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پیــرو ســخنرانی وزیــر محتــرم راه و شهرســازی  در نشســت برگــزار شــده به مناســبت روز معمــار، مورخ 4 اردیبهشــت ماه 
1394، در خانــه گفتمــان شــهر و معمــاری )خانــه منســوب بــه معمارفقیــد وارطــان(، کــه بــا طــرح یــک جریــان 
ــی  ــد، برنامه های ــهری« متمرکــز گردی ــه ایران ش ــوان »اندیش فکــری درحــوزه معمــاری و شهرســازی، تحــت عن

بــه منظــور توســعه و تــداوم ایــن اندیشــه در دســتورکار قــرار گرفــت.
ــوزه  ــو در ح ــت وگ ــای گف ــم آوردن فض ــت ها، فراه ــله نشس ــن سلس ــزاری ای ــداف برگ ــن اه ــه مهم تری از جمل
ــهروندان  ــوم ش ــگاهی و عم ــی، دانش ــف تخصص ــای مختل ــیت در الیه ه ــش حساس ــهری، افزای ــه ایران ش اندیش
ــی، اســت. اندیشه ایران شــهری، علی رغــم برخــورداری از ویژگی هــا  ــه مســائل موجــود و آتــی شــهر ایران نســبت ب
و ارزش هــای شــاخصی چــون »توجــه بــه خــرد، دادگــری، هویــت ملــی، پذیــرش تنــوع دیــن و مذهــب مطابــق 
ــا قانــون اساســی، دوری از نژادگرایــی، صالحیــت حکمروایــی/ فــره ایــزدی، پیوســتگی فــرد و جامعــه، دفــاع از  ب
ــک و روشــنی  ــاط تاری ــوده و دارای نق ــد نب ــرا از نق ــاع«، مب ــن و اجتم ــد دی ــت و پیون ــا طبیع ــادل ب ــی، تع آزادگ
هماننــد تمامــی اندیشه هاســت؛ بنابرایــن محــک زدن دوبــاره ایــن اندیشــه بــا معیارهــای »اســام، مدرنیتــه و 
ــروری  ــداری، ض ــی و تقدس پن ــه و دوری از مطلق گرای ــن اندیش ــق در ای ــور کاوش دقی ــدن«، به منظ جهانی ش

ــت. ــده اس ــزی ش ــور، برنامه ری ــت های مذک ــری نشس ــب پیگی ــی از آن در قال ــه بخش ــری ک ــت؛ ام اس
ــه صــورت  ــک از جلســات، مستندســازی و ب ــی، مباحــث مطــرح شــده در هری ــه منظورگســترش فضــای گفتمان ب
دفترچــه ی در پیــش رو در اختیــار عالقمنــدان ومخاطبــان قــرار می گیــرد. در پایــان ســپاس و قدردانــی بی پایــان مــا 
نثــار اســاتید و بزرگوارانــی اســت کــه بــا ایــراد ســخنرانی و نیــز ویرایــش مطالــب بــه عنــوان ارکان اصلــی شــکل گیری 
ایــن جریــان گفتگــوی فرهنگــی مــا را همراهــی نموده انــد. همچنیــن از ســایر اندیشــمندان و صاحب نظــران گرامــی 

ــا ارائــه دیدگاه هــا و ایده هــای خــود درغنابخشــی و پویایــی ایــن جریــان ســهیم باشــند.  دعــوت می گــردد  ب

منا عرفانیان سلیم
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ــم؟  ــرار داری ــاط ق ــار و بی انضب ــع نابه هنج ــن وض ــرا در ای ــت: چ ــن اس ــا ای ــش روی م ــؤاِل پی س
ــا مطالعــه  روزگاری گمــان می کــردم ســؤال »مــا کیســتیم؟« ســؤال امــروز مــا ایرانیــان اســت، ب
بیش تــر تاریــخ متوجــه می شــویم ایــن ســؤال همیشــگی بشــر و در واقــع مفهــوم زندگــی، تــالش 
بــرای یافتــن پاســخی بــرای ایــن ســؤال بنیادیــن اســت. ســؤالی کــه هیچ وقــت نمی تــوان بــرای 
ــدی را  ــؤال های جدی ــر روز س ــول ه ــه تح ــر و رو ب ــان متغی ــت. جه ــی یاف ــخ نهای ــک پاس آن ی
ــم.  ــخی بدهی ــه آن پاس ــم ب ــد بتوانی ــا بای ــن م ــد. بنابرای ــرح می کن ــتم؟« مط ــن کیس ــرای »م ب
اندیشــمندان بــزرگ ایرانــی در دوره هــای مختلــف، چــه در دوره هــای معاصــر بــا تحــوالت ســریع 
فــن آوری و ایجــاد ســبک های جدیــد زندگــی و چــه پیــش از آن در میــان انبوهــی از فــن آوری و 

ــران و ســرگردان اند.  ــرای »مــن کیســتم؟« حی ــن پاســخی ب ــی یافت ــات، در پ اطالع

ــا مطالعــه  آثــار آقــای دکتــر اســالمی ندوشــن در بازخوانــی اندیشــه فردوســی درمی یابیــم کــه  ب
ــن هــم  ــوده. اگــر از ای ــی کیســت؟« مواجــه ب ــا پرســش »ایران ــز در اواخــر دهــه 40 ب ایشــان نی
ــته اند و در  ــش را داش ــئله و پرس ــن مس ــم همی ــینیان ه ــه پیش ــم ک ــم می بینی ــر بروی عقب ت
ــه تنهــا ایرانیــان بلکــه همــه ملــل در پــی آن بوده انــد کــه پاســخی  فرآینــد تحــوالت تاریخــی ن

ــرای هویــت خــود بیابنــد. ب

ــن کیســتم؟« نوشــت و 30 ســال از  ــرای »م ــرای پاســخی ب ــز شــاهنامه را ب شــاید فردوســی نی
ــی  ــهری فردوس ــه  ایران ش ــرد. اندیش ــف ک ــهری وق ــه ایران ش ــی اندیش ــرای بازخوان ــرش را ب عم
یــک اندیشــه بازخوانــی شــده بعــد از اســالم مربــوط بــه قــرن چهــارم هجــری اســت و نــه متعلــق 
ــم و  ــرن چهارده ــه ق ــق ب ــک اندیشــه ایران شــهری متعل ــه ی ــون ب ــز اکن ــا نی ــش از آن؛ م ــه پی ب
ــگ را  ــک فرهن ــودن ی ــده ب ــوم زن ــا مفه ــن بازتعریف ه ــم، همی ــاز داری ــم نی ــرن پانزده ــل ق اوای
ــار  ــم، دچ ــگاه بکنی ــخ ن ــه تاری ــرک ب ــتا و غیرمتح ــورت ایس ــر به ص ــه اگ ــد وگرن ــان می ده نش
ــه  ــوم فردوســی از ایران شــهر باســتانی نیســت بلک ــی و واپس ماندگــی می شــویم. مفه عقب ماندگ

ــه زمــان خــودش اســت. یــک مفهــوم جدیــد و متعلــق ب
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عناصــر هویــت از منظرهــای مختلــف، تعریف هــای متفاوتــی دارنــد. عــده ای معتقدنــد کــه هویــت 
ماننــد درختــی اســت کــه ریشــه در خــاک و تنــی ســترگ دارد و شــاخ و برگــی کــه قابــل تغییــر و 
هــرس کــردن اســت و حتــی بــه تنــه آن می تــوان پیوندهــای مختلفــی زد. بنابرایــن بــرای هویــت 

ســه الیــه تعریــف می کننــد: ریشــه، تنــه و شــاخ و برگ هــا. 

ــان  ــه نشــان دهنده گفتم ــد، ک ــه  ســخت در نظــر می گیرن ــک الی ــت ی ــرای هوی ــر ب ــده ای دیگ ع
اصلــی فرهنــگ یــک ملــت اســت و یــک الیــه حفاظتــی یــا روییــن دارد کــه مرتبــاً در تمــاس و 

تقابــل بــا جهــان در حــال تغییــر اســت.

جامعه شناســان در رابطــه بــا هویــت تعریف هــای دیگــری نیــز بیــان می کننــد. آن هــا بــرای هویــت 
ــی،  ــهروند جهان ــک ش ــرد را ی ــک ف ــوان ی ــه در آن می ت ــد ک ــف می کنن ــی تعری ــای مختلف الیه ه
آســیایی، ایرانــی، اصفهانــی یــا مربــوط بــه یــک محلــه خــاص دانســت. انســان در هــر الیــه متعلــق به 

خاســتگاه خــودش اســت. هویــت چنــد الیــه مــورد پذیــرش بیشــتر دانشــمندان اســت. 
ــر  ــت در ه ــت. هوی ــر دانس ــخت و غیرقابل تغیی ــئله س ــک مس ــت را ی ــوان هوی ــع، نمی ت در واق
ــد.  ــته باش ــود را داش ــه خ ــوص ب ــت مخص ــکل و ماهی ــد ش ــی می توان ــی و زمان ــت مکان موقعی
به عنــوان مثــال، یــک انســان در خانــه پــدری یــک فرزنــد، در خانــه خــود یــک والــد و در خانــه 
ــت و  ــاوت اس ــا متف ــن هویت ه ــدام از ای ــر ک ــت. ه ــزرگ اس ــا مادرب ــزرگ ی ــک پدرب ــدش ی فرزن
ــا  ــی م ــدارد کــه تمــام الیه هــای هویت ــن لزومــی ن ــه خــود را دارد. بنابرای ــوط ب کارکردهــای مرب
ــای  ــا کارکرده ــی باشــد ب ــای مختلف ــد الیه ه ــه می توان ــای یکســانی داشــته باشــد، بلک کارکرده
ــا را از ایــن بی انضباطــی افسارگســیخته نجــات می دهــد،  مختلــف. هســته اصلــی هویــت، کــه م

موضــوع بحــث مــن اســت.

بــه عقیــده مــن، اگــر مــا بــه اندیشــه ایران شــهری کــه فردوســی در شــاهنامه عرضــه کــرده اســت، 
ــم؛  ــگ بدانی ــن فرهن ــه های ای ــا ریش ــان و ی ــی هویت م ــته  اصل ــم آن را هس ــم، می توانی برگردی
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بــه شــرطی کــه در آن دوره باقــی نمانیــم. از آن زمــان هــزار ســال گذشــته، و مــا بایــد اندیشــه 
ایران شــهری را در روزگار امــروز یک بــار دیگــر مــورد بازخوانــی امــروزی قــرار دهیــم. همــان طــور 
کــه فردوســی بعــد از 300 ســال بــا شــجاعت اندیشــه ایران شــهری زمــان خــودش را ارائــه کــرد.

ــوان  ــه عن ــده ب ــت اینکــه بن ــن موضــوع اســت. عل ــه ای ــران نگاه هــای ســخت ب ــا در ای مشــکل م
ــی  ــال مفهوم ــه دنب ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــرح می کن ــه را مط ــن اندیش ــازی ای ــر راه و شهرس وزی
بــرای شــهر و پاســخی بــرای ســؤال های »شــهری کــه مــن در آن زندگــی می کنــم، کجاســت؟«، 
ــی  ــازیم، روز اول زندگ ــه ای را می س ــان خان ــا خودم ــی م ــتم. وقت ــت؟« هس ــن کجاس ــه م »خان
ــود  ــه خ ــی ک ــم، در خانه های ــان می روی ــه کاش ــی ب ــی وقت ــم؛ ول ــی داری ــاس غریبگ در آن احس
نســاخته ایم احســاس خــودی بــودن داریــم. ایــن تعــارض نمی توانــد باقــی بمانــد و مــا بایــد بــرای 

آن یــک راه حــل پیــدا کنیــم و در نهایــت، بایــد بــه مســأله هویــت توجــه کنیــم.

ــا  ــاخت فرودگاه ه ــا س ــا کشــور را ب ــهر و ی ــه مســائل ش ــم هم ــه می توانی ــم ک ــد تصــور کنی نبای
یــا ایســتگاه های قطــار مجلــل درســت کنیــم. شــهرهای امــروز حاصــل فعالیــت مهندســان ایــن 
ــه قــول ســقراط اشــتباه خــود را بپذیریــم و درصــدد جبــران آن برآییــم.  ــد ب کشــور اســت و بای

ــتیم. ــازی هس ــاری و شهرس ــای معم ــری در زمینه ه ــال بازنگ ــه دنب ــون ب ــن، اکن بنابرای

مشــکل مــا در حــوزه ایران شــهری ایــن اســت کــه همــه چیــز را ســریعاً بــه ســیاه و ســفید تبدیــل 
ــت  ــتان صحب ــران باس ــای ای ــورد جغرافی ــا در م ــهر، گوی ــم ایران ش ــی می گویی ــم. وقت می کنی
می کنیــم کــه هیــچ ربطــی بــه دیــن و آییــن نــدارد! در حالــی کــه اساســاً ایــن گونــه نیســت. 

ــران،  ــال، کلمــه ای ــت اســت. به طــور مث ــک مل ــورد ی ــت در م ــورد ایران شــهر، صحب ســخن در م
ــرزمین از  ــن س ــق دارد، ای ــرزمین تعل ــن س ــندگان ای ــه باش ــان و ب ــکونت ایرانی ــل س ــی مح یعن
ــد. همــان بحــث  ــت دارن ــر ســرزمین اولوی ــع باشــندگان ب ــه اســت. درواق ــام گرفت باشــندگانش ن
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دکتــر مظاهــری کــه مــا بــه اینجــا بــه شــکل یــک ســازمان اجتماعــی نــگاه می کنیــم یــا به عنــوان 
ــه باشــندگانش اســت. باشــندگان ایــن ســرزمین هــم موحــد  ــران متعلــق ب کالبــد و فیزیــک؟ ای
بودنــد هــم خداشــناس؛ و هــم بــه معــاد اعتقــاد داشــتند. در سرتاســر شــاهنامه هــرگاه از قهرمانــی 
یــاد می شــود بــا نــام خــدا روایتــش را شــروع می کنــد. نمونــه ای از مناجــات رســتم در شــاهنامه 

کــه نشــانه  موحــد بــودن مــردم ایــن ســرزمین اســت: 

زمیــن  بــر  رخ  بمالیــد  و  بخوانــد  آفریــن           جهــان  بــر  آفریــن  بســی 

ــم و  ــتانی برمی گردانی ــه دوره  باس ــد آن را ب ــان می آی ــه می ــهر ب ــث ایران ش ــرگاه بح ــه ه اینک
فرآیندهــای تاریخــی آن را می گیریــم، جفایــی اســت بــه پیش بــرد دوره هــای تحــول در فرهنــگ 
ــه معــاد و روز جــزا اعتقــاد داشــتند. ایــن نصیحتــی اســت  ایران شــهری. مــردم ایــن ســرزمین ب

ــد: ــه خــودش می کن ــه فردوســی ب ک

پــاک رای پاک دیــن  بــود  همیشــه  گــرای             توبــه  ســوی  بخــردی  اگــر 
از آن دســت کــه تــن جــای گیــرد بــه خــاک          نگــر تــا کجــا باشــد آنجــا ســرای

ــتان  ــران باس ــن از ای ــخن گفت ــای س ــی به معن ــت از فردوس ــه صحب ــن ک ــور ای ــا تص ــن ب بنابرای
اســت، جفــا در حــق فردوســی اســت. اگــر هنــگام صحبــت در مــورد ایــران شــهر صرفــاً بــه یــاد 
ــت  ــهر صحب ــی از ایران ش ــی فردوس ــت. وقت ــا اس ــم جف ــم ه ــالم بیفتی ــش از اس ــهر پی ایران ش
می کنــد جریــان تحــول یــک ملــت و مردمــان ملتــی اســت کــه 3500 ســال تاریــخ دارنــد کــه در 
ــد. بنابرایــن  ــوده و هــر لحظــه خــود را بازتعریــف می کرده ان ــا تحوالتــی همــراه ب تمــام دوره هــا ب

ــاز تعریــف خــود اســت.  ــه ب ــادر ب ایران شــهر فردوســی، هــم ریشــه در خــاک دارد هــم ق
ــه یــک دوره تاریخــی خــاص صحبــت  درواقــع هنــگام صحبــت از ایران شــهر نمی خواهیــم راجع ب
کنیــم بلکــه مقصــود مــا ملتــی در حــال تحــول و اندیشــه ای ریشــه دار اســت کــه در هــر دوره خــود 
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را بــاز تعریــف کــرده اســت.

حــال اگــر اندیشــه ایران شــهری یــک فرهنــگ در حــال تغییــر و بازتعریــف تاریخــی باشــد، پــس 
ــه نظــر مــن، عمده تریــن مســئله ای کــه پایــداری یــک  ــد پایــدار باشــد؟ ب چــه فرهنگــی می توان

فرهنــگ را حفــظ می کنــد، تــوان حــل تعــارض یــا همــان علــم سیاســت اســت. 

اگــر بخواهیــم علــم سیاســت را در یــک جملــه تعریــف کنیــم؛ سیاســت علمــی اســت کــه می توانــد 
تعارضــات بین المللــی را بــدون توســل بــه جنــگ حــل کنــد؛ امــا زمانــی چنیــن قدرتــی را دارد 

کــه درون خــود فرهنــگ داشــته باشــد. 

ــه  ــی ک ــگ اســت. در حال ــد جن ــارض را ندارن ــدرت حــل تع ــه ق ــی ک ــن راه حــل فرهنگ های اولی
اولیــن راه حــل فرهنــگ هایــی قــدرت حــل تعارضــات را دارنــد، گفت وگــو اســت، چــرا کــه هــم 

ــد. ــد تعارضــات را حــل بکنن ــه می توانن ــد ک ــان را دارن ــن اطمین ــم ای ــد، و ه ــرس ندارن ت

ایــن موضــوع را از ایــن جهــت مطــرح کــردم کــه اگــر بخواهیــم در دنیــای امــروز صحبــت کنیــم 
بــه فرهنگــی نیــاز داریــم کــه از رویارویــی بــا جهــان هــراس نداشــته باشــد، نترســد کــه رویارویــی 
مــا بــا جهــان، تاروپودمــان را می گســلد. ببینیــم قــدرت رویارویــی بــا جهــان متعــارض را داریــم. 
ایــن قــدرت در اندیشــه ایران شــهری هســت. نمونه هــای بســیاری از مدیریــت تعــارض در شــاهنامه 
ــه  ــه مــا ایــن اطمینــان را می دهــد کــه اگــر ب ــم کــه ب ــه از آن را مثــال می زن هســت، یــک نمون
ــور و  ــول ظه ــان پرتح ــن جه ــد در ای ــه می توان ــن اندیش ــم ای ــود برگردی ــی خ ــته های تاریخ داش

بــروز داشــته باشــد:

منوچهــر بــه ســام دســتور حملــه بــه کابــل را می دهــد، شــاه کابلســتان مهــراب، نماینــده  ضحــاک 
ــت  ــام اس ــد س ــه فرزن ــان، زال ک ــن می ــتند. در ای ــگ هس ــک جن ــاز ی ــور در آغ ــت. دو کش اس
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می خواهــد از رودابــه کــه دختــر مهــراب اســت، خواســتگاری کنــد. یــک تعــارض وحشــتناک در 
ایــن افســانه وجــود دارد. از طرفــی، ســام در جنــگ اســت و پســرش کــه محبوبــش هــم هســت 
ــان  ــاهنامه نش ــد. ش ــت، ازدواج کن ــاک اس ــوادگان ضح ــه از ن ــمنش ک ــر دش ــا دخت ــد دارد ب قص
ــام و  ــه زال، س ــور، از جمل ــن کش ــزرگان ای ــده را ب ــن پیچی ــن چنی ــات ای ــه تعارض ــد ک می ده

ــد. ــل می کنن ــو ح ــا گفتگ ــه ب ــر و... هم منوچه

 ایــن کتــاب بــه مــا ایــن قــدرت را می دهــد کــه ایــن تعارضــات را چطــور می شــود برطــرف کــرد، 
ــه آن  ــرو هســتیم و ب ــا آن روب یعنــی همــان قــدرت مدیریــت تعــارض. مشــکلی کــه امــروز مــا ب
نیازمندیــم. مثــاًل القاعــده چگونــه به وجــود آمــد؟ ایــن حاصــل تعارضــی اســت کــه در عربســتان 
به وجــود آمــد. عــده ای به شــدت پــول دار و بــا امکانــات جدیــد آشــنا شــدند و ســعی در بازتعریــف 

خــود داشــتند؛ کــه نمی توانســتند و در اولیــن تعــارض دســت بــه اســلحه  بردنــد.

نکتــه بســیار مهــم در اندیشــه ایران شــهری ایــن اســت کــه ایــن اندیشــه  بــه هیــچ وجــه نــژادی و 
ســرزمینی نیســت. نمی توانیــم ادعــا کنیــم هیچ کــدام از قهرمانــان شــاهنامه از نــژاد خالــص ایرانــی 
هســتند. فریــدن ســه پســر دارد کــه دختــران پادشــاه یمــن را بــرای آن هــا خواســتگاری می کنــد. 

در اصــل در بحث هــای اســاطیر ایرانــی، همــه چندرگــه هســتند. مثــاًل رســتم بــه عنــوان ســمبل 
ــرد. از یــک طــرف کابلــی و از طرفــی  ــه ضحــاک نســب می ب ــی، از طــرف مــادری ب ــوان ایران پهل
دیگــر تــازی یــا ایرانــی و... هســتند. اساســاً ایــن بــه مــا نشــان می دهــد وقتــی دربــاره ایران شــهر 
ــژادی ختــم نمی شــود.  ــگاه ن ــا یــک ن ــه یــک جغرافیــای محــدود و بســته ب صحبــت می کنیــم ب
حتــی در زمــان گذشــته کــه میــزان حرکــت و برقــراری ارتباطــات بســیار کــم بــوده، تمــام ملــت 
ــا، از  ــا تمــام دنی ــار و مراوداتشــان ب ــم رفت ــه اســت و ه ــران آمیخت ــا خــون دیگ هــم خونشــان ب

جملــه روم و چیــن و تــوران و....
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 ایرانیــان همــواره در حــال تبــادالت و داد وســتد بودنــد. بنابرایــن صحبــت از اندیشــه ایران شــهری 
بــه ایــن مفهــوم نیســت کــه می خواهیــم بــه یــک اندیشــه نــژادی و باســتانی برگردیــم و یــک کار 
ــم کــه در  ــه جوهــر اندیشــه ایران شــهری برگردی ــم ب ــم، بلکــه می خواهی نژادپرســتی انجــام دهی
دوره هــای گوناگــون تاریخــی قــدرت حــل تعارضــات تاریخــی را دارد و همــواره می توانــد فرهنــگ 

ایرانــی را بازتعریــف کنــد. 

در آخــر مــا بــه ایــن نیــاز داریــم کــه بدانیــم »مــا کیســتیم؟«، در ایــن دنیــای متحــول و جهانــی شــده 
تحــت ســیطره غــرب بایــد بــه آن پاســخ دهیــم. پاســخ بــه آن بــا مدیریــت شــهری مــا در ارتبــاط 
اســت و مســتقیماً بــر معمــاری و شهرســازی مــا تأثیــر می گــذارد. شــهر مــا کجاســت؟ آیــا جایــی 
اســت کــه بــه مــا تعلــق دارد و مــا بــه آن تعلــق داریــم؟ حتــی در گذشــته در مــورد فامیلی هــای 

مــا، مثــل کاشــانی، اصفهانــی، تبریــزی،...، ایــن ســؤال پیــش می آمــد. 

ــد و  ــی می دان ــهرک غرب ــود را ش ــی خ ــه کس ــروز، چ ــال ام ــن مث ــت و فاخرتری ــن حال در بهتری
ــد؟  ــاد می کنن ــق ایج ــس تعل ــا ح ــرای م ــی ب ــای کنون ــک از مجموعه ه ــدام ی ــد؟ ک می خوان
ــه فضــا از بیــن رفتــه و شــهرها شــهرهایی نیســتند کــه آن هــا را از آن  پــس حــس تعلــق مــا ب
ــی  ــاس راحت ــا احس ــا در آن ه ــه م ــتند ک ــی نیس ــا جاهای ــاختمان ها و خانه ه ــم و س ــود بدانی خ
ــا  ــه ســؤال »م ــا ب ــا خوشــایند هســتند. همــه این ه ــرای م ــم کــه ب داشــته باشــیم و حــس کنی
ــم و  ــخ دهی ــه آن پاس ــته ایم ب ــر نتوانس ــای معاص ــوز در دنی ــا هن ــه م ــردد ک ــتیم؟« برمی گ کیس
ــم و  ــدی می روی ــای گنب ــا طاق ه ــی ی ــتون های هخامنش ــراغ س ــه س ــه آن ب ــخ ب ــای پاس به ج
ــاری اســالمی  ــاد معم ــی نم ــران باســتان اســت و دوم ــاری ای ــاد معم ــی نم ــم اول گمــان می کنی

کــه نــه ایــن اســت و نــه آن!

ــاز  ــر نی ــای پایه ای ت ــری نظریه ه ــه یک س ــاری ب ــث معم ــرد مباح ــا در پیش ب ــن، م ــر م ــه نظ ب
ــا  ــه ب ــا جســارت مواجه ــه م ــد و ب ــر کن ــن محکم ت ــن زمی ــر ای ــا را ب ــای م ــد پ ــه بتوان ــم ک داری
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ــد را بدهــد.  دنیــای جدی

ــن  ــوم ای ــم، مفه ــازی راه بیندازی ــاری و شهرس ــان معم ــک جری ــا ی ــت م ــرار اس ــر ق ــن اگ بنابرای
ــر  ــه فک ــاری ک ــهر و معم ــم ش ــا بتوانی ــد ت ــهر باش ــی ایران ش ــرای مدت ــازی ب ــاری و شهرس معم

ــم.  ــف کنی ــم را بازتعری ــق داری ــه آن تعل ــم ب می کنی

ــه  ــم اندیش ــف، می توانی ــن بازتعری ــرای ای ــا ب ــد م ــا می گوین ــر م ــزرگان معاص ــه ب ــق آن چ طب
ــم و  ــرن چهارده ــر در ق ــار دیگ ــده، ب ــف ش ــارم بازتعری ــرن چه ــار در ق ــه یک ب ــهری را ک ایران ش
پانزدهــم بازتعریــف کنیــم، شــاید بتوانــد راهــی را فــراروی مــا قــرار بدهــد کــه در همــه حوزه هــا 
از معمــاری و شهرســازی و ســبک زندگــی گرفتــه تــا سیاســت، کشــورداری و اجتمــاع بتوانیــم بــه 

مدیریــت تعــارض و قــدرت بازتعریــف خــود در دنیــای جدیــد برگردیــم.

امیــدوارم بتوانیــم از اندیشــه فــراخ شــما اســتفاده کنیــم و در آینــده شــاهد ایده هایــی باشــیم کــه 
بــرای کشــور راهگشــا باشــد و بتوانــد مــا را گامــی بــه پیــش ببــرد.
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دکتر عباس احمد آخوندي
 - متولد 1336 

با راي 159 نماینده مجلس؛ در تاریخ 1392/5/24 عباس احمد آخوندي وزیر راه و شهرسازي شد.
سوابق تحصیلي

- دکتراي اقتصاد سیاسي از دانشگاه رویال هالووي  لندن
- کارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه تهران

فعالیت هاي اجرایي
سوابق کاري

- عضو شوراي رقابت از سال 13۸۸
- عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي )دوره پنجم(، 13۸9 تا کنون.

- عضو هیات مدیره دوره پنجم نظام مهندسي استان تهران، از سال 13۸۸ تا کنون.
- عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي )دوره چهارم(، 13۸9-13۸6

- عضو هیات مدیره دوره چهارم نظام مهندسي استان تهران، 13۸5- 13۸۸
- قائم مقام مدیر عامل صدا و ســیماي جمهوري اســالمي ایران از مهر ماه 13۷6 تا شــهریور ماه 13۷۷

- عضو شوراي عالي پول و اعتبار از سال 13۷4 تا 13۷6
- وزیر مسکن و شهرسازي از مرداد ماه 13۷2 تا مرداد ماه 13۷6

- رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمي از بهمن ماه 1366 تا مرداد ماه 13۷2
- مشــاور رئیس بنیاد مســکن و مســئول بازسازي مناطق سیلزده از بهمن ماه 1365 تا بهمن ماه 1366

- معاون سیاسي و اجتماعي وزارت کشور از مرداد ماه 1361 تا آبانماه 1365
- عضو شوراي مرکزي جهاد سازندگي از خرداد 135۸ تا تیر ماه 1361

- دبیري شوراي امنیت کشور
- رئیس شوراي تامین ویژه غرب کشور

-رئیس ستاد مرزها
- رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر

- رئیس شوراي هماهنگي امور افاغنه
- برگزاري انتخاب اولین دوره مجلس خبرگان
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- برگزاري چهارمین دوره ریاست جمهوري ایران
 برگزاري دومین دوره مجلس شوراي اسالمي

- عضو هیات علمي دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
طرح ها و پروژه هاي پژوهشي

- بازنگري قانون اصل 44 قانون اساسي، کارفرما: اتاق بازگاني و صنایع و معادن 13۸9
- مجري طرح پژوهشي پروژه تعیین اولویت هاي واگذاري وظایف و کاهش تصدي گري دولت در حوزه حمل و نقل 

جاده اي بر اساس اصل 44 قانون اساسي 13۸9
- مجري طرح پژوهشي مهندس ایراني 1404: تدوین چشم انداز مهندسي ساختمان در افق چشم انداز 20 سال 

جمهوري اسالمي ایران و صنعت آموزش مهندسي متناظر آن 13۸9
- مجري طرح پژوهشي بررسي نحوه همکاري متقابل دولت و نهادهاي مالي در برنامه خصوصي سازي کشورهاي 

مختلف و ارائه پیشنهادهاي کاربردي براي ایران، کارفرما سازمان خصوصي سازي، 13۸۸
- مجري طرح پژوهشي پروژه بررسي نهادي و طراحي برنامه هاي آموزشي، شهرداري هاي شهرهاي بندرعباس، 

تبریز، زاهدان، سنندج و کرمانشاه، شهریور 13۸۸، کافرما: بانک جهاني و وزارت مسکن و شهرسازي
- مجري طرح پژوهشي بررسي نقش دولت در مدیریت اقتصاد ملي انگلستان و جایگاه بخش خصوصي در آن 13۸۷
- مجري طرح پژوهشي مقررات ملي ساختمان هاي کوتاه مرتبه یک و دو خانواري، پیش نویس بخش سازه مرداد 13۸۷

- راهبري مقررات ساختمان هاي کوتاه مرتبه یک و دو خانواري، پیش نویس بخش سازه مرداد 13۸۷
- تدوین مقررات اجرایي الیحه قانوني اجراي سیاست هاي ابالغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعالیت ها و 

بنگاه هاي دولتي به بخش غیر دولتي 13۸6- 13۸۷
- تدوین پیش نویس الیحه قانوني اجراي سیاست هاي ابالغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعالیت ها و 

بنگاه هاي دولتي به بخش غیر دولتي 13۸5
- مجري طرح پژوهشي تهیه برنامه اجرایي و کنترل اقدامات اجرایي الزم جهت اجراي الیحه سیاست هاي ابالغي 

اصل 44 قانون و واگذاري فعالیت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غیر دولتي، کارفرما، سازمان خصوصي سازي 13۸5
- راهبرد مطالعات بازنگري استراتژیک نظام مالیه محلي شهر تهران، 13۸4

- راهبري مطالعات بازنگري استراتژیک مطالعات بازنگري نظام مدیریت مجموعه شهري) منطقه کالنشهري(، 
تهران 13۸4 -13۸5

- راهبري مطالعات بازنگري استراتژیک نظام تدوین و اجراي مقررات ملي ساختمان ایارن 13۸4 -13۸5
- تدوین پیش نویس الیحه قانون نظام جامع مهندسي ایران 13۸3 - 13۸4

- تدوین پیش نویس الیحه خصوصي سازي در سال 13۸2
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