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ــورخ4  ــار، م ــبت روز معم ــه مناس ــده ب ــزار ش ــت برگ ــازی  در نشس ــرم راه و شهرس ــر محت ــخنرانی وزی ــرو س پی
ــرح  ــا ط ــه ب ــد وارطان(،ک ــه معمارفقی ــوب ب ــه منس ــهر و معماری)خان ــان ش ــه گفتم ــت ماه 1394، در خان اردیبهش
یــک جریــان فکــری درحــوزه معمــاری و شهرســازی، تحــت عنــوان »اندیشــه ایران شــهری« متمرکــز گردیــد، 

ــت. ــرار گرف ــتورکار ق ــه در دس ــن اندیش ــداوم ای ــعه و ت ــور توس ــه منظ ــی ب برنامه های
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
مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

    سخنی در آغاز
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سخن آغازین جناب آقای دکتر ایزدی
ســالم عــرض می کنــم خدمــت همــه شــما و حضورتــان را در خانــه وارطــان، خانــه گفتمــان شــهر و 
معمــاری خیــر مقــدم می گویــم. مــن هــر بــار کــه بــه اینجــا می آیــم از اینکــه چنیــن فضایــی فراهــم 
شــده تــا همــه شــما عزیــزان در آن گردهــم بیاییــد و بتوانیــم در خصــوص شــهر و معمــاری در عصــر 

حاضــر گفــت و گــو داشــته باشــیم، خوشــحال می شــوم. 
در ادامــه مجموعــه نشســت های بحــث اندیشــه ایران شــهر، امــروز هفتمیــن نشســت را برگــزار می کنیم. 
بــرای دوســتانی کــه قبــالً در ایــن نشســت هــا حضور نداشــتند بایــد توضیــح بدهم کــه اولین جلســه را 
آقــای دکتــر آخونــدی بــا معرفــی ایــن اندیشــه در همین مــکان برگــزار کردند. ســپس از آقــای مهندس 
ســعیدنیا خواهــش کردیــم و ایشــان ســخنران دوم بودنــد. پــس از آن آقــای دکتــر بنــی اردالن، آقــای 
دکتــر خانیکــی، آقــای دکتــر حبیبــی، و خانــم دکتــر خوارزمــی نقطــه نظــرات خــود را مطــرح کردنــد و 

امــروز افتخــار داریــم کــه از دیدگاه هــا و نظریــات آقــای مهنــدس بهشــتی اســتفاده کنیــم. 

سخنرانی جناب آقای مهندس بهشتی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خیلــی خوشــحالم کــه در خدمــت دوســتان عزیــز هســتم. خصوصــاً در مــورد موضــوع مهمــی مثــل 
ــهری.  ــه ایران ش اندیش

فکــر می کنــم ایــن اتفــاق مبارکــی اســت کــه بــرای اولین بــار یــک مدیــر ارشــد وزارت راه و شهرســازی 
ایــن اصطــالح را مطــرح کــرده و بــه دنبــال ایجــاد گفتمــان فکــری حــول آن اســت. شــاید از زمــان 
تأســیس ســاز و کار مدیریتــی مــدرن حــوزه معمــاری و شهرســازی در کشــور، یعنی شــکل گیری وزارت 

آبادانــی و مســکن تاکنــون ایــن اولیــن بــاری اســت کــه مقــام وزارت صحبــت از اندیشــه می کنــد.
امــا پیــش از طــرح بحــث اصلــی می بایســت مقدماتــی گفته شــود. زیــرا صحبت از اندیشــه  ایران شــهری 
بــدون فراهــم ســاختن بســتری از مفاهمــه در معــرض یــک تهدیــد بســیار بــزرگ اســت؛ اینکــه مثــل 
بســیاری دیگــر از اصطالحــات رواج یافتــه در گفتمــان عمومــی ماننــد عبــارت »توســعه پایــدار« بــدون 
تأمــل تکــرار شــود. اکنــون نزدیــک 25 ســال اســت کــه توســعه پایــدار در ادبیــات برنامه ریــزی کشــور 



5بازخوانی مفهوم ایران شهر

اســتفاده می شــود، امــا تقریبــاً بــا اطمینــان می تــوان گفــت هنــوز هیــچ متــن روشــنی تدویــن نشــده 
اســت کــه مقصــود از توســعه پایــدار را توضیــح دهــد. جالــب اســت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
جــزء نخســتین نهادهایــی بــود کــه ایــن واژه را مکــرر بــه کار بــرد امــا هنــوز درک درســتی از ماهیــت 
آن نــدارد. اخیــراً بــا یکــی از معاونیــن ایــن نهــاد صحبــت می کــردم و او نکتــه خیلــی جالبــی را برایــم 
تعریــف کــرد. گفــت جلســه ای داشــتیم بــا نخبــگان بحــث توســعه و حیــن بررســی ایــن مســئله کــه 
آیــا توســعه بایــد همه جانبــه باشــد یــا خیــر، قــرار شــد تــا صــرف زمــان و هزینــه بیشــتر بــرای تأمــل 
و تعمیــق در ایــن موضــوع بــه رأی گذاشــته شــود. نتیجــه رای گیــری آن شــد کــه نیــازی نیســت زمــان 
ــه تدقیــق ایــن موضــوع پرداخــت؛ یعنــی از نظــر نخبــگان بحــث توســعه الزم نیســت  بیشــتری را ب
توســعه همه جانبــه باشــد. بی توجهــی نســبت بــه یکــی از ارکان توســعه پایــدار در حالــی اســت کــه 

ــد. ــره گرفته ان ــالح به ــن اصط ــال ها از ای ــا س همان ه
طبیعتــاً بــرای آنکــه بحــث اندیشــه ایران شــهری بــه نتیجــه برســد بایــد ابتــدا شــالوده آن پی ریــزی 
شــود. منظــور ایــن اســت کــه هنــوز درک صحیحــی از ایــن موضــوع وجــود نــدارد و پــس از ســاعت ها 
تعامــل همه جانبــه و منســجم و یکپارچــه اندیشــمندان، می تــوان بــه ایــن پرســش رســید کــه اندیشــه 
ایران شــهری چیســت؟ پــس وقتــی بــه مــن پیشــنهاد مشــارکت کردنــد، پذیرفتــم تا نظــرات خــود را در 
معــرض بحــث و پــردازش بگــذارم. زیــرا می دانــم کــه ایــن موضــوع از قبــل معلــوم نشــده اســت. پــس 
قــرار نیســت مــا بــرای فهــم آن بــه یــک منبــع مراجعــه کنیــم کــه کســی هــم باشــد و بــا یــک اشــاره 
او مشــکل مــا حــل شــود. بی شــک رســیدن بــه نتیجــه محتــاج مدت هــا بحــث و تحقیــق اهــل نظــر 
اســت، و عرایــض مــن حکــم فتــح بابــی را دارد کــه تأییــد آن نیازمنــد تأمــل و زحمــت زیــادی اســت. 

اشه و دروغ
در متــون کهــن مــا مثــل اوســتا از اصطالحــی اســتفاده می شــود کــه علمــا آن را اشــه می خواننــد. اشــه 
یعنــی قائــل بــودن بــه نظمــی حاکــم بــر هســتی، ورای اراده آدمیــان. اشــه بــه معنــِی »برقــرار کــردن«، 
همــان نیرویــی اســت کــه باعــث می شــود همــه چیــز در هســتی در هماهنگــی بــا دیگــر چیزهــا باشــد. 
داریــوش هخامنشــی پــس از رســیدن بــه مقــام پادشــاهی در کتیبه هــای مختلــف ســخن از چیــزی 
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ــر »جــای اصلــی«  ــد کــه پیــش از او از »جــای اصلــی« خویــش برداشــته شــده و وی آن را ب می گوی
خویــش بازنهــاده اســت. وی در کتیبــه بیســتون اظهــار می کنــد کــه پــس از ســرکوبی شــورش گئومات 
مــغ، پادشــاهی، ســپاه و خانــدان ســلطنتی را بــه جــای اصلــی خــود برگردانــد. در کتیبــه نقــش رســتم 
می گویــد کــه چــون نخســت بــر تخــت نشســت، زمیــن در آشــوب بــود امــا او آن را بــر »جــای خویش« 
نهــاد. همــو در کتیبــه شــوش می گویــد پــس از برقــراری نظــم در شاهنشــاهی هــر کــس »در جــای 
خویــش« بــود. تأکیــد داریــوش بــر »هــر چیــز در جــای خــودش« حاکــی از بینشــی اســت کــه هســتی 
ــد و هــم  ــت کن ــد کــه هــم آن را رعای ــر انســان واجــب می کن ــد و ب را مجموعــه ای از جای هــا می دان
هــر چیــز اگــر از جــای خــود خــارج شــده بــه جــای آن بازگردانــد تــا تعــادل و پایــداری محقــق شــود. 
در مقابــل اصــِل متضــادی بــه نــام »دروگ« در اوســتا، »دروج« در فارســی میانــه و »دروغ« در فارســی 
جدیــد وجــود دارد. دروغ امــروز در معنــی ناراســتی بــه کار مــی رود ولــی دامنــه معنایــی ایــن واژه نیز در 
گذشــته گســترده تر بــوده اســت. دروغ آن نیرویــی اســت کــه مخــل انتظــام هســتی و بیشــتر بــه معنای 
ــد می خواهــد  ــوش در کتیبــه تخت جمشــید از خداون ــا آرامــی می شــود. پــس وقتــی داری آشــوب و ن
کــه ســرزمینش را از دشــمن و خشکســالی و دروغ محافظــت کنــد، منظــورش از »دروغ« در واقــع بــر 
»جــای اصلــی خــود قــرار نداشــتن« چیزهاســت کــه باعــث بــر هــم خــوردن تعــادِل پایــدار ســرزمین و 

در نهایــت منجــر بــه نابــودی آن می شــود.
مبتنــی بــر اهمیــت اشــه، متوجــه می شــویم کــه انســان پیــش از هــر تصرفــی در عالــم و بــرای اینکــه 
دخــل و تصرفــش در هســتی پیــرو اشــه باشــد و نــه دروغ، بایــد نخســت »جــای« هــر چیز را تشــخیص 
دهــد و آنــگاه هــر چیــز را بــه جــای خــود برگردانــد. بیــراه نیســت اگــر بگوییم عــدل در بینش اســالمی 
ــه جــای خــود«  ــز ب ــه اشــه اســت. »عــدل« را در معنــی »هــر چی ــاور کهــن ب ــن ب ــداوم همی ــز ت نی
می شناســیم. بــه همــان ترتیــب کــه ظلــم کــه در مقابــل عــدل قــرار می گیــرد، و منظــور از آن گــم 
کــردن جــای چیز هاســت. درســت مثــل ظلمــت یــا تاریکــی کــه در مقابــل نــور قــرار می گیــرد. بــه 

اعتبــاری تقابــل اشــه و دروغ متــرادف اســت بــا تقابــل عــدل و ظلــم یــا نــور و ظلمــت.
ــادر  ــا متب ــه ذهن ه ــادی ب ــی و اقتص ــت اجتماع ــزی ورای عدال ــم چی ــدل و ظل ــروز از ع ــد ام هرچن
نمی شــود امــا در تفکــر ایران شــهری، فراتــر از ایــن، عــدل یعنــی تصــرف در عالــم امــری دل بخواهــی 
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ــن انتظــام را  ــد اول ای ــی از پیــش موجودســت. انســان بای ــه انتظام ــاور ب ــر ب ــی ب نیســت بلکــه مبتن
بشناســد و ســپس هنــگام تنظیــم امــورات شــخصی و معیشــت منــزل و سیاســت عمومــی و اجتماعــی 

ــش رود.  ــتای آن پی ــی در راس و بین الملل
بنابــر اندیشــه ایران شــهری اگــر مــا در راســتای انتظــام هســتی پیــش نرویــم، در تاریکی ره می ســپاریم، 
ظلــم می کنیــم و بــر دروغ مظهریــت می یابیــم. مبتنــی بــر همیــن بــاور، نیــاکان مــا تــا قبــل از ســلطه 
مدرنیــزم ســرزمین ایــران را بهتریــن ســرزمین ها و ســره عالــم، اقلیــم میانــه و معتــدل برمی شــمردند. 

زیــرا اشــه در آن برقــرار بــود.
امــروزه خیلــی از هموطنــان مــا، در هــر قشــر و طبقــه ای، چنیــن عقیــده ندارنــد و گذشــتگان خــود را 
بــه دلیــل داشــتن چنیــن رأیــی مؤاخــذه می کننــد. بــه همیــن دلیــل یکــی از اشــتغاالت ذهنــی عمــده 
ایــن دوران گرفتــن غلط هــای ســرزمین و مــردم ایــران شــده اســت. بــه نظــر مــا بی معنــی اســت کــه 
ابرهــا بــر زاگــرس ببارنــد و مثــالً منطقــه چهارمحــال و بختیــاری را پــر آب کننــد، در حالــی کــه آنجــا 
زمیــن قابــل کشــت نداشــته باشــد و گیاهــان محــدودی در ارتفاعــات آن رشــد  کننــد. پــس در تــالش 
هســتیم کــه منابــع آب را بــا تونــل کوهرنــگ و لولــه کشــی بــه اراضــی پاییــن دســت منتقــل کنیــم تــا 
ایــن اشــتباهات طبیعــی را برطــرف ســازیم. یــا قــرار داشــتن صحراهــای عظیــم در مرکــز فالت ایــران را 
غلــط می دانیــم و قصــد داریــم بــا انتقــال آب دریــای مازنــدران و خلیــج فــارس آن را تبدیــل بــه دریاچه 
کنیــم. بیشــتر پروژه هــای عمرانــی کــه در شــش دهــه اخیــر تحــت عنــوان توســعه اجــرا شــده اند، بــر 
ایــن شــهادت می دهنــد کــه مــا هیــچ چیــز را در ایــن ســرزمین بــه جــا نمی آوردیــم و آیینــه همــت 
مــا آن شــده کــه خودمــان بــه شــکل مصنوعــی نظــم جدیــدی پدیــد آوریــم تــا از آنکــه همــه چیز ســر 

جــای خــود قــرار گرفتــه، آســوده خاطــر باشــیم.
سه محور موثر بر ویژگی های فرهنگی ایرانی

بــاور ایران شــهری آن اســت کــه آبــاد کــردن ســرزمین موکــول اســت بــه عــدل و عمــارت. ایــن مســئله 
بــه کــرات در متــون و نوشــته های بــه جــا مانــده فارســی مشــاهده می شــود. امــا عمــارت کــردن در 
ســرزمینی مثــل ســرزمین ایــران بــه چــه معناســت؟ جــز این اســت کــه مبتنی بــر کیفیت طبیعــی آن 
و جایگاهــش در انتظامــات کالن تــر دســت بــه کار شــویم؟ امــا ایــن کیفیــت و جایــگاه چگونــه اســت؟ 
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همیــن فشــارها بخــش قابــل توجهــی از منابــع زیســتی بــه ســطح زمیــن نزدیــک شــده اند؛ از جملــه 
ســفره های آب زیرزمینــی یــا معــادن آلــی و کانــی. زلزله هــای فــراوان یــا رانش هــای گســترده از یــک 
طــرف باعــث ویرانــی می شــوند امــا از طــرف دیگــر بســیاری از منابــع پنهــان را بــه دســترس نزدیــک 
ــه بــه  ــدازه بیابان هــا دور از دســترس هســتند و ن ــه ان ــه ب می ســازند. بدیــن ترتیــب منابــع زیســتی ن
انــدازه جلگه هــا در دســترس. بلکــه پشــت حجــاب نازکــی پنهاننــد کــه بشــر بــا حوصلــه و بصیــرت قادر 
بــه کشــف آنهاســت. موانــع هــم بــه همیــن ترتیــب هســتند. یعنــی زلزلــه و ســیل بــه دلیــل گســل ها و 
کوهســتان ها وجــود دارنــد امــا دائمــی نیســتند. بلکــه پشــت حجابــی از زمــان پنهــان شــده اند و گهــگاه 

ــان می ســازند. خــود را نمای
مهم تریــن هنــر ســاکنین ایــن ســرزمین در طــول تاریــخ آن بــوده کــه منابــع را بــه دســترس آورنــد؛ 
یعنــی از بالقــوه، بالفعــل ســازند. بــدون ایــن هنــر، ســرزمین مــا یــک ســرزمین غیر قابل زیســت اســت، 
و در نقــاط معــدودی امــکان زیســت وجــود دارد؛ مثــل حاشــیه برخــی رودخانه هــای دائــم یــا ســواحل 
دریــا. جالــب اســت بدانیــد کــه بســیاری از ســیاحان اروپایــی کــه بــه ایــران آمده انــد، در گزارشاتشــان 
ــا تعجــب بیــان کرده انــد کــه چطــور ایرانی هــا ایــن ســرزمین را  بــه صــورت مکــرر ایــن موضــوع را ب
بــرای ســکونت انتخــاب کردنــد. زیــرا بــا معیارهــای آن هــا ایــران جــای مناســبی بــرای زیســتن نیســت.

قنــات تــا دوره اشــکانی تکمیــل و شــایع نشــده بــود. بنابرایــن باســتان شناســان در حفاری هــای خــود 
اگــر جایــی آب بالفعــل در ســطح زمیــن )بــه صــورت چشــمه، رودخانــه و نهــر( وجــود نداشــته باشــد، 
ــزد فقــط در نقــاط  ــال در منطقــه ای مثــل ی ــرای مث ــد. ب ــار ماقبــل اشــکانی را ندارن ــع یافتــن آث توق
معــدودی مثــل مهرریــز و تفــت کــه چشــمه در ســطح زمیــن وجــود دارد آثــار دوره اشــکانی و ماقبــل 
اشــکانی می تــوان پیــدا کــرد، و در شــهر یــزد آثــاری از آن هــا وجــود نــدارد. زیــرا هنــوز توانمنــدی اینکه 

آب را از یــک منبــع زیســتی بالقــوه، بالفعــل کننــد، وجــود نداشــته اســت.
بنابرایــن هنــر مــا ایــن بــوده کــه بتوانیــم منبعیــت را از قــوه بــه فعــل درآوریــم. ایــن بینــش تــا جایــی 
پیــش رفتــه کــه مــا دیگــر پدیده هایــی مثــل ســیل و زلزلــه و طوفــان را هــم بــه مثابــه مانــع صــرف 
بــه جــا نیاورده ایــم. بلکــه مانعیــت را در درک کرده ایــم. در عیــن حــال کــه منبعیــت را نیــز در آن هــا 
ســراغ گرفته ایــم. بــرای مثــال در مطالعاتــی کــه در شــهر یــزد صــورت گرفتــه اســت خانه هایــی از دوران 
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ســلجوقی مشــاهده شــده اســت. در آن دوره بــاد کویــری گــرم و پــر گــرد و غبــار بــه عنــوان یــک مانــع 
زیســتی تلقــی می شــد. بــه همیــن دلیــل طراحــی حیــاط خانــه بــه نوعــی اســت کــه انــگار در برابــر 
بــاد موضــع گرفتــه اســت. از دوره ایلخانــی، رفتــه رفتــه جبهــه رو بــه بــاد شــروع بــه ارتفــاع گرفتــن 
می کنــد. از دوره تیمــوری نخســتین نمونه هــای بادگیــر را می تــوان مشــاهده کــرد، و فــن بادگیرســازی 
در دوره  صفــوی بــه اوج خــود می رســد. یعنــی بــه مــرور حجــاب مانعیــت بــاد کنــار زده شــد، و از گوهــر 

منبعیــت آن بهــره بردنــد. 
البتــه رســیدن بــه ایــن نــگاه شــروطی دارد. یکــی از آنهــا ایــن اســت که شــما فقــط زمانــی می توانید آن 
گوهــر را بــه جــا آوریــد کــه بــا محیــط انــس داشــته باشــید. از طریــق انــس و الفــت شــما می توانســتید 
بــه محضــر محیــط مشــرف شــوید تــا آن را بــه جــا آوریــد. ایــن رویکــرد تفــاوت زیــادی بــا قلمــروی 
فرهنگــی دیگــر می کنــد کــه بــه جــا آوردن و شــناخت پیــدا کــردن مثــالً موکــول اســت بــه ســلطه 

پیــدا کــردن بــر موضــوع.
ایــن وضعیــت خــاص طبیعــی بــه صــورت تاریخــی موجــب قــوام یافتــن خصوصیتــی فرهنگــی در نهاد 
ــه پــس و  ــا هــر پدیــده ای تــالش می کنــد ب ایرانــی شــده اســت. ایــن خصوصیــت کــه در مواجهــه ب
پشــت آن نفــوذ کنــد و در پــس حجاب هــای ظاهــری قــدرت تشــخیص گوهرهــای آن را داشــته باشــد. 
مــن نــام ایــن ویژگــی فرهنگــی را کیمیاگــری گذاشــته ام. زیــرا کیمیاگــر همــواره در پــی آن اســت کــه 
ــه  ــه فعــل تبدیــل کنــد. حتــی در رایج تریــن برداشــت از کیمیاگــری کــه تبدیــل مــس ب قوه هــا را ب
طالســت نیــز ایــن تمنــا خودنمایــی می کنــد. بنــا بــه بــاور کیمیاگــران گوهــر خلــوص و بی زوالــی طــال 
در بطــن همــه مــواد اســت و بــا اکســیر )کنــار زدن پرده هــا( می تــوان هــر مــاده پســتی مثــل مــس را 

اعتــالء بخشــید تــا حقیقــت آن آشــکار شــود. 
این کــه یکــی از مهــم تریــن تولیــدات ســرزمین ایــران شــعر و شــاعر اســت، ایــن بــه اعتبــار کیمیاگــر 
بــودن ایرانــی اســت. ایــن شــعر و شــاعری را فقــط محــدود بــه ادبیــات و ســرایش کالم مــوزون نبینیــد. 
مــا حتــی زمانی کــه پــل هــم می ســاختیم، شــعر پــل را می ســرودیم؛ مثــل پــل خواجــو. حمــام کــه 
ــا مســجد  ــی خــان. شــعر مســجد ب ــام گنجعل ــل حم ــام را می ســرودیم؛ مث می ســاختیم، شــعر حم
شــیخ لطف اهلل ســروده شــده، شــعر خانــه بــا خانــه عباســیان و غیــره، ایــن یعنــی فتــح کــردن قلــه ای 
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کــه دیگــر یــک قلــه مــادی نیســت، قلــه خیــال موضــوع اســت. پــس یکــی از آن ســه محــور، مولفــه 
ــود.  ــری ب کیمیا گ

جهانی بودن
محــور دیگــری کــه مــا در ســرزمینمان بــا آن مواجــه هســتیم، موقعیتــی اســت کــه ایــران بــه لحــاظ 
جغرافیایــی در جهــان متمــدن داشــته اســت. فــرض کنیــد دریــای مازنــدران را ادامــه دهیــم تــا بــه 
خلیــج فــارس متصــل شــود. چــه اتفاقــی در جهــان مــی افتــد؟ زیســت شناســان مــی گوینــد بعیــد 
بــود فیــل و طوطــی از آفریقــا بــه هندوســتان برســند. بعیــد بــود کــه بســیاری از گیاهــان را بتــوان در 
شــرق عالــم پیــدا کــرد. یعنــی فاصلــه طبیعــی شــرق و غــرب عالــم ماننــد فاصلــه طبیعــی اســترالیا بــا 
بقیــه نقــاط مــی شــد. بــه دلیــل اینکــه موجــودات زنــده چنیــن پهنــه  آبــی وســیعی را نمی توانســتند 

بــه راحتــی عبــور کننــد. 
یعنــی انســان را هــم بــه راحتــی در شــرق عالــم نمی توانســتیم پیــدا کنیــم. زیــرا تــا 500 ســال پیــش 
امــکان عبــور از چنیــن پهنــه آبــی را نداشــتیم. ســابقه دریانــوردی طوالنــی اســت ولــی تــا 500 ســال 
پیــش خطــوط دریانــوردی اغلــب در نزدیــک ســواحل قــرار داشــت. اینکــه مــا بتوانیــم از یــک پهنــه 
بــزرگ آبــی مثــل اقیانــوس آرام و هنــد عبــور کنیــم فقــط از 500 ســال پیــش ممکــن شــده اســت. 

ممکــن اســت ایــن تصــور پیــش آیــد کــه می توانســتند از شــمال دریــای مازانــدران عبــور کننــد. در 
ــل وجــود  ــه دلی ــوس منجمــد شــمالی اول ب ــا اقیان ــدران ت ــای مازن 500 ســال پیــش در شــمال دری
ــکان  ــه، ام ــر دریاچ ــار پیش بینی ناپذی ــن رفت ــیر، و همچنی ــای سردس ــیع و جنگل ه ــای وس علفزاره
ســکونت و ایجــاد تأسیســات زیســتی مثــل روســتا و شــهر وجــود نداشــته اســت. بــه همیــن دلیــل 
کاوش هــای متعــدد شــوروی در سرتاســر پهنــه وســیع شــمال آســیا بــه کشــف شــواهد ســکونت منجــر 
نشــد. بنابرایــن موقعیــت ایــران، هماننــد یــک پــل ارتباطــی منحصربفــرد میــان شــرق و غــرب جهــان 

بــوده اســت.
ــه  ــت ب ــدود اس ــش مح ــود، جهان ــش می ش ــان پرس ــوم جه ــی از مفه ــف، وقت ــای مختل در فرهنگ ه
دامنــه ای کــه بــا آن در تعامــل اســت. زیــرا در اثــر ایــن تعامــل بــا آن آشــنا شــده اســت. مثــالً تــا قبــل 
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از قــرن 15 میــالدی در اروپــا، وقتــی می گفتنــد جهــان، مقصودشــان اطــراف دریــای مدیترانــه بــود. 
زیــرا اروپایی هــا بــه صــورت تاریخــی، تنهــا بــا اطــراف مدیترانــه تعامــل داشــتند. اصــاًل واژه مدیترانــه 
ــا  ــز دنی ــز مرک ــی نی ــان چین ــن در زب ــام ســرزمین چی ــی اســت. ن ــن میان ــای زمی ــه معن ــن ب در التی
ترجمــه می شــود. ایــن کار از روی تکلــف نیســت بلکــه بــه دلیــل محدودیــت تعامــل و کوچــک بــودن 
ــه  جهانشــان اســت. بعــد از قــرن پانزدهــم کــه اروپایی هــا از دنیــای کوچکشــان خــارج می شــوند و ب
ــد، خیلــی از اصطــالح کشــف اســتفاده می کننــد. ایــن واژه بــه  قــاره آمریــکا و آفریقــا و آســیا می رون
ــا مایاهــا زندگــی می کننــد کــه  ــی در ســرزمین چیــن ی عبارتــی بی معناســت. چراکــه وقتــی مردمان
کســی نمی توانــد آنهــا را کشــف کنــد. اســتنباط مــن ایــن اســت کــه چــون ایــن ســرزمین ها خــارج از 
جهــان اروپایــی بــود، عنــوان کشــف بــر آن گذاشــته اند. در واقــع بدیــن ترتیــب می گوینــد کــه جهــان 
مــا محــدود بــوده اســت. اصطالحاتــی مثــل مــاوراء بحــار یــا خاورمیانــه و امثــال این هــا همــه حکایــت 

از محدودیــت دامنــه  تعامــل و کوچــک بــودن جهانشــان دارد.
ــوده و  ــدازه کوچــک ب ــرن پانزدهــم چــه ان ــردم پیــش از ق ــرای م ــان ب ــرای آنکــه نشــان دهــم جه ب
ــر  ــان از نظ ــا آن زم ــم. ت ــی می زن ــم، مثال های ــو کن ــی بازگ ــالت بین الملل ــا را در تعام ــش ایرانی ه نق
چینی هــا غــرب چیــن کشــور خراســان بــوده اســت و اهــل اروپــا را کــه تــازه بــه چیــن می رســیدند 
خراســانی خطــاب می کردنــد. ایــن موضــوع دربــاره هندی هــا هــم مصــداق دارد. آنهــا تــا مدتــی کشــور 
ــن اشــیایی  ــای چی ــا انگلســتان را بخشــی از خراســان می دانســتند. حــال آنکــه در موزه ه فرانســه ی
نگهــداری می شــود کــه نشــان می دهــد جینی هــا از دوره اشــکانی بــه بعــد اشــیای رومــی مثــل دیبــا 

و می خریدنــد. را می شــناخته اند 
همیــن ترتیــب دربــاره اروپــا نیــز وجــود دارد. رومی هــا بــا وجــود آنکــه از محصــوالت چینــی یــا ادویــه هندی 
اســتفاده می کردنــد ولــی تصــور صحیحــی دربــاره آنســوی ایــران نداشــتند. زمانــی کــه مارکوپولــو در قــرن 
ســیزدهم میــالدی از ســفر دور و درازش بازمی گــردد و نــزد حاکــم ونیــز مــی رود و دربــاره ختــای گــزارش 
می دهــد مارکوپولــو را متهــم بــه دروغ زنــی می کننــد و بــه زنــدان می اندازنــد. یــک قــرن طــول می کشــد 
تــا اروپاییــان حرف هــای مارکوپولــو را بــاور کننــد. مــن حتــی کتابــی دیــدم دربــاره ایــن پرســش کــه آیــا 

مارکوپولــو اصــالً چیــن را دیــده یــا صرفــاً بــه تکــرار شــنیده هایش از تجــار ایرانــی بســنده کــرده اســت.
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امــا از ایــران و ســعدی بشــنوید کــه در ابتــدای قــرن ســیزدهم و حــدود یــک قــرن پیــش از مارکوپولــو 
ــد:  ــی می گوی در حکایت

بازرگانــی را شــنیدم کــه صــد و پنجــاه شــتر بــار داشــت و چهــل بنــده خدمتــکار. شــبی در جزیــره 
کیــش مــرا بــه حجــره خویــش در آورد همــه شــب نیارمیــد از ســخن های پریشــان گفتــن کــه فــالن 
انبــازم بــه ترکســتان و فــالن بضاعــت بــه هندوســتان اســت و ایــن قبالــه فــالن زمیــن اســت و فــالن 
چیــز را فــالن ضمیــن، گاه گفتــی خاطــر اســکندری دارم کــه هوایــی خــوش اســت بــاز گفتــی نــه کــه 
دریــای مغــرب مشــوش اســت. ســعدیا ســفری دیگــرم در پیــش اســت اگــر آن کــرده شــود بقیــت عمــر 
خویــش بــه گوشــه بنشــینم. گفتــم آن کــدام سفرســت؟ گفــت گوگــرد پارســی خواهــم بــردن بــه چین 
کــه شــنیدم قیمتــی عظیــم دارد و از آنجــا کاســه چینــی بــه روم آرم و دیبــای رومــی بــه هنــد و فــوالد 
هنــدی بــه حلــب و آبگینــه حلبــی بــه یمــن و بــرد یمانــی بــه پــارس و زان پــس تــرک تجــارت کنــم 

و بدکانــی بنشــینم .
سعدی نمی گوید بازرگان دروغ می گوید بلکه می گوید چقدر زیاده خواه است:

گفت چشم تنگ دنیادوست را            یا قناعت پر کند یا خاک گور
بــه همیــن ترتیــب ســفرنامه ابــن بطوطــه، ناصرخســرو، ســلیمان ســیرافی و... نیــز نشــان می دهنــد 
ــا اهــل حوزه هــای فرهنگــی دیگــر تمــاس مســتقیم داشــته اند.  ــر از قــرن 15 ب ایرانی هــا بســا پیش ت
امــروز در مباحــث مربــوط بــه روابــط بین المللــی از دو اصطــالح جهانــی شــدن و جهانــی ســازی زیــاد 
صحبــت می شــود. مــن می گویــم بــه اعتبــار موقعیــت تاریخــی جهانــی ایــران می توانیــم بگوییــم کــه 
ایرانی هــا جهانــی بوده انــد. یعنــی جهــان ایرانی هــا بــه انــدازه همــه جهــان متمــدن بــوده اســت. هــم 
در بنــدر زیتــون در شــرقی ترین نقطــه چیــن یــک معبــد مانــوی وجــود دارد کــه هنــوز فعــال اســت و 
هــم در معابــد مهــری و مانــوی اســپانیا کــه غربی تریــن نقطــه جهانســت، رد پــای ایرانیــان وجــود دارد. 

پــس یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایرانیــان جهانــی بــودن اســت.
ــدا  ــر پی ــی دیگ ــک ویژگ ــف ی ــای مختل ــا فرهنگ ه ــل ب ــان و تعام ــداری جه ــع میان ــه تب ــا ب ایرانی ه
کرده انــد کــه »رنــدی« اســت؛ یعنــی پــرده پــرده بــودن. انعــکاس ایــن موضــوع را در معمــاری مــا، در 
ــا اینکــه معمــاران مــا در دوره ی معاصــر  ــد. هنــوز هــم وجــود دارد. ب ــوان دی ــی می ت ــی و بیرون اندرون
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قصــد ندارنــد یــا بلــد نیســتند خانــه  را بــا الگــوی اندرونــی- بیرونــی طراحــی کننــد، و فکــر می کننــد 
ــم  ــری ه ــک 60 مت ــای کوچ ــی در آپارتمان ه ــد، حت ــن باش ــر زمی ــد 1000 مت ــاً بای ــرای آن حتم ب
ایرانی هــا اکنــون بــه صــورت اندرونــی- بیرونــی زندگــی می کننــد. در خانــه همــه مــا جایــی یــا وســائلی 
مخصــوص مهمــان اســت و جایــی مخصــوص اهــل خانــه. در صورتــی کــه مثــاًل در اروپــا و آمریــکای 
شــمالی خانه هایشــان فقــط اندرونــی اســت، و افــراد تنهــا بــه دو دلیــل می تواننــد وارد خانــه شــوند. یــا 
حکــم از دادگاه داشــته باشــند یــا دوســت بســیار صمیمــی صاحب خانــه باشــند. در غیــر ایــن صــورت 

ــدارد.  ــی ن ــان بیرون ــرا خانه ش ــد، زی ــرون می آی ــه بی ــرای مکالم ــه ب صاحب خان

مجمع الجزایر زیستی
ــی  ــت پراکندگ ــتیم، کیفی ــه هس ــا آن مواج ــرزمینمان ب ــا در س ــه م ــری ک ــای دیگ ــی از محوره یک
زیســتگاه ها اســت. معمــوالً ســه حالــت از کیفیــت پراکندگــِی زیســتگاه ها در جهــان وجــود دارد. نــوع 
اول پهنــه ای اســت؛ یعنــی یــک پهنــه ی وســیع کــه کالً قابــل زیســت اســت مثــل جلگه چیــن یــا اروپا. 
حالــت دوم نوارهــای زیســتی اســت در جاهایــی کــه رودخانه هــای بــزرگ وجــود دارد؛ مثــل حاشــیه 
ــد  ــی نقطــه ای دارن ــه زیســت گاه ها شــکل کانون های ــر زیســتی اســت ک ــل. ســوم مجمع الجزای رود نی
کــه مابیــن آن هــا امــکان زیســت وجــود نــدارد و راه همچــون نــخ تســبیحی ایــن دانه هــا را بــه یکدیگــر 

ــازد.  ــل می س متص
ایــن خصوصیــت طبیعــی چنــد اثــر دارد. یکــی اینکــه نقــاط قابــل زیســت بایــد در شــرایط ســخت یــا 
بحرانــی بــرای حفــظ بقــا، بتواننــد روی پــای خــود بایســتند. دوم بــرای اینکــه ظرفیــت زیســتی خــود 
ــادی پیــدا  ــن ارتباطــات و راه، اهمیــت زی ــکا می کننــد. بنابرای ــر راه و ارتباطــات ات را بیشــتر کننــد، ب
می کنــد؛ آنقــدر مهــم کــه خــودش تبدیــل بــه یــک منبــع مهــم زیســتی می شــود. طوریکــه بــه میــزان 

اهمیــت آن هــا شــهرها اهمیــت پیــدا می کنــد. 
مــا دو راه ارتباطــی اصلــی در ایــران داریــم: یکــی داالن جنــوب البــرز و دیگــری داالن شــرق زاگــرس که 
هــر دو میــان صحــرا و کوهســتان محــدود شــده اند. تمامــی شــهرهای مهــم کشــور مثــل ری یــا تهــران، 
تبریــز، اصفهــان، شــیراز، مشــهد و غیــره نیــز دقیقــا روی ایــن دو راه واقــع شــده اند. شــهرهای دیگــری 
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کــه در جبهــه شــمال البــرز یــا غــرب زاگــرس قــرار دارنــد بنــا بــه اتصالــی کــه بــا ایــن شــبکه دارنــد، 
اهمیــت پیــدا می کننــد. مثــالً کرمانشــاه چــون در مســیری اســت کــه یــک گــذرگاه طبیعــی درون 
زاگــرس اجــازه می دهــد کــه فــالت مرکــزی مــا بــه بین النهریــن متصــل شــود، اهمیــت یافتــه اســت. 
ایــن اهمیــت تــا جایــی اســت کــه گاه در نقاطــی شــهر ایجــاد شــده کــه بــه صــورت ظاهــری اســتعداد 

پدیــد آمــدن شــهر وجــود نداشــته اســت. 
یــک نمونــه امــروزی و جدیــد کــه در دهه هــای اخیــر اتفــاق افتــاده، کــرج اســت. بنــا بــه صــورت ظاهر، 
کــرج در جنــوب البــرز، جــزء معــدود جاهایــی اســت کــه یــک رودخانــه دائمــی نســبتا پــرآب دارد و 
دشــتی اســت کــه امــکان زراعــت در آن وجــود دارد. امــا چــرا کــرج تــا زمــان اهمیــت یافتــن جــاده 
چالــوس عبــارت بــود از یــک کاروانســرا و یــک دانشــکده و یــک میــدان. از دهــه 1340 کــه کنــار دریــا 
رفتــن از طریــق جــاده چالــوس اهمیــت پیــدا کــرد و تــردد در آن جــاده زیــاد شــد، کــرج نیــز شــروع 

وســعت یافــت.
ایــن مجمع الجزایــر زیســتی بــودن در فرهنــگ مــا بــه صــورت ویژگــی قائمیــت بــه ذات بــروز و ظهــور 
می یابــد. اســطوره ایــن ویژگــی آرش اســت؛ فــردی کــه مرزهــای ایــن ســرزمین را معلــوم می کنــد. مــا 
فکــر می کنیــم آرش افســانه و قصــه اســت امــا بســیاری از شــخصیت های تأثیرگــذار و سرنوشت ســاز در 
کشــور مــا، نمونــه ای از آرش بوده انــد. از فردوســی بگیریــد تــا مرحــوم دهخــدا کــه می دانســت تألیــف 
لغت نامــه بــرای زبــان فارســی بــه یــک تشــکیالت معظــم نیــاز دارد ولــی معطــل ســازمان و تشــکیالت 
نمی شــود. لغت نامــه را تدویــن می کنــد و از زمانــی کــه فــوت می کنــد تــا زمانــی کــه موسســه دهخــدا 
شــکل می گیــرد چیــز زیــادی نمی تواننــد بــه آن لغــت نامــه اضافــه کننــد. قائمیــت بــه ذات بــودن در 
مقیاس هــای مختلــف ظهــور می یابــد و فقــط محــدود بــه افــراد نیســت. در طــول تاریــخ در اهــل یــک 

روســتا، اهــل یــک شــهر و کل ســرزمین ایــران قائمیــت بــه ذات موضوعیــت داشــته اســت. 
یــک ویژگــی دیگــر، تمنــای ارتبــاط داشــتن و تعامــل داشــتن و بــا دیگــران رفــت و آمــد کــردن اســت. 
ــا می بایســت  ــر م ــت شــده اســت. از طــرف دیگ ــا تقوی ــی رواداری در م ــا ویژگ ــن تمن ــر ای ــی ب مبتن
ــن  ــرای همی ــل عرضــه باشــد. ب ــان قاب ــر از خودم ــای بزرگت ــه در مقیاس ه ــم ک ــی می یافتی موجودیت
ــد در مقیــاس جهانــی  ــرای عرضــه دارد کــه مــی توان ــی ب اســت کــه هــر شــهر ایرانــی یــک محصول



بازخوانی مفهوم ایران شهر 16

او را مطــرح کنــد؛ مثــاًل فــرش نائیــن، گالب قمصــر، زعفــران قائــن. بــه ایــن ترتیــب بــا تعاملــی کــه 
ــای زیســتی  ــت ه ــد و ظرفی ــر ایجــاد می شــود بســاط زیســت وســعت می یاب ــای بزرگت در مقیاس ه

ــد. ــدا می کن ــترش پی گس

پرسش و پاسخ

پرســش ۱- در مــورد راه هــای ایــران گفتیــد. همچنــان هــم ایــن اتفــاق دارد می افتــد. مثــال   
خوزســتان انــگار جــزء جهــان یــزد نیســت. مــا نســبت بــه کرمــان، نســبت بــه تهــران و اصفهــان و ... 
جهــت گیــری و توجــه داریــم. امــا تقریبــاً ارتباطمــان بــا خوزســتان قطــع اســت. یــا فــرض کنیــد بیــن 
ــن جــاده و در قســمت  ــرب ای ــان، در حقیقــت غ ــا کرم ــم شــروع می شــود ت ــه از ق رشــته کوهــی ک
شــرقش اصفهــان و عــرب کــوه و ســیرجان و جیرفــت و چابهــار را داریــم. این هــا هیــچ ارتباطــی بــا هــم 
ندارنــد. یعنــی راه این هــا را بــه هــم متصــل نمی کنــد. بــه نظــر می رســد بخشــی از توســعه نیافتگــی 
بخش هایــی از ایــران مربــوط اســت بــه ایــن عــدم ارتبــاط. آیــا در آینــده ایــران، ایجــاد ایــن ارتباط هــا 

درســت اســت، یــا اینکــه از همــان الگــوی قدیــم بایــد اســتفاده شــود.
پاسخ ۱- به هم پیوستگی راه و توسعه سرزمینی  

ســتون فقــرات و اســتخوان بنــدی اصلــی شــبکه  ارتباطــی کشــور، جنــوب البــرز و شــرق زاگــرس اســت 
ولــی ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه راه فقــط همیــن بــوده اســت. مــا شــاهد شــبکه ارتباطــی بســیار 
پیچیــده ای در کل ایــران هســتیم کــه براســاس آن می تــوان دوبــاره در مــورد ماهیت شــهرها تأمــل کرد. 
اصــاًل می تــوان براســاس راه آنهــا را طبقه بنــدی کــرد. مثــالً برخــی شــهرها مثــل دروازه هســتند. یعنــی 
نســبت بــه جهــان خــارج از قلمــرو ســرزمینی نقــش دروازه را ایفــا می کننــد؛ ماننــد بوشــهر کــه دروازه 
ایــران اســت رو بــه آفریقــا و هندوســتان و حتــی اروپــا. در طــول تاریــخ شــهرهایی مثل کیش، ســیراف، 
و هرمــز ایــن نقــش را ایفــا می کننــد. در اواخــر قاجــار و اوایــل پهلــوی بنــدر انزلــی ایــن نقــش را برعهده 
گرفــت. یــک روزگاری خــوی ایــن نقــش را در میانــه مســیرهای زمینــی داشــته اســت. یــا قصرشــیرین 
و ســرخس. پشــت ســر ایــن دروازه هــا شــهرهایی داشــته ایم کــه بارانــداز محســوب می شــدند. یعنــی 
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ــه  ــل می شــد ک ــدازی منتق ــه شــهرهای باران ــه می شــد ب ــا تخلی ــار در دروازه ه ــس از آنکــه کاال و ب پ
امن تــر بــود. مثــالً پشــت بــم کــه دروازه هندوســتان بــود، کرمــان را داریــم. پشــت بوشــهر شــیراز را 
ــز ایــن نقــش را ایفــا می کنــد. در گیــالن، رشــت ایــن نقــش را ایفــا می کنــد.  داریــم. از شــمال تبری
بعضــی شــهرها نقــش مرکــز تبــادالت را دارنــد. یعنــی همــه کاالهــا بــرای ارتبــاط بــا کل ســرزمین بــه 
آنجــا آورده می شــود. مثــل قزویــن کــه نســبت بــه رشــت و همــدان و ری و تبریــز همیــن موقعیــت 
ــام شــریان های ارتباطــی کل ســرزمین متصــل می شــدند.  ــه تم ــن ب ــی از قزوی را داشــته اســت. یعن
در راهــی کــه از بوشــهر و شــیراز یــا خوزســتان می آیــد اصفهــان ایــن نقــش را ایفــا می کنــد. در راه 

هندوســتان یــزد ایــن نقــش را ایفــا می کنــد. 
منظــور اینکــه کل ایــران یــک نــوع انــدام واره اســت کــه موقعیت هــا و مناســبات در نســبت بــا شــرایط 
ارتباطــی تعییــن می شــود. بــا ایــن معیــار هــر جایــی در ســرزمین بایــد جــای منحصربفــرد و خاصــی 
باشــد تــا بتوانــد نقــش خــود را درســت ایفــاء کنــد. یــک وصیت نامــه از شــاه شــجاعی کــه ممــدوح 
حافــظ بــوده، باقــی مانــده اســت کــه بــرای فرزندش نوشــته: و امــا بــم دروازه ایران اســت به هندوســتان. 
در میــان بــم و بردســیر و ســیرجان هــرگاه وضــع بــم خــوب بــود آن دو دیگــر نیــز حتــی اگــر خــراب 
باشــند، آبــاد می شــوند. امــا اگــر آن دو آبــاد بودنــد و بــم خــراب، بــدان کــه آن دو نیــز خــراب خواهنــد 
ــم  ــم ب ــی ســوال می کنی ــم. وقت ــگاه نمی کنی ــه موضــوع ن ــن طــور ب ــا در دوره معاصــر ای ــا م شــد. ام
کجاســت؟ در پاســخ بــه مــا می گوینــد شــهری اســت بــا 80هــزار نفــر جمعیــت و چنــد شــاخص کمــی 
دیگــر کــه احتمــاالً چنــد شــهر دیگــر کشــور نیــز همــان شــاخص ها را دارا هســتند. در صورتــی کــه 
مــا فقــط یــک بــم داریــم. نکتــه جالــب ایــن اســت کــه هرچنــد نــگاه مدیــران کشــور بــه بــم بســیار 
کمــی اســت و هیــچ خصوصیتــی منحصربفــردی را در آن نمی بینــد امــا قاچاقچیــان مــواد مخــدر تابــع 
تصویــری هســتند کــه شــاه شــجاع بــرای فرزنــدش ترســیم کــرده اســت. بــم دروازه ایــران شــده اســت، 

امــا بــرای مــواد مخــدر و از آنجاســت کــه بــه کل ســرزمین توزیــع می شــود. 

پرســش ۲ - از صحبت هــای شــما اســتفاده کردیــم و ایــن نکتــه را از خــود شــما یــاد گرفتیم   
کــه شــهرهای ایــران پیــش از دوران رویارویــی جدیــد دارای یــک مــدل توســعه از قبــل طراحــی شــده 
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بوده انــد کــه تــداوم داشــته اســت. یعنــی بــا وجــود آنکــه بــا تخریــب هــای ناشــی از زلزلــه و غــارت و 
عوامــل مختلفــی مواجــه می شــدند کــه باعــث ویرانــی می شــد ولــی مجــدداً بــا همــان الگــوی توســعه 
ســاخته می شــوند. پــس شــهرها دارای یــک مدلــی بودنــد برگرفتــه از معانــی و نکاتــی کــه شــما در 
ــه  ــع ب ــر راج ــم االن در دوره معاص ــم بگوی ــد. می خواه ــاره کردی ــه آن اش ــان ب ــه صحبت هایت مجموع
اندیشــه ایرانشــهر، بحــث بــر ســر یــک بازخوانــی اســت کــه مــا بتوانیــم ایــن مفاهیمــی کــه در اول 
مــدل توســعه در دوره هــای مختلــف تکــرار شــده و تــداوم پیــدا کــرده درک کنیــم. از طرفــی بــا ابعــاد 
پیچیده تــری هــم در وجــود شــهر و شهرنشــینی مواجــه هســتیم کــه الزمــه در دوره معاصــر بــودن، 
آن اســت کــه ایــن وجــود را در غالب هــای جدیدتــری تدویــن کنیــم. مدل هــای تدویــن شــده تحــت 
ــد. بلکــه یــک انقطــاع  عنــوان طرح هــای جامــع و تفضیلــی نتوانســته اند ایــن تــداوم را بوجــود بیاورن
بوجــود آورده انــد. ســوالی کــه اینجــا مطــرح می شــود، اگــر همــه موضوعاتــی کــه از شــما یــاد گرفتــم را 
بــه عنــوان پیــش فــرض بپذیریــم، چطــور مــی تــوان ایــن بازخوانــی را انجــام داد. بــه گونه ای که روشــن 
باشــند. چــون مــا مبانــی روشــنی بــرای ایــن بازخوانــی نداریــم. هــر کس از یــک وجهــی این موضــوع را 
انجــام می دهــد. راهنمایــی کنیــد کــه چگونــه بایــد ایــن بازخوانــی را بــه شــکل صحیــح انجــام دهیــم و 

بتوانیــم آن را مبنایــی بــرای زندگــی معاصــر قــرار دهیــم.
ــا یکــی از  ــزده روز پیــش جلســه ای ب ــتن. ده پان ــف داش ــدون تکل ــش ب ــخ ۲ ـ پرس پاس  
اســاتید دانشــگاه زوریــخ داشــتم. ایشــان عالقــه زیــادی داشــتند بــه اینکــه روی موضــوع قنــات کار کنــد 
و اســتنباطش ایــن بــود، کســانی کــه در ایــران قنــات حفــر می کردنــد، دانــش خــود را مثــل یــک رمــز 
نــگاه می داشــتند و بــه هــر کســی نمی گفتنــد و بــا مرگشــان نابــود می شــده اســت. خــود مــا هــم ایــن 
حــرف را زیــاد می زنیــم کــه اســتادکاران آهنگــر و معمــار و نجــار و غیــره رمــوز کارشــان را لــو نمی دادنــد. 
خدمــت ایشــان عــرض کــردم کــه اینطــور نیســت. مشــکل آنــان نبــودن گــوش شنواســت. اگــر شــنونده 
خــوب پیــدا کننــد همــه اســرار را فــاش می کننــد. شــنونده بایــد خصوصیاتی داشــته باشــد تا محرم اســرار 
شــود. یــک مثــال آن دربــاره نقــاط دورافتــاده اســت. تــا 60 ســال پیــش اگــر می گفتیــم یــک نقطــه دور 
افتــاده مثــال بــزن معمــوال قندهــار بــه ذهــن می آمــد و اگــر کســی بــرای ســفرش تــدارک زیــاد می دیــد 
می گفتنــد مگــر می خواهــی بــروی ســفر قندهــار. امــا تقریبــاً نســبت بــه هیــچ جــای دیگــری احســاس 
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دور افتادگــی نداشــتیم. در صورتــی کــه امــروز احتمــاالً در کل ایــران تنهــا ده شــهر مثــل اصفهــان و تبریــز 
دورافتــاده محســوب نمی شــوند و بقیــه شــهر ها و روســتاهای ایــران بــرای مــردم غیربومــی اش نقطــه دور 
افتــاده بــه شــمار می رونــد. دور افتادگــی یعنــی چــه؟ مطمئنــاً یــک امــر ذهنــی اســت و بــه بعــد مســافت 
ربــط زیــادی نــدارد؛ چنانکــه نیویــورک شــهر دور افتــاده ای بــه نظــر نمی رســد. ولــی باقرآبــاد کــه همیــن 
پشــت گــوش تهــران اســت یــک نقطــه دورافتــاده اســت. دور افتــاده یعنــی مــا آنجــا را نمی شناســیم و 
بــرای مــا در تاریکــی قــرار دارد. جالــب اســت کــه ایــن خلجــان ذهنــی بــه قــدری فراگیــر شــده کــه وقتــی 
در بهبهــان بــه یــک بهبهانــی می گوییــد کمــی دربــاره بهبهــان توضیــح دهیــد؟ طــرف بــا جمالتــی از این 
قبیــل صحبــت را آغــاز می کنــد کــه بهبهــان یــک شــهر دور افتــاده اســت در جنــوب ایــران... یعنــی خــود 
بهبهانی هــا هــم نســبت بــه کجایــی بهبهــان در تاریکــی و دورافتادگــی بســر می برنــد. تــا زمانــی کــه شــما 
دچــار ایــن وضعیــت باشــید آن موضــوع خــود را بــرای شــما آشــکار نمی کنــد. ایــن مشــکل شماســت واال 
ــا زمانــی  آن جــا فی النفســه کــه دور افتــاده نیســت. شــما هســتید کــه دچــار دور افتادگــی شــده اید. ت
کــه شــما در تکلــف دورافتادگــی بــه ســر بریــد هیــچ چیــز خــود را بــر شــما آشــکار نمی کنــد. ایــن یــک 
فرمــول پیچیــده نیســت. شــما بایــد بــه محضــر آنجا مشــرف شــوید. بــه محضر مشــرف شــدن آدابــی دارد. 
از جملــه اینکــه بایــد خضــوع و خشــوع داشــته باشــید. ایــن قــدر دور موضــوع بگردیــد تــا زبــان آن بــاز 
شــود و او ســّرش را بــه شــما بگویــد. آن وقــت شــما عاشــق آن می شــوید. بی جهــت نیســت کــه بــه نظــر 
یــک همدانــی اصیــل همــدان مرکــز عالــم اســت. چــون بــه نحــوی توانســته از لحــاظ حســی و معنــوی 
بــه همــدان بــودن همــدان تقــرب پیــدا کنــد و عاشــق آن شــود. ایــن انــس همــراه خــود الفــت  مــی آورد. 
مــا االن ســرزمینمان را دوســت نداریــم. ایــران از نظــر مــا یــک مختصــات جغرافیایــی اســت کــه گیرمــان 
آمــده. یــک تکــه کاغــذ ســیاه شــده اســت کــه دوســتش نداریــم. دلمــان می خواســت ســفید بــود تــا مــا 
هرچــه دلمــان می خواســت در آن بکشــیم. اوقاتمــان تلــخ اســت از ایــن کــه چــرا بــه ایــن شــکل اســت. 
بــرای همیــن نســبت بــه آن دچــار تکلفیــم و ایــن تکلــف را در نظام آموزشــی بازتولیــد و تشــدید می کنیم. 
مــا در آمــوزش شهرســازی و معمــاری بــا نقشــه بســیار ســر و کار داریــم. وقتــی نقشــه یــک ســاختمان را 
داریــم فکــر مــی کنیــم بــر چیســتی آن مســلط هســتیم. امــا نقشــه، تقلیل یافته تریــن بعــد ماهیــت یــک 
ســاختمان اســت. مــا ســاختمان را بــه نقشــه تقلیــل داده ایــم نــه تجریــد. در صورتی که گذشــتگان مــا این 
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کار را نمی کردنــد. آنهــا تجریــد می کردنــد تــا بتواننــد عصــاره مقصــود را بیــان کننــد. مثــالً یــزد دارالعبــاده 
اســت تجریــدی اســت از مفصلــی کــه همــه ابعــاد و جوانب یــزد بــودن یــزد را در خــود دارد. همــه مطلب را 
در یــک عبــارت منتقــل می ســازد ولــی آنــرا تقلیــل نمی دهــد. در صورتــی کــه مــا در نقشــه ها و برنامه هــا 
ــه ای کــه همــه لطــف و  ــه گون ــا شــاخصه های کمــی مثــل ســرانه و غیــره تقلیــل می دهیــم. ب یــزد را ب

صفــای موضــوع از دســت مــی رود.
لــرد کــرزن وقتــی در دوره ناصــری بــه شــیراز رفتــه، بــا خواهــش و تمنــا خواســته تــا آب رکن آبــاد را به 
او نشــان دهنــد. باالخــره او را بــر ســر آب رکن آبــاد بردنــد. او گفتــه بــود: همیــن؟ مــا وقتــی در غزلیــات 
ــاد می خواندیــم فکــر  کردیــم شــبیه رود نیــل اســت. حقیقتــاً اگــر چیســتی آب  حافــظ از آب رکن آب
رکن آبــاد را بفهمیــم اقــرار خواهیــم کــرد کــه از نیــل هــم عظیم تــر اســت. امــا اگــر نفهمیــم و فقــط 
وجــه مــادی آنــرا در نظــر بگیریــم، حتــی شــرم آور اســت کــه برایــش شــعر بســراییم. امــا حافــظ در 

برابــرش خضــوع و خشــوع کــرده کــه توانســته آنــرا چنیــن بــه وصــف درآورد.
اول بایــد خودمــان را درســت کنیــم و ایــن پــرده را ازجلــوی چشــمانمان کنــار بزنیــم تــا احســاس دور 
افتادگــی در وجــود مــا مرتفــع شــود. ســپس نــوع نســبت برقــرار کــردن مــا بــا شــهرها و ســرزمینمان 

قطعــاً تفــاوت خواهــد کــرد.

پرســش۳  - تمــام ایــن بحــث هــا راجــع بــه ایــران تاریخــی اســت. ســوال ایــن اســت کــه   
آیــا ایــن مســائل قابــل تعمیــم بــه ایــران معاصــر نیــز هســت یــا نــه؟ مــا از مشــروطه بــه ایــن طــرف 
درگیــر تاریــخ هســتیم. امــا حادثــه ای رخ داد کــه بــه نظــر می رســد تمــام ایــن راه حل هــا کــه مثــال 
ــم. 110 ســال اســت  ــه درمانده ای ــد. عمــالً هــم همین گون ــت خــود را از دســت داده ان ــد ظرفی می زنی
کــه درمانده ایــم. االن بایــد چــه کار بکنیــم؟ مــا همیشــه بــه تاریخمــان گریــز می زنیــم. همیــن جایــی 

کــه هســتیم را ببینیــم، نــه اینکــه خوشــحال باشــیم در گذشــته چــه اتفاقــی افتــاده اســت.
پاسخ3ـ  مدرن شدن یا معاصر شدن؛ واکنش یا کنش

اوالً کــه تاریخــی بــودن یــک فرهنــگ اتهــام نیســت. یــک ویژگــی اســت و بــه اعتبــار تاریخــی بودنــش 
واجــد ارزش اســت. ایــن اشــتباه اســت کــه مــا قــدرت فرهنــگ را آنقــدر دســت کــم بگیریــم کــه با یک 
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مشــروطه سرنوشــتش تغییــر داده شــود. مشــروطه اتفــاق بزرگیســت ولــی در مقابــل عظمــت فرهنــگ 
ایرانــی جرقــه کوچکــی اســت. مــا اتفاقاتــی بــه مراتــب عظیم تــر شــبیه بــه آن کــم نداشــته ایم؛ مثــل 

ورود اســالم بــه ایــران. 
پــس از جنگ هــای ایــران و روس، یکــی از اتفاقاتــی کــه در جامعــه نخبــه مــا افتــاد، تقــالی شــدید 
ــود. آقــای باســتانی پاریــزی می گفــت مــن حــدود 300 رســاله  ــرای درک دلیــل شکســت کشــور ب ب
در عمــرم دیــده ام بــا محوریــت ایــن ســوال کــه چــه شــد کــه ایــن چنیــن شــد؟ آدم هــای مختلــف از 
روحانــی و تاجــر تــا شــاهزاده و گــدا بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بــر خــود زحمــت نوشــتن و تکثیــر 
ــده  ــزرگ پیــش آم ــک پرســش ب ــی ی ــد. یعن ــی همــوار کرده ان ــکار عموم ــر اف ــرای تنوی ــی را ب جزوات
اســت. واکنش هــا نســبت بــه آن را می تــوان بــه ســه دســته طبقه بنــدی کــرد.  نخســت آنکــه منجــر 
بــه مشــروطه شــد بــه اســم تجــدد. خصوصیــات ایــن گونــه آن اســت کــه واکنشــی بــوده و نســبت بــه 
فرهنــگ خــود بــی اعتمــاد شــده و گمشــده اش را در غــرب جســت و جــو می کنــد. همزمــان بــا آن یک 
گونــه رفتــار واکنشــی دیگــر هــم شــکل می گیــرد کــه قشــر متجــدد، اســم آنــرا ســنت گرا گذاشــت. در 
صورتــی کــه بــه نظــرم تعبیــر غلطــی اســت. بــه هــر حــال ســنت گرایی یــک واکنــش مضاعــف نســبت 
بــه غــرب بــود از طریــق واکنــش نســبت بــه تجــدد. آن هــم بــه فرهنــگ خــود بی اعتمــاد اســت امــا 

گمشــده خــود را در صــدر اســالم جســت و جــو می کنــد. 
ایــن دو بــا هــم خیلــی نــزاع و درگیــری دارنــد ولــی کمتــر کســی بــه فصــل مشترکشــان توجــه دارد. 
اینکــه هــردو غیرکنش گــر هســتند و هیــچ خالقیــت و ابتــکار عملــی از خــود ندارنــد. اینکــه تجربــه 
تاریخــی زیســت در سرزمینشــان یــا فرهنــگ خــود را مزاحــم کار خــود می پندارنــد و تــالش آن هــا بــر 
ایــن اســتوار اســت کــه آن را بــه نحــوی کنــار بزننــد. نمونــه جالــب آن نــوروز اســت؛ قبــل از انقــالب 
کوشــش بــر آن بــود کــه از نــوروز دین زدایــی کننــد. می گفتنــد چــه معنــی دارد دعــای تحویــل ســال 
نــوروز کــه مربــوط قبــل از اســالم اســت، عربــی باشــد یــا بــر ســر ســفره هفــت ســین قــرآن بگذاریــد. 
ــه  ــم دور و ب ــوروز را بیاندازی ــد ن ــد. می گفتن ــی کنن ــن فرهنگ زدای ــد از انقــالب می خواســتند از دی بع

جــای آن عیــد قدیــر را جشــن بگیریــم. 
ایــن دو دســته فرهنــگ ایرانــی را یــک امــر منجمــد و مربــوط بــه گذشــته معرفــی می کننــد. تکلیــف 
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گــروه اول کــه روشــن اســت. امــا مــن مخصوصــاً بــا گــروه دوم خیلــی کلنجــار رفتــه ام. آنهــا قبــول دارند 
کــه مســجد شــیخ لطــف اهلل زیباســت ولــی مشکلشــان آن اســت کــه در ســنت رســول خــدا یــک بدعت 
اســت زیــرا در زمــان آن حضــرت مســجد صــورت دیگــری داشــته اســت. مــن هــم در پاســخ بــه آنهــا به 
شــوخی می گویــم کــه پــس ایــن همــه کتــب فقهــی و کالم و غیــره هــم کــه در زمــان حضــرت رســول 
نوشــته نشــده بــود اگــر بخواهیــم آنگونــه بررســی کنیــم کــه بایــد حــذف شــوند و آنــگاه چیــزی باقــی 
ــه شــکل فعلــی کنــار هــم قــرار  ــد کــه آن هــم هنــوز آیاتــش ب ــد. تنهــا یــک کالم اهلل می مان نمی مان

نگرفتــه بــود. تــازه آن را هــم در دوره عثمــان، مکتــوب و جمــع آوری کردنــد. 
بــه مــوازات ایــن دو یــک گونــه فکــری ســوم هــم وجــود دارد کــه هرچنــد در میــان نخبــگان از تعــدد 
برخــوردار نیســت، امــا بطــن جامعــه عمدتــاً بــدان ســلوک عمــل کــرده اســت. ویژگی هــای اصلــی آن 
کنش گــر بــودن، اعتمــاد بــه فرهنــگ ایرانــی داشــتن، و تــالش بــرای معاصــر کــردن مظاهــر آن اســت. 
ــد.  ــر اداره امــور کشــور را در دســت گرفته ان ــرار داشــته اند و کمت ــن گــروه ســوم اغلــب در ســایه ق ای
مثــل دهخــدا و لغت نامــه  گران ســنگش یــا پیرنیــا در عالــم موســیقی بــا برنامــه گل هــا. آنهــا محصولــی 
ــه  ــه بدن ــالً ب ــاً ریشــه های آن کام ــو و معاصــر اســت ثانی ــه اوالً ن ــد ک ــی زده ان ــد و حرف ــد کرده ان تولی
تاریخــی خــود پیونــد خــورده اســت. میــرزا حبیــب اصفهانــی کــه کتــاب حاجــی بابــای اصفهانــی را 
ترجمــه کــرده اســت بــه همیــن ترتیــب. البتــه منظــورم محتــوای کتــاب نیســت کــه مــن هــم خــودم 
ــازه ای در ترجمــه  ــگار دارد بنــای ت ــا آن مشــکل دارم. منظــورم شــکل ترجمــه اســت. ان ــه شــدت ب ب
بنیــاد می گــذارد. اینهــا همــه قصــد نــو شــدن داشــتند. می خواســتند حــرف نــو بزننــد، کار تــازه انجــام 
بدهنــد، معاصــر باشــند و پاســخ نیازهــای معاصــر را بدهنــد ولــی در عیــن حــال اســاس را بــر اعتمــاد به 
فرهنــگ ایرانــی گذاشــته بودنــد و وظیفــه خــود می دانســتند مظاهــر آن را نــو بــه نــو کننــد؛ و موفــق 
هــم بودنــد. امــا زحمــات آنهــا اشــاعه پیــدا نکــرد. چــون میــدان در اختیارشــان نبــود. میــدان عمدتــاً در 
اختیــار همــان دو گــروه واکنشــی بــود. بــرای همیــن در ترجمــه، مســیر میــرزا حبیــب اصفهانــی دنبال 
نشــد. در ژورنالیســم زبــان دهخــدا ادامــه پیــدا کــرد؟ پــس بحــث ایــن اســت کــه وقتــی صحبــت از 

ــم.  ــه ازای آن را هــم داری ــاً مــا ب اندیشــه ایران شــهری می کنیــم اتفاق
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پرســش ۴ - شــما اشــاره می کنیــد بــه برخوردهــای واکنشــی. آیــا غیــر از ایــن اســت کــه   
راه انــدازی نشســت های ایــران شــهر یــک واکنــش اســت؟ مــن شــخصا فکــر مــی کنــم در تحلیل هــا 
ــذف  ــر ح ــخ معاص ــود تاری ــازی وارد می ش ــاری و شهرس ــه معم ــوزه اندیش ــه در ح ــیرهایی ک و تفس
ــرای اینکــه بــه هــدف مدنظــر دکتــر ایــزدی و ایــن نشست هاســت برســیم، اتفاقــاً  می شــود. شــاید ب
شــاید بایــد نقطــه شــروع را همــان مشــروطه بگذاریــم کــه آقــای مهنــدس هاشــمی گفتنــد. شــاید 
بتوانیــم مولفه هایــی کــه شــما اشــاره کردیــد را در ایــن دوره پــی بگیریــم. اگــر بپذیریــم وارد دوره تجدد 
شــده ایم و اگــر تجــدد را بــه عنــوان بخشــی از هویــت شــهری مثــل تهــران و اصفهــان بپذیریــم، اساســاً 
اصفهــان هیــچ ربطــی بــا گذشــته خــودش نــدارد. یــک مرکــز شــهری دارد کــه مرتــب در حــال تغییــر 

اســت. یــک جریــان و نهضــت پاســاژ ســازی بــه راه افتــاده اســت.
)مهنــدس بهشــتی: تجــدد کــه مــی گوییــم منظــور جریــان واکنشــی اســت کــه اعتمــاد بــه فرهنــگ 

خــودش نــدارد گمشــده خــود را در غــرب جســت و جــو مــی کنــد و ایــن خصوصیــات را دارد.(
آیــا خانــه وارتــان بــه عنــوان نمونــه مثبــت اســت یــا نمونــه منفــی اســت؟ و ایــن واقعیــت را بپذیریــم 

کــه مــا بــا تاریــخ معاصرمــان قهــر کرده ایــم.
ــخ مــا  ــم تاری ــا آن قهــر کرده ای ــا ب ــخ - چیــزی کــه مــا واقًع ــی تاری ــخ ۴ ـ فراموش پاس  
اســت. نــه تنهــا تاریــخ معاصــر و بخــش زنــده تاریــخ کــه دچــارش هســتیم. عــرض مــن ایــن اســت 
کــه اوالً مــن تجــدد را همــان می دانــم کــه گفتــم. گــروه ســوم یــک گــروه منــزوی اســت. یــک گــروه 
در ســایه اســت. تعــداد ســربازانش بســیار کــم اســت. ایــن البتــه راجــع بــه نخبــگان ایــن جریــان اســت. 
امــا بدنــه جامعــه پیــرو ایــن جریــان اســت و همچنــان در قیــد حیــات اســت. منتهــی چــون از همراهی 
نخبــگان برخــوردار نیســت ســامان ظاهــری نــدارد و کنــد پیــش مــی رود. مثــاًل مــا امــروز بــا پدیــده ای 
مثــل مهاجــرت ایرانیــان بــه خــارج از کشــور مواجهیــم. معمــوال توجــه نداریــم کــه آیــا ایــن پدیــده 
جنبــه تاریخــی دارد یــا مرتبــه نخســتی اســت کــه اتفــاق می افتــد. همــه مــا آشــنایانی میــان همیــن 
مهاجریــن داریــم. وقتــی بــا آن هــا دربــاره انگیزه هــای مهاجرتشــان صحبــت می کنیــم، هرکــدام دالیــل 
ــه یــک جمع بنــدی رســید و یــک فصــل مشــترک  ــوان ب ــد و نمی ت و سرنوشــت خــاص خــود را دارن
روشــن بــرای همــه آن هــا یافــت. حــاال مــن می خواهــم بــه ایــن موضــوع از دیــد تاریخــی نــگاه کنــم. 
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ــدان  ــه کرده ایــم. مثــالً خان ــه همیــن در طــول تاریــخ خــود تجرب مــا چنــد مــوج مهاجــرت شــبیه ب
پادشــاهی ساســانی و دیگــر خاندان هــای وابســته پــس از شکســت از اعــراب دچــار تحقیــر می شــوند. 
آنهــا را بــا اصطالحاتــی مثــل عجــم، یعنــی گنــک، می خواهنــد بــه حاشــیه براننــد. از طبقــه دهقانــان 
بــه پاییــن ســاختار جامعــه حفــظ شــد ولــی باالتــر از آن طــرد شــدند. این هــا عمدتــاً اشــراف و رجــال 
کشــور بودنــد و نمی خواســتند از متــن بــه حاشــیه برونــد. بــه همیــن دلیــل بخشــی از جمعیــت ایــران 
شــروع بــه مهاجــرت می کنــد. در آن زمــان مهم تریــن جــای جهــان از نظــر ایرانیــان چیــن بــوده اســت. 
بــرای همیــن بــه چیــن مهاجــرت می کننــد. حتــی شــاهزادگان ساســانی در غــرب چیــن تــا 160 ســال 
حکومــت در تبعیــد تشــکیل داده انــد. و این هــا از طریــق چیــن تــا کــره و ژاپــن رفته انــد. یــک منظومــه 
مفصــل بــه نــام کوش نامــه وجــود دارد کــه توصیــه می کنــم آنــرا بخوانیــد. کوش نامــه بدیــل شــاهنامه 
اســت کــه از جایــی بــه بعــد بــه سرگذشــت و احــوال ایــن مهاجریــن می پــردازد و از آنجــا کــه در قــرون 
اولیــه اســالمی تدویــن شــده داســتان پــس از فریــدون آن بــا شــاهنامه متفــاوت اســت. وقتــی که نســل 
اول آن هــا را دنبــال می کنیــم می بینیــم کــه اوقاتشــان از شــرایط ســرزمین مــادری تلــخ اســت و حاضــر 
هــم نیســتند در ســرزمین بیگانــه بســاط زندگــی را پهــن کننــد. مــدام می گوینــد 3 مــاه دیگــر درســت 
ــه  ــد. نســل دوم آنهــا کم کــم شــروع می کنــد ب ــد برگردن ــا دارن ــد. تمن می شــود، 6 مــاه دیگــر می رون
پهــن کــردن بســاطش. از نســل ســوم در ســرزمین میزبــان موقعیت هــای پرمنزلــت اجتماعــی را کســب 
می کننــد و بــه مقاماتــی از قبیــل وزیــر و ســردار و قاضی القضــات می شــوند. آنهــا بــا آنکــه در کشــور 

میزبــان کلونــی تشــکیل نداده انــد امــا جامعــه شــناخته شــده و محترمــی هســتند. 
تــا دوره  ســلجوقی بدنــه جامعــه ایرانــی تحــت فشــار مســلمان شــدن قــرار نداشــت.پیروان ادیــان دیگــر 
می توانســتند بــا پرداخــت جزیــه بــه همزیســتی بــا مســلمانان بپردازنــد. جامعــه مســلمان عمدتــاً در 
رده هــای بــاالی هــرم منزلتــی قــرار داشــتند. حتــی حکومــت امــوی و عباســی ترجیــح می دادنــد کمتــر 
مــردم بــه اســالم مشــرف شــوند زیــرا درآمــد آنهــا از جزیــه بیشــتر از زکات بــود. بــرای همیــن هــم 
هســت کــه عمدتــاً گرایش هــای  مردمــی بــه اســالم در آن دوران بــا قرائــت رســمی حاکمیــت تفــاوت 
ــد، مســلمان شــدند،  ــرار گرفتن ــان تحــت فشــار ق ــه ایرانی ــا از دوره ســلجوقی ک ــد. ام ــادی می کن زی
اصطالحاتــی مثــل گبــر و آتــش پرســت، بــرای تحقیــر و بــه حاشــیه رانــدن کســانی کــه زیــر بــار 



بازخوانی مفهوم ایران شهر 26

نمــی رفتنــد ابــداع شــد. بــاز جمعیــت زیــادی اقــدام بــه مهاجــرت کردنــد. در قــرون چهــارم و پنجــم 
هجــری ایــن بــار از نظــر ایرانیــان مهمتریــن جــای جهــان هندوســتان بــود. بــاز آن هــا در هندوســتان 

همــان سرگذشــت را پیــدا کردنــد. 
ســومین مــوج مهاجــرت در دوره صفویــه رخ داد. در ایــن دوره ملــت تحــت فشــار قــرار گرفتنــد کــه 
شــیعه امامیــه شــوند. بــاز هــم تعــدادی خشــنود نبــوده و تــن بــه مهاجــرت دادنــد و ایــران را بــه ســمت 
هندوســتان کــه آن زمــان امن تریــن و مرفه تریــن جــا بــود، تــرک کردنــد. دقیقــا همــان ســیر اتفــاق 
ــد، و نســل ســوم  ــخ اســت. نســل دوم کم کــم بســاط را پهــن می کن ــش تل ــد؛ نســل اول اوقات می افت

ــد.  ــی می یاب ــازمان های اجتماع ــی و س ــتگاه های حکومت ــته ای در دس ــای برجس موقعیت ه
ســرانجام می رســیم بــه دوره آخــر کــه بــا عناوینــی مثــل طاغوتــی و ضدانقــالب بســیاری دفــع شــدند. 
ــود کــه دیگــر نمی توانیــم نفــس بکشــیم؛ یعنــی دیگــر تحمــل  یــک عــده هــم استداللشــان ایــن ب
حاشیه نشــینی نداریــم. مــوج بعــدی شــروع بــه مهاجــرت کــرد. اینبــار مهمتریــن جــای جهــان، اروپــای 
غربــی و امریــکای شــمالی بــود، و در بیــن همــان هــم بــه دنبــال بهتریــن جاهــا بودنــد.  بــاز همــان 
ســیر قبلــی کــه از نســل دوم کــم کــم بســاط را پهــن می کننــد، از نســل ســوم مــدارج مهــم را طــی 
ــر و شــهردار می شــوند.  ــی می شــود، وزی ــد: رئیــس حــزب می شــوند، صاحــب منســبت دولت می کنن
خــب مگــر فقــط از ایــران مهاجــر رفتــه اســت. آیــا جامعــه ایرانــی خبــر دارد کــه منطبــق بــا همــان 

الگویــی رفتــار می کنــد کــه از 1400 ســال پیــش انجــام مــی داده اســت. 
مــن می گویــم بــا نادیــده گرفتــن تاریــخ چــه چیــز بــه دســت می آوریــم؟ مــی خواهیــم بگوییــم کــه 
مثــال درخــت گــردوی 500 ســال پیــش درخــت گــردو نبــوده اســت. یعنــی اگــر بگوییــم گــردو بــوده 
ــی  ــات چیزهــای خیل ــن خصوصیــت را دارد. فرهنــگ گاهــی اوق دچــار تحجــر شــده ایم؟ فرهنــگ ای
ــان  ــر وجودت ــدون اینکــه متوجــه باشــید، در ناخــود آگاهتــان ب کهنســال را همــراه خــود مــی آورد. ب
ــود کــه گفتــم مشــروطه در مقابــل فرهنــگ ایرانــی اتفــاق مهمــی  ــرای ایــن ب حمکرانــی می کنــد. ب
نیســت. البتــه مــا دچــار دل آشــوبه هســتیم. ولــی مــن موافــق نیســتم کــه مــردم بــا گسســت فرهنگــی 
و انقطــاع فرهنگــی مواجــه شــده اند. ممکــن اســت دچــار پژمردگــی فرهنگــی شــویم و فــروغ فرهنــگ 
ــی  ــری و بین النهرین ــی و مص ــگ یونان ــل فرهن ــوز مث ــده ایم. هن ــرگ نش ــار م ــا دچ ــد، ام ــزول کن ن
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نشــده ایم. چــون آنهــا شــبیه اجدادشــان نیســتند امــا مــا خیلــی شــبیه مانده ایــم. 

پرســش ۵ - ســیر اندیشــه ای کــه شــما ترســیم کردیــد در مــورد یــک شــهر ایــده آل ســخن   
می گویــد. بــا توجــه بــه جمع بنــدی آن و پیــرو ســخنان دقیقــی کــه مهنــدس هاشــمی فرمودنــد، االن 
اگــر تصمیــم گیــری انتقــال پایتخــت را برعهــده شــما بگذارنــد، نظر شــما چیســت؟ آیــا تهــران ظرفیت 

ایفــای ایــن وظیفــه را دارد؟ اگــر بخواهــد بــه شــهر دیگــری منتقــل شــود، کجــا بهتــر اســت؟
پاســخ ۵ ـ انتقــال پایتخــت - اگــر مــا بدنبــال پایتختــی بــرای ایــران باشــیم، هیــچ جــا   
بهتــر از تهــران نیســت. ایــن یافتــه مــن نیســت. بعــد از اســالم همــواره بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه کجا 
بهتریــن پایتخــت بــرای ایــران اســت. تمــام تجربیــات ایــن 1400 ســال روی دو شــاهراه اصلــی کــه 
عــرض کــردم در نوســان بــود، در دوره کریم خــان ایــن نتیجــه قطعــی حاصــل شــد کــه تهــران بهتریــن 
ــن نقطــه معماهــای  ــا ای ــرار دارد. ام ــرا در محــل تالقــی دو داالن ارتباطــی جهــان ق نقطــه اســت. زی
پیچیــده زیســتی داشــت کــه تــا حــل و فصــل آن آمادگــی میزبانــی از جمعیــت پایتخــت را نداشــت. 
بنابرایــن تــا دوره آقــا محمــد خــان قاجــار بــه عنــوان پایتخــت انتخــاب نشــد و تــا دوره ناصرالدین شــاه 
ظرفیت هایــش تکمیــل نگشــت. تــا امــروز، تنهــا شــهری کــه طــی ســه عصــر حکومتــی پایتخــت ماند، 
تهــران اســت. ایــن ربطــی بــه رفتــار مــا بــا شــهر و نحــوه مدیریــت بســتر طبیعــی آن نــدارد. اگــر فرض 
کنیــد بــا تمــام فنــون و امکانــات فعلی بخواهید شــهری بــرای میزبانــی از جمعیــت تهران فراهــم کنید، 

قــادر نخواهیــد بــود نقطــه ای را بیابیــد کــه از چنیــن ظرفیتــی برخــوردار باشــد. 
امــا بســتر طبیعــی تهــران چنــان مســتعد اســت کــه بــا وجــود نادانــی و بدتریــن نــوع بارگــذاری مــا 
هنــوز وضعــش مناســب اســت. اگــر آلودگــی هــوا هســت ناشــی از ســوء مدیریــت ماســت. توکیــو و 
مکزیکوســیتی هــم بــه انــدازه مــا آلودگــی داشــتند. وقتــی درســت مدیریــت کردنــد، هــوا پــاک شــد. 
مــا نبایــد ســوءمدیریت خــود را بــه موقعیــت مکانــی نســبت دهیــم. وقتــی زلزلــه رخ می دهــد، اول از 
همــه بــه فکــر جــا بــه جایــی پایتخــت می افتیــم. در حالــی اســت کــه وقتــی نقشــه های پراکندگــی 
جمعیــت را بــا گســل های ایــران مقایســه می کنیــد، درمــی یابیــد کامــال برهــم منطبــق هســتند. یعنی 
هرجــا گســل بیشــتر، تمرکــز جمعیــت هــم بیشــتر اســت. دلیلــش هــم ایــن اســت کــه آب در زندگــی 



29بازخوانی مفهوم ایران شهر

ایرانیــان بســیار اهمیــت داشــته و گســل ارتبــاط تگاتنگــی بــا آب داشــته اســت. پــس اگــر می خواهیــد 
از زلزلــه مصــون باشــید، بــه وســط کویــر مرکــزی برویــد چــون جــای دیگــری نداریــم کــه تهدیــد زلزله 

وجــود نداشــته باشــد. 

پرســش ۶ - شــما بــه زیبایــی بــا تبدیــل کــردن اندیشــه ایران شــهر بــه یــک پدیــده فرهنگی   
ــه آن بدهیــد و در واقــع یــک ســری از ویژگی هایــش را  ــی ب ــی ـ مکان موفــق شــدید مولفه هــای زمان
بازشناســی کنیــد. اگــر مــا فرهنــگ را هــم یــک پدیــده ســاختاری ببینیــم، چقــدر امــکان دارد کــه بــا 
بازشناســی ســاختارهایی کــه فرمودیــد، امیــد داشــته باشــیم کــه چنیــن فرهنگــی نــه تقلیــد، بلکــه 

بازتولیــد شــود. چقــدر؟
پاســخ ۶ـ  مدنیــت و بحــران مدنیــت - اگــر تاریخمــان را براســاس معیــاری کــه عــرض   
کــردم طراحــی کنیــم، بــا یــک منحنــی سینوســی مواجــه هســتیم کــه مــن نــام آن را منحنــی مدنیت 
و بحــران مدنیــت گذاشــته ام. هــر زمــان کــه مدنیــت غلبــه داشــته، فرهنــگ ایرانــی فرصــت ظهــور بهتر 
داشــته اســت. هــر زمانــی بحــران مدنیــت داشــتیم، یعنــی ســاختار جامعــه شــهری فروپاشــیده، اتمیزه 

ــا شــاهد بیماری هــای فرهنگــی هســتیم.  ــه، م ــا بهم ریخت شــده و ی
بــه نظــر مــن در حــال حاضــر جامعــه مــا در حــال گــذار از بحــران مدنیــت بــه ســمت غلبــه مدنیــت 
اســت. تجربــه تاریخــی حکایــت از ایــن دارد کــه اگــر مدنیــت حاکــم شــود، چــه بخواهیم چــه نخواهیم 
فرهنــگ فرصــت ظهــور و بــروز در ظــرف زمــان و مــکان پیــدا می کنــد. مــا در شــرایط بحــران مدنیــت 
و مدنیــت همــوار برخــوردار از فرهنــگ هســتیم. در شــرایط بحران مدنیــت در ناخودآگاهمــان از فرهنگ 
برخــوردار هســتیم امــا در شــرایطی کــه مدنیــت غلبــه دارد، چــون مــی توانــد در خودآگاهمــان اتفــاق 
بیفتــد از آن بهره منــد می شــویم. امــا همــه آن موکــول بــه تربیــت اســت. یعنــی تربیــت اگــر اتفــاق 

ــا از مزیت هــای فرهنگمــان بهره منــد هــم می شــویم. بیفتــد م
تربیــت اجتماعــی وظیفــه نخبــگان جامعــه اســت. آنــان نقــش مربــی را ایفــا می کننــد. همــان نقشــی 
کــه فردوســی، ســعدی و موالنــا ایفــا کردنــد. اینهــا واســطه هایی فراهــم آوردنــد کــه بــا نقــل در جامعــه 
ــدی  ــه بهره من ــورداری ب ــه از برخ ــد ک ــک می کردن ــه کم ــه جامع ــد. ب ــاد می ش ــت زی ــت تربی فرص
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ــا و ســعدی و فردوســی کــم داریــم. اگــر هــم هســتند، منــزوی و در ســایه  برســند. مــا امــروزه موالن
هســتند. همــت فروســی و موالنــا را ندارنــد. فردوســی در قناعــت و فقــر شــاهکار آفریــد نــه در رفــاه و بــا 
ســرمایه گذاری دولــت. موالنــا وقتــی نقــش خــود را ایفــاء می کــرد کــه ایلغــار مغــول بــر ایــن ســرزمین 

حاکــم بــود. 
ــی را در  ــن اســت، متأســفانه نخبگانمــان شکســت فرهنــگ ایران ــا ای ــروز م ــود ام ــی کــه کمب در حال
عرصه هــای نبــرد معاصــر پذیرفته انــد. نشــانه آن اســتداللی اســت کــه بارهــا از دهان ایشــان می شــنویم: 
»چــرخ را نبایــد دوبــاره اختــراع کــرد«. ایــن غلط تریــن اســتدالل عالــم اســت. چــرخ را بایــد هــر روز 
دوبــاره اختــراع کــرد. در هــر محیطــی بایــد چــرخ را دوبــاره اختــراع کــرد. یعنــی ما بایــد شــهر را دوباره 
اختــراع کنیــم. بایــد نــو بــه نــو شــود. مثــل فاصلــه زمســتان و بهــار اســت. ایــن فاصلــه دوبــاره خلق می 
شــود. مــا بایــد ایــن گونــه عمــل کنیــم. در صورتــی کــه نخبــگان ما بــا تکــرار چنیــن اصطالحاتــی همه 
را منصــرف کرده انــد از اینکــه در دســتاوردهای فرهنگ هــای دیگــر تعمــق و بازرســی کننــد. تصورمــان 
ایــن شــده کــه وقتــی چشــمه های جوشــان دیگــری وجــود دارد کــه نبایــد خودمــان چشــمه جوشــان 

باشــیم. ولــی ایــن چشــمه جوشــان ماســت کــه کار اصلــی را انجــام می دهــد.
مثالــی می زنــم، در دوره قاجــار هنرمنــدان مــا بــا نقاشــی طبیعــت بی جــان اروپایــی مواجهــه ممتــد و 
جــدی پیــدا می کننــد. یکــی از نتایــج ایــن مواجهــه طــرح گل و مــرغ اســت. آیــا گل و مــرغ بی جــان 
اســت؟ چــون از هاضمــه فرهنــگ مــا عبــور کــرده تبدیل بــه یــک تولید ایرانی شــده اســت. نقاشــی گل 
و مــرغ متاثــر از نقاشــی اروپایــی اســت. امــا در اروپــا نمی توانیــم یــک نمونــه شــبیه بــه آنــرا پیــدا کنیم. 
مــا نبایــد منصــرف شــویم و شکســت را بپذیریــم. در افســانه های ایرانــی بــه لحــاظ ذهنــی هیــچ گاه 
شکســت را قبــول نکرده ایــم. در ســاحت روایــی فرهنــگ شکســت را نپذیرفته ایــم. بــه همیــن دلیــل 
هــم هســت کــه از امــواج تاریــخ عبــور کرده ایــم. در صورتــی کــه نخبــگان مــا از بعــد از جنگ هــای 
ایــران و روس، رفتــه رفتــه شکســت را قبــول کرده انــد. آن هــا تــوپ مرواریــد را تحقیــر کردنــد. چقــدر 
مطلــب داریــم کــه تــوپ مرواریــد را مســخره می کننــد و مردمــی کــه بــدان بــاور دارنــد را احمــق و 
جاهــل خطــاب می کننــد. .تــوپ مرواریــد نمــاد تــالش و تکاپویــی اســت کــه جامعــه ایرانــی می توانــد 
بــرای تبدیــل ســالح کشــتار جمعــی بــه صلــح زایندگــی انجــام دهــد. توپــی کــه همیشــه غــرش آن 



31بازخوانی مفهوم ایران شهر

متضمــن اخبــار بــد بــوده، همیشــه خرابــی و کشــتار بــه بــار مــی آورده، همیشــه ضمخــت و خشــن 
بــوده را تبدیــل کردنــد بــه مرواریــد، بــه نمــاد زایــش و گره گشــایی، بــه نویدبخــش، بــه پنــاه دادجویــان. 
ــا آن  ــرد و ب ــه همــان ترتیــب کــه آمــده در ذهــن خــود بپذی ــوپ را ب ــد ت ــی نمی توان ناخــودآگاه ایران
در کشــمکش اســت تــا تبدیــل بــه یــک محصــول ایرانــی کنــد امــا نخبــه مــا مســخره اش می کنــد و 
می گویــد در قــرن بیســتم زنــان جامعــه مــا اهــل خرافــات هســتند اصــالً بــه همیــن دلیــل مــا رنــگ 
خوشــبختی و رســتگاری را نمی بینیــم. اتفاقــاً جامعــه کار خــود را بــه درســتی انجــام می داده. مشــکل و 
بدبختــی ایــن جاســت کــه نخبــه در ذهــن خــود شکســت خــورده و اصــرار دارد کــه جامعــه هم دســت 
از تــالش و تکاپــو بشــوید. بــه همیــن دلیــل تولیــد صنعتــی مــا از فــوالد جوهــری تبدیــل می شــود 
بــه پژوهــای کارخانــه ایــران خــودرو. حاصــل آن می شــود ایــن شــهرهای فعلــی. اینهــا همــه محصــول 
پذیــرش شکســت اســت. آنهــا حاشیه نشــینی جهــان را پذیرفته انــد و منتظــر یــک زورو  هســتند کــه 

بیایــد و مــا را نجــات دهــد. 

پرســش ۷ - فقــط دو نکتــه را مــی خواهــم بپرســم، یکی اینکه تفســیرهای شــما بــه مفاهیم   
پدیــدار شناســانه خیلــی نزدیــک اســت. در مــورد فضــا و مــکان صحبــت کردیــد کــه نســبت های مــا 
بــا مــکان صرفــاً نســبت های مســافتی نیســت. و کلماتــی مثــل انــس، وداع، کشــف المحجــوب و کنــار 
رفتــن حجــاب، ایــن هــا همگــی اصطالحــات پدیدارشناســانه اســت. نکتــه دوم فکــر می کنــم در ایــن 
کــه شــما می گوییــد فرهنــگ در حافظــه تاریخــی مــا چیــزی نیســت کــه مربــوط بــه گذشــته باشــد و 
در حــال و آینــده هــم حضــور دارد، بــا ایــن نکتــه کامــال همــدل هســتم، امــا فکــر می کنــم ایــن یــک 
آرامــش ایجــاد می کنــد. بحــران خودآگاهــی بــرای مــا بســیار جــدی اســت، نمی دانــم شــاید اشــتباه 
لفظــی بــود کــه گفتیــد انقطــاع فرهنگــی را قبــول نداریــد. مــا در طــول 4 دوره مهاجرتــی کــه داشــتیم 
بحــث بازگشــت بــه خویــش را داشــتیم. شــاید در هیــچ دوره ایــی حادثه ایــی بــه عظمــت رویــداد تفکــر 
مدرنیتــه نبــود. در هیــچ دوره تاریخــی مــا بــا خویشــن تاریخــی و فرهنگــی هیــچ نســبتی نداشــتیم و 
فکــر می کنــم نمی تــوان در ایــن بحــران خودآگاهــی غلبــه پیــدا کــرد و ایــن کــه مــا بــه هــر حــال 

گذشــته ای داشــتیم و معاصــر کــردن آن یــک کار متفکرانــه و عظیمــی اســت.
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پاسخ ۷ـ  قدرت هاضمه برای مواجهه با عظمت فکر مدرن
مــن صحبت هــای شــما را قبــول دارم امــا نــه بــه لحــاظ عظمــت فکــر مــدرن، کــه البتــه ســر جــای 
خــودش عظمــت دارد، بلکــه دربــاره شــدت بــد حالــی مــا. عظمــت فکــر مــدرن فقــط در کشــور مــا 
نیامــده اســت بلکــه در اروپــا هــم آمــده اســت. مــا حالمــان خیلــی بــد اســت و ایــن خیلــی بــه مــا 
صدمــه می زنــد. اگــر حــال مــا بهتــر شــود، اتفاقــا بنیــه مــا بــرای ایــن کــه آن را از هاضمــه خودمــان 

عبــور دهیــم، زیــاد اســت. 

پرســش ۸ - ســخنان شــما از ایــن نظــر کــه تحلیــل متریالیســتی و بــه معنــای دقیق تــر یک   
تحلیــل کالبــدی از ایــران قدیــم بــود، بســیار جالــب اســت. و شــما از جغرافــی بــه یــک ســری اصــول 
و فضیلت هــا رفتیــد کــه باعــث می شــد ایرانیــان قدیــم بتواننــد همــراه سرزمینشــان بــا هــم زندگــی 
ــوی  ــد جواب گ ــم می توان ــی، االن ه ــک جهان بین ــه ی ــا ب ــن از جغرافی ــای رفت ــرم ادع ــه نظ ــد. ب کنن
چالش هایــی کــه بــا آن روبــرو هســتیم مثــل مدرنیســم و غیــره بشــود. عناصــر دیگــری کــه در ایــن 

ــد، چیســت؟ ــد از عهــده ایــن رویارویــی بربیای جهان بینــی هســت کــه بتوان
پاســخ ۸ـ  جمع بنــدی- عــرض خــود را ایــن گونــه توضیــح می دهــم کــه مــا در ســرزمینی   
ــا در ایــن ســرزمین، کــج روی و زیــاده روی  زندگــی می کنیــم کــه بســیار حســاس اســت. چــرا کــه ت
می کنیــم بــه ســرعت شــروع بــه واکنــش می کنــد و می خواهــد مــا را از خــود برانــد. االن در بحــران 
آبــی قــرار داریــم کــه پیــش بینــی مــی شــود تــا ســال 1420 ادامــه دارد. ســرزمین ایــران مــا را بــه 
خاطــر کــج رفتاریمــان تنبیــه می کنــد. بــه نظــر مــن ایــن اتفــاق خوبــی اســت، چــون مــا را عمــال 
ــا  ــر ب ــاد هشــتاد ســال اخی ــا در طــول هفت ــاری کــه م ــم. رفت ــد کــه ســر عقــل بیایی ــور می کن مجب
ســرزمینمان داشــتیم کامــالً ضــد آن چیــزی اســت کــه می گوییــم اندیشــه ایران شــهر. پــس اندیشــه 
ایران شــهر یــک انتخــاب بــرای مــا نیســت، بلکــه امــر ناگزیــر اســت. انتخــاب مــا در ایــن اســت کــه بــا 
پس گردنــی وارد ایــن مســیر شــویم و یــا فکــر کنیــم، شــروع کنیــم و این مســیر را خــود انتخــاب کنیم. 
مــن فکــر نمی کنــم اینکــه کســی مثــل آقــای آخونــدی ایــن حــرف را می زنــد، اتفاقــی باشــد. آقــای 
آخونــدی 10 ســال پیــش ایــن بحــث را مطــرح نکــرد. حتــی اگــر بــه او گوشــزد می کردیــم. امــا االن 
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شــرایطی ایجــاد شــده کــه بایــد ایــن حرف هــا گفتــه شــود. ایــن کــه چنیــن جلســه ای گذاشــته شــده 
و ایــن همــه شــنونده دارد، 20 ســال پیــش مقــدور نبــود. اصــال شــنونده ای وجــود نداشــت.

کســانی کــه چنــان حرف هایــی می زدنــد، در تاریکــی و انــزوا قــرار داشــتند. امــا امــروز جامعــه چقــدر 
بــه ســمت آنــان میــل کــرده اســت. شــاید هــزار و یــک دلیــل بــرای ایــن تغییــر رفتــار گفتــه شــود ولی 
بــه نظــر مــن جامعــه مــا حقیقتــاً در حــال میــل بدیــن ســمت اســت. انــگار بــه دلیــل آنکــه راه هــای 
رفتــه دیگــر کــه در بــاغ ســبز نشــان مــی داد ولــی بــه بن بســت می رســید، حــاال بــه لحــاظ ذهنــی مــا 
را آمــاده یــک تغییــر بــزرگ کــرده اســت. موضــوع ناگزیــر اســت و البتــه بــاز برمی گــردم بــه عرضــی 
کــه ابتــدای جلســه مطــرح کــردم. مســئله را نبایــد زود بــه ســمت نتیجه گرفتــن رســاند. زیــرا ایــن 
خطــر مــا را تهدیــد می کنــد کــه آن را بــه یــک ایدئولــوژی تبدیــل کنیــم. یــک بحــث نظــری بانشــاط 
ــا همــگان اســت.  ــه یــک ســری قالب هــای ســاده شــده کــه مقصــودش ارتبــاط ب تبدیــل می شــود ب
تجربــه نشــان می دهــد بــدان ترتیــب مطلــب عمــق پیــدا نمی کنــد، فراگیــر نمی شــود، و همــه جوانــب 

ــرد. ــی را دربرنمی گی زندگ
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مهندس سید محمد بهشتی شیرازی 
متولد 1330، تهــران رئیــس پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، عضــو 
شــورای عالــی میــراث فرهنگــی و گردشــگری و رئیــس کمیتــه ملــی ایکــوم ایــران اســت. او پیــش از ایــن رییس ســازمان 
میــراث فرهنگــی، مدیر جشــنواره فجــر و مدیــر عامل بنیــاد ســینمایی فارابــی و مشــاور ارشد ســازمان میــراث 
فرهنگی بوده اســت. در کارنامــه فعالیت هــای اجرایــی او معاونت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نیــز قــرار دارد. وی دارای 
کارشناســی ارشد مهندســی معمــاری از دانشــکده معمــاری وشهرسازی دانشــگاه شــهید بهشتی می باشــد و عضــو 

ــت. ــتان هنر اس ــته فرهنگس پیوس

سوابق
- مسئول پخش شبکه اول سیمای جمهوری اسالمی ایران )1358-1359)

- مدیر تولید سیمای جمهوری اسالمی ایران )1359-1360(
- مدیر گروه فیلم وسریال شبکه اول سیمای جمهوری اسالمی ایران )1360-1361(

- مدیر تشکیالت صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران )1362-1365(
- مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و مدیر جشنواره فیلم فجر)13۷3-1362(

- مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهردای تهران )13۷3-13۷3(
- رئیس گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر ایران 13۷8 تا کنون

- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری )13۷6-1383(
- موسس موزه سینمای ایران

- عضو هیئت امنای بنیاد رودکی
- عضو هیئت موسس خانه سینما

- استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه هنر تهران ، دانشگاه تربیت مدرس و مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ،صنایع 
دستی و گردشگری

- عضو هیئت مدیره سازمان زیباسازی شهرداری تهران)1368 تا کنون(
- عضو هیئت مدیره سازمان عمران و نوسازی عباس آباد، )1381 تاکنون(

- عضو شورای عالی معماری و شهرسازی کشور )13۷3-1382(
- رییس پژوهشگاه میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري، )1393 تاکنون(

- دبیر اولین کنفرانس بلندمرتبه سازی در ایران و خاورمیانه )1393 تاکنون(
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تالیفات و ترجمه ها
- مسجد ایرانی مکان معراج مؤمنین، کتاب، تهران: روزنه، 1389

- تأویل معماری مساجد با نظری بر مناسک حج، مقاله
- نسبت ظاهر وباطن در معماری، مقاله

- غزل باغ ایرانی، مقاله
- جهان باغ ایرانی، مقاله
- مهندسی ایرانی، مقاله

- معماری چیست، جزوه منتشر شده
- معنا و ماهیت موزه، مقاله

- باید دوباره »اهل« سرزمینمان بشویم، مقاله
- دانش و دانایی و نسبت آنها با حفاظت آثار تاریخی، مقاله

- زیبایی و کاربرد در هنر سنتی، مقاله
- مجموعه گفتارهایی درباره خانه: سرگذشت خانه، مقاله

- میراث فرهنگی و توسعه، مقاله
- نقش آب در حیات ایران زمین، مقاله
- نوروز گواه وحدت ملی ایرانیان، مقاله

- خانه؛ از آغاز پهلوی اول تا دهۀ چهل شمسی، مقاله
- باغات قزوین؛ اهلی شدن و اهلی کردن، مقاله

- شهر از منظر حیات مدنی، مقاله همکاری با محمد کاهی
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