
  در خانه وارطان شهر ایرانبهشتی و بازخوانی مفهوم 

  

به همت دفتر مطالعات کاربردي و امور ترویجی  هرماهاول  شنبه سهکه  شهر ایرانماهانه  هاي نشستهفتمین نشست از سلسله 
) به 1/10/94این بار ( شود می شرکت عمران و بهسازي شهري ایران در خانه گفتمان شهر و معماري (خانه وارطان) برگزار

  .سید محمد بهشتی اختصاص داشت هاي حرف

و  شهري ایراندر حوزه اندیشه  شده انجامبسط نظریات و مطالعات ، تداوم و وگو گفتفراهم آوردن فضاي  باهدف ها نشستاین 
تخصصی دانشگاهی و حتی مردمان ساکن در شهر نسبت به مسائل موجود و آتی شهر ایرانی مختلف  هاي الیهافزایش حساسیت در 

  .شود میبرگزار 

تهران،  ویژه به شهرها کالنمیان چالش قابل زندگی بودن  نبنیادینی روبروست و در ای هاي چالشامروز شهرنشینی با مسائل و 
مسائل و معضالت گریبان گیر شهرهاي ماست که  ترین عمدهو چالش کاالیی شدن از  شهري بینچالش حرکت و جابجایی درون و 

  نیازمند رویارویی جدي است.

  .شود میفوق دنبال  هاي شستندر  شدن جهانیبا معیارهاي اسالم، مدرنیته و  شهري ایرانمحک زدن اندیشه 

، »بازتعریف هویتی«معاصر، مشتمل بر  روزگاردر  شهر ایراندر اندیشه آنند که با بازخوانی اندیشه  ها نشستاین  برپاکنندگان
 سطوح درمعاصر، حکمرانی شایسته  ایرانی ومعاصر  شهر ایرانبه ترتیب به توصیف » بازتعریف ساختاري«و » بازتعریف فرایندي«
  و پذیرش مقیاس اجتماعات محلی در کنار مقیاس یگانه ملی بپردازند. ی و محلی بر مبناي پذیرش حق شهرونديمل

قبل عباس آخوندي، احمد  هاي ماه هاي بحثاول ماه در خانه وارطان بود که  هاي شنبه سهسیدمحمد بهشتی هفتمین سخنران 

  .داد میبیبی و شهین دخت خوارزمی را با قرائت خود تداوم ، سیدمحسن حخانیکیسعیدنیا، اسماعیل بنی اردالن، هادي 



  

  سرزمین ایران در قالب عوامل زیر برشمرد: هاي ویژگیبهشتی سخن خود را با 

 بالقوه بودن سرزمین ایران -

 موقعیت جغرافیایی ویژه ایران -

 در ایران ها گاه زیستکیفیت پراکندگی  -

 بودن در ایران ذات به قائم -

 تعامل با دیگران -

قصد  ،اشاره کرد که بدون شناخت اي توسعه هاي طرح به داند میکه سرزمین ایران را سرزمینی بی غلط  رتنسوي با اشاره به نامۀ 
گوهر نهان این سرزمین را مستلزم شناخت دانست  به فاایران، اشر او در بحث بالقوه بودن این سرزمین را دارند. هاي غلطاصالح 

  هنر و... است. ؛ معماري، شهرسازي،ها زمینههمان کیمیاگري یعنی از قوه به فعل درآوردن در همه که این روند را 

او جهان ایرانی ناشی از این  کرد.پل ارتباط شرق و غرب است ذکر  که آنران را موقعیت جغرافیایی بهشتی ویژگی ای -
ویژگی  سازي جهانیو  شدن جهانی هاي بحثده در که سبب ش داند میچین  وموقعیت را جهانی وسیع از اسپانیا تا اروپا 

 ایرانی ها جهانی بودن باشد.

این جهانی بودن سبب رندي ایرانیان به معناي پرده پرده بودن ایرانیان شده که در معماري این سرزمین در معماري 
 اندرونی و بیرونی نمود یافته است.

نواري  هاي زیستگاه، اروپا دروسیع  هاي زیستگاهدر مورد  هایی مثالدر ایران را با  ها گاه زیستبهشتی کیفیت پراکندگی  -
 گرفته شکلمهم  هاي راهایران در حاشیه  هاي زیستگاهاو  ازنظرپراکنده در ایران روشن کرد.  هاي زیستگاهدر حاشیه نیل و 



مهم و محل عبور  هاي راهشهرها در کنار  زاگرس و. حتی در دو نوار البرز اند نداشتهحتی اگر شرایط محیطی مناسبی 
 .اند گرفته شکلاز این دو نوار  ها راه

سرزمینی اشاره کرد که از آرش تا دهخدا و پیرنیا و... تداوم داشته و  اي خصیصه عنوان بهبودن  ذات به قائماو به ویژگی  -
مانند دهخدا که پس از تشکیل سازمان  اند هکردو کارهایی کارستان  اند کشیدهخود جور همه را بدون داشتن سازمان و... 

 چیز زیادي به آن اضافه نشد. نامه لغت

 ویژگی دیگر این سرزمین، تعامل با دیگران به معناي چیزي براي عرضه به دیگران داشتن عنوان شد. -

و مسائل معماري و شهرسازي،  هرشایراندر بازخوانی اندیشه  ها حرفکاربرد این  درزمینۀبهشتی در پاسخ به سؤاالتی 
یادشده و تأثیر عوامل انی در شرایط رازوارگی و تغییر پایتخت با مسائل و مصادیق روز، امکان بازخو ها حرففاصله این 

 یابی دستسیر تجرید براي رسیدن به اندیشه واحد و  گیري شکلبودن در عدم  ذات به قائمو  ها گاه زیستپراکندگی مانند 
  ان گفت: به آن در ایر

باقرآباد و نیویورك علیرغم نزدیکی اولی و  بیناست. او اشاره کرد که  پذیر امکانبازخوانی توسط اهلش و با شرایطی 
در  که درحالیدورتر است آن اولی  از و به دلیل عدم شناخت شما تر نزدیک دومی آندوري دومی به دلیل شناخت شما از 

  واقعیت برعکس است.

حافظ را درك کند از  آباد رکنیک ساختمان است نه تجرید آن. اگر کسی آب  وربط خطنقشه تقلیل یافته ترین کرد که شاره ااو 
  نیست. گونه ایندر ظاهر  که درحالیاست  تر مهمنیل 

واکنش در قبال مسائل  سهدر مورد انقطاع و گسست تاریخی در دورة مشروطه پرداخت و اظهار داشت ما  شده طرح هاي بحثاو به 
  داریم: ،شد گونه اینچه شد که  که اینو  ها روسشکست در جنگ با  ودورة قاجار 

 به توان خود و جستجوي گمشده در غرب بود و منجر به مشروطه شد. اعتمادي بیواکنش نیروهاي متجدد که منجر به  -1

 و به غرب اعتمادي ندارند. جویند میصدر اسالم در را  شده گمکه واکنشی به تجددگراها بود و  گرا سنتواکنش نیروهاي  -2

نو و  هاي حرف ها آن .به فرهنگ ایران اعتماد دارند و تالش معاصر بودن دارند نه متجدد بودن که کنش گرند و نیروهایی -3
 مثل دهخدا و... دارند تاریخ ریشه در 

پیش در پی دین زدایی از نوروز بودند  ها سال هالبت راقفتابهشتی ادامه داد که گروه اول و دوم وجوه اشتراك بیشتري دارند تا وجوه 
  بعدها به دنبال حذف آن و جایگزینی آن با عید غدیر و فطر. گرایان سنتو 

فرهنگی  مرگ ماخالف انقطاع فرهنگی هستم. است و به همین دلیل من م دار ریشهتجدد امري واکنشی است اما معاصر شدن 
  .ایم شدهولی دچار ضعف  ایم نداشته

تهران ناشی از سوء مدیریت ماست.  مشکالت وقابلیت پایتخت شدن را ندارد  ایران درپایتختی تهران گفت هیچ شهري  مورد دراو 
یت خارج شدن از بحران مدن درحالکه ما  رسد میولی به نظر  ایم بودهما همواره دچار منحنی سینوسی مدنیت و بحران مدنیت 

  هستیم.



 کشف بایداختراع کرد ناشی از واکنش شکست و پذیرش آن است. بارها و بارها چرخ، شهر و... را  دوبارهاین حرف که چرخ را نباید 
  کرد و نو به نو کرد.

بودن در ایران و تأثیر آن در  ذات به قائمزیستی و  هاي مجتمعتأثیر ویژگی دو عامل برشمرده پراکندگی  مورد دربهشتی  -
آنند که اندیشه  دهنده نشاندیگر  هاي نمونهگفت نوروز و بسیاري از  شهري ایرانو تجدید اندیشه  گیري شکلعدم 
 از این پراکندگی در جهت تنوع و چندوجهی بوده بهره برده است. شهري ایران

چیزي است که باعث زندگی  شهري ایرانعقل است! اندیشه  بهرجوع کرد که حسن بحران آب در واداشتن ما  اشاره او
  .ایم دادهسال اخیر انجام  70ـ  80ما در  آنچهخوب ما در ایران شود. برخالف 


