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چکیده

آشفتگی کالبدی در معماری امروز شهر تهران ،مسئلهای است که حتی بیننده غیرمتخصص نیز از آن آگااه
است .برخی از پرسشهای بنیادین که در این مورد مطرح میشوند عبارتند از اینکه :متولی تبیین این امار،
کدامیک از رشتههای دانشگاهی است؟ آیا معمااری و شهرساازی بایاد ایان و یفاه را برعهاده بگیارد یاا
جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی؟ آیا اقتصاد سیاسی شهر تهران بایاد مبناای تبیاین ایان دره ریختگای
باشد یا آسیبشناسی نحوه مدیریت شهر؟ بهنظر میرسد فه ایان پروبلماتیاک ،از تاوان هریاک از ایان
رشتهها بهتنهایی ،بیرون است و تنها نگاه به پدیده موردنظر از منظری بینارشتهای میتواند پرتوی بر ماهیت
آن بیفکند؛ ازاینرو ما در این مقاله ،تالش خواهی کرد آشافتگی کالبادی در معمااری اماروز تهاران را از
منظر جامعهشناختی و حوزه مطالعات فرهنگی ،بررسی کنی  .از نظر نویسندگان ،این رهیافات در مقایساه
با مطالعات مستقل (غیرمیانرشتهای) به فه عمیقتری از ماهیت ایان پروبلماتیاک من ار خواهاد شاد؛
بنابراین ،در ایان مقالاه خاواهی کوشاید نسابت میاان شاکل مساکن و معمااری باا عناوار فرهنگای و
جامعهشناختی را تحلیل کنی  .بهعبارت دیگر ،بارآنی تاا نشاان دهای کاه تتییارات آشاوبناص در عرواه
معماری شهر تهران ،بیشتر از آنکه ناشی از ذائقهای زیباشناختی و یا ضرورتی مبتنیبر اقتضاهای مهندسی
معماری باشد ،متتیری وابسته به عناور فرهنگی و جامعهشناسی است.
کلیدواژهها:جامعه ایران ،مصرف فرهنگی ،سبک زندگی فرهنگی ،معماری مسکونی شهر تهران.
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*این مقاله برگرفته از رساله دکترای معماری با عنوان «تبیین رابطه معماری مسکونی با مقوله فردیت در سبک زنادگی ایرانای
(در بخشهایی از مناطق  3 ،2و  6شهر تهران در ده سال اخیر)» به راهنمایی دکتر محمدمنصور فالمکی در گروه معمااری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،دانشکده هنر و معماری است.
 .دانش وی دکترای معماری ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
 .استاد معماری ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
 .استادیار جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
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توجه به معماری و کالبد بناشده ،باهویژه معمااری مساکونی ،از جنباههای زیاادی دارای اهمیات
بسیار است .نهتنها از این نظار کاه معمااری مساکونی بیشاترین میازان ساختوسااز را باه خاود
اختصاص میدهد و چهره اولی شهر را میسازد ،بلکه به این سبب کاه کالباد مساکونی باه یاک
معنا ،آیینه تمامنمای فردیت افراد و فرهنگ یک جامعه است .به بیاان لوفاور ( )9331هار چقادر
زندگی شهری اویل باشد ،شهر این دستورها را به یک سبک تبدیل میکناد ،ایان سابک ،خاود را
بهشکل سبک معماری نشان میدهد و با هنر و بررسی موضوعات هنری مرتبط میشود .باه تعبیار
دیگر ،آنچه شکل مسکن و سبک و سیاق معماری را از حیث معنوی رق میزناد ،مقولاه فرهناگ
است .فرهنگ خانه از منظار انسانشناسای م موعاه ارزشهاا و معاانیای اسات کاه چیساتی و
چگونگی مفهوم خانه در یک گروه یا قوم و ملت را تعریف و تعیین میکند (فاضالی.)39 ،9333 ،
تاریخ ،فرهنگ و زندگی روزمره ما ،ه زمان در خانه و مسکن به ه گره خوردهاند .چنانکه مسکن
تنها برای بقا و زنده ماندن نیست ،بلکه الزامات و اقتضااهای خاود را باه تمامیات هساتی و شایوه
زناادگی انسااان انتقااال داده اساات ،و درعینحااال تمااام اجازا و عناواار فرهنااگ ،یعناای م ا هب،
جهانشناسی ،هنر ،عل  ،فناوری ،اقتصاد ،سیاست ،اسطورهها ،و زیباییشناسی ،همگای باهنوعی
با مقوله خانه و مسکن در ه آمیختهاند .از این منظر شاید بتوان گفات ،مه تارین وجاه فرهنگای
خانه و مکان ،نقش و تأثیر آن در تثبیت و شکل دادن به هویت فردی و جمعی ماست.
هر خانه بهمثابه م موعهای اسات کاه در آن نمادهاا و نشاانههای هاویتی و شخصایتیمان را
بهنمایش میگ اری  .شکل خانه ،موقعیت آن ،مصالح و تزئینات داخلی خانه هرکدام نمادی است
دربردارنده معناهایی که واحبان خانهها ،آنها را بهمثابه پیامهایی درباره خودشان میدانند کاه باه
دیگران انتقال میدهند (فاضلی .)252 ،9312 ،این مطلب را بهگونهای دیگر نیز میتوان بیان کرد.
مالکیت خصووی با هویت فردی رابطه دارد .بارای مثاال ،پژوهشهاای روانشناساان اجتمااعی
نشان داده است که بزرگساالن و حتی کودکان به داراییهاای شخصای خاود وابساتهاند ،زیارا ایان
مالکیت ،نوعی ت لی بیرونی خویش و وسیله ابراز هویت خود به خویشتن و دیگران است .امروزه
مردم از طریق اعمال و کاالهایی که دراختیاار میگیرناد ،نماایش میدهناد ،و باه دیگاران انتقاال
میدهند ،خود را تعریف میکنند .آنها با دستکاری و مدیریت امور اهری ،هویات خاویش را
خلق و حفظ میکنند .در دنیایی که شمار فزایندهای از کاالها برای استفاده ابازاری در ایان فرایناد
دردسترس هستند ،هویت ،بیش از همیشه تبدیل به موضوعی برای گزینش شخصی تصاویر خاود
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.

میشود .بنابراین ،ما در جهانی بهسر میبری که بیش از پیش بهسمت انتخاب تصاویری از خاود،
نزد خود و دیگران سوق داده میشوی .
در چنین شرایطی بحث کالبد معماری و همچنین معماری داخلی با مقولاههایی چاون فردیات،
مصرف ،و سبک زندگی پیوند میخورد و مطالعه آن از رشاته معمااری وارف فراتار رفتاه و مااهیتی
میانرشتهای مییابد .بهاینترتیب ،قصد داری نشان دهی که آشافتگی در کالباد چیازی جاز ت لای
آشفتگی در فردیت ،کاستی در فرهنگ ،و ضعف مصارف فرهنگای نیسات .ایان مطلاب را داریاوش
شایگان با زبانی دیگر چنین بیان میکند« :برای من مسل شده است که میان مساکن ،یعنای فضاای
بناشده ،و فضای ذهن و نیز اقلی دل ،ه شکلیهای گریزناپ یری وجود دارد؛ بهگونهای کاه نمیتاوان
ً
یکی را بدون دست بردن در دیگری تتییر داد و معموال فضای درون است که مسکن و روح یک شاهر
را شکل میدهد و میسازد (شایگان.)36 ،9312 ،
با این ووف می توان گفت ،هدف این مقاله تبیین نسبت میان کالباد معمااری و پروبلماتیاک
فرهنگ ،از طریق بررسی سبک زندگی فرهنگی در نسبت با معماری مسکونی شهر تهران است.
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 .1جامعه ایران و فردیت ایرانی

برای فه نسبت معنای نهفته در پس زندگی روزمره و شیوه کنش افراد ازیکسو و شکل مساکن یاا
کالبد معماری از سوی دیگر ،نیازمند مرور اجمالی نظریههای جامعهشناسی در مورد جامعه ایران
هستی  .در اینباره میتوان به چهار نظریه جامعهشناسی ،بهعنوان نمونه ،اشاره کارد .ایان نظریاهها
عبارتند از :نظریه جامعاه کوتاهمادت (محمادعلی همایونکاتوزیاان) ،نظریاه راهبارد و سیاسات
سرزمینی جامعه ایران (پرویز پیران) ،جامعه کژمدرن (حمیدرضا جالئیپاور) ،و جامعاه جنبشای
(عباس کا می) .خالوهای از نکات اولی هر چهار نظریه در جدول شماره ( )9ارائه شده است.
 .1-1نظریه جامعه کوتاهمدت

ایران برخالف جامعه درازمدت اروپا ،جامعهای کوتاهمدت بوده است .در این جامعاه ،تتییارات
اا حتی تتییرات مه و بنیادین ااا اغلب عمری کوتاه داشتهاند .این مسئله بیتردید نتی ه فقدان یاک
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .برای بحثی تفصیلیتر درباره نقش نمادها ،اشیا ،اعمال و کاالها در برساختهشدن هویت فردی بنگرید به:
مسئلهشهری (مترج  :محمود شارعپور) .تهران :تیسا.
نظریهاجتماعیو 
سوندرز ،پیتر ( .)9312
جامعهشناسیسلیقه (مترج  :مسعود کیانپور) .تهران :نشر مرکز.

گرونو ،یوکا (.)9312
.
.
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چارچوب استوار و خدشهناپ یر قانونی است که میتوانست تداومی درازمدت را تضمین کند .این
خالوه نظریه جامعه کوتاهمدت از دیدگاه کاتوزیان (9333ب )9331 ،است .او بر این نظر است
که ایران در سراسر تاریخ خود ،دولت و جامعهای خودکامه داشته است ،یعنی جامعهای که قادرت
و اقتدار در آن ،پایه حقوقی و قانونی ندارد .ازآ ن اکه تداوم درازمادتی در میاان نباوده اسات ،ایان
جامعه در فاوله دو دوره کوتاه ،تتییراتی اساسی به خود دیده و باهاینترتیب ،تااریخ آن تبادیل باه
رشتهای از دورههای کوتاهمدت بهه پیوسته شده است؛ بنابراین ،تتییرات در این جامعه ،فراوان اا و
اغلب نمایان ااا و تحرص اجتمااعی در درون طبقاات گونااگون آن ،بسایار بیشاتر از جواما سانتی
اروپایی اسات .در چناین جامعاهای ،تتییارات انباشاتی درازمادت ،ازجملاه انباشات درازمادت
مالکیت ،ثروت  ،سرمایه ،و نهادهای اجتماعی و خصووی و حتی نهادهای آموزشای ،هماواره باا
دشواری روبهرو بوده است.
انباشت سرمایه ،مستلزم پرهیز از مصرف در حال ،یعنی ورفهجویی است و وارفهجویی ،مساتلزم
حداقلی از امنیت و اطمینان به آینده است .در کشوری که پول ااا چه رسد به داراییهای مالی و تولیدی
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ااا

در خطر ضبط و مصادره همیشگی بوده ،فارد باهجای پساناداز باه مصارف واداشاته میشاده اسات و
بهطورکلی ،نبود ضوابط قانونی اا یعنی خودکامگی قدرت در همه سطوح ااا جای چندانی برای امنیات و
آیندهنگری شخصی نمیگ اشته است ،چه رسد به امنیات و آینادهنگری سیاسای ،اقتصاادی ،یاا ماالی
(کاتوزیان 9333 ،الف .)62 ،درنتی

ه ،این جامعه یا درجا میزند یا اا در اثر نوساانهای گاهوبیگااه ااا

از نو شروع میکند .کاربرد تعبیر «جامعه کلنگی» از سوی کاتوزیان ،بیانگر همین موضاوع اسات ،زیارا
خیلی از آن چیزهایی را ه که در کوتاهمدت ساخته شاده ،خاراب میکناد تاا از ناو بساازد (کاتوزیاان،
)292 ،9331؛ بنابراین ،از نظر او ( 9333الف؛  9333ب) چنین مردمی در چناین جامعاهای هیچگااه
بهعنوان شهروند ،دارای حق نبودهاند؛ آنها برای ان ام دادن تکاالیف و مسائولیتهای خاویش در برابار
این حق ،یعنی حق شهروندی ،تربیت نشده و پارورش نیافتهاناد .هار آزادیای ،مسائولیتی و هار حقای
و یفهای را ای اب میکند .در اجتماعی که هیچگونه حق و آزادیای (جز بهعنوان امتیازی که دولت هار
وقت میخواسته میداده و هر وقت میخواست پس میگرفته) وجود نداشته ،هیچگونه احسااس و یفاه
و مسئولیتی ای اد ،و پ یرفته نشده است .ایرانی ازآن اکه فردیت بهرسمیتشناختهشدهای نداشته اسات،
همواره از پ یرفتن نقش در جم نیز گریزان بوده و تنها باه منااف خاویش توجاه داشاته اسات .در اداماه
آشکار خواهد شد که مفهوم جامعه کلنگی و عدمانباشت و تداوم ،چه سانخیت پررنگای باا آشافتگیای
دارد که ما اکنون در معماری شهر تهران با آن روبهرو هستی .

 .1-2نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران

از دیدگاه پیران ( 9333ج) ،مه ترین نکتهای که این نظریه را از سایر نظریههای تبیینکننده شرایط
ایران متمایز میکند ،درص انتخاب نیروهای تتییرآفرین ایرانی و درنتی اه نقاش کنشاگر در مقابال
جبرهای مختلف ،ازجمله جبر محیط زندگی ،اقلی  ،و طبیعت است .اگرچه مردم ایران هماواره در
قالب شورشها ،قیامها ،و جنبشهای اجتماعی در مقیاس محلی ،منطقهای ،و سراسری به مباارزه
پرداختهاند ،اما درست در بزنگاه پیروزی و م بور کردن حاکمیت زورمدار به تسلی  ،خودماداری
را محوریت بخشیده اند و ساختار و الگاوی حااکمیتی پیشاین را دوبااره احیاا کردهاناد .تاا دوران
معاور ،الگوی زورمداری ،چه در دورههای تمرکز و چه در دورههای عدم تمرکز و فروپاشی ،بدون
رقیب و جایگزین بوده و نیروهای تتییرآفرین اجتماعی باا درص ایان امار بار آن گاردن نهااده و باه
بازتولید آن میپرداختهاند .از نظر پیران ،کنشگر ایرانی همواره با آگااهی از ایان واقعیات سیاسای،
راهبرد خود را برای رویارویی باا آن طراحای کارده و درنهایات باه شاکلی از مقاومات و بازتولیاد
ه زمان در مورد آن دست یازیده است.
بنااابراین دیالکتیااک سااازندگی و ویرانگااری ،تمرکااز و عاادم تمرکااز ،رمااز و راز درص تاااریخ
پرفرازونشیب ایران است .باید توجه داشت که نیروهای دگرگونیآفرین ایرانی ،همواره با دو انتخاب
روبهرو بودهاند :یا بر گرایش تاریخی خود به استقالل فردی ،تعیین سرنوشت خویش ،شکلدهی و
نهادینه کردن نهادهای معرف که نشاندهنده گرایش به تعیینکنندگی حیطه قادرت از ساوی ماردم
است ،پای فشارند و حقوق انسانی خود را طلب کنند و بهتدریج به شهروندی مو اف و وااحب
حقوق تبدیل شوند و از این رهگ ر در حیطه شتلی به ونف مستقل ،در حیطه شهروندی به اناواع
شوراها که بازتابدهنده حیطهای از حاکمیت است ،که بعدها به حکومت محلی معروف شدهاند،
و در حیطه عالیق خود به ان منهای گوناگون دست یابند و درعینحال ناامنی وسی و عماومی را
ت ربه کنند؛ یا بر زورمداری گردن نهند ،در مقام فرد ،پایمال شوند ،به عقاده حقاارت و در نتی اه
آن ،عقده خودبزرگبینی دچار شوند ،فروتطلب بار آیند ،دروغگویی و م یزگاویی پیشاه کنناد،
رنج بکشند و بروند که گویی هرگز نبودهاند .اما درعوض ،در پناه امنیت ،شب به روز آورند ،بازرگ
شوند ،همسر برگزینند ،شتلی به کف آورناد و فرزنادان خاود را چاون خاویش بپرورانناد .انساان
ایرانی ،دومین حالت را انتخاب کرده است (پیران 9333 ،ج) .آنچه در این ا مه اسات ،اساتفاده
پیران از تعبیر «انتخااب» اسات کاه تماایز او را از برخای نظریاههای سااختارگرایانه و باه بیاانی،
دترمینیستی ،برجسته میسازد.
بهعنوان جم بندی مطالبی که مطرح شد ،میتوان چنین گفت که بهنظر میرسد ،استبداد دیرپا
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در ایران ،که به دلیل اهمیت امنیت سرزمینی ،کارکردهای بدون جایگزینی بهدست میآورد ،سابب
تعادل نیروهای تتییرآفرین اجتماعی شده و همین روایت برای قرنها بازتولید میشاود .باا وجاود
تتییرات تند سیاسی و بدون توجه به آمدن و رفتن دهها خاندان ،ایل و قبیله که بر ایاران فرماانروایی
داشته اند ،الگوی زورمندمداری بدون دگرگونی جدی تاا دوران معاوار اداماه مییاباد و در دوران
معاور نیز که با ورود اروپاییان به کشور همراه است ،تتییر بنیادین و مااهوی در آن پدیاد نمیآیاد
(پیران .)21 ،9331 ،عالوهبر این ،بهدلیل وجود عوامل دائمای ناامنسااز ،امنیات ،راهبردیتارین
مسئله ایرانیان ،آن ه از پگاه تاریخ بوده است (پیران 9333 ،ب)؛ به همین دلیل ،ذهنیت تاریخی
فرد ایرانی ،مبتنی بر انتخاب آگاهانه استبداد برای تأمین امنیت در مقابل اقوام بیگانه ،باه او هاویتی
دوگانه بخشیده است (پیران 9333 ،الف) .بهرهای که میتوان از دوگانگی هویتی موردتأکید پیاران
برای پیشبرد اهداف این مقاله گرفت ،تأکید بر بروز تاریخی این دوگانگی در دوران معاوار تااریخ
سیاسی و اجتماعی این سرزمین است؛ رویدادی که شاید بتواند مبناایی بارای تبیاین آشافتگی در
شکل مسکن و دکوراسیون داخلی از دیدگاه معماری و مبنای تحلیال ماا از فردیات آشافته ایرانای
معاور و ناگزیر ،سبک زندگی غیرهماهنگ او باشد.
 .1-3نظریه جامعه کژمدرن

جامعه ایران روندهای نوسازی را تا حد زیادی طی کرده و جامعهای مدرن اسات و مثال هار ناوع
جامعه مدرن دیگری ،جامعهای بیعیبونقص نیست و باا اناواع معضاالت و مشاکالت روباهرو
است (جالئیپور .)9312 ،به باور جالئیپور ،سنخ جامعه مدرن ایران دارای چهار دسته بدقوارگی
و بیتناسبی است که بهدلیل وجود این بدقوارگیها و بیتناسبیها ،این جامعه درعاین برخاورداری
از برخی ویژگیهای اهری مدرنیته ،جامعهای کژمدرن است .این چهار دسته بادقوارگی عبارتناد
از :نبااود تناساابهای بیرونی؛نارساااییهای درونی؛تناسااب نداشااتن در اقتباااس؛ و کاسااتی در
کنشهای جمعی.
طبق استدالل جالئیپور ،الگوهایی که جوام  ،در طول دورانهای مختلف و بناا بار شارایط،
براساس آنها تتییر کرده و یا به بیان دیگر ،فرایند مدرنیزاسیون را ت ربه میکنند ،متفاوت هساتند و
بهطورکلی میتوان آنها را در ذیل سه الگو خالوه کرد:
تغییرات از باال :در این الگو ،تتییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق استقرار حکاومتی متمرکاز،
مقتدر ،و نوگرا میسر است تا با اجرای برنامههای اوالحی بهوسیله سازمانها ،مؤسسههای اداری،
خدماتی و امنیتی ،در راستای زدودن ابعاد نامطلوب جامعه گام بردارد؛
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .مؤلفههای اولی هریک از این چهار دسته در جدول شماره ( )9ارائه شده است.

تغییرات از پایین یا تغییر انقالبی :در این الگو ،جهتگیری اولی این است که مردم ناراضای را
خارج از سازوکارهای قانونی تأییدشده حکومت ،بسیج کنند تا با قادرت ناشای از بسایج میلیاونی
مردم ،حکومت فاسد موجود ،واژگون شود و بهاینترتیب ،با استقرار حکومت برآماده از انقاالب،
ابعاد نامطلوب جامعه بهبود یابد.
ایجاد تغییرات از میانه یا تغییـرات االـال ی :در ایان الگاو ،بارخالف دو الگاوی پیشاین،
جهتگیری به سمت استقرار دولت متمرکاز و مقتادر یاا بسایج تاوده ای ماردم بارای سارنگونی
حکومت نیست .جهت گیری اولی ،فعال کردن بخش میانی جامعه از طریق تقویات نهادهاای
مدنی ،اوناف ،رساانه های مساتقل ،احازاب رقاابتی ،تأکیاد بار حقاوق شاهروندی ،برگازاری
انتخابات آزاد ،رقابتی ،عادالنه ،و سال است تا بخش میانی بتواند در دورههاای انتخابااتی ،باا
بحث درباره ابعاد نامطلوب جامعه ،بر افکار عمومی اثر بگ ارد و از این طریق ،با حضور و رأی
آگاهانه شهروندان و انتخاب نمایندگان اوالح طلب ،م لاس و دولتای پاساخ گو شاکل دهناد
(جالئیپور.)915-911 ،9312 ،
جالئیپور در ادامه ،پس از بررسی نمونههای موجود در هر سه الگو ،الگاوی چهاارمی را باا عناوان
«الگوی سهضلعی» بهعنوان الگوی مطلوب پیشنهاد میکند .در سه الگوی پیشین ،جهاتگیری اوالی
یکسویه بود و بر دولت مقتدر اوالحطلب یا دولت برآمده از انقالب ،و یا تقویت بخش میانی جامعاه
تأکید داشت .در الگوی اوالحطلبی سهضلعی ،بارای درماان هریاک از ابعااد ناامطلوب جامعاه ،بار
جهتگیری سهطرفه و لزوم همکاری سهجانبه نمایندگان دولت و نهادهاای میاانی و شاهروندان درگیار،
یعنی شهروندانی که از تبعیض خاوی رنج میبرند ،تأکید میشاود .اگار ساه الگاوی پیشاین در منااب
نظااری جامعهشناساای متعااارف ریشااه داشاات ،الگااوی چهااارم ریشااه در جامعهشناساای متااأخر دارد
(جالئیپور 219 ،9312 ،و .)212
بهطورکلی میتوان گفت ،نظریه جامعه کژمدرن ،بر نوعی رویکرد مبتنیبر جامعهشناسای سیاسای و
نقش دولت در آسیبشناسی وضعیت فعلی استوار است .این رویکرد به این دلیل در مقاله حاضر ماورد
تأکید و توجه است که میتواند تبیینکننده آشفتگی باشد که یکی از نشانههای بیرونی جامعاه کژمادرن،
آن ه در حوزه معماری و شهرساازی و دکوراسایون داخلای اسات .هنگامیکاه از یکای از کوچاههای
محلههای تهران عبور میکنی  ،با انواع و اقسام نماهای سااختمانی ،متعلاق باه سابکهای گونااگون ،از
کالسیک و نئوکالسیک گرفته تا آجری و مدرن و کامپوزیت برخورد میکنی که دال بر نوعی آشافتگی در
ذهنیت سازندگان و کارفرمایان است .بحث اولی ما در این مقاله این است که هماه اینهاا را نمیتاوان
به عوامل و عناور اقتصادی فروکاست؛ هرچند عوامل یادشده در ای ااد چناین وضاعیتی ،نقشای مها
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دارند .اگر جامعه ایران را جامعهای کژمدرن بدانی  ،آنگاه میتوان گفات ،معمااری اماروز شاهر تهاران،
بهعنوان کالنشهر این جامعه کژمدرن نیز ،کژمدرن و بدقواره است.
 .1-4نظریه جامعه جنبشی
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در بحثی متفاوت با نظریه جامعه کژمدرن ،کا می بار آن اسات کاه مفهاوم جامعاه جنبشای در درجاه
نخست ،نا ر بر نقش جنبشهای اجتماعی در دگرگونی و تعیین سمتوسوی تحوالت اجتماعی اسات
و در درجه دوم ،به اولویتمندی جنبشهای اجتماعی در برابر احزاب و گروههای ساازمانیافته سیاسای
میپردازد .از نظر او در بسیاری از جوام مدرن ،احزاب و گروههای سیاسای ،باازیگران مها تحاوالت
سیاسی بهشمار میروند ،اما بهنظر میرسد در ایران این نقش را جنبشها برعهده داشته باشند .تحاوالت
ایران را بیشتر با توجه به جنبشهای اجتماعی میتوان پیگیری کرد و ازاینرو احزاب و گروههای سیاسای،
کمتر از جنبشهای اجتماعی در ایان حاوزه نقاش دارناد .اهمیات جنبشهاای اجتمااعی در ایاران باه
اندازهای است که میتوان جامعه ایرانای را جامعاه جنبشای نامیاد .از ساوی دیگار ،جامعاه ایرانای ،ناه
ً
جامعهای کامال طبقاتی و نه جامعهای بیطبقه است .ساختار طبقااتی گسایخته در ایاران ،آن را در خاور
تحلیلهایی متفاوت با جوام غربی کرده است (کا می و رضائی.)22 ،9333 ،
جامعه جنبشی ،جامعه ای اسات کاه احازاب و نهادهاای سیاسای مردمای در آن بهآساانی پاا
ً
نمیگیرند و دروورت وجاود ،فاقاد اساتحکام هساتند و رویاارویی دولات و ماردم در آن عمادتا
مستقی و بیواسطه است ،یعنی مردم دوست دارند با دولات باهطور مساتقی در تعامال باشاند ،و
دولت نیز میل دارد ،بهطور مستقی با مردم مرتبط باشد .از ساوی دیگار ،باهطورکلی ساازمانهای
مدرن در جامعه جنبشی قدرتی ندارند و این افاراد هساتند کاه در ساازمانها حکومات میکنناد.
بهعبارت دیگر ،قواعد غیرشخصی سازمانی فاقاد کاارایی هساتند و قواعاد فاردی و شخصای در
سازمانها جاری است؛ ازاینرو ،هور و سقوط سازمانها به هور و سقوط افاراد وابساته اسات.
سنتهای فرهنگی (بهویژه آموزههای دینی) در این جامعه نقش نیرومندی در بسیج تودهها دارناد،
در مقابل ،اهداف و مقاود مدرن (آموزههایی چون دموکراسی و حقوق شاهروندی) چنادان بارای
بسیج تودهها کارآمد نیستند .رسانههای عمومی نسبت به فراخوانهای حزبی نقش مؤثرتری دارند؛
یعنی از طریق رسانهها بیشتر میتوان با بدنه جنبشی مرتبط شد .خواستههای شهروندان بلندمادت
است و همواره حلنشده باقی میمانند و هار ناوع فعاالیتی بهساوی دولات جهاتگیری میشاود.
جامعه مدنی در چنین جامعهای ،تسخیر شده و در مواقعی ه با جامعه مادنی سااختگی روباهرو
هستی  ،زیرا دولت میتواند هر لحظاه محادوده جامعاه مادنی را تتییار دهاد .شابکههای شاناور
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نامحسوس و شبکههای غیررسمی اجتماعی از شابکههای رسامی اجتمااعی نیرومنادتر هساتند.
درعینحال ،شبکههای غیردولتی بسیار شاکنندهاند؛ بناابراین ،حال مساائل در درگیریهاای مها
ً
بهجای مداخله احزاب و گروهها ،نیازمند دخالت توده ماردم (ماثال از طریاق انتخاباات) اسات و
درنتی ه ،انتخابات ،ابزار مهمی برای خودبیانگری مردم بهشمار میآیاد .نماینادگانی کاه از ساوی
مردم به عروه سیاست فرستاده میشوند ،بهسرعت مشروعیت خود را از دست میدهند و بیتاأثیر
میشوند .درواق باید گفت در جامعه جنبشی ایرانی ،امید به زندگیها (محبوبیت آدمها ،ایدهها و
نظامهای سیاسی و )...پایین است .در چنین جامعهای ،مردم حووله فعالیت سیاسی سازمانیافته
را ندارند و حاضر به وارف زماان مساتمر بارای چناین فعالیتهاایی نیساتند و باه هماین دلیال،
فعالیتها بیشتر مقطعی هستند؛ ازاینرو ،دولت بسیار نیرومند و جامعه ،بسیار واکنشی و معتارض
است .در این جامعه ،دسترسی گفتمانی باهلحاظ رسامی محادود ،ولای در عمال ،متکثار اسات
(مااهواره ،و .)...جامعااه قطعهقطعاه شااده اسات (زنااان ،جواناان ،کااارگران ،معلماان ،و ،)...امااا
خواستهها و نارضایتیها ازه گسیخته نیستند .درواق  ،پوشش اعتراضای فراگیاری وجاود دارد کاه
میتواند گاهوبیگاه بخشهای مختلف را در کنشی اعتراضی گرد ه آورد.
شاید مه ترین نکتهای که می توانی از نظریه جامعه جنبشی برای موضوع این مقاله برگیری ،
دشواری تحلیل بخشی از جامعه ایران ،حتی بخشی کوچک از آن ،با استفاده از چارچوبهاای
تحلیلی رایج در جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی است .اگر جامعه ایران ،آنگونه کاه کاا می
مطرح میکند ،جامعه ای جنبشی است که نقش سنت های فرهنگی آن در بسایج تودههاا بسایار
بیشتر از نهادهای مدنی نی بند است ،بنابراین آشفتگی در ذهنیات فارد ایرانای بهسابب ملتماه
فرهنگی ای که با آن روبه رو است ،می تواند توضیح دهنده وضعیت نابسامان نماهای سااختمانی
ً
و آشفتگی در دکوراسیون داخلی خانهها باشد .نظریههای مرباوط باه جامعاه ایاران ،عمادتا باا
مفروض انگاشتن نسبت سنت و ت دد در ایران به عنوان نسبتی آسیب شناسی ،درنهایت آشفتگی
در عروه های مختلف را نتی ه همین نسبت ناموزون تشخیص میدهند .نظریه جامعه جنبشای
نیز از ای ن قاعده مستثنا نیست و به نوعی این مقاله نیز در دایره همین تلقی ،قابل بحث و بررسای
خواهد بود.
 .2جمعبندی نظریهها

با توجه به مباحثی که درباره چهار نظریه جامعهشناسای مطارح شاد ،میتاوان مؤلفاههای اوالی
هریک از آنها را در قالب جدول شماره ( )9بررسی کرد.
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جدول شماره ( .)6نکتههای االلی نظریههای جامعهشناختی موجود در مورد جامعه ایران (خالالهسازی از
نگارندگان)
نظریه

«جامعه کوتاهمدت» /
همایونکاتوزیان

«راهبرد و سیاست
سرزمینی جامعه ایران» /
پیران

«جامعه کژمدرن» /
جالئیپور

«جامعه جنبشی»
/کاظمی

نبود تناسبهای بیرونی:

بزر ی اندازه نهادها و سدازمانهای
وابسته به دولت؛

وادددود حاشیهنشدددینی در بیشدددتر
شهرهای بزرگ ایران؛

رخ ندادن تغییرات مهم و
بنیادین؛

فقدان چارچوب استوار و
خدشهناپذیر قانونی؛
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نکات اصلی نظریه

فقددان سداختار در نتی دده
استبداد؛

استقالل دولدت و اامهده
از هم؛
حکومددددت خودسددددرانه
فردی و اامهه خودسر؛

دورههدددای اوتاهمددددت
هرجومرجدتمراز؛
بیاعتباری مال و اان؛

تراام آسیبهای ااتماعی؛

اندک بودن سهم نوسازی ایدران در
مناطق قومی؛

بازتولیددددددددد دا مددددددددی
زورمداری؛

اژریختدددی در وتدددهیت طبقددداتی
اشور؛

دیالکتیدددا سدددازند ی/
ویرانگددری و تمراددز /عددد
تمراز؛

نارساییهای درونی؛

واود ناامنی دا می؛

 شددکل نگددرفتن شددهروند
صاحب حقوق و مسئول؛
واود استبداد دیرپا

 شکل نگرفتن انباشت؛
اامهه النگی؛

تحرک باالی ااتماعی.

نددددابرابری انسددددیتی در عرصدددده
عمومی اامهه ایران؛

غلبه نیافتن روابط مددنی در عرصده
عمدددددومی ایدددددران و سدددددترش
بیاعتمادی؛
فرسایش سرمایه ااتماعی؛
تنگی عرصه عمومی؛

بیتدددواهی بددده اهت یریهدددای
تبلیغات ناسیونالیستی؛

تناسب نداشتن در اقتباس از سدنت
و مدرنیته؛

اولویتمندددی انبشهددای
ااتماعی در برابدر احدزاب و
روههدددددای سدددددازمانیافته
سیاسی؛
شکل یری نظدا مبتنیبدر
نابرابری؛

مشدداهده شدددن اردارهددای
مبتنیبر مقاومت؛
استفاده از مفهو فرودستی
و فرادستی بهاای طبقه؛

عملکدددرد مبلدددوب نظدددا
بازتولید اید ولوژی؛

عددد دسترسددی فتمددانی
برابر؛
غلبدده قواعددد شخرددی بددر
قواعد سازمانی؛
نیرومندی دولت؛

اامهه واانشی و مهترض؛
اامهه قبههقبههشده

ااستی در انشهای امهی؛

پیشددنهاد الگددوی سهتددلهی تغییددر
برای اامهه ایران.

 .3سبک زندگی و مصرف فرهنگی

حوزه مطالعات فرهنگی با مفاهیمی چون زندگی روزمره ،سابک زنادگی ،سارمایه فرهنگای ،و مصارف
فرهنگی دره تنیده است .در این ا ،بهمنظور تحلیل و نیز با توجاه باه اهاداف نظاری مقالاه ،دو مفهاوم
سبک زندگی و مصرف فرهنگی را بهگونهای اجمالی بررسی کنی .

 .3-1سبک زندگی

در ادبیات جامعهشناسی ،از مفهوم سبک زندگی دو برداشات و دو گوناه مفهومساازی متفااوت باهعمل
آمده است .در برداشت نخسات (چااپین9155 ،؛ چااپمن  )9135 ،ااا کاه پیشاینه آن باه دهاه 9121
ً
بازمیگردد اا سبک زندگی ،نشانگر ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و غالبا بهعنوان شاخصی برای تعیاین
طبقه اجتماعی بهکار رفته اسات .در تلقای دوم( ،گیادنز 9119 ،و 9112؛ بوردیاو9132 ،؛ فیدرساتون،
 9133و 9119؛ لش و یوری  )9133 ،سبک زندگی ،نه راهی برای تعیین طبقه اجتمااعی ،بلکاه شاکل
اجتماعی نوینی دانسته میشود که تنها در متن تتییرات فرهنگی مدرنیتاه و رشاد فرهناگ مصارفگرایی
معنا مییابد .در این معنا سبک زندگی ،راهی برای تعریف ارزشهاا ،نگرشهاا ،و رفتارهاای (هویات)
افراد است که اهمیت آن برای تحلیلهای اجتماعی روزبهروز افزایش مییابد.
اهمیت و رواج فزاینده مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی ،به اهر ناشی از این واقعیت اسات
که سنخشناسیهای موجود نمیتوانند تناوع و گونااگونی دنیاای اجتمااعی را توضایح دهناد .مفهاوم
«طبقه» که برای مدتی طوالنی اول طالیی تبیین بود ،بهتدریج سودمندی و کارایی خاود را از دسات
داده است؛ بهگونهای که یافتن روابط قطعی و مطمئن میان تحصیالت ،مشاغل ،درآماد و نگرشهاای
افراد ،روزبهروز دشوارتر میشود .برخی از نخبگان قادرت ،فاقاد مالکیات و یقاه آبیهاا ،مرفاهتر از
یقهسفیدان هستند .دیگر نمیتوان خطوط تحرص اجتماعی و مقصد نهاایی طبقااتی افاراد را از طریاق
خاستگاه طبقاتی آنها پیشبینی کرد .جایگاه شتلی ،گااه اخاتالف زیاادی باا تحصایالت ،درآماد و
قدرت نشان میدهد .در یک کالم ،دیگر نمیتوان به کمک مفهوم طبقاه ،تصاویری از جهاان ترسای
کرد .در چنین وضعیتی ،مفهوم سبک زندگی ،انعطافپ یرتر است ،زیرا برخالف مفهوم طبقه ،محتاوا
و منطق یا منشأ سبکهای زندگی را از پیش تعیین نمیکند .سبک زندگی فقط حاکی از این است کاه
برخی پیشینهها ،فعالیتها ،درآمدها و نگرشها باا یکادیگر ساازگار هساتند و تحلیالگر اجتمااعی
میتواند طرحی از آنها ترسی کند (اباذری و چاوشیان 6 ،9339 ،و  .)3از این اا باه بعاد اسات کاه
جامعهشناسانی که بر تحلیل فرهنگ بهمثابه کلی که نظام اجتماعی را دربر میگیارد تمرکاز میکنناد،
بیشتر به مفهوم سبک زندگی میپردازناد تاا جامعهشناساانی کاه نظاام اجتمااعی را امار کلیتاری از
فرهنگ میپندارناد (وامی )951 ،9313 ،؛ بناابراین ،آنچاه اهمیات موضاوع ایان مقالاه را بهتار و
بهشکلی برجستهتر آشکار میسازد ،تأمل در نسبت معانی فرهنگای جایگرفتاه در سابک زنادگی ،و
شکل مسکن و کالبد معماری ،با تکیه بار چناین تلقایای اسات .باه بیاان دیگار ،جاباهجایی رشاته
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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جامعهشناسی از دانشی مبتنیبر تحلیل طبقاتی به حوزهای متکی بر تحلیل معاانی فرهنگای ،باهنوعی
امکان بحث درباره نسبت میان سبک زندگی و شکل مسکن را باهطور جادی فاراه کارد .چارخش
زاویه تحلیلهای اجتماعی از فعالیتهای تولیدی به فعالیتهای مصارفی ،باهمعنی تعاویض فارض
بنیادی ،منوط به شالوده تفاوتهای اجتماعی و هویت اجتماعی است .این تتییر رویکارد را میتاوان
از سه جهت یا در سه زمینه و متن ،به بحث گ اشت؛ دگرگون شدن رابطه کار و فراغت ،پیدایش طبقه
متوسط ،و رشد و گسترش فرهنگ مصرف و مصرفگرایی .البته این تمایز ،تنها جنباه تحلیلای دارد و
گر نه هر سه مورد یادشده ،نشانگر روندی یگانه هستند (اباذری و چاوشیان 91 ،9339 ،و .)99
مفاهی نا ر بر سبک زندگی در متن و زمینه فرهنگ مصرف بسط یافتهاند و شاید بتوان گفات،
به این زمینه وابسته بودهاند؛ اما بدونشک پیوند یادشده به این معنا نیست که در فعالیتهای سبک
زندگی هیچ تنوعی وجود ندارد .این امر دو نکته را دربر دارد؛ نخست اینکه ،در سبکهای زنادگی
باید باهدنبال تناوع و گوناهگونی باود ،و دوم اینکاه اگرچاه سابکهای زنادگی برمبناای ذائقاهها و
ارزشهای شخصی شکل میگیرند ،اما میتوان انتظار داشت که الگوهاای قابلتشخیصای داشاته
باشند که با ویژگیهای اجتماعیافرهنگی دیگر همخاوان باشاند .اگار ایان الگوهاا باا جنباههای
دیگری از زیستجهان افراد و گروهها سازگار باشند ،میتوانند به درص ایان زیساتجهانها کماک
کنند .همین ویژگی است که نوعی نظ در سبکهای زندگی ای ااد میکناد و آنهاا را باه مفااهی
اجتماعی تبدیل میکند (اباذری و چاوشیان 23 ،9339 ،و .)22
ضرورت بحث در مورد سبک زندگی بالفاوله ما را با بررسی تعریفهاای آن مارتبط میساازد.
گیدنز بر این نظر است که« :سبک زندگی ،رفتارهای عادی روزمرهای هستند که در قالاب عادتهاای
لباس پوشیدن ،خوردن ،و محیطهای موردپسند برای تعامل با دیگران ،خود را نشان میدهند .اما ایان
رفتارهای عادی روزمره در پرتو ماهیت متتیر تشخص درمعرض تتییر هستند .هریک از تصامی های
ریز و درشتی که یک فرد بهطور روزانه اتخاذ میکند (اینکه چاه بپوشاد ،چاه بخاورد ،در محال کاار
چگونه رفتار کند ،با چه کسی مالقات کند) به چنین امور عادیای کمک میکناد .هماه گزیناههاای
اجتماعی عبارتند از تصمی هایی نهتنها در مورد رفتار ،بلکه درباره هویت .هرچه محیطی کاه فارد در
آن زندگی میکند پساسنتیتر باشد ،به همان میزان دغدغههای سبک زنادگی در مرکاز تشاخص فارد
قرار میگیرند» (شهابی 36 ،9319 ،و  33به نقل از گیدنز.)39 ،9119 ،
از سوی دیگر ،فیدرستون بر آن است که« :اوطالح سبک زندگی در حال حاضر مبه اسات.
هرچند این اوطالح دارای یک معنای محدود جامعهشناختی است کاه باه سابک زنادگی متماایز
گروههای منزلتی خاص در درون فرهنگ مصارفی معاوار اشااره میکناد ،اماا ایان واژه باهمعنی

فردیت ،خودا هاری و یک خودآگاهی سبکمند نیز هست .بادن ،لبااس ،نحاوه واحبت کاردن،
فعالیت های فراغتی ،ترجیحاات خاوراکی و نوشایدنی ،خاناه ،اتومبیال ،انتخااب مقصاد گا ران
تعطیالت و مانند اینهاا را بایاد شااخصهای فردیات ذائقاه و سابک ماورد عالقاه مصارفکننده
دانست» (شهابی 33 ،9319 ،به نقال از فیدرساتون .)32 ،9112 ،بااوجود اختالفهاای جزئای
میان تعریفهایی از این دست ،همه آنها در مورد تأکید بر نقش محوری مفهوم سبک زنادگی در
فرایند هویتسازی و خودا هاری فرد در جوام مدرن با یکدیگر ه داستان هستند.
 .3-2مصرف فرهنگی

ما در این مقاله عالوهبر مفهوم سبک زندگی ،مفهوم مصرف فرهنگی را نیز ،بهعنوان یکی از متتیرهای
اولی مؤثر بر شکل مسکن و کالبد معماری ،بهکار میبری  .تبیاین مصارف فرهنگای در نظریاههای
کالسیک ،مبتنیبر دو متتیر طبقه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بود ،اما بوردیو با طرح مفااهیمی مانناد
سبک زندگی ،سرمایه فرهنگی ،بازتولید طبقاتی و مه تر از همه ،تمایز ،موج جدیادی از پاژوهش در
حوزه مصرف فرهنگی را آغاز کرد (فاضلی .)23 ،9332 ،ایان تتییار در مطالعاه مصارف فرهنگای،
پیامد دیگر تتییر کالن در رشته جامعهشناسی است که پیشتر نیز در بحث از پژوهشهای مرباوط باه
سبک زندگی به آن اشاره شد .این مفاهی با آثار نظری بوردیو ( )9132در جامعهشناسی مطارح ،و باا
کارهای افرادی چون پیترسون ( 9133و  ،)9113دی مگیاو ( 9133و  )9135و ونآیاک ( 9111و
 )9113به بخشی از سنت جامعهشناسی فرهنگ و مصرف فرهنگی تبدیل شدند .اگرچاه تلقای اولیاه
از مصرف ،فعالیتی برای رف نیاز یا عملی اقتصادی بود ،اما در قرن بیسات  ،بایش از هماه بار شاکل
فرهنگی مصرف تأکید شد و مصرف فرهنگی مه ترین مؤلفه جامعاه جدیاد تلقای گردیاد .مصارف
فرهنگی ،فعالیتی اجتماعی و کرداری روزمره است .فرهنگ ،از طریق همین کردارهاایی کاه مصارف
فرهنگی مینامی  ،تولید یا بارور میشود .مصرف فرهنگی ،سبک زندگی ما را شکل میدهد ،نیازها و
گرایشهااای مااا را سااامان میبخشااد ،مااواد الزم را بارای تخاایالت و رایاهااای مااا فاراه میکنااد،
نشاندهنده تفاوتها و تمایزهای اجتماعی است ،و درنهایت ،چنانکه استوری نیاز اشااره میکناد،
نمایانگر تولیدات ثانویه ما در بهکارگیری ابزارهای موجود است (کا می.)29 ،9333 ،
با توجه به همین تعریف اولیه ،میتوان دریافت که نحوه مصرف فرهنگی و کیفیت مشخص آن،
در پیوندی وثیق با مفهاوم سابک زنادگی میتواناد از چاه نقاش مها و تعیینکننادهای در شاکل
بخشیدن به کالبد معماری برخوردار باشد.
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مررف فرهنگی

تولید یا بارور شدن فرهنگ

سبا زند ی

تفاوتها و تمایزهای ااتماعی

شکل شماره ( .)6نسبت میان فرهنگ ،مصرف فرهنگی و سبک زندگی
(منبع :نگارنده)
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فرهنگ از طریق نظام فعالیتها و با هدایت هن اری و ارزشای آن ،از طریاق ارائاه دساتورکارهای
مشخص نا ر بر ان ام فعالیت ،بهطور مستقی بر فضاا و محایط شاهری تاأثیر گ اشاته و فضاای
شهری را محصولی فرهنگی مینمایاند .واقعیت این است که فرهنگ ،بخش انسانساخت محایط
انسانی است  .به این معنا ،محیط فیزیکی زیست انسانی ،اگرچه محیطی «فیزیکای» اسات ،اماا
بههیچ روی تهی از معنا نیست؛ بنابراین ،آنچه در مواجهه هرروزه با شهر باا آن روباهرو میشاوی ،
چیزی جز فرهنگ و فردیت کالبدیافته نیست؛ اگر اهر آن زیبا یا زشت ،بیریا و فروتن یا فریبناده
و متظاهر ،بهسامان یا آشفته است ،آیینه تمامنمای خود ماست .شاید بتاوان گفات «انساان ،هماان
فضایی است که در آن زندگی میکند» .اگر این فارض اساسای را بپا یری  ،آنگااه در فرایناد نقاد
وضعیت معماری مسکونی کالنشهر تهران ،ضروری است که از تحلیلهای اقتصاادی (طبقااتی)
فراتر رفته و به آسیبشناسی آن از منظری فرهنگی نیز توجه کنی .نارسایی معماری اماروز تهاران را
میتوان با تکیه بر موارد زیر بهشکلی ملموستر بررسی کرد:
بیتوجهی به بحثهای شـکل و فاـا و خالالـه شـدن کالبـد در نماسـازی ،بن هـم بهالـورت

محدود :در اغلب بناهایی که امروزه شاهد ساخته شدن آنهاا هساتی  ،معمااری و عناوار و اجازای
معمارانه ،تنها به یک پوسته فروکاسته شده است که البته تنها محل ت لی آن ،هماان نماای سااختمان
است .این نماها که گااهی نیاز همچاون موجهاایی زودگا ر اثار خاویش را بار کالباد سااختمانها
میگ ارند و میروند ،بیشتر تاب سلیقه و مصاالحی هساتند کاه در آن برهاه زماانی خااص ،مطاابق
جریان روز تلقی میشوند ،نه آنچه بهراستی مناسب ،بهجا و کاربردی است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .برای بحث بیشتر بنگرید به:
خدائی ،زهرا؛ پورخیری ،علی ( .)9311مسائلاجتماعیشهرسازیدرایررا  .تهاران :پژوهشاکده تحقیقاات راهباردی م ما
تشخیص مصلحت نظام ،گروه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی ،چاپ اول.
.

بیتوجهی به ویژگیهای خاص موقعیت و همچنین اقلیم :یکی از مساائل بسایار مهمای کاه در
معماری گ شته ایران وجود داشته و امروزه نادیده انگاشته میشود ،معماریای برخاساته از زمیناه
است؛ معماریای که در عین توجه به ویژگیهای خاص هر مکان و موقعیت ،اقلای و باه تبا آن،
مصالح مناسب و راهکارهای طراحی اقلیمی را درنظر میگیرد.
بیتوجهی به چشمانداز شهری :عالوهبر بیتوجهی به بناهای م اور در طراحای سااختمانها و
نمای آنها ،مسئله دیگر ناشی از این امر است که افاراد ،تنهاا باه داخال خاناههای خاود اهمیات
میدهند؛ به همین دلیل ،عناوری مانند کولر و ...را بیرون و بار روی نماا ،بادون توجاه باه جلاوه
اهری آن نصب میکنند.
جنبه نمایشی داشتن بسیاری از نماها و دکوراسیونهای داخلـی و هماهنـگ نبـودن بـا فرهنـگ و

سبک زندگی :برای مثال پ یرایی و اسباب و وساایل موجاود در آن بارای بسایاری خانوادههاا تنهاا
ابزاری برای نمایش موقعیت و طبقه اجتماعی و رفی تر نمایاندن آن است (البته ناگفته نماند کاه در
فرهنگ ایرانی ،گرامی داشتن میهمان نیز بخشی از این مسئله است) .بسیاری از وسایلی که در این
فضاها بهکار میروند نیز ازآن اکه ناآگاهانه ،بدون توجه به قریحه زیباییشناسای اوایل و تنهاا باا
توجه به رقابت در دایره مصرف و ت ملگرایی انتخاب میشاوند ،یاادآور مقولاه کایچ در فضاای
داخلی خانهها هستند .این مسئله نیز شایان ذکر اسات کاه باه دالیال گونااگونی همچاون تواناایی
اقتصادی ،دانش فرهنگی و ...در بعد چیدمان داخلی ،استفاده از مبلمان و وسایل ،جاای طراحای
معماری داخلی را گرفته است و به بیان دیگر ،دکوروم جایگزین دکوراسیون شده اسات .دکاوروم
برخالف دکوراسیون نقشی نقابی دارد.
بیاهمیت تلقی کردن بالکنها و بامها بهعنوان بخشی از چهره شهر :بالکنها کاه کاارکرد اوالی
آنها برخورداری از دید و چش انداز و تماشا کردن زندگی عروه شهری اسات ،تبادیل باه محلای
برای نگهداری وسایل غیرضروری یا غیرقابلاستفاده میشوند .به این دلیال کاه مصارف در ایاران
مقوله ای متفاوت است ،افراد پس از استفاده ،ازآن اکه همچنان تمایل به نگهداری وسایل دارند ،یا
حتی بهدلیل کمبود فضا و درنظر گرفته نشدن برخی ضرورتها در طراحای بناهاا ،بالکنهاا را باه
انبار تبدیل میکنند .این اتفاق در مورد پشتبامها نیز میافتاد و بحاث باام باهعنوان نماای پان
ساختمان ،مطرح نیست.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ُ
تقلیل اشیا و ایدههای زیباییشناختی به فرمهای ساده و بازاریپسند
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نقد وضعیت معماری امروز ایران ،بهویژه از دیدگاه مطالعات فرهنگای ،خاواه نااخواه ماا را باا
مفاهیمی چون ارزش ،معنا ،و نمادهای معمارانه پیوند میدهد .از دیدگاه مطالعات فرهنگای ،هار
ً
گروهی معموال ارزشهای ویژه خود را در چیزی بازمیشناسد که برای او ارزش و احترام باههمراه
داشته است (بوردیو .)223 ،9132 ،افراد ،هرگز شیء را به خودی خود (باهدلیل مفیاد باودن آن)
مصرف نمیکنند و همواره در اشیاء (در وسی ترین مفهوم آن) باهعنوان نشاانهها ،دخال و تصارف
ان ام میشود .این دخل و تصرف سبب تمایز میشود ،خواه از طریق وابسته کاردن فارد باه گاروه
خودش بهعنوان یک مرج ایده آل و خواه با جدا کردن او از گاروهش و ارجااع باه گروهای کاه از
منزلت باالتری برخوردار است .این فرایند تمایزگ اری منزلتای ،کاه فراینادی اجتمااعی و بنیاادی
است و به واسطه آن ،نام هرکس در جامعاه ثبات میشاود ،دارای یاک جنباه واقعای و یاک جنباه
ساختاری است (بودریار .)31-31 ،9113 ،
در جامعهای مانند ایران ،بهدلیل وجود برخی ویژگیهای تاریخی و دیرپا که شرح برخای از آنهاا
بهاختصار در جدول شماره ( )9آمد ،و همچنین ویژگیهای خاص سبک زندگی (شاکل شاماره ،)2
انتخابها و مصرف (که در برخی موارد این مسئله شامل مصرف فرهنگی نیز میشود) جنبه نمایشای
و غیرآگاهانه دارد  .به تعبیر دیگر و با توجه به تمایز منزلتیای که بودریار میان جنبه واقعی (آگاهاناه)
و ساختاری (ناآگاهانه) برقرار میکند ،میتوان گفت ،ویژگیهای سبک زندگی و مصرف فرهنگای در
ایران بهشدت از حیث ابعاد آگاهانه با ضعف روبهرو است .روناد آشاوبناص مدرنیزاسایون در ایاران،
نقشی محوری در قوامنایافتگی مقوله فردیت و ناگزیر ،ضعف در ابعاد آگاهانه مصرف فرهنگی داشته
است؛ بحثی که در بخش نتی هگیری بهشکلی مشخصتر به آن خواهی پرداخت.
در نگرش عامه مردم ،عالقه به مشهور و معتبر شدن با عالقه به زیبایی ،دوشادوش ه هساتند ،و
زیباییای که با نشانههایی از اعتبارداری همراه نباشد ،پ یرفتنی نیسات (وبلان  .)933 ،9312 ،ایان
فرایند گزینشی طرحها با هدف اسراف تظاهری و جایگزین کردن زیبایی پولی بهجای زیباایی هناری،
بهویژه در توسعه معماری ،مؤثر بوده است .تنوع بیپایان نماهایی که دساته مرغاوبتر سااختمانهای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

 .برای اطالع بیشتر از ویژگیهای سبک زندگی در ایران میتوانید رجوع کنید به:
اقتصادیراجتماعیوسبکزنرگیی:اقشرارمرفرهنوظهروروغیرنوظهروردرشرهر

بابائی ،محبوبه ( .)9332بررسیرابطهپایگاه
تهرا (پایاننامه دکترا) .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،گاروه جامعهشناسای،
رشته جامعهشناسی .و ه چنین:
خاکسار ،سیامک ،)9331( ،اصولطراحیفضایهمگانیمبتنیبرزنگییروزانهمررد (پایانناماه کارشناسیارشاد) دانشاگاه
شهید بهشتی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،رشته طراحی شهری.
 .نویسنده بر این عقیده است که در عروه معماری و دکوراسیون داخلی این مسئله بسیار شبیه چیزی است که آن را کیچ مینامند.
.

استی اری و خانههای آپارتمانی در شاهرهای ماا باه نماایش میگ ارناد ،چیازی نیسات مگار تناوع
بیپایانی از پریشانی معماری و نشانههای زحمت پرهزیناه .دیوارهاای مه اور طارفین و پشاتی ایان
ً
ساختمانها ،که دستان هیچ هنرمندی به آنها نخورده است ،از نظار زیباییشناسای معماوال بهتارین
قسمت ساختمان هستند (وبلن .)995 ،9169 ،به تعبیر گرونو ( ،)9312وبلن مسائله را ناه انحاراف
نیازها ،بلکه تباه شدن سلیقه و زیبایی میداند .رقابت اجتماعی ،تولیدکننده نوعی از زیبایی اسات کاه
زیبایی واقعی نیست .سلیقهای که خوشسلیقگی نیست ،و آدابی که شایسته نیستند.
اما مطالعات فرهنگی به تتییر این وضعیت خوشبین است ،زیرا از این منظر ،فها ایان موضاوع
که «متنها» چگونه درست میشوند ،تاا معناا را منتقال کنناد ،مساتلزم بررسای مصارف کاالسات؛
بنابراین ،اگر وضعیت معماری امروز ایاران و باهطور خااص ،شاکل مساکن در کالنشاهر تهاران را
بهمثابه متن درنظر بگیری  ،تأمل در نحوه و کیفیت مصرف فرهنگی و سبک زنادگی ،میتواناد معناای
نهفته در پس آن را برمال کند؛ کشفی که درنهایت قادر است آسیبشناسی وضعیت معماری امروز را
در ایران ،موضوعیت ببخشد .این بررسی باعث میشود که دیگر تنها به معنای متن نظر نداشته باشای
(منظور از معنا ،جزئی ضروری از متن است که در آن پنهان شده و متن ،دربردارنده آن اسات) ،بلکاه
توجه خود را به طیفی از معانی معطوف کنی که ماتن ،فها آنهاا را امکانپا یر مایکناد (یعنای باه
معناهای «اجتماعی» متن و نیز به اینکاه آحااد جامعاه چگوناه از طریاق رفتارهاای مصرفیشاان در
زندگی روزمره« ،متن» را مورد دخل و تصرف و استفاده قارار میدهناد ،توجاه مایکنی ) (اساتوری،
 .)239 ،9331از سوی دیگر ،اینکه چرا در مطالعات فرهنگی به موضوع مصرف کاال توجه میشاود،
ماهیتی سیاسی دارد .مطالعات فرهنگی همواره «نخباهگرایی بدبیناناهای» را کاه باا بخاش بزرگای از
تحلیلها و نظریه فرهنگی همراه شده ،مردود شمرده است .نخبهگرایی بدبینانه اینگونه القا میکند کاه
«کنشگری» تحت تأثیر «ساختار» قرار دارد؛ مصرف ،تنها سایهای از تولید است؛ مخاطبان هیچگوناه
جرح و تعدیلی [در متن] نمیکنند و آنچه ما جرح و تعدیل میپنداری  ،فقاط حرکتهاایی واهای در
بازی قدرت اقتصادی هستند (استوری.)933 ،9111 ،
باید افزود که نخبهگرایی بدبینانه ،طرز تفکری است که طرفدارانش تمایال دارناد آن را بهواورت
نوعی سیاست فرهنگی بنیادستیز جلوه دهند ،لیکن حملههای طرفداران این سیاست به قدرت ،بیشاتر
افشاگریهایی هستند درباره اینکه «دیگران» همیشه «فریبخوردگان فرهنگی»اند .در مقابل ،اگرچاه
دستاندرکاران مطالعات فرهنگی میدانند که ونای فرهنگسازی سارمایهداری ،نقاش عمادهای در
تولید ایدئولوژیک ایفا میکنند و ایماژها ،توویفها ،تعریفها و مالصهایی بسایار تأثیرگا ار بارای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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فه جهان برمیسازند ،بااینحال ،آنان نمیپ یرند که ما با مصرف کردن این تولیادات ایادئولوژیک،
به قربانیان درمانده «ذهنیت کاذب» تبدیل میشوی  .اگرچه هرگز نباید از قدرت تأثیرگ ارنده سارمایه
و ساختارهای مستبدانه و برنگارنده تولید غافل بود ،لیکن الزم است بر پیچیدگی موقعیتمند مصرف
تأکید کنی  .فرهنگ ،محصول پیشاپیش ساختهوپرداختهای نیست که ما فقط آن را مصرف مایکنی ؛
فرهنگ آن چیزی است کاه ماا باا رفتارهاای گونااگون زنادگی روزماره (ازجملاه باا مصارف کااال)
ً
میسازی  .مصرف ،مستلزم ساختن فرهناگ اسات؛ اهمیات مصارف نیاز دقیقاا از همینجاا ناشای
میشود (استوری 232 ،9331 ،و  235به نقل از میلر  9133 ،و استوری.)9111 ،
 .5بحث و نتیجهگیری
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شایگان درباره آشفتگی کالبدی در معماری امروز ،تعبیرهای خاص خود و به یک معناا رومانتیاک
دارد .به باور او به رغ هنرهای واالیی که در گ شته داشتی  ،آنچه امروز مشاهده میکنی  ،محصول
نوعی روکشگ اری گسترده است ،در همهجا و در هر حیطهای .این روکشگا اری ،لعااب ناازکی
است که بر ناهمواریهاا و ناواافیهای ساطح اشایا میکشای  ،تزئینای پرزرقوبارق کاه ساطح
ترصخورده و پوسیده بر اثر گ ر زمان را میپوشاند؛ نمایی پرطمطراق کاه بیروحای و بیسالیقگی
حاک بر محیط را پنهان میکند .همهجا با فروپاشی سنت رودررو میشوی  ،با تکهپارههایی که باا
بیقوارگی جور شدهاند ،با لباس ژندهای که وولهپینه شاده اسات ،و خالواه باا تمادنی روباهرو
هستی که به سایه خود تبدیل شاده اسات (شاایگان .)36 ،9312 ،فاارغ از جنباههای عااطفی و
احساسی حاک بر این تعبیرها ،نمی توان از حقیقتی که در آن نهفته است ،چش پوشاید ،اماا بایاد
پرسید که این حقیقت ا ز چه سنخی است؟ آیا باید آن را حقیقتی سااختاری ،فراانساانی و باه یاک
معنا ،مقدر تلقی کرد ،که هر کوششی برای تتییر آن به تالشی م بوحانه تقلیل مییابد؟ آیاا امکاان
ارتقای سطح سرمایه فرهنگی از طریق تقویت کیفیات مصارف فرهنگای و سابک زنادگی وجاود
ندارد؛ ارتقایی که درنهایت ،به بهبود وضعیت معماری در ایران من ر خواهد شد؟
تردیدی نیست که جامعه ایران دیگر یک جامعه سنتی نیست .مرور نظریاههای جامعهشناسای
درباره جامعه ایران ،ما را با این واقعیت آشنا میسازد که معضل عمدهای که با آن روباهرو هساتی ،
نه تحقق مدرنیزاسیون ،بلکه فعلیت یافتن ناساز و ناهمگون جنبههایی از آن ،در طول تاریخ معاور
در ایران است .این معضل بهرغ بزرگی و اهمیت ،بههیچوجه برطرفناشادنی نیسات .پیچیادگی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .یادآور بحثهای پیر بوردیو ( )9132درباره رابطه دیالکتیکی میان عاملیت و ساختار.

.

این دشواری ما را دچار توه مقدر بودن آن میکند؛ توهمی که جز به نشستن و نظاره کردن وضا
موجود و بازتولید ناآگاهانه آن نخواهاد ان امیاد .کوشاش ماا در ایان مقالاه آن باود تاا باا مارور
نظریههای جامعهشناسی درباره جامعه ایران ،نخست نشان دهای کاه ایاران ،جامعاهای پساسانتی
است؛ جامعهای که به دلیل بیرون بودن از کانون تحوالت منتهی به مدرنیس  ،باا هماه آسایبهای
ناشی از آن دستوپن ه نرم میکند .آشفتگی کالبدی معماری نیز از نتایج همین روند اسات ،اماا
در وهله دوم ،با بهره گیری از مطالعات فرهنگی و مفاهیمی چون سبک زندگی و مصرف فرهنگای،
کوشیدی بر نقش عامل انسانی و دغدغههای او درباره هویتسازی و معنابخشی ،بهمثابه متتیاری
مستقل تأکید کنی  .ما بر این نظر هستی که سبک زندگی دارای تعاملی دوسویه با سرمایه فرهنگی
است .سرمایه فرهنگی فرد یا خانواده میتواند سبب ای اد برخی سبکهای زنادگی شاود و سابک
زندگی نیز قادر است زمینهساز افزایش سرمایه فرهنگی باشد .از سوی دیگر ،تولید و ادراص هویت
مکان ،فرایندی مبتنیبر قید فرهنگی است ،تحول در فرهنگ جامعه میتواناد در روناد و تقاضاای
بازتولید هویت نیز تحول ای اد کند؛ بنابراین ،میتوان اینگونه نتی اه گرفات کاه تحاول آرام ،اماا
پیوسته در جامعه و فرهنگ میتواند تحول و بهبود وضعیت معمااری را باههمراه داشاته باشاد و از
سوی دیگر ،کالبد انسانیتر ،غنای فرهنگی بیشتری را در پی خواهاد داشات؛ و ایان امار مساتلزم
بهبود سرمایه فرهنگی در جامعه در عین ارتقای کیفیت آموزش و تولید معماری است.
مصرف فرهنگی

ویژگیهای معماری  /کالبدی
تخریبهای پیاپی به جاای مرمات و
بهروزرسانی (کلنگی شدن زودرس)
عدم توجه به فرم و فضا
توجه ورف به نماسازی آن ها تنهاا
یک یا دو نمای ساختمان
کمیاااات بااااه جااااای کیفیاااات در
ساختوساز
ت لی فرهنگ مصرفی و ت مالگرایی
در چیدمان داخلی
بیاهمیت بودن نما و منظر شهری

سرمایه فرهنگی
سبک زندگی
مبین ارزشها ،نگرشها و هویت فرد
ای اد تمایز و تشخص
خودا هاری و خودآگاهی سبکمند
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
مصرف مبتنای بار چشا و ها چشامی ،تظااهر و
حسادت

شکل شماره ( .)2جمعبندی و نتیجهگیری
(منبع :نگارنده)

جامعه ایران  /فردیت ایرانی
جامعه کوتاهمدت
جامعه کژمدرن
عدم وجود انباشت
تحرص باالی اجتماعی
دیالکتیااک سااازندگی  /ویرانگااری و
تمرکز  /عدمتمرکز
عدم شکلگیری شهروند
واحب حقوق و مسئول
کژریختی طبقاتی
فرسایش سرمایه اجتماعی
وجود خودمحوری به جای فردگرایی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

530
معماری مسکونی
امروز شهر تهران ...

منابع
اباذری ،یوسف؛ چاوشیان ،حسن ( .)9339از «طبقه اجتماعی» تا «سبک زنادگی» :رویکردهاای ناوین در تحلیال
نامهعلو اجتماعی.3-23 ،)1( 21 ،
جامعهشناختی هویت اجتماعی .
بابائی ،محبوبه ( .)9332بررسیرابطهپایگاهاقتصادیراجتماعیوسبکزنگیی:اقشارمرفهنوظهوروغیرنوظهرور
درشهرتهرا (پایاننامه دوره دکترا) .گروه جامعهشناسی ،رشته جامعهشناسی واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده
علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی.
فصرلنامهمعمراریوفرهنر ،)5(2 ،

پیران ،پرویز ( .)9331شهروندی و فرم شهری .دفتر پژوهشهاای فرهنگای،
.33-22
پیاااااران ،پرویاااااز (9333الااااااف) .ایرانشرررررهرایرانررررری .برگرفتااااااه شاااااده در تاااااااریخ 2111/91/19از
پی اران ،پرویااز (9333ب) .مفهررو پیدیررگهطبقررهاجتمرراعیدرجامعررهپیدیررگهای ررا  .برگرفتااه شااده در تاااریخ
 2191/12/13از:

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

539

دوره نهم
شماره 2
بهار 6931

نظریهراهبردوسیاستسرزمینیجامعرهایررا  .برگرفتاه شاده در تااریخ ،2191/12/13

پیران ،پرویز (9333ج).
از:
جامعهکژمگر (چاپ اول) .تهران :نشر عل

جامعهشناسیایرا :

جالئیپور ،حمیدرضا (.)9312
خاکسار ،سیامک ( .)9331اصولطراحیفضایهمگانیمبتنیبرزنگییروزانهمرد (پایانناماه دوره کارشناسای
ارشد) .رشته طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی.
خدائی ،زهرا؛ پورخیری ،علی ( .)9311مسائلاجتماعیشهرسازیدرایرا (چاپ اول) .تهران :گروه پژوهشهای
فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات راهبردی م م تشخیص مصلحت نظام.
اجتماعیومسئلهشهری (چاپ اول؛ مترج  :محمود شارعپور) .تهران :تیسا.

نظریه

سوندرز ،پیتر (.)9319
شایگان ،داریوش ( .)9312درجستجویفضاهاییمشگه (چاپ اول) .تهران :فرزان
سبکهایزنگییجها وطنانهدرمیرا جوانرا ایرانریودلتتهرایسیاسری هرا.در
شهابی ،محمود ( .)9319
اتگوهررایسرربکزنررگییایرانیررا (چاااپ دوم؛ وااص  ،)35-32گااروه پژوهشهااای فرهنگاای و اجتماااعی،
پژوهشکده تحقیقات راهبردی م م تشخیص مصلحت نظام.
فصرلنامه

ومی  ،رضا ( .)9313نگاهی انتقادی به پیشینه داخلی مطالعات جامعهشناختی بار روی سابک زنادگی.
تحقیقاتفرهنگیایرا .925-966 ،)9(3،
فاضلی ،محمد ( .)9332جامعهشناسی مصرف موسیقی .فصلنامهعلمریپژوهشریمطاتعراتفرهنگریوارتباطرات،
.23-52 ،)2(9
فاضلی ،نعمتالله ( .)9333مدرنیته و مسکن (رویکردی مردمنگارانه باه مفهاوم خاناه ،سابک زنادگی روساتایی و
تحوالت امروزین آن) .تحقیقاتفرهنگیایرا .25-63 ،)9(9 ،

فاضلی ،نعمتالله ( .)9312فرهن وشهر،چرخشفرهنگیدریفتما هایشهری (چاپ دوم) .تهران :تیسا.
کا می ،عباس ( .)9336تأمالت ایرانی :جامعه جنبشی .فصلنامهعلو اجتماعی یین 99 ،و 6-1 ،92
زنیوزنگییروزمرهایرانی:ترمملیبررمصرررمراکریخریرگ (چااپ اول) .تهاران:

کا می ،عباس ( .)9333
پرسه
آشتیان.
کا می ،عباس؛ رضائی ،محمد ( .)9333دیالکتیک تمایز و تمایززدایی پرسهزنی و زندگی گروههاای فرودسات شاهری در
فصلنامهتحقیقاتفرهنگیایرا .9-22 ،9)9( ،

مراکز خرید تهران.
جامعهشناسیسلیقه (چاپ اول؛ مترج  :مسعود کیانپور) .تهران :مرکز

گرونو ،یوکا (.)9312
سطوحواقعیتوتحلیلپگیگههایشهری (مترج  :زهرا تشاکر) .فصالنامه مادیریت شاهری،

لوفور ،هانری (.)9331
.21-25 ،)2(9
تن سا (چاپ سوم؛ مترج  :فرهنگ ارشاد) .تهران :نی.
طبقه 
نظریه 

وبلن ،تورستین (.)9312
نظریهتاریخوسیاستدرایرا (چاپ پن ؛ متارج :
همایون کاتوزیان ،محمدعلی ( .)9331تضاددوتتوملت :
علیرضا طیب) .تهران :نی.
همایون کاتوزیان ،محمدعلی (9333الف) .اقتصادسیاسیایرا :ازمشرروطیتتراپایرا سلسرلهپهلروی (چااپ
چهارده ؛ مترج  :محمدرضا نفیسی ،و کامبیز عزیزی) .تهران :مرکز.
همایون کاتوزیان ،محمدعلی (9333ب).جامعه کوتاهمدت (مترج :عبدالله کوثری).مجلهبخارا.231-63،213-61 ،
همایون کاتوزیان ،محمدعلی (9333الف) .استبگاد،دموکراسیونهضتملی (چاپ چهارم) .تهران :مرکز.
نهمقاتهدرجامعهشناسیتاریخیایرا ،نفتوتوسعهاقتصادی (چااپ

همایون کاتوزیان ،محمدعلی (9333ب).
سوم؛ مترج  :علیرضا طیب) .تهران :مرکز.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

531
معماری مسکونی
امروز شهر تهران ...

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

530

دوره نهم
شماره 2
بهار 6931

Interdisciplinary Studies in the Humanities, 9(2), 58-106, Spring 2017
Doi: 10.22035/isih.2017.234

Accepted: Dec. 26, 2016

;Received: May 25, 2016

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Bibliography

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Vol. 9
No. 2
Spring 2017

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Vol. 9
No. 2
Spring 2017

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

چگونه به این مقاله استناد کنیم:

شصتی ،شیما؛ فالمکی ،محمدمنصور؛ و جواهریپور ،مهرداد ( .)6931معماری مسکونی امروز شهر تهران و
پروبلماتیک فرهنگ از منظری جامعهشناختی ،فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.58-611 ،)2(3 ،

