. به این ترتیب، رشد کالبدی 
ناگهانی آغاز شد. زمینها و اراضی  شهر یکباره و 
مزروعی در فضای شهری بلعیده شد. بافت جدید 
پیرامون بافت قدیم شکل  با طرح و نقشه متمایز 

گرفت و به سرعت گسترش یافت.
در  تحوالت  آغاز  و  تاریخی  بافت  در  تغییرات  روند 
بافت های شهری بیرجند به اواخر دوره قاجار بر می گردد. 
نشان دهنده  میدان،  و  خیابان  عناصر جدیدی چون  ظهور 
کالبدی  ساختار  و  شکل  بر  جدید  زندگی  نیازهای  تاثیر 
شهرها،  بافت  در  مداخله  راهکار  اصلی ترین  است. 
طرح های جامع تهیه شده در دهه 40 بود. این طرح ها با 
الگوهای غربی و بدون توجه به مکان و زمان، ویژگی های 
انسانی و طبیعی، جنبه های فرهنگی و درونی جامعه و با 
در  تجددطلبی  با  که  را  شهری  بافت های  کمی،  ساختار 
اوایل قرن مورد هجوم واقع شده بود، تخریبی قلمداد کرده 
و بر این اساس نظر مجریان امر، تخریب این بافت ها را 
ایران به سرعت به همه شهرها  الگو در  آغاز کردند. این 
را  تاریخی  بافت  شده  پیشنهاد  خیابان های  کرد.  سرایت 
پیرامون شهر ها گسترده  تا دوردست ها در  از هم درید و 
خیابان  نگرش  این  تاثیر  تحت  نیز  بیرجند  شهر  در  شد. 

کشی هایی انجام شد.

روند تدریجي تغییرات شهرسازي و معماري بیرجند
در  بیرجند  شهر  شهرسازي  و  معماري  با  رابطه  این  در 
دوراني که در این جا با عنوان سنتي )قبل تجدد( از آن یاد 

مي شود، باید گفت که: 
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آن . 1 اطراف  بافت  و  بیرجند  قلعه  می رسد  نظر  به 
که در منتها الیه شمال غربی شهر و برفراز تپه ای 
بناهای موجود  از قدیمی ترین  قرار گرفته و یکی 
شهر به شمار می رود، نطفه اولیه شکل گیری قصبه 
بیرجند باشد. این قلعه با توجه به موقعیت مناسب 
و قرارگیری در ارتفاع زیاد و احاطه ای که نسبت 
دفاعی  و  نظامی  لحاظ  از  دارد،  خود  پیرامون  به 
موقعیتی مناسب دارد. اکثر ابنیه بافت اطراف قلعه 
ارتباط  آن  با  زیرزمینی  ومسیرهای  نقب ها  توسط 
داشته و در زمان هجوم دشمنان از طریق این نقبها 

به قلعه پناه می برده اند. 
اما نکته حائز اهمیت در این خصوص عدم وجود . 2

اطراف  بافت  در  شهری  شاخص  عمومی  عناصر 
قلعه می باشد که می توان آن را بدلیل بافت روستائی 
بیرجند در آن دوران دانست. شروع زندگی شهری 
بیرجند از محدوده ای به نام محله چهاردرخت در 
شرق قلعه بیرجند باشد که عناصر اصلی یک مرکز 
محله شامل مسجد، حمام، مظهر قنات، آب انبار و 

میدان را دارا می باشد. 
قرارگیری . 3 به  توجه  با  شهر-  توسعه  سوم  مرحله 

اراضی کشاورزی در جنوب و رودخانه فصلی در 
ارگ  قلعه  محدوده  تا  و  شرق  سمت  به  شمال- 
بهارستان ادامه یافته است. به نظر می رسد محدوده 
ده  ته  و  قلعه سرده  نام  به  -که  قلعه  دو  این  بین 
از زمان محصور  بوده است- در مقطعی  معروف 
ندارد.  وجود  آن  حصار  از  اثری  امروزه  که  بوده 
گمان می رود این شهر دارای سه دروازه بوده است 
و  ده  ته  و  ده  سر  قلعه  مجاورت  در  آن  تای  دو 
داشته  قرار  شهر  بازار  شرقی  انتهای  در  دیگری 
توسعه  اینکه  به  توجه  با  بعد  دوره های  در  است. 
شهر از سمت شرق وغرب محدود گردید توسعه 
شهر در سمت شمال رودخانه فصلی -که تا این 
زمان بدالیل امنیتی و عدم امکان ارتباط با شهر در 
مواقع بروز سیالب فصلی چندان مورد اقبال نبود- 
صورت گرفت. از آنجا که این شهر از توسعه یک 
از  انتظار  مورد  انسجام  است،  گرفته  شکل  قصبه 
این  نمی شود.  دیده  آن  در  کامل  شهر  یک  کالبد 
نکته عاملی است که در مطالعه این شهر می بایست 

در نظر داشت.
در رابطه با شهرسازی و معماری مدرن بیرجند )دوران 

قاجار و پهلوی اول( نیز باید گفت که: یکی از تحوالت 
دوران قاجار و پهلوی که منجر به تغییر ساختار شهرهای 
ایران گشت احداث دو خیابان عمود برهم بود. این اتفاق 
در بیرجند در دهه دوم سده حاضر درمنتهاالیه شرقی بافت 
تاریخی صورت گرفت. دالیل این که این خیابان در این 

بخش شهر احداث شد عبارت بودند از:
ابنیه . 1 و  تاریخی  فشرده  بافت  با  تداخل  حداقل 

موجود را داشته و ساده تر اجرا می شد.
تداخل . 2 حداقل  شهر  جنوب  کشاورزی  اراضی  با 

را داشت.
استقرار . 3 جهت  تملک  قابل  یا  خالی  اراضی 

وجود  معبر  این  حاشیه  جدیددر  کاربری های 
داشت.

و . 4 اکبریه  حکومتی  باغهای  با  ساده  ارتباط  امکان 
رحیم آباد که در مناطق خوش آب و هوای جنوب 
شهر قرار داشتند و در امتداد خیابان شمالی جنوبی 

قرار داشتند. 
ژاندارمری،  اسناد،  ثبت  نظیر  ادارات  از  بعضی 
و  برق  پادگان،شرکت  آموزش،  اداره  دارائی،  شهرداری، 
بانک شاهی بنای مورد نیاز خود را ساختند و بعضی دیگر 
بناهای  از  استیجاری  استفاده  به  نسبت  فرمانداری،  نظیر 
اداره  اقدام کرده و بعضی دیگر نظیر  این خیابانها  حاشیه 
یافتند.  استقرار  این خیابانها  دوم  در الیه  وتلگراف  پست 
البته در این دوره  خیابان خاکی فقط تا محل شرکت برق 
اجرا شد و بازگشائی کامل این خیابان در دهه چهل انجام 
پذیرفت. در این دوره عنصری به نام خیابان در شهرسازی 
متولد شد و بناهایی که تاقبل از این بصورت درونگرا و در 
داخل بافت شکل می گرفتند با الگوی غیرایرانی و برونگرا 
دوره  این  تا  که  بازار  گرفتند،  شکل  خیابان  حاشیه  در 
داخل بافت شکل می گرفت در این دوره کم کم به حاشیه 
انگلیسیها،  حضور  شد.  منتقل  جدیداالحداث  خیابان های 
روسها، آلمانها و هندی ها در شهر بیرجند استقرار الگوی 
و  کنسولگری ها  عمومی،  بناهای  در  ایرانی  غیر  معماری 
ادامه  در  و  دهه چهل  در  شد.  باعث  را  مسکونی  بناهای 
روند خیابان کشی داخل بافت، خیابان مطهری )که به نام 
از ارضی واقع در مسیر  خاندان اسدی که بخش عظیمی 
معبر را واگذار کردند به نام اسدی نیز خوانده می شود( و 
امتداد خیابان خاکی بازگشائی شد که این دو معبر باعث 
سنجیده ترین  از  یکی  شد.  تاریخی  بافت  شدید  تخریب 
جمهوری  خیابان  احداث  بیرجند  شهر  خیابان کشی های 
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اسالمی می باشد که با منحرف کردن مسیر رودخانه فصلی 
معماری  شد.  احداث  رودخانه  پرکردن  و  کبوترخوان 

بناهای عمومی معروف بیرجند عبارتند از:
باغ ملی: در ضلع شرقی خیابان شهدا مشابه آنچه . 1

سبز  فضای  افتاد،  اتفاق  ایران  شهرهای  اکثر  در 
عمومی شهری به نام باغ ملی احداث شد. بعدها 
ضلع  ساختمان  در  مدتی  برای  بیرجند  شهرداری 
شمالی باغ و اداره راهنمائی و رانندگی تاکنون در 

بنای ضلع غربی باغ استقرار دارد.
این . 2 می رسد  نظر  به  امالک:  و  اسناد  ثبت  اداره 

شده  ساخته  آلمان  معماری  الگوی  با  ساختمان 
در  شده  ساخته  اداری  بناهای  اولین  از  و  است 

بیرجند می باشد.
در . 3 شهرداری  ساختمان  اولین  بیرجند:  شهرداری 

میدان  در شمال غربی  که  قدیمی  محل گورستان 
بعدها  بنا  این  شد.  احداث  بود،  شده  واقع  شهدا 

تخریب و شهرداری به باغ ملی منتقل شد.
اداره پست و تلگراف: این بنا با الگوی برونگرا و . 4

ضلع غربی میدان پست با الگوی بناهای قاجاری 
ساخته شده است.

دبستان )حسینیه( شوکتیه: این بنا در ضلع شرقی . 5
میدان پست و با الگوی حیاط مرکزی ساخته شده 

است.
ضلع . 6 در  پرورش(:  )و  آموزش  اداره  ساختمان 

برق  شرکت  روبروی  و  منتظری  خیابان  شمالی 
قرار دارد.

به دلیل . 7 دارائی: در خیابان شهید قره نی )که  اداره 
به  است  بوده  زاهدان  ازطرف  اینکه ورودی شهر 
شده  واقع  می شود(  نامیده  نیز  زاهدان  خیابان  نام 

است. 
»دبیرستان شوکتیه«: در ضلع شرقی دارائی دبیرستان 8. 

اولیه شوکتیه ساخته شده است. این مجموعه بعدها 
دانشکده  اکنون  و  واگذار شد  بیرجند  دانشگاه  به 
هنر دانشگاه بیرجند می باشد. زمین مورد نیاز برای 
ساخت این دبیرستان و اداره دارائی در دوره ای از 

اراضی پادگان بیرجند جدا شده است. 

نتیجه گیری و جمعبندي
با  مدرنیته  از  اصولی  دریافت  و  درک  در  ایران  جامعه 
مواجه  فرهنگ  حوزه  در  خصوصا  متعددی  معضل های 

در  تاکنون  که  گردید  عدیده ای  چالشهای  گرفتار  و  شده 
خالصی از آن توفیق نیافته است و این حقیقت را می توان 
به روشنی در سطح اجتماع مشاهده کرد. بدیهی ست که 
به  ناخودآگاه  صورت  به  اجتماع  طرحی  چنین  فقدان  با 
برداشت از فرهنگ مدرنیته می شود و از ثمرات مدرنیسم 
آنچه را حکومت و اقتضای زمان در اختیارش قرار می دهد 
بهره می جوید، بی آنکه ماهیت و کارکرد دقیق و اصولی 
آن را بداند. در این میان هر قشری با توجه به ریشه های 
فکری و متناسب با منافع و مواضع ِ خود برداشتی متمایز 
از سایر سطوح و اقشار با مدرنیته می نماید که نتیجه آن به 
وجود آمدن مفاهیمی چون غرب زده، اسالم گرا، اصالح 
طلب و اصولگرا و... در کشور بود. اما در حال حاضر، گذر 
به  باعث ورود  گوناگون   ِ و تحوالت  نشیب ها  و  فراز  از 
برهه ای نو در تاریخ کشور گردید که در آن حساسیت های 
مردم  و  به حکومت  نسبت  را  بیشتری   ِ داخلی و خاجی 
ایران برانگیخت. و باعث شد که ایران در جامعه جهانی 
هویتی جدید و متفاوت نسبت به قبل داشته باشد. اهّم این 
تغییرات که در عرصه های گوناگون نمود یافت عبارتند از:

»عرصه سیاست«: به وجود آمدن طیف اصالح طلب، 1. 
مهیا شدن امکان ایجاد جامعه ای مدنی و نیز رواج 
یافتن مفاهیمی چون توسعه و دمکراسی در ادبیات 
روشنفکران  اندیشه های  مدد  به  ایران،  سیاسی 
دینی چون عبدالکریم سروش، که منجر به ظهور 
پسا  اندیشه های چپگرا در دوران  یافتن  و قدرت 

انقالب گردید؛
اندیشه های 2.  اعمال  و  ترویج  اجتماعی«:  »عرصه 

شبه لیبرالیستی و به تبع آن کسب آزادی های بیشتر 
برای زنان و جوانان در کشور با رواداشتن تساهل 

و مدارا در خصوص ظواهر حوزه عمومی؛
و 3.  هنر  فلسفه،  رواج  و  نفوذ  فرهنگی«:  »عرصه 

امکان  سهولت  سایه  در  کشور  در  غربی  فرهنگ 
برقراری ارتباط با جهان مدرن به مدد ورود اینترنت 
و ماهواره که منجر به گشایش زمینه های جدیدی 
ادبی، موسیقایی،  اندیشه های فکری، فرهنگی،  در 
تجسمی و سایر شاخه های هنری و حتی صورت 

ظاهری ِعوام گردید؛
»عرصه علمی و تکنولوژیک«: توسعه نرم افزاری 4. 

یک  در  تکنولوژیکی  و  ِعلمی  افزاری  سخت  و 
و سهولت  دانشگاهها  برابر شدن  چند  اخیر.  دهه 
امکان تحصیل برای اکثریت اقشار جامعه که باعث 
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توسعه علمی- حتی در سطح جهانی- گردید، و 
نیز جدی تر شدن طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی 
در کشور که سبب ساز ِکسب موفقیت های جهانی 
به  دستیابی  نیز  و  علمی  مسابقات  و  المپیادها  در 

انرژی هسته ای در کشور گردید.
دنیای  در  تجدد  و  سنت  »تعارض  در  که  گفت  باید 
معاصر« با تذکر اینکه در تعارض ایجاد و تحول آن، مفاهیم 
گسترده ای پدید آمده است، لذا برای فهم درست از مبانی 
اندیشه معاصر، باید تاریخ تحول مفاهیم و انتقال آن ها از 
تعیین  اساس  این  بر  کرد.  فهم  را  جدید  دوران  به  سنت 
انسان  با  تمایز  وجوه  عنوان  به  مدرن  انسان  ویژگی های 
سنتی عبارتند از: الف - التفات عظیم انسان مدرن به علم 
تجربی؛ ب - رشد علوم عملی؛ ج - صنعت؛ د - سطح 
 - و  جدید؛  انسان  اقتصادی  خصلت   - هـ  باال؛  زندگی 
زندگی سکوالر؛ ز - اومانیسم؛ ک - فردگرایی؛ ل - عقل 

گرایی؛ م - عقیده به دموکراسی لیبرال.
بناها  کیفیت  و  معماری  سبک  با  رابطه  در  همچنین 
»طبیعی«  عامل  دو  تحت تاثیر  هرچیز  از  بیش  بیرجند  در 
پرداخت  و  ساخت  در  طبیعی  عامل  است.  »انسانی«  و 
خانه های روستایی و بافت قدیمی شهر بیرجند اثر گذاشته 
می توان  زمانی،  دوره های  به  توجه  با  بیرجند  در  است. 
را  »جدید«  و  سنتی«  »نیمه  و  سنتی«  »معماری  گونه  سه 
شناسایی کرد. معماری سنتی مربوط به بافت قدیمی شهر 
دیوارهای  و گل و  از خشت  فراوانی  به  آن  در  که  است 
قطور و سقف های گنبدی و بادگیرهای کوچک و بزرگ 
و پنجره های کوچک و فشرده یافت می شود. معماری نیمه 
سنتی به گذشته های دور تا دهه های نخستین سده کنونی 
نخستین  دهه های  ویژه  معماری،  سبک  این  بازمی گردد. 
معماری  است.  خورشیدی   1340 حدود  تا  کنونی  سده 
اجتماعی  دگرگونی های  بازتاب  زمانی،  دیدگاه  از  جدید 
و اقتصادی ایران در دهه 1340 خورشیدی است. در این 
معماری، کاربرد مصالح جدید به ویژه آجر و تیرآهن است 
که بر سبک معماری اثر گذاشته است. در رابطه با ظهور 
معماري غرب در ایران دوره قاجاریه نیز مي توان به دالیل 

زیر اشاره داشت: 
»1. جنگهای ایران و روسیه و مناقشات ایران و انگلیس 
یک  قراردادهای  عقد   .2 نظامی(؛  درپی  پی  )شکستهای 
طرفه و شکست های سیاسی )آغاز نفوذ سیاسی و نظامی 
عقب  از  متفکران  و  امرا  هوشیاری  و  آگاهی   .3 غرب(؛ 
ماندگی کشور؛ 4. فراگیری علم و تکنولوژی اروپائیان و 

آغاز نفوذ اجتماعی و فرهنگی غرب؛ 5. نخستین تغییرات 
در نظام نیروهای مسلح: تغییر لباسها و جنگ افزارها؛ 6. 
تغییر در سیستم آموزشی کشور: تدریس علوم جدید و 7. 
تغییر در نگاه به گذشته و جهان و تاریخ و شیوه های سابق 

وتغییر منبع الهام معماری ایرانی.«
تحوالت  دستخوش  قاجار  دوره  در  ایران  معماری 
زیادی شد و ایران به تدریج غنای هنری خود را از دست 
داد و تحت تأثیر هنرهای غربی قرار گرفت. عواملی چون 
اجتماعی  انسجام  استعمار،  حضور  تأثیر  غرب،  با  تماس 
و  نو  فکر  اشاعه  نوین،  طبقات  گیری  شکل  قالب  در 
درخواست استمرار تغییرات، مسافرت رجال و دانشجویان 
به فرنگ و انتقال مشاهدات به هموطنان و ورود پدیده های 
جدید تکنیکی، فنی و فرهنگی موجب پدیدار شدن این 
جریان شد تا از داخل و خارج نظام قاجار موجی برای 
می آید  نظر  به  چنین  خیزد.  پا  به  گسترده  تغییرات  انجام 
که بروز این شرایط خاص که به تعبیری می توان آن را با 
مفهوم ورود مدرنیسم و مدرنیته به ایران یکسان پنداشت 
معماری  تأثیر  است.  بوده  ایران  معماری  بر  اثراتی  دارای 
ابتدا خود را در  اروپا بر معماری ایران در دوران قاجار، 
ساختمان های سلطنتی و اعیانی، سپس در بناهای عمومی 
و دست آخر در معماری مسکونی نشان داد. به این ترتیب 
تعدادی از عناصر معماری غربی وارد معماری ایرانی شد 
کار  به  سنتی  اصطالح  به  معماری  همان  با  ترکیب  در  و 
معماری  از  شده  گرفته  وام  عناصر  این  از  بخشی  رفت. 
کالسیک و نئوکالسیک اروپا بود و بخشی دیگر هم تحت 
گفت  می توان  نتیجه  داشت. در  قرار  مدرن  معماری  تأثیر 
با توجه به ورود تدریجی اندیشه های مختلف به کشور ما 
در دوره قاجار، تعامل و پویایی از خصلت هایی است که 
در این دوره دیده می شود. به خصوص این امر در مورد 
تعریف  قابل  مکمل  شیوه  یک  عنوان  به  تهرانی  معماری 
از  بیش  معماری  سطحی تر  بخش های  طرفی  از  و  است 
بخش های عمیق تر آن تحت تأثیر غرب قرار گرفته است. 
به  مي توان  آن  تحوالت  و  قاجار  دوره  معماري  مورد  در 

نکات زیر اشاره کرد:
هنر  تاثیرپذیري  و  با کشورهاي غربي  روابط  »توسعه 
و  هنر  به  دولتمردان  شیفتگي  و  گرایش  جهت  به  ایران 
فقدان  علت  به  هنر  کیفي  و  کمي  افول  غرب؛   فرهنگ 
مواد  و  طرح ها  هندسي  و  علمي  قواعد  که  نوشته هایي 
رنگ  از  استفاده  دهد؛  آموزش  را  رنگها  تشکیل دهنده 
هاي زرد، نارنجي، صورتي، و قهوه اي به جاي الجوردي، 
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فیروزه اي، زرد و غیره دوره صفویه؛ به کاربردن جمالتي 
در مدح پادشاهان با خط نستعلیق به جاي آیات و احادیث 
قرآني با خط ثلث دوره صفویه؛ استفاده تلفیقي از دو نقش 
گیاهي و هندسي با جزئیات شلوغ و پرپیچ وخم به جاي 
نقوش هندسي و گیاهي مجزا و ساده؛ بهره گیري از نقوش 
طبیعي )رئال(، منظره سازي، طبیعت بي جان و طرح هاي 

تزئیني اروپایي در کاشیکاري«.
با  قاجاریه«  سوم  »دوره  در  که،  گفت  باید  همچنین 
مطرح  همزمان  معماري  شیوه  سه  فرنگي،  شیوه  پیدایش 
و موردتوجه بود. مشخصات دو شیوه اصفهاني و تهراني 
در  فرنگي  شیوه  ویژگي هاي  بود.  قبل  دوره  دو  مشابه 
نمادهاي  داراي  ساختمانها  است:  زیر  قرار  به  دوره  این 
نئوکالسیک، تقارن در پالنها و نماهاي اصلي، بام شیبدار و 
سنتوري در نما، قوس هاي نیم دایره و یا کماني از دایره، 
ستونهاي کالسیک: »دوریک، آیونیک و کورینتین«، تزیینات 
باالي سردر ورودي،  بالکن  کالسیک و تصاویر واقع گرا، 
بر  و مجسمه  گلدان  اصلي ساختمان،  بر روي محور  پله 
روي کالبد بنا، نماهاي سنگي و یا به ظاهر سنگي و نرده ها 

به شکل صراحي. 

منابع و ماخذ
دگرگونی های . 1 تاثیر   )1391( رضا  احمدیان، 

نظام  شکل گیری  در  ایران  اجتماعی  اقتصادی- 
مشروطیت  عصر  )از  ایران  شهری  ریزی  برنامه 
تا برنامه سوم جمهوری اسالمی ایران(، سیاسی- 

اقتصادی، شماره 209-210.
بررسي . 2  )1392( دیگران  و  محمدرضا  بمانیان، 

تطبیقي ویژگیهاي طرح معماري مسجد- مدرسه 
هاي قاجار و مدارس دوره صفویه، هویت شهر، 

شماره 11.
بر . 3 موثر  عوامل   )1385( محمدرضا  بمانیان، 

پهلوی  دوره  در  معماری وشهرسازی  شکل گیری 
 ،1 شماره  دوره1،  هنر،  مدرس  دوفصلنامه  اول، 

پائیز و زمستان.
پاکدامن، بهروز )1373( نگاهی کوتاه بر شیوه ها و . 4

گرایشهای معماری در تهران، تهران.
پوپ، آرتور )1378( سیری در هنر ایران )از دوران . 5

دوران  معماری  ج3،  امروز(،  تا  تاریخ  از  پیش 
دیگران،  و  دریابندری  نجف  ترجمه  اسالمی، 

انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

پور بیژني، طاهره )1387( آیینه کاري در معماري . 6
قاجار، کتاب ماه هنر، شماره 19.

7 . )1390( دیگران  و  پورجعفر،  محمدرضا 
پدیدارشناسي هویت و مکان در بافتهاي تاریخي، 
اسالمي،  ایراني-  شهر  پژوهشي  علمي  نشریه 

شماره 3.
پورجعفر، محمدرضا و دیگران )1391( هویت و . 8

مکان: رویکرد پدیدارشناسانه، نشریه هویت شهر، 
شماره 10.

معماری . 9 شیوه های   )1369( محمدکریم  پیرنیا، 
ایرانی، تدوین غالمحسین معماریان، مؤسسه نشر 

هنر اسالمی، تهران.
معماری . 10 با  آشنایی   )1372( محمدکریم  پیرنیا، 

اسالمی ایران، دانشگاه علم و صنعت، تهران.
جوادي،  مهسا و دیگران )1394( درآمدی بر مفهوم . 11

مولفه های  بوسیله  ساخت  انسان  محیط  هويت 
مکان، فضا و کالبد، مدیریت شهري، شماره 41.

حبیبی، سیدمحسن )1378( مکتب اصفهان، دولت . 12
دومین  مقاالت  مجموعه  تهران،  سبک  و  قاجار 

کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران.
حجت، عیسي  )1384( ُهویّت انسان ساز و انسان . 13

ُهویّت پرداز )تاملي در رابطه ُهویّت و معماري(، 
هنرهاي زیبا، شماره 24. 

حقیقت، عبدالرفیع )1369( تاریخ هنرهاي ملي و . 14
هنرمندان ایراني، تهران، شرکت مولفان و مترجمان 

ایران.
فرهنگستان . 15 معماری  مسابقه   )1373( داراب  دیبا، 

ها، آبادی، سال چهارم، شماره 13.
مفاهیم . 16 از  برداشت  و  الهام   )1378( داراب  دیبا، 

سال  فرهنگ،  و  معماری  ایران،  معماری  بنیادی 
اول، شماره اول.

دیبا، داراب )1378( حصول زبانی برای معماری . 17
و  و شهرسازی، شماره 50  معماری  ایران،  امروز 

.51
هاي . 18 ریشه   )1390( دیگران  و  فریبرز  سجادي، 

تاریخي سنت و تجدد در معماري معاصر قاجاریه، 
نقش جهان، شماره 2.

از . 19 نماهایی   )1373( حسین  زاده،  سلطان 
انتقال(،  دوران  معماری  )از  تهران  ساختمانهای 

دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.
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شیخ زین الدین، حسین )1378( فرم در معماری، . 20
تابستان   ،1 شماره  اول،  سال  فرهنگ،  و  معماری 

.1378
صارمی، علی اکبر )1377( جایگاه معماری ایران . 21

در جهان امروز، آبادی، سال هفتم، شماره های 27 
و 28، زمستان 1376 و بهار 1377.

صارمی، علی اکبر، و تقی رادمرد )1376( ارزشهای . 22
فرهنگی  میراث  سازمان  ایران،  پایدار در معماری 

کشور، تهران.
گرایش های . 23 و  ریشه ها   )1385( منصور  فالمکی، 

نظری در معماری، نشر فضا، تهران.
24 . )1394( اسماعیل دخت  مریم  و  محسن  فیضي، 

ساخت  نوین  تکنولوژی های  تحلیلی  تبارشناسی 
جهت هویت بخشی به بناهای معماری با رویکرد 

زمینه گرایی، مدیریت شهري، شماره 8.
مباني . 25 و  شناسي  سبک   )1392( وحید  قبادیان، 

انتشارات  ایران، تهران:  نظري در معماري معاصر 
علم معمار.

قبادیان، وحید )1382( مبانی و مفاهیم در معماری . 26
پژوهشهای  دفتر  ناشر  تهران:  غرب،  معاصر 

فرهنگی.
دارالخالفه . 27 در  معماری   )1383( وحید  قبادیان، 

ناصری )سنت و تجدد در معماری معاصر تهران(، 
پشوتن، تهران.

اقتصاد، . 28 اطالعات،  عصر   )1380( مانوئل  کاستلز، 
جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، 

انتشارات طرح نو.
ترجمه . 29 شناسي،  جامعه   )1379( آنتوني  گیدنز، 

منوچهر صبوري، تهران، نشر ني.
هاي . 30 کتیبه  تحول  سیر   )1389( مهدي  نژاد،  مکي 

ثلث در معماري ایران )از صفویه تا قاجار(، نگره، 
شماره 13.

معماري، . 31 هویت   )1389( دیگران  و  نژاد  مهدوي 
تبیین معناي هویت در دوره هاي پیش از مدرن، 

مدرن و پسامدرن؛ هویت شهر، شماره 7.
مهدوي نژاد، محمدرضا و دیگران  )1389( هویت . 32

معماري، تبیین هویت در دوره هاي پیش از مدرن، 
مدرن، و فرامدرن، نشریه هویت شهر، شماره  7.

میرمیریان، هادي )1384( جریاني نو در معماري . 33
معاصر ایران، همشهري، شماره 3529.

نقی زاده، محمد )1379( تاثیر معماری و شهر بر . 34
ارزشهای فرهنگی، هنرهای زیبا، شماره 11.

هاشم نژاد، هاشم )1374( جست و جوی ضرایب . 35
و  معماری  تاریخ  کنگره  کهن،  میراث  در  نهفته 
میراث  سازمان  تهران،   ،2 ج  ایران،  شهرسازی 

فرهنگی کشور.
فضایی طرح، . 36 ساختار   )1378( هاشم  نژاد،  هاشم 

معماری و شهرسازی، دوره 9، شماره 54 و 55.
هاشم نژاد، هاشم )1380( تاثیر و بازتاب معماری . 37

در تبادل فرهنگ و تمدن، معماری و فرهنگ، سال 
سوم، شماره یازده




