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  چکیده

ـ    آنچـه رسد  یماما به نظر ، معانی و تفاسیر مختلفی دارد، گذار از دنیاي سنت به تجدد ۀ جوامـع  فصـل مشـترك هم

نفی گذشته نیست. بررسی جایگـاه   ۀمنزل بهآن است که حرکت در مسیر تجدد ، تاریخی است داراي پشتوانۀ فرهنگی

ـ معماري در کشوري همچون ایران و واکاوي میزان پیوند حال با گذشته نشان  دهـد کـه بـه معمـاري تـاریخی       یم

یـم. بـه نظـر    ا شـده   متوقـف و ظواهر  ها پوستهدر ، ترین حاإلت و شرایط ینهبهو در  یما نکردهتوجه ، که باید گونه آن

امکان تولیـد  ، تاریخی هاي داراي هویت فرهنگییژه در شهرو به، میان فرهنگ و معماريسبب پیوند عمیق  رسد به یم

 ۀدر زمـر ، فرهنگـی و معمـاري   سبب پیشینۀ غنی در دو حـوزۀ  دگار وجود دارد. آران و بیدگل بهمعماري غنی و مان

ر مسـیر  در کشـاکش توقـف در سـنت و حرکـت د    ، تحوإلت ناشی از دوران مدرن شهرهایی است که در جریان

شده است. پرسش پـژوهش   برده  نام گردیده که در این پژوهش از آن به معماري بینابینی دستخوش تحوإلتی، تجدد

تاریخی شهر تـاریخی   تواند ضامن حیات فرهنگی یم تبیین درست آن چگونه آن است که بینابینی فرهنگی چیست و

نقـش  ، هـا  آنتعامـل   ۀمهمی هستند که نوع مواجهه و نحو دهد که اقتصاد و معماري دو مؤلفۀ یمنتایج نشان  شود؟

اشت و در حفظ یکپارچگی بافـت تـاریخی مـؤثر    رهنگ معماري آران و بیدگل خواهد داي در حیات ف کننده یینتع

  خواهد بود.
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  مقدمه. 1

و معمـاري  در فرهنـگ   یتـه سـنت و مدرن  یـان م يفکـر  يها جدالو  ینابینیبا موضوع ب مواجهه

 یـن ا تضـاد برخـوردار اسـت.   تنـوع و  از  یـزان از کثرت با� و به همان م، گذارجوامع در حال 

 تري یقعم يها چالشو  ها یچیدگیپ، ظرایفاز  یخیتار يها بافتدهی  سامان ۀموضوع در حوز

نظـام   بـر   یـه تک ن آن اسـت کـه  شهرهاي تـاریخی مبـی   توسعه درروند  مطالعۀبرخوردار است. 

بومی و دانش  بر  یهتک، محیطی ۀبالقو هاي یتظرفبر  افزا انطباق الگوهاي میان، جامع یزير برنامه

بـوده  و توسـعه  رشـد   شـالودۀ ، فرهنگی ماهنگی کامل با بسترهاي اجتماعیهنیز  و خرد جمعی

و گـاه در   یسـنت مبـانی  از  یـروي پا گاه بن آن است که شهرها مبی گونه یناوضع موجود . است

کـه  آمده  متضادي پدید ناپایدار و بعضاً، نوظهور هاي يمعمارفکري و  هاي یانجر، جدال با آن

معمـاري و شهرسـازي    شـواهد  است. بودهدر کالبد و منظر شهري  یآشفتگ محصول نهایی آن

دو مرکز تاریخی مهم در فـ�ت مرکـزي    عنوان بهشهرهاي آران و بیدگل  اخیر در يها دههطی 

است و از زیربنایی رشد و توسعه  نقطۀ عنوان بهنشان از عدم درك صحیح مقوله فرهنگ ، ایران

در پژوهش حاضر یم. اري و فرهنگ بومی منطقه مواجهناهمخوان با معم ییها گونههمین رو با 

 قـدر  بـه ایـن موضـوع    شهرسازي منطقۀ مطالعاتی نیست؛ زیـرا هاي معماري و  یژگیوتبیین  پی

در پـی آن اسـت تـا موضـوع بینـابینی و      بلکـه   شـده   یبررسـ ي مختلـف  هـا  پژوهشکافی در 

گسسـت   ین مؤلفـۀ تـر  مهـم  عنـوان  بـه ي ناشی از عدم همسویی سنت و مدرنیسم را ها گسست

فرهنـگ  ، حاصـل از آن  هاي یافترهتا با  تبیین نماید یادشدهمعماري و شهرسازي در شهرهاي 

  قرار گیرد. توجه موردمعماري شهر  بناي توسعۀزیرو  فرض یشپ عنوان به

مقوله و یافتن پاسخ بـراي   ینبا ا چگونگی مواجهه يبرا ینقشه راه مشخص واکاوي و تبیین

ضـامن حیـات    توانـد  یمـ این دو پرسش مهم که بینابینی فرهنگی چیست؟ و تبیین آن چگونـه  

 یرمسـ  دررا  یتـه سـنت و مدرن  یـان جدال م تاریخی شهر تاریخی شود؟ خواهد توانست فرهنگی

  رهنمون باشد. يتر روشن

  پژوهش . پیشینۀ1ـ1

  یخیتار يدر شهرها یتهگسست سنت و مدرن

 يهـا  حوزهبشر از  هاي یسرخوردگآغاز آن به  ۀمحصول جهان مدرن است و نقط یبحث بینابین

، خی در ایـران تاری ۀسابق وجود با فضاي بینابین. گردد یبازمجدید  هزارۀ يها چالشفرهنگی و 

در ایـن   در دسـت نیسـت.   آناز  روشنیتعریف ، تعاریفی کلی ياستثنا بهرده و رشد چندانی نک
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را  ینـابینی ب .انـد  دادهو دانشمیر تعاریفی ارائـه   یزنمنآ، يونتور، دریدا، هگل، شایگان، خصوص

فیزیک و در اندیشه  علم، یشناس جامعه، یشناس زبان، رسانه علوم، شناسی روان لحاظ از توان یم

  .)2 :1396، و سهیلی اولیاپیرو( داد قرار یبررس مورد

یـا حـس را در برابـر    و داند و ایده را در مقابـل مـاده    ها می میان تقابل بینابینی را در، دریدا

مبـاحثی  ، اسـت  توجـه  مـورد  یـزي هر چاما چیزي که در این میان بیش از  دهد یمقرار اندیشه 

کند و این دو را مقابل یکدیگر قرار  در رابطه با تقابل میان نوشتار و گفتار بیان می وياست که 

لـف  که هدف ما این نیسـت کـه ناخودآگـاه مؤ    دارد یمو اظهار  )484 :1374، احمدي( دده می

معنـایی پراکنـده    يهـا  واژهباید دریابیم که چگونـه   ؟بلکه این است که متن چیست، کدام است

هسـتی  ، هگـل  نظر از .)485 :همان(بندند  می بر خودافتند و راه کشف را  از شکل می ،شوند می

در  یکـدیگر بـا  باشـد و ایـن هسـتی و نیسـتی هسـتند کـه        می يو نیستی و یگانگی بحث جد

در این میان اسـت کـه    و کنند ند و هرکدام به درون یکدیگر نفوذ کرده و از هم گذر میا ارتباط

اما شاید در رابطه با معماري این بینـابینی  ؛ )123 :1355، ستیس( آید فضاي سومی به وجود می

بـر  ، است. پیانو شده  واقع یزچ همهدر میان  ییتنها بهو خود  شده  واقعدر معماري  است که ذاتاً

، شناسـی  یبـایی ز، طبیعـی علـوم  ، هندسـه ، ریاضـیات ، جغرافیا، من با تاریخ این عقیده است که

رخـورد دارم و شـما   ب، اقلیم و تمام چیزهایی که معماران با آن روزانـه سـروکار دارنـد   ، جامعه

اصـل و   ی�نبل .)110 :1381، (بذرافکنبینسون کروزوئه دوران جدید هستید را، معمار عنوان به

 یـران ا يو شـهر  يعناصـر معمـار   یدهـ  سـازمان در  ینـابین ب يفضا یگاهبه نقش و جا ستارزاده

ـ   يتقابـل (کالبـد   یژگـی هدفمند با� دانسـته و سـه و   ینظم یجادو نقش آن را در ا اند پرداخته

مطلـوب   ینـابینی ب يفضـا  یـک  ي) را بـرا یارتباطـ  ي) و تعامل (کارکردییتفاهم (معنا، )یشکل

 اهیـت م، معمـاري  جدا از بحـث حرفـۀ   لذا ؛)173: 1394، اصل و ستارزاده ی�ن(بل اند برشمرده

معمـاري را  ، ست کـه آیـزنمن  رو ینازان خود نهفته دارد و معماري یک کیفیت بینابینی در درو

پیچیـدگی  ونتوري در کتاب  .)5: 1395، پیرواولیا و سهیلی( دکن یممعرفی » لبه بینابین« عنوان به

حاصـل  کـه از میـان پیونـد دو چیـز     را عواملی من  که کند بیان می گونه ینا و تضاد در معماري

از  را که حاصـل سـازش دو چیـز هسـتند    عواملی ؛ دهم یمتر ترجیح  عوامل خالص بر، آیند می

ینابینی را نیز در توان گفت که ونتوري بحث ب می واقع در پسندم؛ عوامل صاف و پاکیزه بهتر می

، او گفتـه  کـه آنچـه را   ظهور گذارده و اختیار را در دست خواننـده گذاشـته   صۀخود متن به من

  .)47 :1977، ونتوري( عمل کند، خواهد یمکه خود  گونه آندرك کند و یا 
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بـیش از   آنچـه ، اما متناسب با موضوع بحـث کاربرد دارد  مختلفی هاي ینهزمبینابینی در موضوع 

و فرهنـگ  فرهنـگ   اینکه بینـابینی چگونـه بـر    بینابینی فرهنگی است؛، مهم و محل چالش استهمه 

  ؟استگذار اثرچگونه بر بینابینی 

 درسـت  د�لت دارد و ها انسان ۀبر تاریخ و تجرب يا گونه بهمورخان و اندیشمندان  نظر ازفرهنگ 

از سمتی انسان موجودي اسـت فرهنگـی و فرهنـگ     گیرد. ت میفرهنگ نشئکه همین نقطه است از 

فرهنـگ بـراي انسـان     ۀمسئل رو ینازاسازد؛  است که انسان را از دیگر موجودات و حیوانات جدا می

بـا فرهنـگ عجـین شـده اسـت و تمـدن بشـریت در مسـیر          يا گونـه  بهتفننی نیست و سرنوشت او 

 سوسـور  .)16: 1390، کامی شیرازي( شود باور و تغذیه می، پیشرفت و تکوین خود از طریق فرهنگ

هاسـت کـه زبـان بـه      ست و در این نظـام افتـراق  ها افتراقنظامی بین ، که زبان دارد یدتأکبر این نکته 

 اسـت بر ایـن بـاور    وي .)149 :1396، (عطاراست  یدووجههاي  اصلی بر تقابل یدتأکوجود آمده و 

ایـن  کـه   ) هرچنـد اصـل تقابـل دوگانـه   شـود (  اي دیگر آشکار می که ارزش هر واژه در تقابل با واژه

 ارزشی و برتري دادن یکی نسبت بـه دیگـري اسـت    مراتب سلسله یبا نوعآمیخته ، هاي دوگانه تقابل

آن واژه معنـی پیـدا نخواهـد    ، دیگر وجود نداشته باشـد  اي در تقابل با واژۀ یعنی اگر واژه ؛)جا همان(

 يا مسـئله فرهنگـی   ینـابینی بکـه  رهیافت نمـود   گونه ینا توان یم نظران صاحباز فحواي سخن  کرد.

نـار  دارنـد و اینکـه ایـن دو در ک    هـایی  یرمجموعـه زبینابینی و فرهنگ که هرکـدام   لفۀاست با دو مؤ

همچـون   ییهـا  شاخصـه بینابینی فرهنگی داراي . شوند یم صاحب معنا هم بادر تقابل گاه یکدیگر و 

دخـل و  در کـه نـوع ذهنـی آن بازگشـتی بـه تفکـرات انسـان و نـوع عینـی آن           استذهنی و عینی 

  .دشو یمها نمایان  تصرف

در دوران  1معنایی و کارکردي که ارمغان سبک زندگی رایـج ، گسست فرهنگی و تغییرات شکلی

ده تا بازخوانی مبانی فرهنگی و اندیشیدن بـه پایـداري الگوهـاي معمـاري بـه      شسبب ، معاصر است

  چالش مهم شهرهاي تاریخی تبدیل شود.

دنبـال   . بـه کند یمصدق  یدرست بهآن  بارۀدر یتروااین است که  ییشهرها ۀدر زمر یدگلآران و ب

 لیجـدا در و  باختـه   رنـگ  سرعت بهشهر  یخیتار هستۀ، از جنبش مدرن یتحو�ت و تحرکات ناش

ـ  یجرا ياز الگوها یرويو بعضاً با پ شهرها ک�نو  جوار هم ياز شهرها يبا الگوبردار، نابرابر ، یواردات

 یبـا سـرخوردگ   اخیر يها دهه یط وو واجد ارزش بوده  یمترق يبه شهر یابیدست يوجو جستدر 

 ياز الگوهـا  یدگاه به تقل، رفته ازدست هاي یتهوو  ها ارزش یابیباز منظور به، ها یمتصمو  ها شتاباز 

 گـام برداشـته   هـا  یکاسـت در رفـع  ، ینابینیب الگوهاي بر  یهتکو گاه با  یخیتار يها بخشدر  مانده یباق
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 يهــا مؤلفــهدر شــهرها بــر  تولیــد آنبازفرهنــگ و  یبــا بــازخوان تــوان یمــایــن،  وجــود  بــااســت. 

  .یدورز یدآن تأک یاجتماع یفرهنگ

مهـم  پایگـاه  ، دور چندان نه ياست که تا روزگار بحث مورد ییدر شهرها، یفرهنگ ینابینیب ۀمقول

 يهـا  گسسـت بـروز  در پـی  و  گرفتـه  قـرار مورد هجمـه  ، یخیبوده و در گذار تار یفرهنگ اد�تتب

  ست.در شرف از دست دادن بسترها، یفرهنگ

  روش تحقیق. 2ـ1

متکـی  ، شناسـی  روش و در حوزۀ کیفی استاز نوع  روش، موجود در پژوهش هاي مؤلفهه با توجه ب

 از طریـق ، پیمایشـی در روش . مشاهده) اسـت  مصاحبه و( پیمایشیروش اي و  کتابخانه بر مطالعات

 بـر ثیرات دگرگونی و بینابینی فرهنگـی  تأها و  لفهمؤ به ارزیابی، نظران صاحبو  با افراد بومی مصاحبه

  است. شده  پرداختهشهر آران و بیدگل 

  یفرهنگ یوندمختلف پ يها گونه. 2

 نیبرخـوردار اسـت و همـ    اي است که در متون مختلف از کاربرد گسترده ییها واژه جمله ازفرهنگ 

ـ یفرهنـگ بـه م   یتاهم .افزوده است آن یدگیچیو پ هامیبر ا یگستردگ آن را  یاسـت کـه بعضـ    یزان

اسـت   یوانیـ که انسان ح آورند یم انیم نیسخن از ا ،یعبارت و به دانند یم وانیانسان از ح زیسبب تما

 داننـد  یجامعـه مـ   يبـرا  اي حافظـه  ۀمثاب بهآن را  گرید اي ) و عده243: 1377 ،ینا�می روح( با فرهنگ

 هیـ عامـل اول  تـوان  یمـ و آن را  گـردد  یبرنمبر جامعه  صرفاًفرهنگ  یرثأت .)26: 1388 ،سیاندی يتر(

  .)243 :1387 ،یو کمال يعسکر( دانست زین ياخت�فات فرد يبرا

دو جـز آن را در   تـوان  مـی  هـا  نامه از لغت یبعض نظر ازفرهنگ  ۀبودن کلم یبه دوقسمت با توجه

 یمعنـ مستقل  طور اگر به »هنگ«و  »فر« هاي بخش .دانستآن  لیتکم يو در راستا گریکدیارتباط با 

ـ امـا ارتبـاط ا   ارائه دهند یمتفاوت یمطلوب را نداشته باشد و هرکدام معن جهیآن نت دیشا، شوند  دو نی

گسترده بـوده و در هـر    اریآن بس مرتبط با یو معان واژه نیاشود.  رهیافت عمیقی از واژه می ساز ینهزم

کـه   دکراشاره  یو معارف اس�م ياز عقل و ادب گرفته تا مسائل فکر توان می که  رسوخ کرده يزیچ

 :1377 ،ینـی ا�م روح( هسـتند بر اقشار مختلـف مـردم    موضوعات نیگذارترریثأو ت ینتر مهمخود از 

11(.2  

ـ از هـر چ  شیب، که به مفهوم فرهنگ اشاره دارند یفیاز تعار یاريبس دن آن بـه  کـر در روشـن   زی

فرهنـگ در   یبه گستردگ یکه مفهوم ستیدور از ذهن ن نیو ا آورند یمنمودها و عناصر فرهنگ پناه 

 .میآن بـه نمودهـا و ضـرورتش متوسـل شـو      حیسخت باشد که جهـت درك صـح   چنان آن فیتعر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)23(پپاپی  15شمارۀ   

1398ستان پاییز و زم  
 

176   

ـ یدر زم گرفتـه  صـورت  يهـا  پـژوهش در خصوص ، درمجموع ، آن بـا معمـاري   پیونـد  و فرهنـگ  ۀن

 يآن در معمـار  ينظـر  یبـه مبـان   شـتر یکـه ب  یقاتیتحق است: يبند طبقه  قابلدر سه دسته  ها پژوهش

و  پردازنـد  یم يکه به آثار معمار یقاتیتحق، گرید ۀدست .دو است نیا نیو هدف آن بسط ب پردازند یم

 (مظفـر  دارد هتوجـ  ها نمعماران و مباحث مربوط به آ تیاز همه بر فعال شیکه ب یقاتیتحق یتنها در

 .)1391، و همکاران

، که ارتباطات امـري پویـا و پیچیـده اسـت     گونه  هماناست و  خورده گرهفرهنگ با ارتباطات 

، معنی یک فعالیت مستمر و مـداوم اسـت. از طـرف دیگـر     پویایی به ست.پویافرهنگ نیز یک امر 

 خـأل مند اسـت و در   اط نظامدارند. ارتب انفعال و  فعلدر رابطه با یکدیگر  دائماًتمام عناصر ارتباط 

تـأثیر   نظامی که ارتباط را تحت ینتر بزرگاست.  تر بزرگبلکه بخشی از یک نظام ، شود انجام نمی

 کلمـا شـ   انفعـا�ت  و  فعـل ست. فرهنگ محیطی اسـت کـه در آن تمـام    افرهنگ م دهد یمقرار 

 ارتباطـات . 1 اسـت:  مطالعـه   قابلدر سه سطح  یهنگارتباطات فر .)57 :1379، امووارس( گیرد یم

ـ  ارتبـاط  .2، دیگـر  يهـا  ملـت ان بـا  یـ رانیمثل ارتبـاط ا  یالملل نیب یفرهنگ نیب ـ  یفرهنگـ  نیب ن یب

 ارتباطـات  .3 ،ها با مهاجرین در ایـران  یرانیا ک کشور مثل ارتباطیهاي متفاوت در داخل  فرهنگ

 بـا و در رابطـه   هـم  باو فرهنگ قومی  ها فرهنگ خردهن یب ۀرابط ۀمطالع واقع درفرهنگی که  درون

ارتباط بین آن دسته از مردم است که ادراکات فرهنگـی و  ، بین فرهنگی . ارتباطملی است فرهنگ

فرهنگی  کافی مجزا هستند تا رویداد ارتباطی را تغییر دهند. ارتباط میان ۀانداز بهسیستم نمادینشان 

. ایـن  دهـد  یمـ هاي مختلـف را نشـان    ز فرهنگدر علوم اجتماعی کنش متقابل فاعل و کنشگران ا

باشند. ارتباط نژادي و ارتباط بین قـومی   ها سازماناجتماعی و  يها گروهفرد یا  توانند یم کنشگران

زبـان و مـذهب و   ، اسامی خـانوادگی  توانند یمفرهنگی هستند که  دو شکل از اشکال ارتباط میان

تـأثیر قـرار دهنـد.     تحـت ، فرهنـگ دیگـري باشـند   حتی اگر در داخل ، اعضاي خود را يها ارزش

فرهنگی اسـت کـه بـراي تعریـف کـردن تبـادل        فرهنگی نوع دیگري از ارتباط میان ارتباط درون

چهـار  ، بر ایـن اسـاس   .)11(همان:  گیرد یمقرار  استفاده مورداعضاي فرهنگ غالب  بین هاي یامپ

سـازي   و یکـی  يسـاز  مشـابه ، يسـاز  هماهنگ، اول ۀگون است. یفتعر  قابلفرهنگی  نوع سیاست

در زنـدگی   يساز مشابه که در کتاب گوردن استمتعلق به  ارتباط  ینا درنظریه  ینتر مهماست که 

و  )1385( یـري ام یصالح، )Leibold, 2006د (ل�یبده است. طرح کر )Gorden, 1964( آمریکایی

ا به اطاعـت از  فرهنگ وارده بر فرهنگی رکه  دانند یمسیاستی  را يساز مشابه، )1370ساروخانی (

کـه بـراي ارتبـاط میـان فرهنـگ بیگانـه و فرهنـگ        بر این باورند  ها آن. دارد یم وافرهنگ گذشته 
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برگرفتـه از  (صـورت گیـرد    یخـوب  بـه جامعـه ارتباطـات   موجود باید تجانس ایجـاد شـود تـا در    

 اسـت کـه  سیاسـت تفکیـک و جداسـازي    ، دوم در ارتباط با فرهنگ ۀگون .)67 :1387، نوربخش

از افـراد جامعـه    آن دستهگیرد و با ایجاد فضاهاي خاص براي  اي مجازي شکل می جامعه ینوع به

البته در این نـوع   شود؛ اند ایجاد می پذیرفته آن راکه فرهنگی جدید وارد و یا افراد همان جامعه که 

. )Halm and Sauer, 2006دهنـد (  مـی  حق با افرادي است که اکثریت جامعه را تشـکیل ، سیاست

 ینبـد شـود.   فرهنگـی تعریـف مـی    هـاي  یاسـت سسـوم   در دستۀیکپارچگی فرهنگی و اجتماعی 

اکثریت را دریافت نموده و بـا   در گذر زمان فرهنگ جامعۀ واردشدهکه اجتماع و فرهنگ  صورت 

ورود به جامعـه و فرهنـگ جدیـد را     اد�ت اجتماعی خواهد داشت و جامعۀ پیشین اجازۀتب ها آن

اجتمـاعی و  ، فرهنگـی ، سـاختاري  یکپـارچگی لیکن یکپـارچگی ابعـادي همچـون    د؛ کن صادر می

 یبـه جـوامع  ، فرهنگییـا سیاسـت چنـد    نوع چهـارم فرهنگی  یاستس .شود احساسی را شامل می

استوار اسـت کـه افـراد     باورو بر این  داده  يجاهاي مختلف را در خود  د که فرهنگشو می اط�ق

کنـار  در  يمشترکی دارند که باعـث قرارگیـر   وجوههاي مختلف نیز با یکدیگر  مختلف با فرهنگ

جوامعی فرهنگ یکسانی نداشته و سـرریز از   چنین ینابر این باورند که  مخالفان شود. می یکدیگر

داننـد   هـا مـی   قومیـت  هـا و  شوند و این تباد�ت فرهنگی را عامل تفرقه میان فرهنگ مهاجرین می

 .)79 :1387، نوربخشبرگرفته از (

  یري آنگ شکلهاي  ینهزمبینابینی و . 3

توان از نـوع برخـورد    نامد که می داند و آن را فصل (بین) می بینابینی را همچون لبه و حد می دهخدا

برد. در میان لبه ایسـتادن کـار سـختی اسـت و اینکـه       با این کلمه به حساسیت با�ي مفهومی آن پی 

کنـد   توان گفت که بینابینی زمانی معنا پیـدا مـی   راه دشواري است اما می، پیدا کرد چیز هرحدي میان 

کنـد بلکـه    توان گفت کـه بینـابینی جـدا نمـی     این تفاسیر نیز می همۀ با که چیزي وجود داشته باشد.

 یتخصصـ فرهنـگ  در ). 1377، (دهخـدا اط برقرار کـردن اسـت   همواره در حال ملحق کردن و ارتب

کـه دائمـاً در حـال حرکـت     اسـت   ییفضا ینابینبکه  آمده است ینواژه چن ینا یفدر تعر، يمعمار

ـ   و یهدر حاشـ  شده ساخته یتیمحدود، در خودش یمکان .است ، مـبهم ، قلمـرو دو جنگجـو   ینفـتح ب

  .)171 :1394(بلی�ن اصل،  و نامعلوم دورگه، سرگشته

یـا آن را در   و ددر میـان دو چیـز بیـان کـر     اي واژه عنوان به توان را می 3بینابینی، تعاریفمبتنی بر 

و داخـل  ، اعـم از قـدیم و جدیـد    تواند میان هر چیـزي باشـد   که این مابینی میجدال مابین دانست 

، مـردم  ۀهاي امـروز  پیچیدگیتواند حتی در بین  نوع بینابینی می این خارج و یا حتی میان اقشار مردم.
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نسـب  و دمـانی کـه خـود و اصـل    آن را نـوعی نجـاتگر مر   توان میامنی باشد و یا حتی  نقطۀ نوعی به

  ).1377، رضایی( دانست، اند کرده  گمرا   خود

مردمـان بـوده اسـت و در     هـاي  کـنش و  یـد عقا، باورها يمبنا، تقابل از گذشته، لحاظ مفهومی به

) 71 :1392، لـو  ی(نب شود می یدهو... د یکینور/تار، يبد /یکین، یطانی/ شیتقابل اله، یاناز اد یاريبس

همچـون   یقیبـا مصـاد   را و آن پـردازد  مـی  یزیـک مفهوم تقابل از منظـر ارسـطو در متاف   یینبه تب یاو 

قبـل و بعـد و   ، وحـدت و کثـرت  ، کـل و جـزء  ، فعال و منفعل، غیرطبیعیو  یعیطب، صورت و ماده

عصر روشـنگري   دستاوردهاي ویرانی، در عصر حاضر ).72 همان:( کند می یانوجود بوجود و عدم 

آگـاهی   ،فرهنگـی  رفتـۀ  سطوح پس ۀسبب شده است که هممسلط  هاي بینی جهان و تضعیف فزایندۀ

وار در کنار یکـدیگر قـرار    موزاییکمتفاوت  هاي فرهنگشده تا  دوباره سر برآورند و این عمل باعث

و  پیرواولیـا ( کننـد ترکیـب و اخـت�ط فرهنگـی ایجـاد      هـاي  حـوزه ، بین خـود و در فضاي ما گیرند

ـ ا ییارویـ روکـه   است معتقد) 1379(جهانبگلو . )35 :1396، همکاران جهـان   يران بـا دسـتاوردها  ی

ن یـ و مضحک صورت گرفتـه اسـت. او بـر ا    يدیتقل، کیتراژ، زیهمواره به دو صورت قهرآم، مدرن

ـ ا ۀجـ یتـه اسـت امـا نت   یان سنت و مدرنیوسته میع پسال نزا 150ران امروز حاصل یباور است که ا ن ی

انسـان   رایز ؛سم بازمانده استیمدرن راه یمهنران در یروشن نشده است و ا یقطع یشکل نزاع تاکنون به

 و نـه مطلقـاً   یسـنت  کـام�ً است  ینه انسان، است یرانیتمدن ا ینیب جهانو  ها ارزشحاصل  که یرانیا

نـه بـه    جهـت   ینا ازسنت.  يایگر به دنید يبه جهان مدرن است و از سو سو  یکمدرن. نگاه او از 

فرزنـد زمـان خـود     خواهـد  یمـ را یتا مدرن باشد ز کوشد یمته. یسنت تعلق دارد و نه به مدرن يایدن

بند است. از نسـل  یخود پا یسنت يارهایاست و به هنجارها و مع یسنت يفرد حال  ینع در یول، باشد

ـ  خواهد یمجوان خود   یريجلـوگ  هـا  آنت یخـود از اسـتق�ل و مسـئول    یمسئول و مستقل باشد ول

از آزاد بودن و انتخاب کـردن هراسـان    یول دهد یمو انتخاب را شعار و سرمشق قرار  ي؛ آزادکند یم

از فهـم کامـل سـنت در     .شود یمآن متوقف  راه یمهته است امام مدام در نیمدرن دنبال وسته بهیاست. پ

ایـن ترکیـب و اخـت�ط     در .)55 :1388، نیـا  تبریزي( انناتو ،تهیرش مطلق مدرنیعذاب است و از پذ

گذارد و این تفکـر بینـابینی فرهنگـی     این تفکر بینابینی فرهنگی است که رشد کرده و پا به عرصه می

تـا ایـن دو در مقابـل یکـدیگر قـرار       گذارد ینمشود و  است که باعث بسط میان سنت و مدرنیته می

 یکـدیگر بـا  آید که دو چیز در تقابل  در موضعی زمانی به وجود می ینابینیبن امتخصص نظر از گیرند.

توان بـه زمـان ورود مدرنیسـم بـه      در فرهنگ کشور و شهرهایمان را می ینابینیب رو ینازا،  قرار گیرند

  نمود. اط�قایران 
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  با سنت یاروییو رو یرانیا یسممدرن. 4

کـه تمـام جهـان را     دانـد  مـی  شـمول  جهـان  اي پدیـده و  ناپذیر اجتناب يندیاته را فریمدرن، جهانبگلو

 ۀروزمـر  یک مدل در زنـدگ ی منزلۀ بهرا  ها سنتکه  اي لحظههر جامعه از  يفراگرفته است؛ به نظر و

در  تـه یدر مورد مشخصات مدرن ي. ویابد میر و تفکرش راه یته در ضمیجنبش مدرن، پذیرد نمیخود 

دو مفهـوم  ، سـتم یست قرن بنخ ۀمیان قرن نوزدهم و نیان پایرانیر ایباور است که در ضم ینران بر ایا

) زدگی غرب» (یشدگ غرب«و » يساز یغرب«، »یغرب«م یمفاه معنی هم غالباً» يساز نمدر«و  »تهیمدرن«

» يسـاز  یعق�ن«مختلف  هاي جریاندوم قرن نوزدهم با  ۀمیته از نیمدرن یرانیا يمای. ساند شدهدانسته 

وجـدان   ۀافته اسـت. رابطـ  ینمود  ها عادتر فنون و ییخود را نشان داد و در قالب تغ» يساز يفرد«و 

را  یـرون از ب اي رابطـه همواره  یتهداشته است با مدرن یدر آن نظام نقش ذات ینیکه تفکر د ییگرا یسنت

گونـه بـا    ینو بـد  یرنـد بگ یشـی هـم پ  بـر  ینتوانسته ادغام شوند و حت یکدیگردر  وقت هیچداشته و 

که گرفتار ابهام شـده اسـت    یدوپاره شده است: سنت یتهسنت و مدرن یانکه م یمهست رو روبه یوجدان

، فـرد و جامعـه   یدر ساختار روان یعنی، یستکه هنوز مدرن ن اي مدرنیتهاجرا ندارد و  یتقابل یگرو د

نـه   کنـیم  می حس فنون و اشکال مختلف و مد رد صرفاًشده است و حضور آن را ن ینهو نهاد یدرون

بـاروي شـهري در تهـران از     تخریـب ، اورکـاد  ۀدیعق به .)56:1388، نیا یزيدر سطح تعقل و فکر (تبر

فکـري و نظـري از   ، تحول در فرهنگ نبود بلکـه ایـن تغییـرات فرهنگـی     باعث شاه ناصرالدین ۀدور

بـه چهـار    مسـئله برخـورد بـا   ، سـطح  ینا در با آغاز مشروطه شروع شد. تقریباًدوران پهلوي اول و 

غربـى قـرار داده و سـپس     هـاي  ایـده و  دیشهمحور را ان، اول ۀدست :شود می یدهد گیري موضع، یوهش

افراطى بودند که اعتقـاد داشـتند    زدگان غرب، دوم ۀدست ؛دهند یقاس�مى را با آن تطب یدعقا یدندکوش

کامـل   طـور  بـه اس�م و فرهنگ شرق را به دور انـداخت و نظـام ارزشـى و فرهنگـى غـرب را       یدبا

ـ اسـ�م    ینقـرآن و اسـ�م راسـت   ، بودند �مىرنسانس معاصر اس داران پرچمسوم که  ۀدست یرفت؛پذ

 روح بـا کـه   طور آنمثبت تمدن غرب را  هاي جنبه یزاصل و ن عنوان بهـ را   ها پیرایه ۀشده از هم زدوده

 مـدنى  هاي پیشرفتسنتى بودند که  یروهاىبرخى ن، گروه چهارم یرفتند؛پذ، اس�م تضاد نداشته باشد

د کـه  کـر اشـاره   یبه سطح اجتماع توان می. )447 :1376، ریهیبش( کردند میکامل رد  طور بهغرب را 

 هـا  ایـن  .فرانسـه گرفتـه   یراز انق�ب کب ییبسزا تأثیرکه خود  از انق�ب مشروطه بود یباًشروع آن تقر

 سـطح  و هـا  روزنامـه شروع بـه کـار   ، و قلم یانب يهمچون آزاد، یدجد یشروع فرهنگ گذار پایههمه 

  ).130 :1379، يقنبر :نک( اند بودهمسائل  یگرمجلس مشروطه و د یشگشا، عمومی سواد

 یـز فرهنـگ ن اقتصـاد و  ، یاستچون س یو در عوامل مهم شود نمیختم  ینجابه ا یتهمدرنموضوع 
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قـدم   یجامعه مردم وسوي سمتبه  فردیت از ها ملت یاسیروند س، گردد میگذار یرثأورود داشته و ت

و فرهنـگ   گیـرد  مـی را  یشعبور کـرده و صـنعت جـا    يو اقتصاد از درون عصر کشاورز دارد برمی

کـه   یـز امـا آن چ  ؛)116 :همان :نک( دشو میاز آن  ییو باعث جدا کند میرا از هم جدا  تیجوامع سن

از فرهنـگ   سـنت  کامـل  باعـث خـروج   کـه  اسـت  اي مدرنیته، مشهود است یرانچون ا یدر جوامع

 تـوان  می رو ازاین، است دهش ها فرهنگ خرده فرهنگ ودر  یآشفتگ یجادباعث ا یننبوده و همجوامع 

ـ  روشنی بهاتفاق را  ینا یدگلدر جوامع خرد چون آران و ب  یـب تخر را درآن  یراتثأمشاهده کرد و ت

 هـاي  کشـی  خیابـان  ي نامتناسب با الگوهـاي فرهنـگ بـومی و   شهر ینقوان، یخیتار هاي بافت ابنیه و

 .دکر دههمشا نشده تعریف

  در فضاي بینابینی فرهنگی شهرها تغییرات. 5

شـکل  ، آیـد  به جـود مـی   ها ملتهمسو با تاریخ  فضاي شهري یکی از عناصر ساخت شهر است که

اجتمـاعی و  ، اقتصـادي ، هـاي مختلـف فرهنگـی    عنصر که فعالیـت  ینا شود. می گیرد و دگرگون می

همیشه با قلب تاریخ شهر در پیوند بـوده و سرگذشـت شـهر را    ، سیاسی همیشه در آن جریان داشته

توان گفت که فضاهاي شـهري تناسـب    می يا گونه به ؛)9: 1386، و بنیادي (توسلیزده است  رقم می

فرهنگ و اجتماع ایجاد کرده و همین امر شهر را براي فهـم و   جمله ازو یکنواختی میان تمام عناصر 

از  يشـهر  یعمـوم  يفضاها یطراح سازمان یابیدر ارز کند. فراهم می کنندگان استفادهدرك از طرف 

و  یشآسـا ، و ارتباط یدسترس اصل چهار یرندۀدربرگ يموفق شهر يفضاها، فراوان يشهر هاي مکان

فضـایی خـالی و تهـی    ، فضاي شـهري  پسهستند.  یريپذ اجتماعو  يو کاربر یتفعال، یذهن یرتصو

روادید و همچنـین روابـط میـان    ، ها نیست بلکه مفهومی است که محیط فیزیکی افراد میان ساختمان

توان دریافت تعامـل میـان اجتمـاع و فرهنـگ بـا فضـاهاي        این نوع می به گیرد. افراد در آن شکل می

 ،در ایـن میـان  ). 3 :1394، ماهانیمنصـور ( یر متقابـل دارد تـأث یکدیگر بر یخته شده و آم درهمشهري 

 نظـر  ازوجـود دارد کـه   ، انـد  گرفته  شکلشهر  فرهنگ بافضاها و ع�ئم شهري بسیاري که در رابطه 

کـه   هـاي دسترسـی اسـت    ها و راه خیابان ها آن ینتر مهم، شهريشناسان  جامعهبسیاري از جیکوبز و 

 ۀاز عهـد  یخـوب  بهفرهنگ  ،جوامع سنتی در .دهند یم  شهر را در ارتباط با دیگر فضاهاي شهري قرار

بخشـی بسـیار   آفرینـی و معنا  اوتتوانـایی و قابلیـت تفـ    زیرا ،آمد یبرم سازي یتهو یژهو بهانجام کار 

بلکـه در  ، کنـد  یمـ مرزهاي شفاف و پایداري ایجـاد   تنها نهفرهنگ  ،چنین جوامعی در داشت. ییبا�

فرهنـگ در   یرگچشمتوانایی  ینا .ستهم توانا بخش آرامشمعنایی منسجم و  يها نظامعرضه کردن 

نخست از پیوند تنگاتنگ فرهنـگ بـا مکـان و سـرزمین      ۀدر درج، بخشیو معنا سازي یتهو ۀعرص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)23(پپاپی  15شمارۀ   

1398ستان پاییز و زم  
 

181   

 يهـا  فرهنـگ فضایی انحصاري براي ، ي مرزها�استحکام و کارایی با، سنتی جوامع در .شد یمناشی 

ـ ، تناسـبی  یب چونعواملی ، اما در شهر امروزي )307: 1388، (کرمی کرد یمخاص فراهم  ، هـویتی  یب

، اهتمـام در تمـایز از همگـان   ، سعی در تشابه بـه بیگانـه  ، زدگی مصرف، ییفردگرا، تقلید، خودنمایی

زنـدگی انسـانی    آشنایی و بسیاري کمبودها کـه �زمـۀ  فقدان دوستی و ، زشتی، آلودگی، فشار روانی

مانـده   یابـان و بدر حسرت آوارگـی کـوه    چنان عرصه بر انسان تنگ نموده است که هرکس، هستند

ـ و فضـاي   یطمحـ  کنـد.  را ماشـین معـین مـی    یـز هر چتکلیف نهایی  است. و تقلیـدي از   هویـت  یب

: 1381، زاده تقـی اسـت ( نامیمونی بر فرهنگ و رفتار جوامع سنتی و بومی نهاده  یراتتأث ،زمین مغرب

71(.  

  ساختار شهر و معماريبر  آن ثیروارداتی و تأ  فرهنگ. 6

کـه فضـاي زیسـت انسـان را      شـود  یمـ اطـ�ق  علمـی  به دهخدا) و است (معناي آبادانی  بهمعماري 

: 1377، پـور  (مهدويباشند  ارکان اصلی فرهنگ میکه ریشه در فرهنگ دارند و جزء  کند طراحی می

فرهنگ استاد معمار اسـت و معمـار    یابد. اول آنکه در معماري تجلی میفرهنگ به دو صورت . )52

تواند معمـاري   نمی، است و غیر از علمی که آموخته است فرهنگ بادر ارتباط  ،گیرد می هرچه را یاد

در کار خود حفظ کنـد و اهمیـت    دارد تا فرهنگ و جوانب آن را بر آنکند و دوم اینکه معمار سعی 

  .)53 :همان(دهد 

 و و این جوامع مختلف انسـانی هسـتند کـه شـهرها     ساختۀ دست انسان است، شهري يها بافت

 مسـئله ایـن  ، انسان در شهرسازي و معماري دخیل است کهیناتوجه به دهند. با  روستاها را شکل می

، خلقیـات و رفتـار انسـان اثـر بگـذارد     ، عنصري همچون فرهنگ بر روحیـات  که اگر شود یممطرح 

 دهنـدۀ  یلتشـک توان گفت که اجزا و عناصـر   می .یابد یممعماري نمود نمود آن در  ۀترین نقط ابتدایی

هـاي گذشـته    عناصر سنتی هسـتند کـه از نسـل   ، اول دستۀشوند.  می بندي یمتقسفرهنگ به سه دسته 

خصوصیات یک فرهنـگ   ینتر مهمتوان گفت که از  است و می شده  دادهنسل امروز   و به شده  گرفته

، دوم و امـا دسـتۀ   سـت اهاي جدید  پایایی و مقاومت تمام عناصر آن در برابر عوامل و فرهنگ، سنتی

افکـار و   فرهنگ قبلی نداشـته و زاییـدۀ   در گذشتۀ اي یشهرند که هیچ ها و عناصر مدرن هست فرهنگ

هـا   همین ارتباطات نیز باعث تبادل سـریع در فرهنـگ   است.یا عصر صنعتی و ارتباط زندگی جدید 

 پـو�دي برگرفتـه از  شود ( شده و این سرعت در تبادل باعث ایجاد تزلزل در نگهداري از فرهنگ می

میـان ایـن دو فرهنـگ قـرار      نوع سومی از فرهنگ نیز وجود دارد که در اما .)62: 1393، و دلگشایی

دنبـال   سنتی بودن را دارد و از سمتی بـه  بر سنتی بودن خود پافشاري دارد و ارق از سویی و گیرد یم
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  رود. میپیش مدرنیته 

مشـروطه دانسـت.    ۀبتـوان از دور  یدرا شـا  یرانا يو شهرساز يشروع تحو�ت در روند معمار

ـ  يهـا  فرهنگاز  هایی یرپذیريتأثشاهد  ،یهصفو یدر دوران قاجار و حت یزاز آن ن یشالبته پ در  یغرب

 یـل از اوا داري یهسـرما از رشـد   یرپـذیري تأثو  هـا  یدگرگـون گفت کـه اوج   توان یماما ، یمهست یرانا

 کننـدۀ  یعتسراز نقش  توان ینم) اما 65: 1383، اف و همکاران ین(حس شود یمآغاز  يحکومت پهلو

 یننـو  یاجتمـاع  يدوران بـود کـه نهادهـا    یـن ). در ا46 :1382، یاندوران قاجار گذر کـرد (فردوسـ  

و  ییگراشـهر  یخبـار در تـار   یناول يو برا وجود آمدبه  ينوآور ۀتحو�ت و معتقد به سلط ساز ینهزم

 :1383، یبـی دهـد (حب  ییـر را تغ يمعمار یمايشهرها و س ۀتا چهر شددولت بر آن ، کشور ینیشهرنش

 یـن شـد و ا  کننـده  یـین تعاز عوامـل   يا گونـه  بـه شهرها  ییرتغ ینۀدولت در زم هاي یاستس ینا .)161

اصـول   یـن امـا ا ؛ یـد گرد یـران ا یسـنت  يشـهرها  یمايس یختگیر هم بهباعث  ییراتو تغ ها یدگرگون

 یـت عنا یاو  یسنت هاي یطراحاز  یريگ و الهام یخیتار ياغلب بدون توجه به الگوها يشهر ينوساز

 ،بعـد  بـه  1300 ۀ). از ده170 :1380، و اعمال شد (اهلرس یطراح، یفرهنگ يزا درون يها ارزشبه 

در رابطـه بـا سـاخت     ییـرات تغ یـن ا ۀرخ داد. همـ  یريگچشـم  يکالبـد  ییراتتغ یرانا يدر شهرها

اسـت.   یبررسـ   قابـل  یجهان داري یهسرما یستمدر س یرانجامعه و قرار گرفتن ا يو اقتصاد یاجتماع

سـاخت   یـب ترت ینشـد و بـد   یجـاد ا، در حال رشد يدرخواست بورژواز بنا بر یاريبس هاي یابانخ

  ).65: 1382، اف و همکاران ین(حس دگرگون شد یزشهرها ن

عوامل در ارتبـاط بـا   ، ترین یاصلاز  یکی ها یابانخگفت که  توان یمحوزه  ینمتخصصان ا نظر از

نه بـا عنـوان عنصـر مکمـل      ها یابانخ ین. اندهست یرانیا يدر شهرها یسنت هاي بافت یختگیگس ازهم

عوامـل   یگـر در شهرها ظـاهر شـدند. از د   کننده یینتعو  لطمس يعنصر عنوان بهبلکه  یسنت يها بافت

د کـه باعـث   کردوران اشاره  یندر ا يتوان اقتصاد یشبه افزا توان یمشهرها  یدر بافت سنت یرگذارتأث

بـه وجـود آمـده و     یـد جد يها محله. یدگرد یعمران هاي طرح يامکان مداخله در شهر و اجرا یجادا

بـا   یـد جد يهـا  محلهسمت  بهرا ترك کرده و  یسنت يها بافتو  ها محله ،داشته یبضاعت مال آنان که

افـراد و   یـک و تفک ینـی گز ییجـدا  یجـاد امـر باعـث ا   یندنـد و همـ  کر مکان  نقل يامروز ی�تتسه

 یـز بـه کشـور ن   یـل ). بـا ورود اتومب 190 :1380، (اهلرس یدگرد یقوم یکتفک نظر ازجدا  يها محله

 یـده مشـک�ت عد  یجـاد باعث ا، یبا فرهنگ واردات یسنت هنگشده و عدم تطابق فر یشترمشک�ت ب

، یابـان نوظهـور خ  یـدۀ و پد يارتباطـات مجـاز  ، يتکنولـوژ  یعسر یشرفتهمچون پ ی. لذا عواملدش

ایـن نـوع از    یراتتـأث  جملـه  از. آیند یمبه شمار  ها آن یمايبر شهرها و س یرگذارتأثعوامل  ینتر مهم
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هـاي عـریض و وسـیع     توان با ورود ماشین و نیاز به خیابان فرهنگ بر بافت شهري این شهرها را می

بایـد  ، خود را با شرایط جدیـد وفـق دهـد    تواند ینمد و دیگر اینکه چون بافت سنتی کرجو و جست

 ،قاجـار  ۀتـا اواسـط دور   ينحـو  بـه  یو حتـ  يپهلو ۀتا قبل از دور یراندر ا يشهرساز د.شوریب تخ

در  يو شهرسـاز  يمعمـار  .)30 :1384، و یزدانـی  پوراحمـد  نک:( است داشتهدر خود  یسنت یشکل

 در آنهر منطقه بـوده و انسـان    ورسوم آدابفرهنگ و ، مذهب، یتنشانگر هو يا گونه به ها دوره ینا

 گرفـت  یمـ بهـره   ،گذاشـت  یمـ  یـش رو یشمصالح در هر منطقه پ عنوان به یعتزمان از هرچه که طب

 فضـاي  کـه  انـد  بـوده  یـز ن يعناصر يدارا یرانا یسنت يشهرها ).84 :1384، حسینی و شاه یی(رهنما

از دروازه و  انـد  عبـارت عناصر  ینا است؛کرده  اهمیت حائز را و آن یفتعر یرا در شهر سنت يشهر

 یمسـکون  يواحدها، مرکز محله، مسجد جامع، یمح�ت مسکون، بازارچه یا ارباز، یدانم، ارگ، بارو

آداب و ، فرهنـگ ، زیست یطمحاست از  يتبلور ،هرچه هست یرانیشهر ا .)292 :1365، زاده سلطان(

 یبـوم  یاصول زنـدگ  همۀ یترعا، مطرح است یرانیآنچه در شهر ا .)36 :1385، زاده يسنن (مشهد

ق یـافتن بـه   سـو  بـا  کـه  خـود اسـت   یطفرهنگ محـ  ۀیافتتبلورشکل ، یرانا هايشهر واقع دراست. 

تقابـل   یـژه و بـه فرهنگـی  تعارضـات  و  یافته ییرتغها و شهرها  شکل ظاهري خانه، یرخوديغ فرهنگ

را  يا باغچـه و گـودال   دار  هشتی هاي خانه، مردم که يا گونه به ؛دشو یمو مدرن آغاز  سنتی يها بافت

هـا   رنگـی خانـه   هـاي  یشهش. دشو یماز اقبال عمومی برخوردار  گرا برونهاي  آشپزخانه و پسندند ینم

 و محصـور کـردن آن بـا   هـاي وسـیع    دنبـال پنجـره   و مـردم بـه  تیره داده  هاي یشهشجاي خود را به 

  ).بروز تضاد فرهنگیهستند ( یهچند�هایی  پرده

  )1398، (نگارندگان ینو ع یذهن لحاظ از يشهر يثر بر کالبد و فضاهاؤ: عوامل م1جدول 

  ذهنی و عینی ازلحاظبر کالبد و فضاهاي شهري  مؤثرعوامل 

  عوامل محیطی  اي یهروعوامل   فرهنگی عوامل

  فردگرایی .1

  هویتی یب .2

  یزدگ مصرف .3

 زندگی سبک تغیر .4

  یدجدفضاهاي  یريگ شکل .5

 یژهو بهبه اتصال با زمینه  یتوجه بی .6

  فرهنگی يها حوزهدر 

  از بین رفتن حس مکان .7

  ییمدگرا .8

  ها ینهزمبه  یتوجه بی .9

و  خودرو نشدۀ یزير برنامهورود  .10

 تبعات ناشی از آن

میادین جدید شهري  جایگزینی .11

 محلیهاي  چهمیدان يجا به

  ها محلهنظام از بین رفتن  .12

 

  یدگلدر آران و بو ماندگاري بافت تاریخی  یفرهنگبینابینی  .7

  و نقش آن در تولید و تقویت فرهنگاقتصاد . 1ـ7

 و یرنـده دربرگ و انسـانی  زیست  یطمح از بخشی عنوان به ساخت انساننیل به پایداري محیط کالبدي 
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 کالبـدي  فضاي میان پویا تعادل حالت برقراري گرو در ي و اجتماعیاقتصاد هاي یتفعال دهندۀ سامان

منـدي   و کـنش  ییگـو  پاسـخ  ۀل در نحـو تعـاد  این پویایی. ستافض کاربردان و فراگیر محیط، انسانی

  و نیازهاي کاربران و نیز شرایط متغیر محیط فراگیر است. ها خواستمحیط کالبدي به 

، ن خـود در طـول زمـان   ایط کالبدي پایدار انسانی به ساکنمح، پتروون دررین و کمبتنی بر نظر 

، عـدم تناسـب فضـاها بـا نیازهـا      ،لمثا ايرب .کند یمو فیزیکی را وارد  یشناخت روان مشک�ت ۀکمین

عـدم تـأمین   ، ینـه پرهزتعویض و یا نگهـداري  ، نیاز به تعمیر، خواست و یا الگوهاي رفتاري کاربران

را  )یرتجدیدناپـذ  (انرژي سوخت و خاك، آب ینۀزم منابع میزان ۀکمین و شرایط مطلوب محیطی و...

 آورد یمـ کمترین بار محیطی را بـه محـیط خـود وارد     یجهنت درو  کند یماز محیط فراگیر خود طلب 

  .)153: 1395، نیاسرهیرمندي نک: (

خسـارات   ياحیـا . 1: توجه قرار دهد را مورد پایدار باید سه اصل يا منطقهاقتصاد ، بر این اساس

بـه مفهـوم    گـرا  انساناقتصاد . 2، از بروز مسائل جدیدجلوگیري  گذشته و محیطی یستو زاجتماعی 

   ،حداکثر کارایی اقتصادي بـا محوریـت توجـه بـه انسـان     فراهم نمودن  نیازهاي واقعی انسان وتأمین 

) محلی و استفاده از منـابع محلـی   هاي یهسرما، کنترل محلی، مالکیت محلی(اقتصاد محلی  بر  یهتک. 3

 ۀاسـتفاده از طریـق  ، ندهسـت اقتصاد پایـدار   ۀکنند ینتضمکه  ها مؤلفهاین . )1380، بحرینی و مکنون(

ناشـی از تمرکـز و    يور بهـره افـزایش میـزان   ، اراضی شهري هاي یتظرفمناسب از زمین و توجه به 

بـا   ییجـا  جابـه  هـاي  ینههزکاهش زمان و ، از فضا چندگانه ۀاستفاد، داراي ظرفیت توجه به فضاهاي

  .)99ـ87: 1395، قرشی و لی (سنگ شدد نخواه محقق طمرتب هاي یتفعالکاهش فاصله میان ایجاد 

دور در مجـاورت   ۀکاشان که از گذشـت  ۀدر منطق یمیقد يآباد دو، یفعل یدگلآران و ب يشهرها

 یـدگل به شـهر آران و ب ، یاییجغراف یدگیو تن یکینزد ۀواسط به، یراخ يها دهه یط، اند داشتههم قرار 

در دو کتـاب   .)33 :1396، يآبـاد  نـوش  ي(مشـهد  انـد  شـده   یلتبـد  یدگلو مرکز شهرستان آران و ب

بـه شـمار    کاشـان  منطقـۀ  یخیاسـناد تـار   ینتـر  مهـم  ۀکه در زمـر  کاشان یختارو  قم یختارارزشمند 

و  نهراسـکا ، آران ياز سـه آبـاد  ، قـم  یختـار اسـت. در کتـاب    شده  اشاره یدگلبه آران و ب، روند یم

از  یـدگل کـه ب  کند یماشاره  یدگلب یۀتسم وجهدر ، یضراب .)43 :1361، یاست (قم شده یاد آباد نوش

شـهر بـا    یـن ا. )143 :1356، یضـراب ک�نتـر  آن را بنا نموده است ( قاسان  بن یلاصل بلبل بوده و سل

ـ اما با رشـد جمع  هبا برج و بارو قرار داشت يدرون حصار 1303خود تا سال  متراکمبافت  از یـ ت و نی

ـ بـه ب  وسـاز  سـاخت ، هبه مسکن چون امکان گسترش شهر در درون حصـار فـراهم نبـود    رون بـارو  ی

کهـن   فـت با رفتـه  رفتـه ، وسـازها  ساخت یوۀشر در ییو تغ یختهو شهر از حصار خود گر شدهکشانده 
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غزالـی   4.)132 :1392، یـار  (فـرخ  است یافته  گسترشو شهر از هر سو  هشهر را متأثر و دگرگون کرد

کـه چگونـه    کنـد  یمـ به این مهم اشـاره  معیشت ساکنان ف�ت مرکزي ایران  ۀدر تبیین اقتصاد و شیو

در هنـر  ، اقلیمی و محدودیت منابع آبـی شرایط دلیل  ران و بیدگل، بهآکویر همچون  شهرهاي حاشیۀ

که این هنر در طـول دوران تـاریخی بـه     يا گونه به ،نائل آمدند یتوجه  قابل هاي یشرفتپشعربافی به 

اقتصـاد   هـاي  یژگـی ورحمانیان بـا تبیـین    .)101 :1395، غزالی(است  شده یلتبداقتصاد غالب منطقه 

اقتصاد مبتنی بر صنایع در دوران صفویه و تمرکز بر بخـش  ، مختلف تاریخی ایران يها دورهبومی در 

و بـر مزیـت    دهـد  یمـ کاشان را مورد تحلیـل قـرار    در منطقۀ کشاورزي در عصر پیشاصنعتی قاجار

 :1397، میرزایـی  و (رحمانیان کند یمپایدار تأکید  بر بوم و بسترسازي آن براي توسعۀ معیشت مبتنی

4(.  

  ي معماريو بسترها ها ینهزم. 2ـ7

از  یکـی ، راپاپورت .مظهر فرهنگ آن جامعه است، پندارد یمکه جامعه روا  یخاص يها انتخاب

وي معتقـد اسـت   . دانـد  یمجامعه  يها انتخاب ینتر عامبه  نظر کردن را فرهنگ یبررس يها راه

 هـا  فرهنـگ  سایر ياماکن و بناها را از اماکن و بناها، ست که در هر فرهنگها انتخاب ییرواکه 

 یکـدیگر با  یهدوسو يا رابطه یطفرهنگ و مح یراتتأث ؛ یعنی)1388، راپاپورت( سازد یمز یمتما

، اجتماعی مردم یفرهنگ يها انتخاب ینتر عامیکی از  عنوان به يمعمار، نگاه ینا مبتنی بر دارند.

شـود. بـر ایـن اسـاس      و پرداختـه مـی   گیرد یمشکل  یطاست که در بستر مح یفرهنگ يا مقوله

  .استبوده آن  ییطمح هايبستر مبتنی بر، داده  رخ آران و بیدگلدر  آنچهگفت  توان یم

تشـابهات  بـه   تـوان  یمـ  جوار همشهرهاي و  یدگلآران و ب یانم یارتباطات فرهنگ یناز نخست

مطالعـات نشـان    قواعـد مشـترکی دارنـد.    ،ار کلـی سـاخت و د که در شـکل  کراشاره  ها آن يمعمار

 يدارا کـویر  به پیروي از ساختار معماري همۀ شهرهاي حاشیۀ یدگلآران و بکه شهرهاي  دهد یم

 المنفعـه  عام داراي فضاهاي مذهبی و، ها محلهضمن ارتباط با سایر مح�ت متعدد بوده و هر محله 

اسـتق�ل   يدارا، رابطـه  ینکه مح�ت در عـ  دهد یمنشان  یمحل يها دروازه ،یاز طرفاست.  بوده

بـه   تـوان  یمـ  اقتصـادي ایـن دو شـهر    هـاي  یرساختز یگر. از داند بودهو قلمرو مشخص  ییفضا

هرچنـد از   .انـد  داشـته نقش بسیار مهمی در پویایی اقتصاد شهر د که کرره اشا یشعرباف يها کارگاه

ـ  پیشـینۀ  به توجه با ،است مانده  يجا بر کمی تعداد ها کارگاه ینا پارچـه و   یـد منطقـه در تول  یغن

و از  انـد  بـوده  یو اجتمـاع  یفرهنگـ ، اقتصادي دادوستدها کانون  یگفت که شعرباف توان یم ،فرش

 یشده کـه مـرز ناگسسـتن    هاییشهر یانشکاف م از عوامل اثرگذار در بروز ها کارگاه ینرفتن ا ینب
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 ا�صـحاب  مـذکر  ۀدر تذکر که ملیحاي سمرقندياشاراتی  .اند داشته يو اقتصاد یاجتماع یفرهنگ

 (قریب به بیست هزار دسـتگاه)  بیدگلآران و  بافی ريز و یشعربافهاي   کارگاه توجه  قابلتعداد به 

 ،1ج :1397، ایمانیـان برگرفتـه از  ( اسـت  اهمیت حرف بومی در منطقـه بـوده  دال بر ، داشته است

و  یـدگل سـاکنان آران و ب  یـان م یفرهنگ تباد�تدر  مهمدو جزء  یشتفرهنگ و مع رو ینازا .)11

 یرهايمسـ  رونقـی  یباست. با گذشت زمان و  آمده یمشهر کاشان به شمار  یژهو به جوار هممناطق 

 یدگلبه آران و ب یرکو یقاز طر یدسترس، پویا بوده متمادي يها سدهفرهنگی که در طول  اقتصادي

 است.رونق شدن اهمیت این دو منطقه شده  کمامر باعث  ینو هم شده  قطع

  
  )1397تصویر بازارچۀ محلی در محلۀ درب ریگ (نگارنده، 

  
  کشور) يبردار نقشه(سازمان جدید در بافت تاریخی آران و بیدگل  هاي کشی یابانخ ۀنقش

  گیري نتیجه. 8

هـا را   تغییر و تحول داده، تفسیر، دریافت وظیفۀ، پذیري با� دلیل پویایی و انعطاف فضاي بینابین به

فضـایی   یدهـ  سـازمان بر چگـونگی  ، گیري از مبانی و اصول حاکم بر روابط فضایی دارد و با بهره

  اثرگذار است. ها آنها و توسعه و تکامل  مجموعه

 یونـدهاي پ، ياقتصاد یفرهنگ دادوستدو  یبستر تعامل یکدر  یدگلآران و ب، بر مطالعات یمبتن

 يمحـل فـروش کـا�   ، شهر کاشان داشته است؛ بـازار کاشـان   یژهو بهمجاور  يشهرها اب اي یرینهد
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و  بافرهنـگ  یشـتی و مع ياقتصـاد  مبـاد�ت ، یـق طر یـن بـوده و از ا  یدگلمردمان آران و ب یاساس

محلـی و   يدادوسـتدها  یقاز طر، تعام�ت اقتصادي در مقیاس خرداست.  خورده یمگره  يمعمار

با مراکـز اقتصـادي    يا گستردهدر سطح بسیار ، بومی هاي یتظرف بر  یهتکسبب  به، در مقیاس ک�ن

، سبب پویایی اقتصادي و تعـام�ت فرهنگـی   به دهد نشان می ها یبررس .است شده یمایران برقرار 

بـه چشـم    ها آندر  و تداوم فرهنگی و معماري یزبان همپویا بوده و نوعی نیز معماري این شهرها 

شـود و فرهنـگ نیـز     یمـ  یشهر تلقـ  یزبان فرهنگ، يمعمار، در این نظام تعاملی. است خورده یم

  به معماري شهر است. بخش الهاماصلی و  شاکلۀ

هاي گیري فضـاهاي بینـابینی در سـاخت و سـازمان فضـا      شکل، اخیر يها دههطی  شوربختانه

تخریـب و   زمینـۀ ، برخـی اقـدامات عجو�نـه    ناآگاهی واز روي آران و بیدگل معماري شهرهاي 

پویـا   يدلیل فاصله گرفتن از نظام اقتصـاد  به، در این شهرها است. دهرا فراهم کر گسست فرهنگی

و  رفتـه  فـرو از ابهـام   يا هالـه نگرش به فضاي معمـاري بینـابین در    نوع و نحوۀ، یبوممعیشت و 

کـه   یختهگس لجام هاي کشی یابانخ شده است. سنت و مدرنیسمعمیق میان  يها شکافسبب بروز 

ی فرهنگ عامل زوال تدریج، بدون پشتوانه پدید آمده هاي گذاري یاستسو  ها گیري یمتصمدر پی 

  ده و عواقب نامیمونی در پی داشته است.معماري آران و بیدگل ش

 سـنت و  حلقـۀ گمشـدۀ  ، ینـابینی بموضـوع   منطقـی بـا   ۀنگرش صحیح و مواجهـ ، بر این اساس

�زم آمـادگی   کـه   یمـادام شـود.   تعریف مـی  شهرهاي آران و بیدگلمعماري  فرهنگ ودر  مدرنیسم

تعریف نظري و عملی مشخصـی نیـز از   ، نگرددایجاد  و عالمانه براي نمود و بروز تغییرات تدریجی

  شود. که از آن به معماري رایج یاد می آید یماز معماري پدید  اي یوهششد و ارائه نخواهد معماري 

  ها نوشت پی

شهرهاي  احوال ناخوش ۀراوي چهر، شده  رانده. اصط�ح معماري رایج که در این پژوهش نیز از آن سخن 1

ثباتی یک موضوع یا یـک پدیـده    یبست و از مفهوم اقبال امروز و اکراه فرداامروزي است. اصط�ح رایج به 

ها و ساخت مبتنی بر فهم  یرساختزتوجه به ، مقابل آن معماري پایدار است که در آن گوید. نقطۀ یمسخن 

  شود. یمهر موضوع معماري قلمداد  فرض اولیۀ یشپ، مکان

بـا   یـز ن ينظـر لغـو   آن دارد و از ینسبت به معادل فارسـ  يکمتر ۀسابق ،یسیانگل یاتفرهنگ در ادب ۀواژ. 2

 یهـدف  انسان با یتدر ارتباط با پرورش و ترب یزها را ن آن توان یم ینوع در ارتباط است که به یمختلف یمعان

هـا   آن یاند که بـا بررسـ   دهکر استفادهواژه و مفهوم آن  یناز ا یاربس یغرب یشمنداند. البته اندکرخاص اشاره 

  .اند نموده یوش خود معنعلم و راه و ر يگرفت که هرکدام مفهوم فرهنگ را در راستا یجهنت توان یم

3. In-between 
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گرفته در این خصوص که آران و بیدگل دو شهر جـدا از   ي صورتها پژوهش. با توجه به منابع تاریخی و 4

انـد امـا    دانسـته  یمـ  هـم  بـه  متصلشهرهاي آران و بیدگل را  اشتباه به ،و با توجه به نزدیکی بسیار اند هم بوده

شغلی نیز این دو شهر با یکدیگر  لحاظ ازبیدگل و آران را جدا از هم دانسته و حتی  ،چراغان در کتاب خود

اش زیـادتر نسـاج و    اهل حرفه، اند نصف کاسب و نصف دهقان، سکّان آن (منظور بیدگل) .اند داشتهتفاوت 

برد و در آنجا  بیدگل نام می جایی دیگر چراغان از محلۀ فخارخانۀ ). در5: 1358، بیدگلی اند (وصاف ح�ج

  د.کن آجرپزي را توصیف می هاي کوره

  منابع

  .مرکز چاپ :تهران، 1چ، فلسفه هنر) يها درس( ییبایو ز قتیحق، )1374( بابک، ياحمد .1
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تهـران:  ، يدیعبـاس سـع   ۀترجمـ  ،وعـه مقـا�ت)  م(مج ریروسـتا و عشـا  ، شـهر ، رانیا، )1380(اکارت ، اهلرس .3

 .یانتشارات منش

  .54ـ45، 66 ۀشمار، يو شهرساز يمعمار، »یرانیا يو معمار يمعمار یانیب يها نظام«، )1381کاوه (، بذرافکن .4
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