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 چکیده
ای است که حتی بیننده غیرمتخصص نیز از آن آگااه  آشفتگی کالبدی در معماری امروز شهر تهران، مسئله

متولی تبیین این امار، : شوند عبارتند از اینکه های بنیادین که در این مورد مطرح می برخی از پرسش. است
فاه را برعهاده بگیارد یاا های دانشگاهی است؟ آیا معمااری و شهرساازی بایاد ایان و ی یک از رشته کدام

ریختگای  شناسی و مطالعات فرهنگی؟ آیا اقتصاد سیاسی شهر تهران بایاد مبناای تبیاین ایان دره  جامعه
رسد فه  ایان پروبلماتیاک، از تاوان هریاک از ایان  نظر می شناسی نحوه مدیریت شهر؟ به باشد یا آسیب

تواند پرتوی بر ماهیت  ای می نظر از منظری بینارشتهتنهایی، بیرون است و تنها نگاه به پدیده مورد ها به رشته
رو ما در این مقاله، تالش خواهی  کرد آشافتگی کالبادی در معمااری اماروز تهاران را از  آن بیفکند؛ ازاین

از نظر نویسندگان، این رهیافات در مقایساه . کنی شناختی و حوزه مطالعات فرهنگی، بررسی  منظر جامعه
تری از ماهیت ایان پروبلماتیاک من ار خواهاد شاد؛  به فه  عمیق( ای رشته رمیانغی)با مطالعات مستقل 

بنابراین، در ایان مقالاه خاواهی  کوشاید نسابت میاان شاکل مساکن و معمااری باا عناوار فرهنگای و 
عبارت دیگر، بارآنی  تاا نشاان دهای  کاه تتییارات آشاوبناص در عرواه  به. کنی شناختی را تحلیل  جامعه

بر اقتضاهای مهندسی  ای زیباشناختی و یا ضرورتی مبتنی ان، بیشتر از آنکه ناشی از ذائقهمعماری شهر تهر
 .شناسی است معماری باشد، متتیری وابسته به عناور فرهنگی و جامعه

 .جامعه ایران، مصرف فرهنگی، سبک زندگی فرهنگی، معماری مسکونی شهر تهران:ها کلیدواژه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 ایرانای زنادگی سبک در فردیت مقوله با مسکونی معماری رابطه تبیین» عنوان با معماری دکترای رساله از برگرفته مقاله این*
 معمااری گروه در فالمکی محمدمنصور دکتر راهنمایی به «(اخیر سال ده در تهران شهر 6 و 3 ،2 مناطق از هایی بخش در)

.است معماری و هنر دانشکده مرکز، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه
  (.مسئول نویسنده) ایران تهران، مرکز، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری و هنر دانشکده معماری، دکترای دانش وی . 

 .ایران تهران، مرکز، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری و هنر دانشکده معماری، استاد . 

 .ایران  تهران،  مرکز، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده شناسی، جامعه استادیار . 
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 مقدمه
های زیاادی دارای اهمیات  ویژه معمااری مساکونی، از جنباه توجه به معماری و کالبد بناشده، باه

وسااز را باه خاود  معمااری مساکونی بیشاترین میازان ساختتنها از این نظار کاه  نه. بسیار است
سازد، بلکه به این سبب کاه کالباد مساکونی باه یاک  دهد و چهره اولی شهر را می اختصاص می

هار چقادر ( 9331)  به بیاان لوفاور. نمای فردیت افراد و فرهنگ یک جامعه است معنا، آیینه تمام
کناد، ایان سابک، خاود را  ه یک سبک تبدیل میزندگی شهری اویل باشد، شهر این دستورها را ب

باه تعبیار . شود دهد و با هنر و بررسی موضوعات هنری مرتبط می شکل سبک معماری نشان می به
زناد، مقولاه فرهناگ  دیگر، آنچه شکل مسکن و سبک و سیاق معماری را از حیث معنوی رق  می

ای اسات کاه چیساتی و  عاانیهاا و م شناسای م موعاه ارزش فرهنگ خانه از منظار انسان. است
(. 39، 9333فاضالی، )کند  چگونگی مفهوم خانه در یک گروه یا قوم و ملت را تعریف و تعیین می

که مسکن  چنان. اند زمان در خانه و مسکن به ه  گره خورده تاریخ، فرهنگ و زندگی روزمره ما، ه 
د را باه تمامیات هساتی و شایوه تنها برای بقا و زنده ماندن نیست، بلکه الزامات و اقتضااهای خاو

حااال تمااام اجاازا و عناواار فرهنااگ، یعناای ماا هب،  زناادگی انسااان انتقااال داده اساات، و درعین
نوعی  شناسی، همگای باه ها، و زیبایی شناسی، هنر، عل ، فناوری، اقتصاد، سیاست، اسطوره جهان

تارین وجاه فرهنگای  مه از این منظر شاید بتوان گفات، . اند با مقوله خانه و مسکن در ه  آمیخته
 .خانه و مکان، نقش و تأثیر آن در تثبیت و شکل دادن به هویت فردی و جمعی ماست

مان را  های هاویتی و شخصایتی ای اسات کاه در آن نمادهاا و نشاانه مثابه م موعه هر خانه به
شکل خانه، موقعیت آن، مصالح و تزئینات داخلی خانه هرکدام نمادی است . گ اری  نمایش می به

کاه باه دانند  هایی درباره خودشان می مثابه پیام ها را به ها، آن دربردارنده معناهایی که واحبان خانه
. توان بیان کرد ای دیگر نیز می گونه این مطلب را به(. 252، 9312فاضلی، )دهند  دیگران انتقال می

شناساان اجتمااعی  هاای روان بارای مثاال، پژوهش. مالکیت خصووی با هویت فردی رابطه دارد
ایان  اند، زیارا هاای شخصای خاود وابساته نشان داده است که بزرگساالن و حتی کودکان به دارایی

امروزه . مالکیت، نوعی ت لی بیرونی خویش و وسیله ابراز هویت خود به خویشتن و دیگران است
دهناد، و باه دیگاران انتقاال  گیرناد، نماایش می مردم از طریق اعمال و کاالهایی که دراختیاار می

ا کاری و مدیریت امور  اهری، هویات خاویش ر ها با دست آن. کنند دهند، خود را تعریف می می
ای از کاالها برای استفاده ابازاری در ایان فرایناد  در دنیایی که شمار فزاینده. کنند خلق و حفظ می

دردسترس هستند، هویت، بیش از همیشه تبدیل به موضوعی برای گزینش شخصی تصاویر  خاود 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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، سمت انتخاب تصاویری از خاود بری  که بیش از پیش به سر می بنابراین، ما در جهانی به. شود می
 . شوی  نزد خود و دیگران سوق داده می

هایی چاون فردیات،  در چنین شرایطی بحث کالبد معماری و همچنین معماری داخلی با مقولاه
ارف فراتار رفتاه و مااهیتی  مصرف، و سبک زندگی پیوند می خورد و مطالعه آن از رشاته معمااری و 

که آشافتگی در کالباد چیازی جاز ت لای  ترتیب، قصد داری  نشان دهی  این به. یابد ای می رشته میان
ایان مطلاب را داریاوش . آشفتگی در فردیت، کاستی در فرهنگ، و ضعف مصارف فرهنگای نیسات

برای من مسل  شده است که میان مساکن، یعنای فضاای »: کند شایگان با زبانی دیگر چنین بیان می
تاوان  ای کاه نمی گونه د دارد؛ بههای گریزناپ یری وجو شکلی بناشده، و فضای ذهن و نیز اقلی  دل، ه 

یکی را بدون دست بردن در دیگری تتییر داد و معمواًل فضای درون است که مسکن و روح یک شاهر 
 (.36، 9312شایگان، )سازد  دهد و می را شکل می

توان گفت، هدف این مقاله تبیین نسبت میان کالباد معمااری و پروبلماتیاک  با این ووف می
 .ررسی سبک زندگی فرهنگی در نسبت با معماری مسکونی شهر تهران استفرهنگ، از طریق ب

 
 جامعه ایران و فردیت ایرانی. 1

سو و شکل مساکن یاا  برای فه  نسبت معنای نهفته در پس زندگی روزمره و شیوه کنش افراد ازیک
عه ایران شناسی در مورد جام های جامعه کالبد معماری از سوی دیگر، نیازمند مرور اجمالی نظریه

ها  ایان نظریاه. عنوان نمونه، اشاره کارد شناسی، به توان به چهار نظریه جامعه باره می در این. هستی 
، نظریاه راهبارد و سیاسات (کاتوزیاان محمادعلی همایون)مادت  نظریه جامعاه کوتاه: عبارتند از

جامعاه جنبشای ، و (پاور حمیدرضا جالئی)، جامعه کژمدرن (پرویز پیران)سرزمینی جامعه ایران 
 .ارائه شده است( 9)ای از نکات اولی هر چهار نظریه در جدول شماره  خالوه(. عباس کا می)
 مدت نظریه جامعه کوتاه. 1-1

  در این جامعاه، تتییارات. بوده است  مدت  کوتاه  ای اروپا، جامعه  ایران برخالف جامعه درازمدت
تردید نتی ه فقدان یاک  این مسئله بی. اند اغلب عمری کوتاه داشته ااا حتی تتییرات مه  و بنیادین   اا 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 :به بنگرید فردی هویت شدن برساخته در کاالها و اعمال اشیا، نمادها، نقش درباره تر تفصیلی بحثی برای . 
 .تیسا :تهران (.پور شارع محمود :مترج ) شهریمسئلهواجتماعینظریه (.9312) پیتر سوندرز،

 .مرکز نشر :تهران (.کیانپور مسعود :مترج ) سلیقهشناسیجامعه (.9312) یوکا گرونو،

. 

.
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این . توانست تداومی درازمدت را تضمین کند ناپ یر قانونی است که می چارچوب استوار و خدشه
او بر این نظر است . است( 9331ب، 9333)مدت از دیدگاه کاتوزیان  خالوه نظریه جامعه کوتاه

ای که قادرت  ای خودکامه داشته است، یعنی جامعه د، دولت و جامعهکه ایران در سراسر تاریخ خو
ن اکه تداوم درازمادتی در میاان نباوده اسات، ایان  ازآ. و اقتدار در آن، پایه حقوقی و قانونی ندارد

ترتیب، تااریخ آن تبادیل باه  این جامعه در فاوله دو دوره کوتاه، تتییراتی اساسی به خود دیده و باه
و  اا پیوسته شده است؛ بنابراین، تتییرات در این جامعه، فراوان ه  مدت به  های کوتاه های از دور رشته

و تحرص اجتمااعی در درون طبقاات گونااگون آن، بسایار بیشاتر از جواما  سانتی  ااا اغلب نمایان
مادت  ای، تتییارات انباشاتی درازمادت، ازجملاه انباشات دراز در چناین جامعاه. اروپایی اسات

، سرمایه، و نهادهای اجتماعی و خصووی و حتی نهادهای آموزشای، هماواره باا مالکیت، ثروت
 .رو بوده است دشواری روبه

جویی، مساتلزم  جویی است و وارفه انباشت سرمایه، مستلزم پرهیز از مصرف در حال، یعنی ورفه
 ااا  مالی و تولیدیهای  چه رسد به دارایی ااا در کشوری که پول. حداقلی از امنیت و اطمینان به آینده است

شاده اسات و  اناداز باه مصارف واداشاته می جای پس در خطر ضبط و مصادره همیشگی بوده، فارد باه  
جای چندانی برای امنیات و  ااا   یعنی خودکامگی قدرت در همه سطوح  اا  طورکلی، نبود ضوابط قانونی به

سیاسای، اقتصاادی، یاا ماالی  نگری گ اشته است، چه رسد به امنیات و آیناده نگری شخصی نمی آینده
   ااا  گااه وبی های گاه در اثر نوساان  اا زند یا درنتی ه، این جامعه یا درجا می(. 62الف،  9333کاتوزیان، )

از سوی کاتوزیان، بیانگر همین موضاوع اسات، زیارا « جامعه کلنگی»کاربرد تعبیر . کند از نو شروع می
کاتوزیاان، )کناد تاا از ناو بساازد  دت ساخته شاده، خاراب میم خیلی از آن چیزهایی را ه  که در کوتاه

گااه  ای هیچ چنین مردمی در چناین جامعاه( ب 9333الف؛  9333)از نظر او  ،؛ بنابراین(292، 9331
های خاویش در برابار  ها برای ان ام دادن تکاالیف و مسائولیت اند؛ آن عنوان شهروند، دارای حق نبوده به

ای، مسائولیتی و هار حقای  هار آزادی. اناد ، تربیت نشده و پارورش نیافتهاین حق، یعنی حق شهروندی
عنوان امتیازی که دولت هار  جز به)ای  گونه حق و آزادی در اجتماعی که هیچ. کند ای را ای اب می و یفه

گونه احسااس و یفاه  وجود نداشته، هیچ( گرفته خواست پس می داده و هر وقت می خواسته می وقت می
ای نداشته اسات،  شده شناخته رسمیت ایرانی ازآن اکه فردیت به. ای اد، و پ یرفته نشده است و مسئولیتی

در اداماه . همواره از پ یرفتن نقش در جم  نیز گریزان بوده و تنها باه منااف  خاویش توجاه داشاته اسات
ای  تگیانباشت و تداوم، چه سانخیت پررنگای باا آشاف آشکار خواهد شد که مفهوم جامعه کلنگی و عدم
 .رو هستی  دارد که ما اکنون در معماری شهر تهران با آن روبه



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

63 
معماری مسکونی 

 ...امروز شهر تهران 

 ایران هنظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامع. 2-1
کننده شرایط  های تبیین ای که این نظریه را از سایر نظریه ترین نکته ، مه (ج 9333)از دیدگاه پیران 
ایرانی و درنتی اه نقاش کنشاگر در مقابال  کند، درص انتخاب نیروهای تتییرآفرین ایران متمایز می

اگرچه مردم ایران هماواره در . جبرهای مختلف، ازجمله جبر محیط زندگی، اقلی ، و طبیعت است
ای، و سراسری به مباارزه  های اجتماعی در مقیاس محلی، منطقه ها، و جنبش ها، قیام قالب شورش

دن حاکمیت زورمدار به تسلی ، خودماداری اند، اما درست در بزنگاه پیروزی و م بور کر پرداخته
تاا دوران . اناد اند و ساختار و الگاوی حااکمیتی پیشاین را دوبااره احیاا کرده را محوریت بخشیده

های عدم تمرکز و فروپاشی، بدون  های تمرکز و چه در دوره معاور، الگوی زورمداری، چه در دوره
عی باا درص ایان امار بار آن گاردن نهااده و باه رقیب و جایگزین بوده و نیروهای تتییرآفرین اجتما

گااهی از ایان واقعیات سیاسای، . اند پرداخته بازتولید آن می از نظر پیران، کنشگر ایرانی همواره با آ
راهبرد خود را برای رویارویی باا آن طراحای کارده و درنهایات باه شاکلی از مقاومات و بازتولیاد 

 .زمان در مورد آن دست یازیده است ه 
این دیالکتیااک سااازندگی و ویرانگااری، تمرکااز و عاادم تمرکااز، رمااز و راز درص تاااریخ بنااابر

آفرین ایرانی، همواره با دو انتخاب  باید توجه داشت که نیروهای دگرگونی. پرفرازونشیب ایران است
دهی و  یا بر گرایش تاریخی خود به استقالل فردی، تعیین سرنوشت خویش، شکل: اند رو بوده روبه

کنندگی حیطه قادرت از ساوی ماردم  دهنده گرایش به تعیین ه کردن نهادهای معرف که نشاننهادین
تدریج به شهروندی مو اف و وااحب  است، پای فشارند و حقوق انسانی خود را طلب کنند و به

حقوق تبدیل شوند و از این رهگ ر در حیطه شتلی به ونف مستقل، در حیطه شهروندی به اناواع 
اند،  ای از حاکمیت است، که بعدها به حکومت محلی معروف شده دهنده حیطه بشوراها که بازتا

حال ناامنی وسی  و عماومی را  های گوناگون دست یابند و درعین و در حیطه عالیق خود به ان من
ت ربه کنند؛ یا بر زورمداری گردن نهند، در مقام فرد، پایمال شوند، به عقاده حقاارت و در نتی اه 

گویی و م یزگاویی پیشاه کنناد،  طلب بار آیند، دروغ بینی دچار شوند، فروت بزرگآن، عقده خود
اما درعوض، در پناه امنیت، شب به روز آورند، بازرگ . اند رنج بکشند و بروند که گویی هرگز نبوده

انساان . شوند، همسر برگزینند، شتلی به کف آورناد و فرزنادان خاود را چاون خاویش بپرورانناد
آنچه در این ا مه  اسات، اساتفاده (. ج 9333پیران، )حالت را انتخاب کرده است  ایرانی، دومین
های سااختارگرایانه و باه بیاانی،  اسات کاه تماایز او را از برخای نظریاه« انتخااب»پیران از تعبیر 

 .سازد دترمینیستی، برجسته می
سد، استبداد دیرپا ر نظر می توان چنین گفت که به بندی مطالبی که مطرح شد، می عنوان جم  به
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آورد، سابب  دست می دلیل اهمیت امنیت سرزمینی، کارکردهای بدون جایگزینی به در ایران، که به
باا وجاود . شاود ها بازتولید می تعادل نیروهای تتییرآفرین اجتماعی شده و همین روایت برای قرن

قبیله که بر ایاران فرماانروایی ها خاندان، ایل و  تتییرات تند سیاسی و بدون توجه به آمدن و رفتن ده
یاباد و در دوران  اند، الگوی زورمندمداری بدون دگرگونی جدی تاا دوران معاوار اداماه می داشته

آیاد   معاور نیز که با ورود اروپاییان به کشور همراه است، تتییر بنیادین و مااهوی در آن پدیاد نمی
تارین  سااز، امنیات، راهبردی مل دائمای ناامندلیل وجود عوا بر این، به عالوه(. 21، 9331پیران، )

؛ به همین دلیل، ذهنیت تاریخی (ب 9333پیران، )مسئله ایرانیان، آن ه  از پگاه تاریخ بوده است 
گاهانه استبداد برای تأمین امنیت در مقابل اقوام بیگانه، باه او هاویتی  فرد ایرانی، مبتنی بر انتخاب آ

کید پیاران  ای که می بهره(. الف 9333پیران، )دوگانه بخشیده است  توان از دوگانگی هویتی موردتأ
کید بر بروز تاریخی این دوگانگی در دوران معاوار تااریخ  برای پیشبرد اهداف این مقاله گرفت، تأ
سیاسی و اجتماعی این سرزمین است؛ رویدادی که شاید بتواند مبناایی بارای تبیاین آشافتگی در 

از دیدگاه معماری و مبنای تحلیال ماا از فردیات آشافته ایرانای شکل مسکن و دکوراسیون داخلی 
 .معاور و ناگزیر، سبک زندگی غیرهماهنگ او باشد

 کژمدرن هنظریه جامع. 3-1
ای مدرن اسات و مثال هار ناوع  جامعه ایران روندهای نوسازی را تا حد زیادی طی کرده و جامعه

رو  اناواع معضاالت و مشاکالت روباه ونقص نیست و باا عیب ای بی جامعه مدرن دیگری، جامعه
پور، سنخ جامعه مدرن ایران دارای چهار دسته بدقوارگی  به باور جالئی(. 9312پور،  جالئی)است 
ها، این جامعه درعاین برخاورداری  تناسبی ها و بی دلیل وجود این بدقوارگی تناسبی است که به و بی

این چهار دسته بادقوارگی عبارتناد . رن استی کژمد ا های  اهری مدرنیته، جامعه از برخی ویژگی
کاسااتی در و  های درونی؛تناسااب نداشااتن در اقتباااس؛ های بیرونی؛نارسااایی نبااود تناسااب: از

 .های جمعی کنش
های مختلف و بناا بار شارایط،  پور، الگوهایی که جوام ، در طول دوران طبق استدالل جالئی

هساتند و   کنند، متفاوت فرایند مدرنیزاسیون را ت ربه میها تتییر کرده و یا به بیان دیگر،  براساس آن
 :ها را در ذیل سه الگو خالوه کرد توان آن طورکلی می به

در این الگو، تتییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق استقرار حکاومتی متمرکاز،  :تغییرات از باال
های اداری،  ها، مؤسسه سازمانوسیله  های اوالحی به مقتدر، و نوگرا میسر است تا با اجرای برنامه

 خدماتی و امنیتی، در راستای زدودن ابعاد نامطلوب جامعه گام بردارد؛
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 .است شده ارائه (9) شماره جدول در دسته چهار این از هریک اولی های مؤلفه . 
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گیری اولی این است که مردم ناراضای را  در این الگو، جهت :تغییرات از پایین یا تغییر انقالبی
میلیاونی  خارج از سازوکارهای قانونی تأییدشده حکومت، بسیج کنند تا با قادرت ناشای از بسایج

ترتیب، با استقرار حکومت برآماده از انقاالب،  این مردم، حکومت فاسد موجود، واژگون شود و به
 .ابعاد نامطلوب جامعه بهبود یابد

در ایان الگاو، بارخالف دو الگاوی پیشاین، : ایجاد تغییرات از میانه یا تغییـرات االـال ی
ای ماردم بارای سارنگونی  تاوده سمت استقرار دولت متمرکاز و مقتادر یاا بسایج گیری به جهت

گیری اولی، فعال کردن بخش میانی جامعه از طریق تقویات نهادهاای  جهت. حکومت نیست
کیاد بار حقاوق شاهروندی، برگازاری  مدنی، اوناف، رساانه های مساتقل، احازاب رقاابتی، تأ

ابااتی، باا هاای انتخ انتخابات آزاد، رقابتی، عادالنه، و سال  است تا بخش میانی بتواند در دوره
بحث درباره ابعاد نامطلوب جامعه، بر افکار عمومی اثر بگ ارد و از این طریق، با حضور و رأی 

گاهانه شهروندان و انتخاب نمایندگان اوالح گو شاکل دهناد  طلب، م لاس و دولتای پاساخ آ
 (.915-911، 9312پور،  جالئی)

های موجود در هر سه الگو، الگاوی چهاارمی را باا عناوان  پور در ادامه، پس از بررسی نمونه جالئی
گیری اوالی  در سه الگوی پیشین، جهات. کند عنوان الگوی مطلوب پیشنهاد می به« ضلعی الگوی سه»

نی جامعاه طلب یا دولت برآمده از انقالب، و یا تقویت بخش میا سویه بود و بر دولت مقتدر اوالح یک
ضلعی، بارای درماان هریاک از ابعااد ناامطلوب جامعاه، بار  طلبی سه در الگوی اوالح. تأکید داشت

جانبه نمایندگان دولت و نهادهاای میاانی و شاهروندان درگیار،  طرفه و لزوم همکاری سه گیری سه جهت
شاین در منااب  اگار ساه الگاوی پی. شاود برند، تأکید می یعنی شهروندانی که از تبعیض خاوی رنج می

شناساای متااأخر دارد  شناساای متعااارف ریشااه داشاات، الگااوی چهااارم ریشااه در جامعه نظااری جامعه
 (. 212و  219، 9312پور،  جالئی)

شناسای سیاسای و  بر جامعه توان گفت، نظریه جامعه کژمدرن، بر نوعی رویکرد مبتنی طورکلی می به
ین رویکرد به این دلیل در مقاله حاضر ماورد ا. شناسی وضعیت فعلی استوار است نقش دولت در آسیب

های بیرونی جامعاه کژمادرن،  کننده آشفتگی باشد که یکی از نشانه تواند تبیین تأکید و توجه است که می
های  کاه از یکای از کوچاه هنگامی. آن ه  در حوزه معماری و شهرساازی و دکوراسایون داخلای اسات

های گونااگون، از  و اقسام نماهای سااختمانی، متعلاق باه سابککنی ، با انواع  های تهران عبور می محله
کنی  که دال بر نوعی آشافتگی در  کالسیک و نئوکالسیک گرفته تا آجری و مدرن و کامپوزیت برخورد می

تاوان  هاا را نمی بحث اولی ما در این مقاله این است که هماه این. ذهنیت سازندگان و کارفرمایان است
؛ هرچند عوامل یادشده در ای ااد چناین وضاعیتی، نقشای مها  فروکاستتصادی به عوامل و عناور اق
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توان گفات، معمااری اماروز شاهر تهاران،  گاه می ای کژمدرن بدانی ، آن اگر جامعه ایران را جامعه. دارند
 .شهر این جامعه کژمدرن نیز، کژمدرن و بدقواره است عنوان کالن به
 نظریه جامعه جنبشی. 4-1

وت با نظریه جامعه کژمدرن، کا می بار آن اسات کاه مفهاوم جامعاه جنبشای در درجاه در بحثی متفا
سوی تحوالت اجتماعی اسات  و های اجتماعی در دگرگونی و تعیین سمت  نخست، نا ر بر نقش جنبش

یافته سیاسای  های ساازمان های اجتماعی در برابر احزاب و گروه مندی جنبش و در درجه دوم، به اولویت
های سیاسای، باازیگران مها  تحاوالت  از نظر او در بسیاری از جوام  مدرن، احزاب و گروه. پردازد می

تحاوالت . ها برعهده داشته باشند رسد در ایران این نقش را جنبش نظر می روند، اما به شمار می سیاسی به
های سیاسای،  و گروهرو احزاب  توان پیگیری کرد و ازاین های اجتماعی می ایران را بیشتر با توجه به جنبش

هاای اجتمااعی در ایاران باه  اهمیات جنبش. های اجتماعی در ایان حاوزه نقاش دارناد کمتر از جنبش
از ساوی دیگار، جامعاه ایرانای، ناه . نامیادتوان جامعه ایرانای را جامعاه جنبشای  ای است که می اندازه

سایخته در ایاران، آن را در خاور ساختار طبقااتی گ. طبقه است ای بی ای کاماًل طبقاتی و نه جامعه جامعه
 (.22، 9333کا می و رضائی، )است  کردههایی متفاوت با جوام  غربی  تحلیل

آساانی پاا  ای اسات کاه احازاب و نهادهاای سیاسای مردمای در آن به جامعه جنبشی، جامعه
گیرند و دروورت وجاود، فاقاد اساتحکام هساتند و رویاارویی دولات و ماردم در آن عمادتًا  نمی

طور مساتقی  در تعامال باشاند، و  واسطه است، یعنی مردم دوست دارند با دولات باه ی  و بیمستق
های  طورکلی ساازمان از ساوی دیگار، باه. طور مستقی  با مردم مرتبط باشد دولت نیز میل دارد، به

. کنناد ها حکومات می مدرن در جامعه جنبشی قدرتی ندارند و این افاراد هساتند کاه در ساازمان
سازمانی فاقاد کاارایی هساتند و قواعاد فاردی و شخصای در   ت دیگر، قواعد غیرشخصیعبار به

. ها به  هور و سقوط افاراد وابساته اسات رو،  هور و سقوط سازمان  ها جاری است؛ ازاین سازمان
ها دارناد،  در این جامعه نقش نیرومندی در بسیج توده( های دینی ویژه آموزه  به)های فرهنگی  سنت

چنادان بارای ( هایی چون دموکراسی و حقوق شاهروندی آموزه)در مقابل، اهداف و مقاود مدرن 
های حزبی نقش مؤثرتری دارند؛  های عمومی نسبت به فراخوان رسانه. ها کارآمد نیستند بسیج توده

های شهروندان بلندمادت  خواسته. توان با بدنه جنبشی مرتبط شد ها بیشتر می یعنی از طریق رسانه
. شاود گیری می ساوی دولات جهات مانند و هار ناوع فعاالیتی به نشده باقی می است و همواره حل

رو  ای، تسخیر شده و در مواقعی ه  با جامعه مادنی سااختگی روباه جامعه مدنی در چنین جامعه
های شاناور  شابکه. تواند هر لحظاه محادوده جامعاه مادنی را تتییار دهاد هستی ، زیرا دولت می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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. های رسامی اجتمااعی نیرومنادتر هساتند کههای غیررسمی اجتماعی از شاب نامحسوس و شبکه
مها   هاای درگیریاند؛ بناابراین، حال مساائل در  های غیردولتی بسیار شاکننده حال، شبکه درعین

اسات و ( ماثاًل از طریاق انتخاباات)دخالت توده ماردم  نیازمندها،  جای مداخله احزاب و گروه به
نماینادگانی کاه از ساوی . آیاد شمار می م بهابزار مهمی برای خودبیانگری مرد ،درنتی ه، انتخابات

تاأثیر  دهند و بی سرعت مشروعیت خود را از دست می شوند، به مردم به عروه سیاست فرستاده می
ها و  ها، ایده محبوبیت آدم)ها  درواق  باید گفت در جامعه جنبشی ایرانی، امید به زندگی. شوند  می

یافته  ای، مردم حووله فعالیت سیاسی سازمان جامعه در چنین. پایین است...( های سیاسی و نظام
هاایی نیساتند و باه هماین دلیال،  را ندارند و حاضر به وارف زماان مساتمر بارای چناین فعالیت

رو، دولت بسیار نیرومند و جامعه، بسیار واکنشی و معتارض  ها بیشتر مقطعی هستند؛ ازاین فعالیت
ظ رسامی محادود، ولای در عمال، متکثار اسات لحا در این جامعه، دسترسی گفتمانی باه. است

، امااا ...(زنااان، جواناان، کااارگران، معلماان، و)قطعاه شااده اسات  جامعااه قطعه...(. مااهواره، و)
درواق ، پوشش اعتراضای فراگیاری وجاود دارد کاه . گسیخته نیستند ها ازه  ها و نارضایتی خواسته

 .راضی گرد ه  آوردهای مختلف را در کنشی اعت گاه بخش بی و تواند گاه می
جنبشی برای موضوع این مقاله برگیری ،   توانی  از نظریه جامعه ای که می ترین نکته شاید مه 

هاای  دشواری تحلیل بخشی از جامعه ایران، حتی بخشی کوچک از آن، با استفاده از چارچوب
نه کاه کاا می گو اگر جامعه ایران، آن. شناسی و مطالعات فرهنگی است تحلیلی رایج در جامعه

هاا بسایار  های فرهنگی آن در بسایج توده ای جنبشی است که نقش سنت کند، جامعه مطرح می
سابب ملتماه  بند است، بنابراین آشفتگی در ذهنیات فارد ایرانای به بیشتر از نهادهای مدنی نی 

نی دهنده وضعیت نابسامان نماهای سااختما تواند توضیح رو است، می ای که با آن روبه فرهنگی
های مرباوط باه جامعاه ایاران، عمادتًا باا  نظریه. ها باشد و آشفتگی در دکوراسیون داخلی خانه

شناسی، درنهایت آشفتگی  عنوان نسبتی آسیب مفروض انگاشتن  نسبت سنت و ت دد در ایران به
نظریه جامعه جنبشای . دهند های مختلف را نتی ه همین نسبت ناموزون تشخیص می در عروه

بحث و بررسای  نوعی این مقاله نیز در دایره همین تلقی، قابل ن قاعده مستثنا نیست و بهنیز از ای
 .خواهد بود

 
 ها بندی نظریه جمع. 2

های اوالی  تاوان مؤلفاه شناسای مطارح شاد، می با توجه به مباحثی که درباره چهار نظریه جامعه
 .کرد بررسی (9)شماره ها را در قالب جدول  هریک از آن
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یه نکته(. 6)ره جدول شما از  سازی خالاله)ایران  هشناختی موجود در مورد جامع های جامعه های االلی نظر
 (نگارندگان

 

یه   / «مدت جامعه کوتاه» نظر
یان همایون  کاتوز

راهبرد و سیاست »
/  «ایران  سرزمینی جامعه

 پیران
 / «جامعه کژمدرن»

 پور جالئی
 «جامعه جنبشی»

 کاظمی/

نکات اصلی نظریه
 

 تغییرات مهم و  ندادن رخ
 بنیادین؛

  فقدان چارچوب استوار و
 ناپذیر قانونی؛ خدشه

  فقددان سداختار در نتی دده
 استبداد؛

  استقالل دولدت و اامهده
 از هم؛

  حکومددددت خودسددددرانه
 فردی و اامهه خودسر؛

 مددددت  هدددای اوتاه دوره
 تمراز؛ د مرج و  هرج
 اعتباری مال و اان؛ بی 
 اشت؛انب نگرفتن  شکل 
 اامهه النگی؛ 

 .تحرک باالی ااتماعی

  بازتولیددددددددد دا مددددددددی
 زورمداری؛

 واود ناامنی دا می؛ 
 دیالکتیدددا سدددازند ی /

عددد  / ویرانگددری و تمراددز
 تمراز؛

  شددهروند  نگددرفتن  شددکل
 صاحب حقوق و مسئول؛

 واود استبداد دیرپا 

 :های بیرونی نبود تناسب 
 ی ها بزر ی اندازه نهادها و سدازمان

 وابسته به دولت؛
نشدددینی در بیشدددتر  وادددود حاشیه

 شهرهای بزرگ ایران؛
 های ااتماعی؛ تراام آسیب 
  اندک بودن سهم نوسازی ایدران در

 مناطق قومی؛
 اژریختدددی در وتدددهیت طبقددداتی

 اشور؛
 نددددابرابری انسددددیتی در عرصدددده

 عمومی اامهه ایران؛
 های درونی؛ نارسایی 
  روابط مددنی در عرصده نیافتن غلبه
 عمدددددومی ایدددددران و  سدددددترش

 اعتمادی؛ بی
 فرسایش سرمایه ااتماعی؛ 
  عمومی؛ تنگی عرصه 
 هدددای   یری تدددواهی بددده اهت بی

 تبلیغات ناسیونالیستی؛
 تناسب نداشتن در اقتباس از سدنت

 و مدرنیته؛
 های امهی؛ ااستی در انش 
 تددلهی تغییددر  پیشددنهاد الگددوی سه

 .ایرانبرای اامهه 

 هددای  مندددی انبش اولویت
ااتماعی در برابدر احدزاب و 

یافته  هدددددای سدددددازمان  روه
 سیاسی؛

 بدر   یری نظدا  مبتنی شکل
 نابرابری؛

  مشدداهده شدددن اردارهددای
 بر مقاومت؛ مبتنی

  استفاده از مفهو  فرودستی
 اای طبقه؛ و فرادستی به

   عملکدددرد مبلدددوب نظدددا
 بازتولید اید ولوژی؛

رسددی  فتمددانی عددد  دست
 برابر؛

 غلبدده قواعددد شخرددی بددر
 قواعد سازمانی؛

 نیرومندی دولت؛ 
 اامهه واانشی و مهترض؛ 
 شده قبهه اامهه قبهه 

 

 سبک زندگی و مصرف فرهنگی. 3

حوزه مطالعات فرهنگی با مفاهیمی چون زندگی روزمره، سابک زنادگی، سارمایه فرهنگای، و مصارف 
منظور تحلیل و نیز با توجاه باه اهاداف نظاری مقالاه، دو مفهاوم  در این ا، به. است  فرهنگی دره  تنیده

 .کنی ای اجمالی بررسی  گونه سبک زندگی و مصرف فرهنگی را به
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 سبک زندگی. 1-3
عمل  ساازی متفااوت باه شناسی، از مفهوم سبک زندگی دو برداشات و دو گوناه مفهوم جامعه در ادبیات
 9121کاه پیشاینه آن باه دهاه  ااا (9135،  ؛ چااپمن9155چااپین، )در برداشت نخسات . آمده است

عنوان شاخصی برای تعیاین  سبک زندگی، نشانگر ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالبًا به اا گردد بازمی
؛ فیدرساتون، 9132؛ بوردیاو، 9112و  9119گیادنز، )در تلقای دوم، . کار رفته اسات طبقه اجتماعی به

سبک زندگی، نه راهی برای تعیین طبقه اجتمااعی، بلکاه شاکل ( 9133،  ؛ لش و یوری9119و  9133
رایی گ شود که تنها در متن تتییرات فرهنگی مدرنیتاه و رشاد فرهناگ مصارف اجتماعی نوینی دانسته می

( هویات)هاا، و رفتارهاای  هاا، نگرش در این معنا سبک زندگی، راهی برای تعریف ارزش. یابد معنا می
 .یابد روز افزایش می های اجتماعی روزبه افراد است که اهمیت آن برای تحلیل

 اهر ناشی از این واقعیت اسات  اهمیت و رواج فزاینده مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی، به
مفهاوم . توانند تناوع و گونااگونی دنیاای اجتمااعی را توضایح دهناد های موجود نمی شناسی که سنخ

ت تدریج سودمندی و کارایی خاود را از دسا که برای مدتی طوالنی اول طالیی تبیین بود، به« طبقه»
هاای  ای که یافتن روابط قطعی و مطمئن میان تحصیالت، مشاغل، درآماد و نگرش گونه داده است؛ به

تر از  هاا، مرفاه برخی از نخبگان قادرت، فاقاد مالکیات و یقاه آبی. شود روز دشوارتر می افراد، روزبه
را از طریاق توان خطوط تحرص اجتماعی و مقصد نهاایی طبقااتی افاراد  دیگر نمی. سفیدان هستند یقه

جایگاه شتلی، گااه اخاتالف زیاادی باا تحصایالت، درآماد و . بینی کرد ها پیش خاستگاه طبقاتی آن
توان به کمک مفهوم طبقاه، تصاویری از جهاان ترسای   در یک کالم، دیگر نمی. دهد قدرت نشان می

بقه، محتاوا پ یرتر است، زیرا برخالف مفهوم ط در چنین وضعیتی، مفهوم سبک زندگی، انعطاف. کرد
سبک زندگی فقط حاکی از این است کاه . کند های زندگی را از پیش تعیین نمی و منطق یا منشأ سبک

گر اجتمااعی  ها باا یکادیگر ساازگار هساتند و تحلیال ها، درآمدها و نگرش ها، فعالیت برخی پیشینه
ن اا باه بعاد اسات کاه از ای(. 3و  6، 9339اباذری و چاوشیان، )ها ترسی  کند  تواند طرحی از آن می

کنناد،  گیارد تمرکاز می مثابه کلی که نظام اجتماعی را دربر می شناسانی که بر تحلیل فرهنگ به جامعه
تاری از  شناساانی کاه نظاام اجتمااعی را امار کلی پردازناد تاا جامعه بیشتر به مفهوم سبک زندگی می

ضاوع ایان مقالاه را بهتار و ؛ بناابراین، آنچاه اهمیات مو(951، 9313وامی ، )پندارناد  فرهنگ می
گرفتاه در سابک زنادگی، و  سازد، تأمل در نسبت معانی فرهنگای جای تر آشکار می شکلی برجسته به

جایی رشاته  باه بیاان دیگار، جاباه. ای اسات شکل مسکن و کالبد معماری، با تکیه بار چناین تلقای
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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نوعی  لیل معاانی فرهنگای، باهای متکی بر تح بر تحلیل طبقاتی به حوزه شناسی از دانشی مبتنی جامعه
چارخش . طور جادی فاراه  کارد امکان بحث درباره نسبت میان سبک زندگی و شکل مسکن را باه

معنی تعاویض فارض  های مصارفی، باه های تولیدی به فعالیت های اجتماعی از فعالیت زاویه تحلیل
تاوان  یر رویکارد را میاین تتی. های اجتماعی و هویت اجتماعی است بنیادی، منوط به شالوده تفاوت

؛ دگرگون شدن رابطه کار و فراغت، پیدایش طبقه گ اشتبحث  بهاز سه جهت یا در سه زمینه و متن، 
البته این تمایز، تنها جنباه تحلیلای دارد و . گرایی متوسط، و رشد و گسترش فرهنگ مصرف و مصرف

 (. 99و  91، 9339چاوشیان، اباذری و )گر نه هر سه مورد یادشده، نشانگر روندی یگانه هستند 
اند و شاید بتوان گفات،  مفاهی  نا ر بر سبک زندگی در متن و زمینه فرهنگ مصرف بسط یافته

های سبک  شک پیوند یادشده به این معنا نیست که در فعالیت اند؛ اما بدون به این زمینه وابسته بوده
های زنادگی  رد؛ نخست اینکه، در سبکاین امر دو نکته را دربر دا. زندگی هیچ تنوعی وجود ندارد

ها و  های زنادگی برمبناای ذائقاه گونی باود، و دوم اینکاه اگرچاه سابک دنبال تناوع و گوناه باید باه
تشخیصای داشاته  توان انتظار داشت که الگوهاای قابل گیرند، اما می های شخصی شکل می ارزش

های  اگار ایان الگوهاا باا جنباه. دفرهنگی دیگر همخاوان باشان ا های اجتماعی باشند که با ویژگی
ها کماک  جهان توانند به درص ایان زیسات ها سازگار باشند، می جهان افراد و گروه دیگری از زیست

هاا را باه مفااهی   کناد و آن های زندگی ای ااد می همین ویژگی است که نوعی نظ  در سبک. کنند
 (.22و  23، 9339اباذری و چاوشیان، )کند  اجتماعی تبدیل می

. ساازد هاای آن مارتبط می ضرورت بحث در مورد سبک زندگی بالفاوله ما را با بررسی تعریف
هاای  ای هستند که در قالاب عادت سبک زندگی، رفتارهای عادی روزمره»: گیدنز بر این نظر است که

یان اما ا. دهند های موردپسند برای تعامل با دیگران، خود را نشان می لباس پوشیدن، خوردن، و محیط
های  هریک از تصامی . رفتارهای عادی روزمره در پرتو ماهیت متتیر تشخص درمعرض تتییر هستند

اینکه چاه بپوشاد، چاه بخاورد، در محال کاار )کند  طور روزانه اتخاذ می ریز و درشتی که یک فرد به
هاای  هماه گزیناه. کناد ای کمک می به چنین امور عادی( چگونه رفتار کند، با چه کسی مالقات کند

هرچه محیطی کاه فارد در . تنها در مورد رفتار، بلکه درباره هویت هایی نه اجتماعی عبارتند از تصمی 
های سبک زنادگی در مرکاز تشاخص فارد  تر باشد، به همان میزان دغدغه کند پساسنتی آن زندگی می

 (.39، 9119به نقل از گیدنز،  33و  36، 9319شهابی، )« گیرند قرار می
. اوطالح سبک زندگی در حال حاضر مبه  اسات»: از سوی دیگر، فیدرستون بر آن است که

شناختی است کاه باه سابک زنادگی متماایز  هرچند این اوطالح دارای یک معنای محدود جامعه
معنی  کناد، اماا ایان واژه باه های منزلتی خاص در درون فرهنگ مصارفی معاوار اشااره می گروه
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گاهی سبک فردیت، خودا هاری و یک بادن، لبااس، نحاوه واحبت کاردن، . مند نیز هست خودآ
های فراغتی، ترجیحاات خاوراکی و نوشایدنی، خاناه، اتومبیال، انتخااب مقصاد گا ران  فعالیت

کننده  های فردیات ذائقاه و سابک ماورد عالقاه مصارف هاا را بایاد شااخص تعطیالت و مانند این
هاای جزئای  بااوجود اختالف (.32، 9112به نقال از فیدرساتون،  33، 9319شهابی، )« دانست

کید بر نقش محوری مفهوم سبک زنادگی در  هایی از این دست، همه آن میان تعریف ها در مورد تأ
 .هستند  داستان سازی و خودا هاری فرد در جوام  مدرن با یکدیگر ه  فرایند هویت

  مصرف فرهنگی. 2-3
عنوان یکی از متتیرهای  وم مصرف فرهنگی را نیز، بهبر مفهوم سبک زندگی، مفه ما در این مقاله عالوه

های  تبیاین مصارف فرهنگای در نظریاه. بری  کار می اولی مؤثر بر شکل مسکن و کالبد معماری، به
بر دو متتیر طبقه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بود، اما بوردیو با طرح مفااهیمی مانناد  کالسیک، مبتنی

تر از همه، تمایز، موج جدیادی از پاژوهش در  لید طبقاتی و مه سبک زندگی، سرمایه فرهنگی، بازتو
ایان تتییار در مطالعاه مصارف فرهنگای، (. 23، 9332فاضلی، )حوزه مصرف فرهنگی را آغاز کرد 

های مرباوط باه  شناسی است که پیشتر نیز در بحث از پژوهش پیامد دیگر تتییر کالن در رشته جامعه
شناسی مطارح، و باا  در جامعه( 9132)مفاهی  با آثار نظری بوردیو این . سبک زندگی به آن اشاره شد

و  9111)  آیاک و ون( 9135و  9133)، دی مگیاو (9113و  9133)کارهای افرادی چون پیترسون 
اگرچاه تلقای اولیاه . شناسی فرهنگ و مصرف فرهنگی تبدیل شدند به بخشی از سنت جامعه( 9113

عملی اقتصادی بود، اما در قرن بیسات ، بایش از هماه بار شاکل  از مصرف، فعالیتی برای رف  نیاز یا
مصارف . ترین مؤلفه جامعاه جدیاد تلقای گردیاد فرهنگی مصرف تأکید شد و مصرف فرهنگی مه 
فرهنگ، از طریق همین کردارهاایی کاه مصارف . فرهنگی، فعالیتی اجتماعی و کرداری روزمره است

دهد، نیازها و  مصرف فرهنگی، سبک زندگی ما را شکل می. شود نامی ، تولید یا بارور می فرهنگی می
کنااد،  بخشااد، مااواد الزم را باارای تخاایالت و رایاهااای مااا فااراه  می هااای مااا را سااامان می گرایش

کناد،  نیاز اشااره می  که استوری ها و تمایزهای اجتماعی است، و درنهایت، چنان دهنده تفاوت نشان
 (. 29، 9333کا می، )ارگیری ابزارهای موجود است ک نمایانگر تولیدات ثانویه ما در به

توان دریافت که نحوه مصرف فرهنگی و کیفیت مشخص آن،  با توجه به همین تعریف اولیه، می
ای در شاکل  کنناده تواناد از چاه نقاش مها  و تعیین در پیوندی وثیق با مفهاوم سابک زنادگی می

 . بخشیدن به کالبد معماری برخوردار باشد
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 نسبت میان فرهنگ، مصرف فرهنگی و سبک زندگی(. 6)شکل شماره 
 (نگارنده: منبع)

 
 مفاهیم فرهنگی و شکل مسکن. 4

ارائاه دساتورکارهای ها و با هدایت هن اری و ارزشای آن، از طریاق  فرهنگ از طریق نظام فعالیت
طور مستقی  بر فضاا و محایط شاهری تاأثیر گ اشاته و فضاای  مشخص نا ر بر ان ام فعالیت، به

ساخت محایط  واقعیت این است که فرهنگ، بخش انسان. نمایاند شهری را محصولی فرهنگی می
ا اسات، اما« فیزیکای»به این معنا، محیط فیزیکی زیست انسانی، اگرچه محیطی .  انسانی است

شاوی ،  رو می روی تهی از معنا نیست؛ بنابراین، آنچه در مواجهه هرروزه با شهر باا آن روباه هیچ به
ریا و فروتن یا فریبناده  چیزی جز فرهنگ و فردیت کالبدیافته نیست؛ اگر  اهر آن زیبا یا زشت، بی

انساان، هماان » شاید بتاوان گفات. نمای خود ماست سامان یا آشفته است، آیینه تمام و متظاهر، به
گااه در فرایناد نقاد  اگر این فارض اساسای را بپا یری ، آن. «کند فضایی است که در آن زندگی می
( طبقااتی)های اقتصاادی  شهر تهران، ضروری است که از تحلیل وضعیت معماری مسکونی کالن

وز تهاران را نارسایی معماری امار.شناسی آن از منظری فرهنگی نیز توجه کنی  فراتر رفته و به آسیب
 :تر بررسی کرد شکلی ملموس توان با تکیه بر موارد زیر به می

الـورت  های شـکل و فاـا و خالالـه شـدن کالبـد در نماسـازی، بن هـم به توجهی به بحث بی
هاا هساتی ، معمااری و عناوار و اجازای  در اغلب بناهایی که امروزه شاهد ساخته شدن آن :محدود

وکاسته شده است که البته تنها محل ت لی آن، هماان نماای سااختمان معمارانه، تنها به یک پوسته فر
ها  هاایی زودگا ر اثار خاویش را بار کالباد سااختمان این نماها که گااهی نیاز همچاون موج. است

روند، بیشتر تاب  سلیقه و مصاالحی هساتند کاه در آن برهاه زماانی خااص، مطاابق  گ ارند و می می
 .جا و کاربردی است راستی مناسب، به به شوند، نه آنچه جریان روز تلقی می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 :به بنگرید بیشتر بحث برای . 
 م ما  راهباردی تحقیقاات  پژوهشاکده :تهاران .ایررا درشهرسازیاجتماعیمسائل (.9311) علی پورخیری، زهرا؛ خدائی،

 .اول چاپ اجتماعی، و فرهنگی های پژوهش گروه نظام، مصلحت تشخیص
.

 فرهنگیمررف 

 سبا زند ی

 یا بارور شدن فرهنگ دتولی

 ها و تمایزهای ااتماعی تفاوت
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یکی از مساائل بسایار مهمای کاه در  :های خاص موقعیت و همچنین اقلیم توجهی به ویژگی بی
ای برخاساته از زمیناه  شود، معماری معماری گ شته ایران وجود داشته و امروزه نادیده انگاشته می

های خاص هر مکان و موقعیت، اقلای  و باه تبا  آن،  ای که در عین توجه به ویژگی است؛ معماری
 .دگیر درنظر میمصالح مناسب و راهکارهای طراحی اقلیمی را 

ها و  توجهی به بناهای م اور در طراحای سااختمان بر بی عالوه :انداز شهری توجهی به چشم بی
های خاود اهمیات  ها، مسئله دیگر ناشی از این امر است که افاراد، تنهاا باه داخال خاناه نمای آن

را بیرون و بار روی نماا، بادون توجاه باه جلاوه ... دهند؛ به همین دلیل، عناوری مانند کولر و می
 .کنند  اهری آن نصب می

های داخلـی و هماهنـگ نبـودن بـا فرهنـگ و  نمایشی داشتن بسیاری از نماها و دکوراسیون  جنبه
هاا تنهاا  برای مثال پ یرایی و اسباب و وساایل موجاود در آن بارای بسایاری خانواده: سبک زندگی

البته ناگفته نماند کاه در )تر نمایاندن آن است  ابزاری برای نمایش موقعیت و طبقه اجتماعی و رفی 
بسیاری از وسایلی که در این (. رهنگ ایرانی، گرامی داشتن میهمان نیز بخشی از این مسئله استف

گاهانه، بدون توجه به قریحه زیبایی کار می فضاها به شناسای اوایل و تنهاا باا  روند نیز ازآن اکه ناآ
فضاای  در  شاوند، یاادآور مقولاه کایچ گرایی انتخاب می توجه به رقابت در دایره مصرف و ت مل

این مسئله نیز شایان ذکر اسات کاه باه دالیال گونااگونی همچاون تواناایی . ها هستند داخلی خانه
در بعد چیدمان داخلی، استفاده از مبلمان و وسایل، جاای طراحای ... اقتصادی، دانش فرهنگی و

م دکاورو. شده اسات  معماری داخلی را گرفته است و به بیان دیگر، دکوروم جایگزین دکوراسیون
 .برخالف دکوراسیون نقشی نقابی دارد

ها کاه کاارکرد اوالی  بالکن: عنوان بخشی از چهره شهر ها به ها و بام اهمیت تلقی کردن بالکن بی
انداز و تماشا کردن زندگی عروه شهری اسات، تبادیل باه محلای  ها برخورداری از دید و چش  آن

به این دلیال کاه مصارف در ایاران . شوند استفاده می برای نگهداری وسایل غیرضروری یا غیرقابل
ای متفاوت است، افراد پس از استفاده، ازآن اکه همچنان تمایل به نگهداری وسایل دارند، یا  مقوله

هاا را باه  ها در طراحای بناهاا، بالکن دلیل کمبود فضا و درنظر گرفته نشدن برخی ضرورت حتی به
عنوان نماای پان    افتاد و بحاث باام باه ها نیز می بام این اتفاق در مورد پشت. کنند انبار تبدیل می

 .ساختمان، مطرح نیست
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.
 پسند بازاری و ساده های ُفرم به شناختی زیبایی های ایده و اشیا تقلیل

.
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ویژه از دیدگاه مطالعات فرهنگای، خاواه نااخواه ماا را باا  نقد وضعیت معماری امروز ایران، به
از دیدگاه مطالعات فرهنگای، هار . دهد مفاهیمی چون ارزش، معنا، و نمادهای معمارانه پیوند می

همراه  شناسد که برای او ارزش و احترام باه های ویژه خود را در چیزی بازمی شگروهی معمواًل ارز
( آنباودن دلیل مفیاد  باه)ء را به خودی خود  افراد، هرگز شی(. 223، 9132بوردیو، )داشته است 
ها، دخال و تصارف  عنوان نشاانه باه( ترین مفهوم آن در وسی ) ءهمواره در اشیا کنند و  مصرف نمی

شود، خواه از طریق وابسته کاردن فارد باه گاروه  این دخل و تصرف سبب تمایز می. دشو ان ام می
آل و خواه با جدا کردن او از گاروهش و ارجااع باه گروهای کاه از  عنوان یک مرج  ایده خودش به

این فرایند تمایزگ اری منزلتای، کاه فراینادی اجتمااعی و بنیاادی . منزلت باالتری برخوردار است
شاود، دارای یاک جنباه واقعای و یاک جنباه  ه آن، نام هرکس در جامعاه ثبات میاست و به واسط
 (. 31-31، 9113،  بودریار)ساختاری است 

هاا  های تاریخی و دیرپا که شرح برخای از آن دلیل وجود برخی ویژگی ای مانند ایران، به در جامعه
، (2شاکل شاماره )  گیهای خاص سبک زند آمد، و همچنین ویژگی( 9)اختصار در جدول شماره  به

جنبه نمایشای ( شود که در برخی موارد این مسئله شامل مصرف فرهنگی نیز می)ها و مصرف  انتخاب
( آگاهاناه)ای که بودریار میان جنبه واقعی  به تعبیر دیگر و با توجه به تمایز منزلتی.  و غیرآگاهانه دارد

های سبک زندگی و مصرف فرهنگای در  ویژگیتوان گفت،  کند، می برقرار می( ناآگاهانه)و ساختاری 
روناد آشاوبناص مدرنیزاسایون در ایاران، . رو است شدت از حیث ابعاد آگاهانه با ضعف روبه ایران به

نایافتگی مقوله فردیت و ناگزیر، ضعف در ابعاد آگاهانه مصرف فرهنگی داشته  نقشی محوری در قوام
 .تر به آن خواهی  پرداخت خصشکلی مش گیری به است؛ بحثی که در بخش نتی ه

در نگرش عامه مردم، عالقه به مشهور و معتبر شدن با عالقه به زیبایی، دوشادوش ه  هساتند، و 
ایان (. 933، 9312،  وبلان)هایی از اعتبارداری همراه نباشد، پ یرفتنی نیسات  ای که با نشانه زیبایی

جای زیباایی هناری،  کردن زیبایی پولی بهها با هدف اسراف تظاهری و جایگزین  فرایند گزینشی طرح
های  تر سااختمان پایان نماهایی که دساته مرغاوب تنوع بی. ویژه در توسعه معماری، مؤثر بوده است به

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

.
 :به کنید رجوع توانید می ایران در زندگی سبک های ویژگی از بیشتر اطالع برای . 

شرهردرغیرنوظهرورونوظهرورمرفرهاقشرار:زنرگییسبکواجتماعیراقتصادیپایگاهرابطهبررسی (.9332) محبوبه بابائی،
 شناسای، جامعه گاروه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده تحقیقات، و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه (.دکترا  نامه پایان)تهرا 
 :چنین ه  و .شناسی جامعه رشته

 دانشاگاه (ارشاد کارشناسی  ناماه پایان)مررد روزانهزنگییبرمبتنیهمگانیفضایطراحیاصول ،(9331) سیامک، خاکسار،
 .شهری طراحی  رشته شهرسازی، و معماری  دانشکده بهشتی، شهید

 .نامند می کیچ را آن که است چیزی شبیه بسیار مسئله این داخلی دکوراسیون و معماری عروه در که است عقیده این بر نویسنده . 
.  
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گ ارناد، چیازی نیسات مگار تناوع  های آپارتمانی در شاهرهای ماا باه نماایش می استی اری و خانه
دیوارهاای مه اور طارفین و پشاتی ایان . رهزیناههای زحمت پ پایانی از پریشانی معماری و نشانه بی

شناسای معماواًل بهتارین  ها نخورده است، از نظار زیبایی ها، که دستان هیچ هنرمندی به آن ساختمان
، وبلن مسائله را ناه انحاراف (9312)  به تعبیر گرونو(. 995، 9169وبلن، )هستند   قسمت ساختمان

رقابت اجتماعی، تولیدکننده نوعی از زیبایی اسات کاه . داند نیازها، بلکه تباه شدن سلیقه و زیبایی می
 .سلیقگی نیست، و آدابی که شایسته نیستند ای که خوش سلیقه. زیبایی واقعی نیست

بین است، زیرا از این منظر، فها  ایان موضاوع  اما مطالعات فرهنگی به تتییر این وضعیت خوش
تقال کنناد، مساتلزم بررسای مصارف کاالسات؛ شوند، تاا معناا را من چگونه درست می« ها متن»که 

شاهر تهاران را  طور خااص، شاکل مساکن در کالن بنابراین، اگر وضعیت معماری امروز ایاران و باه
تواناد معناای  مثابه متن درنظر بگیری ، تأمل در نحوه و کیفیت مصرف فرهنگی و سبک زنادگی، می به

شناسی وضعیت معماری امروز را  است آسیب نهفته در پس آن را برمال کند؛ کشفی که درنهایت قادر
شود که دیگر تنها به معنای متن نظر نداشته باشای   این بررسی باعث می. در ایران، موضوعیت ببخشد

، بلکاه (منظور از معنا، جزئی ضروری از متن است که در آن پنهان شده و متن، دربردارنده آن اسات)
یعنای باه )د کنا پا یر مای هاا را امکان که ماتن، فها  آن توجه خود را به طیفی از معانی معطوف کنی 

شاان در  متن و نیز به اینکاه آحااد جامعاه چگوناه از طریاق رفتارهاای مصرفی« اجتماعی» ناهایمع
اساتوری، ( )کنی  دهناد، توجاه مای را مورد دخل و تصرف و استفاده قارار می« متن»زندگی روزمره، 

شاود،  مطالعات فرهنگی به موضوع مصرف کاال توجه می از سوی دیگر، اینکه چرا در(. 239، 9331
را کاه باا بخاش بزرگای از « ای گرایی بدبیناناه نخباه»مطالعات فرهنگی همواره . ماهیتی سیاسی دارد

کند کاه  گونه القا می گرایی بدبینانه این نخبه. ها و نظریه فرهنگی همراه شده، مردود شمرده است تحلیل
گوناه  ای از تولید است؛ مخاطبان هیچ قرار دارد؛ مصرف، تنها سایه« تارساخ»تأثیر   تحت« کنشگری»

هاایی واهای در  پنداری ، فقاط حرکت کنند و آنچه ما جرح و تعدیل می نمی[ در متن]جرح و تعدیلی 
 (. 933، 9111استوری، )بازی قدرت  اقتصادی هستند 

واورت  ارانش تمایال دارناد آن را بهگرایی بدبینانه، طرز تفکری است که طرفد باید افزود که نخبه
های طرفداران این سیاست به قدرت، بیشاتر  نوعی سیاست  فرهنگی بنیادستیز جلوه دهند، لیکن حمله

در مقابل، اگرچاه . اند«خوردگان  فرهنگی فریب»همیشه « دیگران»هایی هستند درباره اینکه  افشاگری
ای در  داری، نقاش عماده سازی سارمایه فرهنگ دانند که ونای  اندرکاران مطالعات فرهنگی می دست

هایی بسایار تأثیرگا ار بارای  ها و مالص ها، تعریف کنند و ایماژها، توویف تولید ایدئولوژیک ایفا می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

.
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پ یرند که ما با مصرف کردن این تولیادات ایادئولوژیک،  حال، آنان نمی سازند، بااین فه  جهان برمی
اگرچه هرگز نباید از قدرت تأثیرگ ارنده سارمایه . شوی  تبدیل می« ذهنیت کاذب»به قربانیان  درمانده 

مند  مصرف  و ساختارهای مستبدانه و برنگارنده تولید غافل بود، لیکن الزم است بر پیچیدگی موقعیت
کنی ؛  ای نیست که ما فقط آن را مصرف مای پرداخته و فرهنگ، محصول  پیشاپیش ساخته.  تأکید کنی 

( ازجملاه باا مصارف کااال)است کاه ماا باا رفتارهاای گونااگون  زنادگی روزماره فرهنگ آن چیزی 
جاا ناشای  مصرف، مستلزم ساختن فرهناگ اسات؛ اهمیات مصارف نیاز دقیقاًا از همین. سازی  می
 (.9111و استوری،  9133،  به نقل از میلر 235و  232، 9331استوری، )شود  می

 
 گیری بحث و نتیجه. 5

کالبدی در معماری امروز، تعبیرهای خاص خود و به یک معناا رومانتیاک  شایگان درباره آشفتگی
کنی ، محصول  رغ  هنرهای واالیی که در گ شته داشتی ، آنچه امروز مشاهده می به باور او به. دارد

گا اری، لعااب ناازکی  این روکش. ای جا و در هر حیطه گ اری گسترده است، در همه نوعی روکش
بارق کاه ساطح  و کشای ، تزئینای پرزرق های ساطح اشایا می هاا و ناواافی است که بر ناهمواری

سالیقگی  روحای و بی پوشاند؛ نمایی پرطمطراق کاه بی خورده و پوسیده بر اثر گ ر زمان را می ترص
هایی که باا  پاره شوی ، با تکه جا با فروپاشی سنت رودررو می همه. کند حاک  بر محیط را پنهان می

رو  پینه شاده اسات، و خالواه باا تمادنی روباه ای که ووله اند، با لباس ژنده قوارگی جور شده بی
های عااطفی و  فاارغ از جنباه(. 36، 9312شاایگان، )خود تبدیل شاده اسات   هستی  که به سایه

توان از حقیقتی که در آن نهفته است، چش  پوشاید، اماا بایاد  احساسی حاک  بر این تعبیرها، نمی
ز چه سنخی است؟ آیا باید آن را حقیقتی سااختاری، فراانساانی و باه یاک پرسید که این حقیقت ا

یابد؟ آیاا امکاان  معنا، مقدر تلقی کرد، که هر کوششی برای تتییر آن به تالشی م بوحانه تقلیل می
ارتقای سطح سرمایه فرهنگی از طریق تقویت کیفیات مصارف فرهنگای و سابک زنادگی وجاود 

 ه بهبود وضعیت معماری در ایران من ر خواهد شد؟ندارد؛ ارتقایی که درنهایت، ب
شناسای  های جامعه مرور نظریاه. تردیدی نیست که جامعه ایران دیگر یک جامعه سنتی نیست

رو هساتی ،  ای که با آن روباه سازد که معضل عمده درباره جامعه ایران، ما را با این واقعیت آشنا می
هایی از آن، در طول تاریخ معاور  اساز و ناهمگون جنبهنه تحقق مدرنیزاسیون، بلکه فعلیت یافتن ن

پیچیادگی . ناشادنی نیسات وجه برطرف هیچ ، به رغ  بزرگی و اهمیت این معضل به. در ایران است
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 .ساختار و عاملیت میان دیالکتیکی رابطه درباره (9132) بوردیو پیر های بحث یادآور . 
.
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کند؛ توهمی که جز به نشستن و نظاره کردن وضا   این دشواری ما را دچار توه  مقدر بودن  آن می
گاهانه آن نخوا کوشاش ماا در ایان مقالاه آن باود تاا باا مارور . هاد ان امیادموجود و بازتولید ناآ

ای پساسانتی  شناسی درباره جامعه ایران، نخست نشان دهای  کاه ایاران، جامعاه های جامعه نظریه
های  دلیل بیرون بودن از کانون تحوالت منتهی به مدرنیس ، باا هماه آسایب ای که به است؛ جامعه

شفتگی کالبدی معماری نیز از نتایج همین روند اسات، اماا آ. کند پن ه نرم می و ناشی از آن دست
گیری از مطالعات فرهنگی و مفاهیمی چون سبک زندگی و مصرف فرهنگای،  در وهله دوم، با بهره

مثابه متتیاری  سازی و معنابخشی، به های او درباره هویت کوشیدی  بر نقش عامل انسانی و دغدغه
تی  که سبک زندگی دارای تعاملی دوسویه با سرمایه فرهنگی ما بر این نظر هس. مستقل تأکید کنی 

های زنادگی شاود و سابک  تواند سبب ای اد برخی سبک سرمایه فرهنگی فرد یا خانواده می. است
از سوی دیگر، تولید و ادراص هویت . ساز افزایش سرمایه فرهنگی باشد زندگی نیز قادر است زمینه

تواناد در روناد و تقاضاای  ی است، تحول در فرهنگ جامعه میبر قید فرهنگ مکان، فرایندی مبتنی
گونه نتی اه گرفات کاه تحاول آرام، اماا  توان این بازتولید هویت نیز تحول ای اد کند؛ بنابراین، می

همراه داشاته باشاد و از  تواند تحول و بهبود وضعیت معمااری را باه پیوسته در جامعه و فرهنگ می
غنای فرهنگی بیشتری را در پی خواهاد داشات؛ و ایان امار مساتلزم  تر، سوی دیگر، کالبد انسانی

 .بهبود سرمایه فرهنگی در جامعه در عین ارتقای کیفیت آموزش و تولید معماری است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیری بندی و نتیجه جمع(. 2)شکل شماره 
 (نگارنده: منبع)

 سرمایه فرهنگی مصرف فرهنگی

 سبک زندگی
ها و هویت فرد ها، نگرش مبین ارزش 
ای اد تمایز و تشخص 
 مند خودآگاهی سبکخودا هاری و 

 سبک زندگی در ایران
عادتی در مقابل عقالنی 
هن اری در مقابل شخصی ا خودشکوفاساز 
انفعالی در مقابل فعال 
متظاهرانه در مقابل بیانگرانه 
 سبک ت ملی، فخرفروشانه و اسارافکارانه در مقابال

 سبک زندگی فروتنانه، انتخابی و آگاهانه
  چشامی، تظااهر و مصرف مبتنای بار چشا  و ها

 حسادت
 

 
 

 کالبدی/ های معماری  ویژگی
های پیاپی به جاای مرمات و  تخریب

 (کلنگی شدن زودرس)روزرسانی  به
 عدم توجه به فرم و فضا

 توجه ورف به نماسازی آن ها  تنهاا
 یک یا دو نمای ساختمان

 کمیاااات بااااه جااااای کیفیاااات در
 ساز و ساخت

گرایی  ت لی فرهنگ مصرفی و ت مال
در چیدمان داخلی 
اهمیت بودن نما و منظر شهری بی 

 

 فردیت ایرانی/ جامعه ایران 
مدت جامعه کوتاه 
جامعه کژمدرن 
عدم وجود انباشت 
تحرص باالی اجتماعی 
 گااری و  ویران/ دیالکتیااک سااازندگی

 تمرکز عدم/ تمرکز 
گیری شهروند عدم شکل 
واحب حقوق و مسئول 
کژریختی طبقاتی 
فرسایش سرمایه اجتماعی 
وجود خودمحوری به جای فردگرایی 
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 منابع
یکردهاای ناوین در تحلیال  رو: «سبک زنادگی»تا « اجتماعی  طبقه»از (. 9339)اباذری، یوسف؛ چاوشیان، حسن 

 .3-23، (1) 21، علو اجتماعینامه. شناختی هویت اجتماعی جامعه

اقشارمرفهنوظهوروغیرنوظهرور:اجتماعیوسبکزنگییربررسیرابطهپایگاهاقتصادی(. 9332)بابائی، محبوبه 
شناسی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده  شناسی، رشته جامعه گروه جامعه(. دوره دکترا  نامه پایان) درشهرتهرا 

 .علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی

، (5)2، معمراریوفرهنر فصرلنامههاای فرهنگای،  دفتر پژوهش. شهروندی و فرم شهری(. 9331)پیران، پرویز 
22-33. 

 از19/91/2111برگرفتااااااه شاااااده در تاااااااریخ . ایرانشرررررهرایرانررررری(. الااااااف9333)پیاااااران، پرویاااااز 
  

برگرفتااه شااده در تاااریخ . ایرررا پیدیررگهاجتمرراعیدرجامعررهطبقررهمفهررو پیدیررگه(. ب9333)پیااران، پرویااز 
 :از 13/12/2191

، 13/12/2191برگرفتاه شاده در تااریخ . ایررا راهبردوسیاستسرزمینیجامعرهنظریه(. ج9333)پیران، پرویز 
 :از

نشر عل : تهران(. چاپ اول) کژمگر جامعه:شناسیایرا جامعه(. 9312)پور، حمیدرضا  جالئی

کارشناسای   دوره  ناماه پایان) مرد اصولطراحیفضایهمگانیمبتنیبرزنگییروزانه(. 9331)خاکسار، سیامک 
.معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی  طراحی شهری، دانشکده  رشته(. ارشد

های  گروه پژوهش: تهران(. چاپ اول) مسائلاجتماعیشهرسازیدرایرا (. 9311)خدائی، زهرا؛ پورخیری، علی 
 .راهبردی م م  تشخیص مصلحت نظام تحقیقات  فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده

 .تیسا: تهران(. پور محمود شارع: اول؛ مترج چاپ ) شهریاجتماعیومسئلهنظریه(. 9319)سوندرز، پیتر 

 فرزان: تهران(. چاپ اول) درجستجویفضاهاییمشگه(. 9312)شایگان، داریوش 

در.هراهرایسیاسری  ایرانریودلتتوطنانهدرمیرا جوانرا هایزنگییجها سبک(. 9319)شهابی، محمود 
هااای فرهنگاای و اجتماااعی،  ، گااروه پژوهش(35-32چاااپ دوم؛ وااص ) اتگوهررایسرربکزنررگییایرانیررا 

 .تحقیقات راهبردی م م  تشخیص مصلحت نظام  پژوهشکده

فصرلنامه. زنادگی روی سابک بار شناختی جامعه مطالعات داخلی پیشینه به انتقادی نگاهی(. 9313)ومی ، رضا 
. 925-966، (9)3،ایرا تحقیقاتفرهنگی

، اتفرهنگریوارتباطراتفصلنامهعلمریپژوهشریمطاتعر. شناسی مصرف موسیقی جامعه(. 9332)فاضلی، محمد 
9(2) ،52-23 .

نگارانه باه مفهاوم خاناه، سابک زنادگی روساتایی و  رویکردی مردم)مدرنیته و مسکن (. 9333)الله  فاضلی، نعمت
.  25-63، (9)9، تحقیقاتفرهنگیایرا (. تحوالت امروزین آن
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 .تیسا: تهران(. چاپ دوم) شهریهایفرهن وشهر،چرخشفرهنگیدریفتما (. 9312)الله  فاضلی، نعمت

 6-1، 92و  99، فصلنامهعلو اجتماعی یین. جنبشی  جامعه: تأمالت ایرانی(. 9336)کا می، عباس 

: تهاران(. چااپ اول) ترمملیبررمصرررمراکریخریرگ:ایرانیزنیوزنگییروزمرهپرسه(. 9333)کا می، عباس 
 .آشتیان

هاای فرودسات شاهری در  زنی و زندگی گروه دیالکتیک تمایز و تمایززدایی پرسه(. 9333)کا می، عباس؛ رضائی، محمد 
  .  9-22، 9(9)، تحقیقاتفرهنگیایرا فصلنامه. مراکز خرید تهران

 مرکز: تهران(. پور مسعود کیان: چاپ اول؛ مترج ) شناسیسلیقهجامعه(. 9312)گرونو، یوکا 

فصالنامه مادیریت شاهری، (. زهرا تشاکر: مترج ) هایشهریسطوحواقعیتوتحلیلپگیگه(. 9331)لوفور، هانری 
9(2) ،25-21. 

 .نی: تهران(. فرهنگ ارشاد: چاپ سوم؛ مترج )  ساتنطبقهنظریه(. 9312)وبلن، تورستین 

: متارج  چاپ پن  ؛) تاریخوسیاستدرایرا نظریه:تضاددوتتوملت(. 9331)همایون کاتوزیان، محمدعلی 
 .نی: تهران(. علیرضا طیب

چااپ ) پهلرویازمشرروطیتتراپایرا سلسرله:اقتصادسیاسیایرا (. الف9333)همایون کاتوزیان، محمدعلی 
 .مرکز: تهران(. محمدرضا نفیسی، و کامبیز عزیزی: چهارده ؛ مترج 
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