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  چكيده

كه محصول تصميم يك يا چند فرد باشـد، محـصول فرهنـگ              معماري بيش از آن   
بسنده كردن به شناخت كالبد و جسم معماري و غفلت از پيونـدهاي             . جامعه است 

تـاريخ فرهنگـي    . انجامـد    تـاريخ معمـاري مـي      نگري در   آن با فرهنگ به سطحي    
رويكردي در تاريخ و تاريخ معماري است كه اگر به مطالعات تاريخ معماري ايران 

  .تر و برخي از زواياي تاريك آن را روشن كند  آن را ژرفدتوان وارد شود، مي

در اين مقاله، نخست رويكرد تاريخ فرهنگي را، از طريق بررسي سـير تحـول              
بـه دنبـال ايـن بررسـي و معرفـي،           . كنـيم   رويكرد و آثار آن، معرفي مـي      اين نوع   
از گاه امكان استفاده      آن. شماريم  هاي مشترك اقسام تاريخ فرهنگي را برمي        ويژگي
بخش آخـر ايـن مقالـه حـاوي         . سنجيم  يكرد را در تاريخ معماري ايران مي      رو  اين

   .ست تاريخ فرهنگي معماري ايران اهپيشنهادهايي براي مطالع
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  قدمهم

 خاكي زيسته است، در آن تـصرف كـرده تـا            ي  هانسان در طي روزگار درازي كه بر اين كر        

يـز محـصول آن را       تـصرف و ن    ،امـروزه ايـن عمـل     . مكاني براي زيستن خود پديـد آورد      
. خوانيم  مي» تاريخ معماري « طرز تحقق و اسباب تحقق معماري را         ي  ه، و مطالع  »معماري«

هـاي خـام جهـان را بـه            جهـان، صـورت     در عمل معماري، در تـصرف و تـصريف         انسان
ها و كالبدها و طرز و اسـباب تحقـق             اين صورت  ي  همطالع. كند  هايي ديگر مبدل مي     صورت

ها و كالبدها را از پي كاري، بـراي           انسان اين صورت  . ريخ معماري است   تا ي  هآنها در حيط  
  . آورد اي و كاركردي پديد مي وظيفه

 تـاريخ   ي  ههـاي معمـاري نيـز در زمـر          ها و اين وظيفه      نسبت ميان آن صورت    ي  همطالع
سـازند كـه آنـان را         هر بنا و شهر، هر مكان مصنوع را كـساني مـي           . گيرد   قرار مي  معماري
 معمار و بنّا گرفتـه تـا هنرمنـدان و           ،مهندس،  خوانيم؛ از باني     عوامل معماري مي   ي همجموع

 احوال و كاروبـار آنـان را        ي  همطالع. الت دارند صنعتگران گوناگوني كه در كار معماري دخ      
كند و آنهـا      هاي طبيعت تصرف مي     انسان در ماده  . شمارند   تاريخ معماري مي   ي  ههم در حيط  

ها و طرز تصرف انسان در آنها نيز  مايه ساخت، ها  آن مادهي ه مطالع؛دهد را تغيير صورت مي
 اينها گـرد آينـد،      ي  هليكن حقيقت اين است كه اگر هم       .گنجد  مي تاريخ معماري    ي  هدر داير 

هـايي    هايي مناسب گرد آورنـد و اراده كننـد كـه صـورت              مايه  اگر عامالن معماري ساخت   
دهـد و اثـر معمـاري پديـد            معماري رخ نمي   ،نددرخور وظيفه و كاركرد مطلوب پديد آور      

 ،اي كه در عالم خـارج تحقـق يافتـه اسـت             معماري.  اين را تاريخ نشان داده است      ؛آيد  نمي
  .هاي فردي نيست هاي مادي و تصميم  گرد آمدن چند نفر و شماري امكاني هنتيج

هـا را     رتزيند ساليقي كمابيش مشابه دارند؛ برخـي از صـو           اي مي   كساني كه در جامعه   
 زنـدگي آنـان از      ؛آنـان رفتارهـاي مـشابهي نيـز دارنـد         . شمارند  زيبا و برخي را زشت مي     

داوري آنـان در خـصوص      . هايي تشكيل شده است كه كمابيش به هم شـباهت دارنـد             پاره
آنان صدها و گاهي . رسوم آنان نيز يكي است و   زبان و آداب؛رفتارها كمابيش مشابه است 

انـد كـه در آن سـرزمين          نسل در نـسل آموختـه     ، و   اند  رزمين زيسته هزارها سال در يك س    
اين ساليق و رفتارها    ؛  چگونه بايد ساخت و چگونه مكاني مناسب براي زيستن پديد آورد          

هـا   اگر در معماري اقوام و فرهنگ. هاي مشترك در معماري دخيل است       و معيارها و تجربه   
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، گـواهي خـواهيم داد كـه ايـن مـشتركات            هاي گوناگون تأمل و امعان نظر كنيم        و سرزمين 
خوانند، بيش از هر عامل ديگري در معمـاري مـؤثر اسـت؛               مي» فرهنگ«قومي، كه آن را     

.انـد   ترين مظاهر مادي آن شمرده       فرهنگ و از مهم    ي  هكه معماري را ساخت      چندان
1
شـگفت   

حتـي بـه قـدر       ،ترين عامل و علت معماري       معماري ايران، به اين مهم     ي  هاست كه در مطالع   
ها، يا به قدر فنون سـاختمان         مايه   مواد و ساخت   ي  هها و كالبدها، به انداز      ها و شكل    صورت

توان تاريخ معماري ايران را بر محـور پيونـد ميـان معمـاري و فرهنـگ         مي. شود اعتنا نمي 
  .ترتيب داد

»تـاريخ فرهنگـي   « رويكرد   ،نويسي  يكي از رويكردهاي معطوف به فرهنگ در تاريخ       
2
 

 اين است كه اين رويكرد و نسبتش بـا معمـاري را معرفـي، و                ،هدف ما در اين مقاله    . است
، رويكرد تاريخ فرهنگي .سپس امكان و فوايد آن را در مطالعات معماري ايران بررسي كنيم

نويسي معطوف به فرهنـگ اسـت، كـه از اواخـر       رويكردهاي نسبتاً نوپاي تاريخي هدر زمر 
ي از محققـان، جريـان غالـب        رخـ  ب ي  ه و امـروز، بـه عقيـد       ه نـوزدهم مطـرح شـد      ي  هسد

.نگاري است   تاريخ
3
موضوعاتي از قبيـل جـو        منظور مورخان فرهنگي از فرهنگ     نخست؛ 

مـرور و بـا رخ دادن تحـوالتي در معنـاي              كلي حاكم بر جامعه و روح زمانه بـود؛ امـا بـه            
يات زندگي روزانه جلب    هاي عامه، فرهنگ عامه و تجرب       فرهنگ، توجه مورخان به انديشه    

  .شد

 در پي خـوانش و فهـم      ،پژوهان دردمند معماري ايران     سالياني است كه محققان و تاريخ     
ـ اند كه پيوند آن را با فرهنگ ايرانـي نـشان ده             معماري ايران به طريقي بوده     4.دن

 شـايد بـا     

ر پيش  د.هاي مؤثر و منضبطي در تحقق آن آرزو برداشت رويكرد تاريخ فرهنگي بتوان گام
دهد كـه در       اين امكان را مي    ،پژوهان معماري ايران     به تاريخ  گرفتن رويكرد تاريخ فرهنگي   

هاي جهاني در اين      عين بومي كردن اين رويكرد، از تجارب جهاني بهره گيرند و در فعاليت            
                                                 

  .46ـ47ص ،ني: ، ترجمه منوچهر صبوري، تهرانشناسي جامعه، )1378(، گيدنز  آنتوني.1

2. cultural history. 

3. Boyd, (1999), Encyclopedia of Historians and Historical Writing, p.277. 

قيـومي بيدهنـدي،    : براي بحثي در اين بـاره، نـك       . ترين آنان مرحوم استاد محمدكريم پيرنياست        شاخص .4
بازخواني و نقد اصول پيشنهادي پيرنيا بـراي معمـاري          : بام و بوم و مردم    «زاده،    و محمدمهدي عبداهللا  مهرداد  
 .7ـ24 ص،1391 بهار و تابستان ،1، مطالعات معماري ايران، ش»ايراني
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 ي  هنگري در ايـن رويكـرد، مـا را از سـلط             از اين گذشته، ويژگي كل    .  مشاركت كنند  ،زمينه
  . رهاند شناسانه مي گرانه و شرق رايج در رويكردهاي تاريخينگري ءجز

در ايـن   . كنـيم   در اين مقاله، حوزه و رويكرد تاريخ فرهنگي را بررسـي و معرفـي مـي               
1 بررسي شأن يا وضعيت رشته     ي  هبررسي، به شيو  

ـ      طـرز تحقـق و سـير        ي  ه از طريق مطالع

يخ فرهنگـي و شـناخت      پس از معرفـي كلـي حـوزه و رويكـرد تـار            . تحول آن نظر داريم   
كنيم و امكان      فرهنگ و معماري ايران عرضه مي      ي  هها را به حوز     هاي آن، آن ويژگي     ويژگي

در اين بررسي، از بنيادهاي نظري و روشـي و نيـز منـابع محتمـل                . رسيم  تحقق آن را وامي   
پيداست كه تاريخ معماري ايران مراحل و اجـزاي         . تاريخ معماري ايران سخن خواهد رفت     

آنچه در اينجا مطمـح  . هاي كلي صادر كرد  حكم، آني هتوان براي هم  ناگوني دارد و نمي   گو
 امكـان پـرداختن بـه تـاريخ         ي  ههايي نيست؛ بلكه بررسي اولي      نظر است صدور چنين حكم    

  .هاي فرهنگ ايراني و منابع معماري ايران است معماري ايران، با عنايت به ويژگي

  

  ريخ فرهنگي معماريفرهنگي و تا چيستي تاريخ. 1

بسياري از رويكردها در علوم انساني، از جمله تاريخ، در طي زمان شكل گرفتـه اسـت و                  
بـا  . چنين رويكردهايي مبناي نظري يا روشي واحدي نـدارد        . اند  رفته به آنها نامي داده      رفته

ت كه   گواه اين اس   ،خوانند  اي از رويكردها را با اسمي واحد مي         اين حال، همين كه مجموعه    
بهتـرين راه بـراي شـناخت      . هاسـت   هـا و اخـتالف       آن كثرت  ي  همسمايي واحد در پس هم    

 ؛ اسـت  هـاي متكثـر آن       در خالل صـورت     جستجوي آن مسماي واحد    ،گونه رويكردها   اين
براي فهميدن چيستي تـاريخ فرهنگـي، بايـد تـاريخِ     . تاريخ فرهنگي چنين رويكردي است 

انـد و آثـار       ه آنچه در طي زمان به اين نام خوانده         ك  كرد تاريخ فرهنگي را جست و بررسي     
.هايي دارد اند چه ويژگي مهمي كه با اين رويكرد نوشته

2
  

  

  مراحل تاريخِ تاريخ فرهنگي. 1ـ1

 ي  هاز اواخر سد  (  كالسيك ي  همرحل :اند  تاريخِ تاريخ فرهنگي را به چهار مرحله تقسيم كرده        
 تاريخ فرهنگ عامـه و      ي  ه؛ مرحل )1930ي  ههاز د (  تاريخ اجتماعي هنر   ي  ه؛ مرحل )نوزدهم

                                                 
1. state of the art. 

پژوهـشكده  : اناهللا فاضلي و مرتضي قليچ، تهر       ، ترجمه نعمت  تاريخ فرهنگي چيست؟  ،  )1389( پيتر برك،    .2
 .31تاريخ اسالم، ص
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).1989از سال (  تاريخ فرهنگي جديدي هو مرحل ؛)1960ي هاز ده( شناسي تاريخي انسان
1
 

هايي در تـاريخ فرهنگـي         جريان ، خط قاطعي نيست؛ اما در هر دوره       ،بين اين چهار مرحله   
  .كند مؤثر بوده است كه آن را از مراحل قبل و بعد خود متمايز مي

هـاي تـاريخ فرهنگـي        فرق است؛ اما ريـشه    » تاريخ فرهنگ «و  » تاريخ فرهنگي «بين  
اصـطالح  . زماني شكل گرفت كه توجه مورخان به موضوع فرهنگ و تاريخ آن جلب شـد              

تدريج در   به كار رفت و به، هجدهم در آلماني هنخستين بار در اواخر سد » تاريخ فرهنگ «
.ليت يافت كشورهاي ديگر، مانند انگلستان، مقبو    

2
 نخستين كتاب مؤثر در ايـن حـوزه، كـه           

 از  3،)1860(بخش مورخان بود، تاريخ فرهنـگ رنـسانس در ايتاليـا              ها مرجع و الهام     مدت
 4ياكوپ بوركهارت، 

او در اين كتاب كوشيده است از طريـق بررسـي     . مورخ سوئيسي، است  
 تـصويري جـامع از      هاي پـانزدهم و شـانزدهم،        شهري ايتالياي سده   ي  هوجوه مختلف جامع  

توجـه او در ايـن      .  رنسانس در اروپا شد    ي  هفرهنگي ترسيم كند كه موجب پديد آمدن دور       
 رنسانس، مانند فرهيختگـان و      ي  ه ايتالياي دور  ي  ههاي فرادست جامع    كتاب بيشتر به بخش   

 ،از نظر بوركهـارت و ديگـر مورخـان         . نخبگان جامعه است   يعني: حاميان هنر و هنرمندان   
اي مـشترك ديـده     روحيـه ، آثـار هنـري هـر دوره   ي ه اول تاريخ فرهنگي، در هم     ي  همرحل
 مظهـر فرهنـگ     ، مشترك ناشي از اين است كه آثار هنري هـر دوره           ي  هاين روحي . شود  مي

 ايـن   5؛ خود مظهري از روح آن دوره است       ،فرهنگ هر دوره  . ند هست واحد خاص آن دوره   
»روح زمانه «ي هديدگاه متأثر از انديش

. هگل بودي ه روح دوريا 6
7

  

                                                 
  .35 همان، ص.1

2. Peter Burke, (1997), Varieties of Cultural History. New York: Cornell University Press, p2. 

3. Die Kultur der Renaissance in Italien. 

نـگ رنـسانس در   فره ،)1376(، ياكوب بوركهارت: اين كتاب با اين مشخصات به فارسي ترجمه شده است         
  .طرح نو: ترجمه محمدحسن لطفي، تهران. ايتاليا

4. Jacob Burckhardt (1818-1897). 

  .36 ص؟،تاريخ فرهنگي چيست .5

6. Zeitgeist. 

، بهار  39، ش صفه، ترجمه مهرداد قيومي بيدهندي،      »يمعمار دري  خيتارـ   يريتفس قيتحق« ديويد ونگ،    .7
1384. 
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از  تكوين تاريخ فرهنگي، معدود آثاري نيز در تاريخ معماري نوشته شد، كه              ي  هدر دور 
 1رنسانس در ايتاليا  معماري  كتاب  نخستينِ آنها   

در . ، اسـت  كوپ بوركهـارت  ، از يـا   )1867(
هاي تحقيق برگرفتـه       عظيمي از برگه   ي  ه مجموع ،براي شناخت معماري رنسانس    اين كتاب، 

هـاي   هـاي اهـل نظـر و چـه دفترچـه       چه نوشـته ـ رنسانس  ي ه اول دوري هاز منابع درج
هايي مختصر از نويسنده و بسياري عكس و نقشه  با يادداشتـ ها   نگاشت خاطرات و وقايع

.گرد آمده است  
2 

 پـرداختن بـه ايـن قبيـل منـابع را از             ،ديگر مورخـان فرهنگـي معمـاري      
.بوركهارت آموختند

3
  

، بـا   1940 و   1930هـاي     شناسي هنر در تاريخ فرهنگـي، يعنـي دهـه           عه جام ي  همرحل
 4هاي   و عطف توجه محققان به اهميت سياق        رونق ماركسيسم  ي  هدور

 اجتماعي و اقتـصادي     
 هنـر و معمـاري در ايـن         ي  همـورخ شـناخت   . زمان است    هم و جايگاه فرودستان در تاريخ،    

5 ارنست گومبريش  ،جريان
جهت توجه   به6 كتاب او، داستان هنر، ترين  مهم. است) گامبريچ (

به سياق تاريخي و اجتماعي آثار هنر و معماري و تالش براي فهم آثـار از نگـاه مردمـان                    
  . گيرد  تاريخ فرهنگي قرار ميي هعصر آن، در زمر هم

رانـي     سـخن  ؛ مباحث نظري تاريخ فرهنگي نيز سـخن گفتـه اسـت           ي  هگومبريش دربار 
7در جستجوي تاريخ فرهنگي    كتاب    در قالب  هامفصل او، كه بعد   

 منشأ  ،منتشر شد ) 1969( 
اين كتاب نقـدي اسـت بـر ايـن پـارادايم فكـري       .  تاريخ فرهنگي شدي  هتحوالتي در زمين  

   فرهنگـي  ي  ه تاريخي داراي كليت يكپارچ    ي  ه كه هر دور   ،مورخان نسل اول تاريخ فرهنگي    

.است
8
جنبش يا سبك هنري بـيش از       از نظر گومبريش، چنين قولي مردود است؛ زيرا هر           

                                                 
1. Die Baukunst der Renaissance in Italien(The architecture of the Italian renaissance). 
2. Murray, “Introduction”, In: Burckhardt, The architecture of the Italian renaissance, 

University Of Chicago Press, p. xv. 
3. Ibid. 
4. Context. 

5. Ernst Hans Josef Gombrich, (1909-2001). 

6. Die Geschichte der Kunst(The Story of Art). 

 ،)1379(،  ارنست هـانس گـامبريچ    :  اين كتاب در ايران با اين مشخصات منتشر شده است           ي فارسي  ترجمه
  . ني: تهران.، ترجمه علي رامينتاريخ هنر

7. Suche nach der Kulturgeschichte (In the Search of Cultural History). 

 .54، صنگي چيست؟تاريخ فره .8
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.انـد    مردمي است كـه آن را پديـد آورده         ي  ه زمانه باشد، زاد   ي  هآنكه زاد 
1

 بنـابراين، مـورخ     
هـا و      شـيوه   تر باشـد و اگـر بـه خاسـتگاه            بايد ريزبين  ،فرهنگي در شناسايي وقايع گذشته    

يونـدهاي  هـا و پ     ها و نسبت    هاي مردم در برابر سبك      پردازد، به واكنش    هاي هنري مي    سبك
.ها نيز بپردازد مؤثر در هنرمندان اين شيوه

2
  

فرهنگي هـر دوره    اين بود كه مورخان قول به يكپارچگي   ،يكي از نتايج چنين نقدهايي    
ـ     را يكسره كنار گذاشتند،    ي هميان فرهنگ خواص و عوام تفاوت قائـل شـدند، و بـر مطالع

وجه به موضوع فرهنگ بيشتر و       به بعد، ت   1960 ي  هاز حدود ده  . فرهنگ عوام تأكيد كردند   
»چرخش فرهنگي  «،1970ي   در دهه  گيرتر شد و    همه

3
  هدر اين دوره، كاربرد واژ    .  پديد آمد  

 طيفي وسيع از موضوعات و رفتارهايي را در         ،رورم  به يافت و    يگير  فرهنگ گسترش چشم  

 ماننـد  هـا و رفتارهـايي   شمردند؛ موضوع  فرهنگ نميي هتر آنها را در زمر برگرفت كه پيش 

.ها، مهاجران، زنان و اقوام غيراروپايي ها، تصاوير، رؤياها، اقليت ابزارها، خانه
4

  

تـر از     جانبـه   ، برخي از مورخان اجتماعي در جستجوي تعريفـي همـه          1960 ي  هدر ده 
 اقـوام   ،شناسـان   موضـوع كـار انـسان     . شناسان جذب شدند     به سوي ديدگاه انسان    ،فرهنگ

آنان در قيد ساختارهاي مستقر جوامع غربي نبودنـد و بـا            . ودغيراروپايي و فرهنگ عامه ب    
تر بود و بـه       ، تصورشان از فرهنگ گسترده    ور  از اين . مردمي يكسره متفاوت سروكار داشتند    

هاي عامـه، توجـه       هاي معروف به نامتمدن يا فرهنگ       ويژه فرهنگ   هاي گوناگون، به    فرهنگ
.كردند  مي

5
مع، به فرهنگ نهفته در آداب و رسـوم و          شناسان در شناخت فرهنگ جوا      انسان 
.ها توجه كردند و به تفسير معاني نهفته در رفتارها پرداختند  انساني هزندگي روزان

6
  

                                                 
1. ErnestGombrich, (2002),"In search of cultural history". In:Dana Arnold, 

ReadingArchitecturalHistory, London: Routledge, p.168. 

2. Ibid. 169. 

3. cultural turn. 

اض از  هـايش اعـر     تـرين ويژگـي     جنبشي است در ميان محققان علوم انساني، كه مهـم         » چرخش فرهنگي «
هاي انـساني، و تأكيـد بـر          هاي فرهنگي پديده    شناختي پوزيتيويسم، توجه به فرهنگ و جنبه        رويكرد معرفت 

  .هاست معنا در اين پديده

  .56ـ60ص ،تاريخ فرهنگي چيست؟ .4

 .23ـ29سمت، ص: ، تهرانشناسي عمومي انسان، )1387( اصغرعسكري خانقاه و محمدشريف كمالي، .5

  .64؟، صيستتاريخ فرهنگي چ .6
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1شناسان كليفورد گيرتز    يكي از مؤثرترين انسان   
از نظر گيرتز، بسياري از     .  امريكايي بود  

ني درون فرهنـگ آنـان       مظهر معـا   ، مردم هر جامعه   ي  ه و عادات و رفتارهاي روزان     ،مراسم
فرهنـگ  (توان بـه فهـم فرهنـگ واال            اين رفتارها، حتي مي    ي  هاست و با تحليل موشكافان    

»تحليل نمايش «اين روش، كه به روش      . نيز راهي تازه گشود   ) خواص
2

 معروف اسـت، در     
. سخت اثر گذاشت   1990 تا   1960هاي  مورخان فرهنگي اروپاي غربي و امريكا بين سال       

3
 

 ،شناسانه را در تحليل آثار معمـاري        خان فرهنگي معماري نيز اين نگاه انسان      ي از مور  رخب
4اختيار كردند؛ از جمله كلرنس اوسن 

5تفسيري از منظر تـاريخ فرهنگـي  : معماري سيام در 
 

)1998 .(  

 باعث شد تاريخ فرهنگي     ،تر مورخان به مفهوم فرهنگ      هاي نو و توجه گسترده      اين نگاه 
تـاريخ فرهنگـي    « جديدي وارد شود كه امـروز آن را          ي  ه به مرحل  ، بيستم ي  هدر اواخر سد  

»جديد
6

هـاي    جريـان  در واقـع اصـالحي اسـت بـر         تاريخ فرهنگي جديد كـه    . خوانند   مي 
اي   نخست، توجه بـه موضـوعات كمترديـده       :  تاريخ فرهنگي، دو ويژگي مهم دارد      ي  هگذشت

هاي مطرح  وجه به نظريهها و احساسات و موضوعات نامأنوس؛ دوم، ت       چون بررسي ذهنيت  
.هاي مربوط به فرهنگ      در حوزه   شده

7
ـ    ، مورخان فرهنگـي جديـد       يـك   ي  ه همـواره برپاي

.كننـد    فلسفي، ادبي، اجتماعي، فرهنگي يا تركيبي از آنها پژوهش مي          ي  هنظري
8

 ي  ه در حـوز   
 تـوان از     مـي  ، آثار بيشتري نوشته شده كه از آن ميان        ،تاريخ فرهنگي معماري در اين دوره     

9 هجـدهم  ي  ه سد ي  ه عمومي در فرانس   ي  همعماري، فرهنگ چاپ و حوز    كتاب  
از ريچـارد    

10ويتمن
» عموميي هحوز «ي ه نام برد، كه بر نظري 

  .  بنياد شده است12 يورگن هابرماس11

                                                 
1. Clifford James Geertz (1926-2006). 

2. Drama Analogy. 

  .66، 72 ،73ص  همان،.3

4. Clarence Aasen. 

5. Architecture of Siam, A Cultural History Interpretation. 

6. new cultural history. 

  .86، 88، 110ص  همان،.7

  .Hunt (ed.), The New Cultural History: جديد نكهايي از تاريخ فرهنگي   براي ديدن نمونه.8

9. Architecture, Print Culture, and the Public Sphere in Eighteenth-CenturyFrance. 

10. Richard Wittman. 

11. public sphere. 

12. Jürgen Habermas (1929). 
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  يهاي تاريخ فرهنگ ويژگي. 2ـ1

رغـم   يابيم كه تـاريخ فرهنگـي، بـه         با تأمل در انواع تاريخ فرهنگي و سير تطور آن، درمي          
 انـواع آن داللـت      ي  ههاي مشتركي در هم     ويژگي  تنوعات، مشترك لفظي نيست و بر      ي  ههم
 تـاريخ فرهنگـي را   ي هكنـد تـا معنـا و محـدود      كمك مـي ،ها  شناسايي اين ويژگي  . كند  مي

  :تر درك كنيم  روشن

  هاي دروني  ويژگي. الف

 بر نظريه استنويسيِ متكي  تاريخ فرهنگي نوعي از تاريخ: اتكا بر بنياد نظري. 

  هاي دروني و معناي مـستتر در         مورخ فرهنگي در پي كشف اليه     : جستجوي معنا
 .هدد  ميپيوند رويدادهاست، يعني آنچه رويدادها را به فرهنگ 

   اگرچه اعتناي ويـژه بـه فرهنـگ فرودسـتان         :  اجتماعي ي قشرهاي   هاعتنا به هم، 
تاريخ فرهنگي، مورخ بـه كـل        انواع   ي  ه كمابيش در هم   ؛خاص تاريخ فرهنگي جديد است    

 . فرهنگ توجه دارد

  بردن به قواعد و باورهـاي نهفتـه در          توجه به كاركردها براي پي    : تفسير كاركردها
هـاي     بسياري از پـژوهش      ويژگي ،ها  ها يا موجد پديده     آنها، توجه به اعمال وابسته به پديده      

  . تاريخ فرهنگي است

   گـويي    در تاريخ فرهنگي، از كلـي     : جزئياتگويي، همراه با توجه به        پرهيز از كلي
هـاي    موضوع پژوهش . كنند   فرهنگ و يكپارچه انگاشتن فرهنگ جامعه پرهيز مي        ي  هدربار

 . هاي دقيق و موشكافانه است تاريخ فرهنگي معموالً كوچك و همراه با بررسي

  هاي تاريخ فرهنگي، از شمار بـسياري از اسـناد تـاريخي              در تحقيق : كثرت اسناد
 .گيرند ه ميبهر

  از اسـناد   (هاي تاريخ فرهنگي، از انواع بـسياري از اسـناد             در تحقيق : تنوع اسناد
 .گيرند بهره مي) رسمي تا اسناد شخصي

 هاي بيروني ويژگي. ب

 مورخان فرهنگي  . اي است   رشته  اي سخت ميان    تاريخ فرهنگي حوزه  : رشتگي  ميان
 .برند ها بسيار بهره مي ر رشتههاي تاريخ و ديگ از دستاوردهاي محققان ديگر حوزه
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 آنچه تاريخ فرهنگي را از ديگـر اقـسام         : هاي ديگر   هاي رشته   گيري از نظريه    بهره
 ي  ه ديدگاه يا نظريه يا روش خاص آن نيست؛ بلكـه موضـوع و دايـر               ،كند  تاريخ ممتاز مي  

ا و  هـ    در تاريخ فرهنگي از انديشه     رو،  از اين . شود  چيزهايي است كه موضوع آن شمرده مي      
 .گيرند هاي نظري ديگر مرتبط با فرهنگ، متناسب با نياز تحقيق، بهره مي دستگاه

 
  پذيري تاريخ فرهنگي معماري ايران امكان. 2

 ، اين رويكردبانمايد كه  ، چنين ميم از رويكرد تاريخ فرهنگي به دست آورديبا شناختي كه
 تاريـك آن پرتـو      ي بـر زوايـا    اي از معماري ايران را شـناخت و         هاي ناشناخته   جنبه بتوان
هـاي    اما آيا چنين كاري ممكن است؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش، بايد ويژگـي              . افكند

 يادشـده،   ي  هگان هاي نه   از ويژگي . تاريخ فرهنگي را به فرهنگ و معماري ايران عرضه كنيم         
هـايي چـون      پيداسـت كـه ويژگـي     . برخي به موضوع توجه مورخان فرهنگي مربوط است       

پرهيـز از   «، و   »تفسير كاركردهـا  «،  » اجتماعي قشرهاي ي  هاعتنا به هم  «،  »ستجوي معنا ج«
بتوان امكـان تحقـق      صفاتي نيست كه با بررسي آنها     » همراه با توجه به جزئيات     گويي،  كلي

. هاي ديگـر پرداخـت   ، بايد به ويژگيكاربراي اين . تاريخ فرهنگي معماري ايران را سنجيد     

 و  »نظريـه  «،»منابع «ي  هحوزسه  صوص فرهنگ و معماري ايراني در       ها را در خ      ويژگي آن
  .كنيم اجمال بررسي مي  به»هاي موضوعي حوزه«

  

  منابع. 1ـ2

هـاي زيـرين و درونـي     هـاي مغفـول و اليـه    مورخان فرهنگي در پـي نـشان دادن بخـش       
 هـاي گذشـته و      هاي ثابت پژوهش    گويي و تكرار حكم      و از كلي    هستند  رويدادهاي گذشته 

 حكومـت و طبقـات مـسلط اجتمـاعي     ي هها يا اطالعات ساخته و پرداخت     استفاده از گزاره  

هـا اهميـت      هـاي پنهـاني رويـدادها و پديـده           برعكس، به جزئيات و جنبـه      كنند؛  پرهيز مي 
هاي پنهـاني رويـدادها، ناگزيرنـد بـه بررسـي انبـوهي از                براي كشف و فهم جنبه    . دهند  مي

  . مدارك بپردازند

 چنـين كـاري را بـراي        ،اي ثبت و ضبط رويدادهاي خرد و كـالن در اروپـا           سنت ديرپ 

محققان غربي را از صدها     اي،    پيشينهچنين  . زمين ممكن كرده است     مورخان فرهنگي مغرب  
گـويي ايرانيـان بـه قـدر        . ظاهر ناچيز، برخوردار كرده اسـت       بايگاني سند، حتي اسنادي به    
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اند و شمار و انواع اسناد تاريخي ايران با اسـناد         تهاروپاييان به توثيق و تسجيل عنايت نداش      
بسياري از رويدادهايي را كـه اروپاييـان        . تاريخي ممالك اروپايي هيچ طرف قياس نيست      

 موضعي آنها منتفي    ي  هكه فايد  اند يا پس از آن       ضبط ندانسته  ي  هاند، ايرانيان شايست    ثبت كرده 
ايران بارها حوادثي پيش آمـده كـه در طـي آنهـا،             عالوه، در تاريخ      به. اند  شد، از ميان برده   

. از ميان رفته است    يهاي بسيار   اسناد و كتاب  
1

 بـسياري از اسـناد عمـومي يـا خـصوصي            
چنـين وضـعي ايـن شـبهه را پـيش           . موجود نيز منتشر نشده يا در دسترس محققان نيست        

اممكن يا بسيار    ن ، معماري با رويكرد تاريخ فرهنگي در ايران       ي  هكه پژوهش دربار   آورد  مي
 اگر به وضع و كيفيت اسناد ايراني دقت كنيم، ايـن شـبهه از ميـان     با اين حال،   .دشوار است 

  . شود كم خفيف مي خيزد يا دست برمي

شود؛ بسياري    نويسي فرهنگي، بيشتر بر اسناد مربوط به عامه تكيه مي           چه در تاريخ   اگر
اي در خصوص زندگي عامـه         ارزنده از اسناد رسمي سلطاني و ديواني نيز حاوي اطالعات        

بـسياري از   شـود، كـه       داري مـي     در چند دستگاه رسمي دولتـي نگـه        ،گونه اسناد   اين. است
ـ         كنند  به آنها توجه نمي    تاريخ معماري ايران     انمحقق  ي  ه؛ از جمله سـازمان اسـناد و كتابخان

 اسناد مجلس، مركز     كاخ گلستان، كتابخانه و مركز     ي  ه ملي ايران، كتابخان   ي  هملي ايران، موز  
 بسياري از شـهرهاي بـزرگ و       ي  ه، و كتابخان  )وزيري سابق   نخست(اسناد رياست جمهوري    

در برخي از شـهرها، محققـان       ، كه   هاست  هزاران سند خانوادگي در دست خانواده     . كوچك
.اند  محلي اين اسناد را گرد آورده و سامان داده        

 ترين اسناد فرهنگي و     ها از ارزنده    نامه  وقف 2

                                                 
هـاي حكومـت      ومتي جديـد، كتابخانـه    خوريم كه با تأسيس حكـ       ها به موارد بسياري برمي      نامه  در تاريخ  .1

ي ميراث مكتوب صـفويه       اند؛ از جمله آنچه تحويلدار اصفهان درباره        سهو، نابود كرده    عمد يا به      پيشين را، به  
ي شاه صـفي را   ي روس بر اردبيل استيال يافت، كتب و ساير اسباب نفيسه      وقتي دولت بهيه  «: ذكر كرده است  

در زمان غلبه افغان احتياط كرد و در خانـة          ] چهارباغ[ا هم مدرس مدرسه     هاي اصفهان ر    كتاب. از ميان برد  
. خود در سردابي ريخت و در آن را مسدود نمود و هشت نه سال اغتشاش اين طايفه و غيره سركشي نـشد                     

ها مانـده و      پس از آن هم، الي اآلن در همان سرداب        . بسياري از اين كتب به گرد و بيد و موريانه ضايع شد           
ها را هم غالب در همان قتـل   هاي متفرقه خانواده كتاب. مرور دهور، موريانه آنها را از حيز انتفاع انداخته       به  

 .97، 98، صجغرافياي اصفهان تحويلدار اصفهان، ؛».افاغنه به همين تيره پنهان كرده و تلف گرديده

دهي اسناد خـانوادگي اسـترآباد         آنها كار درخشان استاد محمود اخوان در گردآوري و سامان          ي   از جمله  .2
دو «كـار،   قيومي بيدهندي، مهرداد و محدثه نظيف: اي از اين اسناد، نك  ي نمونه   براي مشاهده . است) گرگان(
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. شود   مي داري  منابع معماري ايران است، كه بيشتر آنها در سازمان اوقاف و امور خيريه نگه             

 بـه همـت     ، اخيـر  ي  هها و اسناد خصوصي تـاريخي نيـز در طـي سـد              نامه  بسياري از وقف  
از اينهـا بـاالتر، انـواعي از اسـناد     . داران انتشار يافته است   سندپژوهان و مصححان و كتاب    

هـاي   ها، و يادگاري   ها، شهرآشوب   نامه  فتوت:  فرهنگ اروپايي نظير ندارد    است كه ظاهراً در   
اي در شـناخت      هاي گسترده   قرن اخير تالش    همچنين در نيم  . نوشته بر ديوار بناهاي گذشته    

 تاريخ فرهنگي   ي  ه منابع بالقو  ي  هفرهنگ عامه انجام گرفته، كه نتايج و منابع آنها نيز در زمر           
  . معماري ايران است

روزگـار مـا در        تحقيق محققان هـم    ي  ه دوم، كه معموالً نتيج    ي  همنابع درج خصوص   در
هاي مربـوط بـه       خصوص موضوعات گوناگون انساني در تاريخ ايران است، بايد به تحقيق          

ظاهر در قالب پـژوهش رسـمي          به ،برخي از اين منابع   . عامه و فرودستان بيشتر عنايت كرد     
كنده از ظرايفي است كه به كار مورخ فرهنگـي معمـاري            نيست؛ اما، شايد به همين سبب، آ      

.آيد ايران مي
1

  

  

  نظريه. 2ـ2

 تـاريخ، مطالعـات     ي  هشناسـي، فلـسف     شناسـي، انـسان     هاي جامعـه    هايي كه در حوزه     نظريه
هـايي تـازه در        پـژوهش  ي  ه برانگيزند ،شود  فرهنگي، مطالعات زنان، و نقد ادبي پرداخته مي       

هـا   هر كدام از ايـن نظريـه  . اني، از جمله تاريخ فرهنگي استهاي گوناگون علوم انس     حوزه
  . دهد هاي تازه در اختيار مورخان فرهنگي قرار مي اي براي پرسيدن پرسش پنجره

، كه  آيد  سنجي تاريخ فرهنگي معماري ايران پيش مي        اي در امكان    نيز شبهه لحاظ  از اين   
 الزم اسـت بـه      همچنين وط است؛  مرب  در اين خصوص   .به فقر نظري علوم انساني در ايران      

هـاي غربـي      خاسـتگاه بـسياري از نظريـه      كـه هرچنـد      نخست، ايـن  . چند نكته توجه شود   
تـوان آنهـا را، بـا          است؛ موضوع آنها منحصر به فرهنـگ غـرب نيـست و مـي              زمين  مغرب
ـ ن. هاي عالمانه، در خصوص فرهنگ و معماري ايران نيـز بـه كـار بـرد                 احتياط  آن  ي  همون

                                                                                                                   
نـامواره  (، در دست انتـشار در پژوهـشهاي ايرانـشناسي           » استرآباد هاي روستايي   معماري حمام ه  سند دربار 

 ).استاد ايرج افشار

 .هاست هاي اين نوع كتاب و محمدابراهيم باستاني پاريزي از بهترين نمونه آثار جعفر شهري .1
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» عمومي ي  هوزح «ي  هنظري
1

شناس و فيلسوف آلمـاني، اسـت كـه امـروز              هابرماس، جامعه  
.ي از مطالعات تاريخ فرهنگي معماري قرار گرفته است        رخاساس ب 

2
هـا را      برخي از نظريـه    

هايي از آن را كه با جامعـه و           توان بومي كرد؛ يعني اساس نظريه را حفظ كرد و پاره            نيز مي 
  . ون كرد و متناسب ساختفرهنگ ايراني مناسبت ندارد دگرگ

هايي پرمايه در خـصوص    نظريه،از اين گذشته، برخي از انديشمندان ايراني و غيرايراني   
 ي هدر حـوز  (اند؛ از جمله محمدعلي همـايون كاتوزيـان            ايراني پرداخته  ي  هفرهنگ و جامع  

در (، سيدمحمد بهشتي    ) زبان فارسي  ي  هدر حوز (، داريوش آشوري    )شناسي و اقتصاد    جامعه
 ، و ) تاريخ شهر و هويت ايرانـي      ي  هدر زمين (، احمد اشرف    ) فرهنگ و هويت ايراني    ي  هزمين

 كـه   ،هـا   به جز اين نوع نظريـه      ). قاجاريه ي  ه تاريخ فرودستان دور   ي  هدر حوز (نسا مارتين   
 كه اساساً ،توان ياد كرد   ها نيز مي   يهاي ديگر از نظر      متفكران معاصر است، از دسته     ي  هپرداخت
ـ .  فكر گذشـتگان اسـت     ي  هده از فرهنگ ايراني و شيو     برآم ـ   ي  هنمون حيـات   «ي  ه آن، نظري
اي مـشترك در      براي تفسير تاريخ معماري ايران است كه بر انديـشه         » مزاج دهر «يا  » زمانه

.هاي نخست هجري متكي است سده متون فارسي
3

  

  

  هاي موضوعي حوزه. 3ـ2

هايي از موضوع است       در جنبه  ،نويسي  ريخ تاريخ فرهنگي با ديگر رويكردهاي تا       مهم تمايز
د و در نوع تفسيرهايي اسـت كـه از موضـوع            نگزين   براي مطالعه برمي    مورخان فرهنگي  كه

 تاريخ فرهنگي   ي  هتوان از آيند     تصويري كه مي    وجهي از  راين،ببنا. دنده  مطالعه به دست مي   
 در تاريخ معمـاري     هاي موضوعي   بيشتر حوزه  . موضوع است  ي  همعماري ايران داد در حيط    

 بـه برخـي از      ،در اينجـا  . توان با رويكرد تاريخ فرهنگي دوبـاره وارسـي كـرد            ايران را مي  
  .كنيم كه براي اين منظور مستعدتر است هاي موضوعي اشاره مي حوزه

                                                 
1. Public Sphere. 

، 9، ش گلـستان هنـر    :، در »ها و نهادهاي شهري در تهران عـصر مـشروطه          عرصه«هديه نوربخش،   : نك .2
  .52ـ61ص

. »ريخ معمـاري ايـران    بندي تا   نظريه حيات زمانه در دوره    : مزاج دهر «،  )1390(قيومي بيدهندي،   مهرداد   .3

 .57ـ70علمي و فرهنگي، ص: ، تهرانگفتارهايي در مباني و تاريخ معماري و هنر: در



 17مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    100

  مرتبط با معماريعواطف ها، باورها و  ذهنيت. الف

ويـژه    هـا، بـه      نگرش انـسان    ذهنيت يا طرز   ،هاي مهم تاريخ فرهنگي معماري      يكي از حوزه  
اي مستقل به ايـن موضـوع         از آنجا كه در مقاله    .  معماري و شهر است    ي  هعموم مردم، دربار  

  . كنيم  در اينجا به ذكر چند نكته و يك مثال بسنده مي1،اند پرداخته

 ايـن طـرز     ؛ آثـار معمـاري دارنـد      ي  ه تصورات و باورها و احساساتي دربـار       ،ها  انسان
هايي است كـه مـردم از بنـايي            ذهنيت ،يك: ها خود بر چند دسته است       يتها يا ذهن    نگرش
 خاصي    گويند، نام    بنا مي  ي  هكند كه دربار    هايي بروز مي    اين ذهنيت در داستان   .  دارند ،ساخته

هايي است كه      ذهنيت ، ديگر ي  هدست. كنند و احساسي كه به آن دارند        كه براي آن انتخاب مي    
هايي است     ذهنيت ، سوم ي  هدست. شود  اي مي   ري بنا يا مجموعه   گي  باعث ساخته شدن و شكل    

 اول را معمـوالً در      ي  ههـاي دسـت     ذهنيت .دشو كه باعث ايجاد تغييرات در بنايي موجود مي       
يـك گونـه از ايـن    . اند  شهر و ديارشان نوشتهي هتوان يافت كه كساني دربار    هايي مي   نوشته

هـا و احـساسات و خـاطرات          وبـيش ديـدگاه     كه كم  ،هاي محلي است    نامه   تاريخ ،مكتوبات
دهـد؛ ماننـد       بناهاي مختلف اصـفهان نـشان مـي        ي  هروزگار او را دربار     نويسنده و مردم هم   

  .الدين همايي از جالل تاريخ اصفهان

هـاي    هايي كه بناهايي را شكل داده است، نمونـه           دوم، يعني ذهنيت   ي  هدر خصوص دست  
 ي  ه برپـا شـده و همـ       رؤيايي ي  هبناهايي كه به واسط     ههم. بسياري در ايران در دست است     

هاي مهـم در      ها موجب تصميم    گاهي هم ذهنيت انسان   . گيرد  ها در اين دسته قرار مي       قدمگاه
 در اينجا به    . ناممكن است  ، قرائت و فهم بنا بدون توجه به آن        كه  ؛ چندان شود   بنا مي  معماري

طرحـي عجيـب    كـه   ان، در نزديكي اصفهان،     بكر  پير ي  هبقع: كنيم  اي بسنده مي    آوردن نمونه 
 شرقي ايوان جرز جنوب از زير  نيمي از آنسنگي است كه تختهاين بنا، هاي  از شگفتي . دارد

سنگ سوراخي است، كه مسلمانان اهل محـل آن را جـاي              روي اين تخته  . بيرون زده است  
و  )ع(و يهوديان آن را جـاي پـاي اسـب حـضرت اليـاس      ) ص(پاي اسب حضرت محمد   

.دانند  ميگاه او     معراج
2
شـايد  اند؛    سنگ قرار داده    بر روي بخشي از اين تخته     عمد    بهجرز را    

                                                 
، »درآمـدي بـر تـاريخ ذهنيـت عامـه در معمـاري ايـران              «قيومي بيدهندي و اميد شـمس،       مهرداد  : نك .1

 .5ـ25ص ،1391 پاييز و زمستان  مطالعات معماري ايران،دوفصلنامه

هـاي تـاريخي در       آثار باسـتاني و الـواح و كتيبـه        : گنجينه آثار تاريخي اصفهان   ،  )1344(ر،  اهللا هنرف   لطف .2
 .257ثقفي، ص: ، اصفهاناستان اصفهان
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معلـوم   حدساگر درستي اين . كنند  را متبركبنا هم سنگ را تثبيت و هم به اين منظور كه
  .شود تر مي فهم ما از اين بنا دقيق، گردد

  

   بازنمايي معماري .ب

. هـاي مختلـف اسـت       اي بازنمايي آثـار معمـاري از نگـاه        ه   شيوه ، موضوعي ديگر  ي  هحوز

»بازنمايي«
1

 از مفاهيم اساسي تاريخ فرهنگي جديد معماري است؛ به اين معنا كـه در هـر                 
ها و باورها و عاليق راوي يا         متن يا عكس يا روايتي از يك اثر معماري، بر اساس ديدگاه           

ـ  . كنـد   جه مي  و مورخ به آن تو     شود  عكاس، وجوهي از اثر برجسته مي       تـاريخ  ي هدر مطالع
دهـد ايرانيـان      معماري ايران، اين نوع موضوعات از اين جهت اهميت دارد كـه نـشان مـي               

اند و در سخن گفتن از بناها و شـهرها، چـه چيزهـايي را                 چگونه به آثار معماري نگريسته    
   :مستوفي از تخت جمشيد بنگريد حمداهللا به وصف. اند تر شمرده مهم

جمشيد در اصطخر در پاي كوه سرايي كرده بـود و صـفت ايـن    :  گويد نامه فارسمؤلف  
سوسـت و    سراي آنكه در پايان كوه دكه ساخته بود از سنگ خاراي سياه، و آن دكه چهار               

گز سـاخته، بـه      در يك جانب در كوه پيوسته و سه طرف در صحرا گشوده و بر بلندي سي               
ها از سنگ سـفيد مـدور كـرده و بـر او               ونو بر آن دكه، ست    . دو طرف نردباني برو رفتندي    

انـد؛ و   و بر درگاه دو ستون مربع نهاده. نقّاري چنان باريك كرده كه در چوب نرم نتوان كرد      
و در آن نزديكـي بـر آن شـكل          . ها هريك زيادت از صد هزار من باشـد          بارهاي آن ستون  

يك صـورت بـراق   و بر آنجا، هر. كند بر جراحات  آن امساك خون مي    هسنگ نيست و براد   
اند؛ رويش به شكل آدمي، با ريش مجعد و تاج بر سر و دست و پا، و               مصطفي، صلعم، كرده  

و در آن كوه، گرمابه از . و صورت جمشيد به شكل سخت زيبا كرده بودند. دم بر صفت گاو
و بـر   . شده  كه آب گرمش از چشمه زاينده است و به آتش محتاج نمي             اند؛ چنان   سنگ كنده 
.»هاي عظيم بوده است، كه مردم آن را زندان باد گفتندي وه، دخمهسر آن ك

2
  

هـا و   اهميت ظرافت حجـاري، اهميـت وزن سـتون    اينكه آنجا را جمشيد ساخته است،     
اثـر طبـي سـنگ تخـت جمـشيد، انتـساب صـورت               انـد،   اينكه آنها را از دوردست آورده     

                                                 
1. Representation. 

 .120، 121اساطير، ص: ، تصحيح گاي ليسترنج، تهران القلوب نزهة، )1389(مستوفي، هللا  حمد.2
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دن ايـن معنـا، و تـصور از         و فراتاريخي بـو   ) ص(ها به براق حضرت پيامبر اسالم         سرستون
گرمابه و دخمه ناگزير بخشي از تاريخ تخت جمشيد است كه تا كنون بـه آن توجـه نـشده      

هاي مردم نيز  ها و قصه توان در منابع ديگر و در مثل    تاريخ ذهني تخت جمشيد را مي     . است
 مشترك اسـت و     ،بسياري از اين تصورات ديرپاي تاريخي در ميان عوام و خواص          . جست

 تـاريخ فرهنگـي     ي  هدايـر در  كه حاصل كار نخبگـان اسـت،         ، چنين منابعي، با آن    رو   اين از
.است

1
  

  

   به معماريمعناهاي افزوده. ج

 را  هـا  سـروكار دارنـد يـا آن       هـا  براي مردمي كه بـا آن      ،بناها معموالً در همان هنگام ساخت     
 پايـدار   ،ر طـي زمـان    گاهي گوهر معناي بنا د    . اي خواسته يا ناخواسته دارند      بينند معاني   مي
 ،اما گاهي معناي بنا در طي زمـان       ؛  شود  ماند و فقط ظرايف و فروع آن معنا دگرگون مي           مي

ـ ،اي از اين دگرگوني نمونه. شود هاي بنيادين مي دستخوش دگرگوني  دوره در   هـم ي ه دو بقع
هللا  عموعبـدا  ي  هو ديگري بقع   ، پيربكران، در جنوب غربي اصفهان     ي  هيكي بقع : اصفهان است 

هـاي سـاختار بنـاي     دو بقعه متعلق به قرن هشتم و شباهت    هر. كارالداني در غرب اصفهان   
شمارند؛ اما كمتر      پيربكران را زيارتگاه مي    ي  ه بقع ،هنوز بسياري از مردم   . استگير  آنها چشم 

سبب اين است كه چند سده پـس        .  عموعبداهللا برود  ي  هكسي است كه به قصد زيارت به بقع       
انـد كـه بـه طـرزي شـگفت تكـان              هايي به دو سوي ايوان آن افـزوده         ، مناره از ساخت بنا  

ها چندان شهرت يافته كه هـم بنـا از مـزار بـه تماشـاگاه و تفريحگـاه                     اين مناره . خورد  مي
  . دگرگون شده و هم نام آن از مزار عموعبداهللا به منارجنبان تغيير كرده است

  

  تاريخ بناهاي غيرشاخص. د

لـيكن  .  بناهاي فاخر و شـاهانه و اعيـاني اسـت          ،يي كه به دست ما رسيده     بسياري از بناها  
ـ     اين.  از معماري ايران بوده است     بخشي كوچك بناهاي فاخر     مـردم بـه     ي  هكه بناهـاي عام

تـوان از      بدين معنا نيست كه آن بناها جزو معماري ايران نبوده و مي            ،دست ما نرسيده است   
اي كه جريان تاريخ فرهنگي معماري ايران در آينـده            هاي ارزنده   از جمله ثمره  . آنها گذشت 

هاي مغفول مربوط به نقش عـوام          توجه به بناهاي عامه و روشن كردن جنبه        ،خواهد داشت 
                                                 

  .40، صتاريخ فرهنگي چيست؟ .1
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.در معماري ايران است   
1

؛ اما گاهي از خـالل خـاطرات        اند   بيشتر اين نوع بناها از بين رفته       
اين دسـت   . هايي از آنها را بازيافت      توان گوشه   ها مي   ي از سفرنامه  رخمكتوب يا شفاهي و ب    

هـاي طبقـات فرودسـت جامعـه،          گـاه  هـا و سـكونت       محلـه  ي  هتواند دربار    مي ،موضوعات
 ي  هر اين موضوعات، پـژوهش دربـار       ب  عالوه. هاي مهاجر نيز باشد     هاي ديني و گروه     اقليت

ه، دارالسياده،  خان  گان از جامعه، مانند خرفت      نشينان و راند    هاي حاشيه   ها و محل    گاه سكونت
  .گيرد دارالرَّضاعه، دارالعجزه، دارالقُمامه، دارالمساكين نيز در اين گروه قرار مي

  

  اعمال مرتبط با معماري. .ـه

 ي  همورخان فرهنگي در هر شاخ    . است توجه به اعمال     هاي تاريخ فرهنگي جديد     از ويژگي 
كنند كه موجـب      د، به اعمالي توجه مي    ها بپردازن    پديده ي  هكه به مطالع   مطالعاتي، بيشتر از آن   

 كسان و   ي  ه تاريخ معماري، شناخت اعمال هم     ي  هدر حوز . به وجود آمدن پديده شده است     
از حامي و طـراح و سـازنده و وارث و واقـف و خريـدار و       ـهاي مرتبط با معماري   گروه

اختن بنـايي  كه چگونه زمينـي را بـراي سـ    مثالً اين. گيرد  در اين مجموعه قرار ميـصنف  
دادند؛ كارفرما و معمار هر كـدام         گزيدند؛ چگونه ساختن بنايي را به معمار سفارش مي          برمي

يـك از    كـه نـسبت طراحـي در هـر         كردنـد؛ و ايـن      تا چه حد در طراحي بنا دخالـت مـي         
 در طراحـي    انـدازه، هاي مرتبط با بنا با شخص معمار چه بـود و معمـار تـا چـه                    تخصص

.كرد انند آن دخالت ميتزيينات و كتيبه و م
2

  

 مراحل  ي  ه با فرض دشواري يا امتناع يافتن اسنادي دربار        ،محققان تاريخ معماري ايران   
اند؛ اما گـستردن       ايران، اين موضوع را يكسره به كنار نهاده        ي  هساخت بنا در معماري گذشت    

 خواهـد    منابع و جستجوي دقيق در متون و اسناد تاريخي، اين داوري را دگرگـون              ي  هدامن

 آن اطالعات گوناگون در خصوص سازوكار سفارش معماري در ميان اسـناد             ي  هنمون. كرد
.خانوادگي است

3
  

                                                 
درآمدي بـر تـاريخ ذهنيـت عامـه در          «قيومي و شمس،    : هايي در اين باره، نك      ن بحث و مثال    براي ديد  .1

 .»معماري ايران

 .»ها وجو در آن سخني در منابع مكتوب تاريخ معماري ايران و شيوه جست«قيومي، :  در اين باره، نك.2

اطالعات معمـاري در اسـناد      كار،    محدثه نظيف : ي اسناد خانوادگي گرگان     اين دو پژوهش در زمينه    :  نك .3
هـاي روسـتايي      دو سـند دربـاره معمـاري حمـام        ««كـار،     ؛ قيومي و نظيف   خانواده كبير : خانوادگي استرآباد 

 .»استرآباد
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  زندگي و فضاي درون بنا. و

از منظر تاريخ فرهنگـي، بـراي    .از موضوعات مهم در رويكرد تاريخ فرهنگي است    » فضا«
هر . درون بنا دست يابيم عاديتر فضاها بايد به دركي نزديك به واقع از زندگي           فهم صحيح 

. ها و رفتار متغير آنـان اسـت    ثابت كالبدش، حاوي اثاث و نيز انسان   ي  هفضا، گذشته از بدن   

ـ        مثالً براي فهم فضاي مطبخ در خانه        كالبـد، بايـد     ي  ههاي قاجاري اصفهان، عالوه بر مطالع
ي آن را    نـور و روشـناي     ، حتـي بوهـا    ون مطـبخ،  هاي در   وسايل مطبخ در آن دوره، فعاليت     

خانـه،   سازند؛ مانند فضاي قهوه ها مي از فضاها را براي گرد هم آمدن انسان      رخي  ب. بشناسيم
 در اين فضاها، اهميت وجود جمـع        ؛فضاي ميدان، فضاي مصال، فضاي بازار، فضاي مدرسه       

  اين ي  همطالع. بيشتر از كالبد، است   ) مثالً در مصال  ( اهميت كالبد، و گاهي      ي  هانساني به انداز  

  . نوع فضاها نيز ارتباطي تنگاتنگ با شناخت زندگي جاري در هريك دارد

هاي موضوعي است كه در رويكـرد تـاريخ           ترين حوزه   آنچه ذكر شد شش نمونه از مهم      
كـه گفتـيم، هـر موضـوع مـرتبط بـا              چنان. توان به آنها پرداخت     معماري ايران مي   فرهنگي

ـ     و سـليقه  ها    هاي زندگي، باورها، ديدگاه     عادات، شيوه  هـا نيـز در        انـسان  ي  ههـاي معماريان
ي منابع تاريخ     با تأمل در اينها، منابعي تازه در دايره       . داشتواند ب  مي تاريخ فرهنگي    ي  هحيط

  .گيرد معماري ايران قرار مي
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  نتيجه

 با ايـن حـال، همچنـان در حـال     ؛ونيم سده سابقه دارد رويكرد تاريخ فرهنگي بيش از يك   
هاي اصلي تاريخ فرهنگي در اين سير تحـول پايـدار              ويژگي برخي از   هرچند .تحول است 

 تاريخ فرهنگي داريم؛ بلكه اين رويكرد       ، تنوع معناي فرهنگ   ي  همانده است، نه تنها به انداز     
در  كـه   تدريج سنتي خاص يافته اسـت؛ چنـدان         اند، به   در هر سرزميني كه آن را به كار بسته        

. برند  فرانسوي، انگليسي و امريكايي نام مي       آلماني، ايه  هاي تاريخ فرهنگي، از سنت      كتاب

تواند ايراني بشود؛ بلكه اين استعداد را دارد كـه            تاريخ فرهنگي نه فقط بنابر موضوعش مي      
تـوان بـا اطمينـان بيـشتر          البته هنگـامي مـي    . ها و منابع نيز بومي باشد       ها و روش    در نظريه 

.  كه در عمل آزموده شود     ،اري ايران سخن گفت    قابليت اين رويكرد در تاريخ معم      ي  هدربار

هـايي    زمين نيز حاصل نقد مداوم پـژوهش        صورت و قوام امروزي تاريخ فرهنگي در مغرب       
  .است كه با اين رويكرد صورت گرفته است

 سخت وابسته بـه  ،رشته دهد كه باليدن اين ميان     جهاني تاريخ فرهنگي نشان مي     ي  هتجرب

از سوي ديگر، وابستگي    .  رونق گرفتن و اصالت كار در آنهاست       هاي پيرامون و    باليدن رشته 
دهـي و     تاريخ فرهنگي به اسناد متكثر و متنوع نيز اهميت پرداختن بـه گـردآوري، سـامان               

 هنـوز شناسـايي      در ايـران،   كثيري از اين اسناد   . دهد  را نشان مي   گوياسازي اسناد تاريخي  
ويژه در مورد اسناد شخـصي و          به ،ين قضيه ا. نشده يا در دسترس محققان قرار نگرفته است       

هـاي يادداشـت شخـصي يـا          ها، دفترچه   اسناد و متوني چون نامه    . كند  خانوادگي صدق مي  
، حتي اشياي مربوط به زنـدگي گذشـته و اسـنادي              هاي عكس   هاي پراكنده، آلبوم    يادداشت

نامـه از     نامه و وقف    تها، اسناد مربوط به سفارش ساخت بنا، وصي         نامه  ها، بيع   نامه  چون قباله 
گردآوري اين .  اسنادي است كه اغلب جزو يادگارهاي خانوادگي نگهداري شده استهجمل

 در جهت نزديك شدن به زندگي و نگاه گذشـتگان اسـت و              ي كمك بسيار بزرگ   ،نوع منابع 
  .كند امكان پژوهش با رويكرد تاريخ فرهنگي را فراهم مي

نگـري و توجـه    كل: ظاهر متناقض دارد    سته و به   برج ي  هرويكرد تاريخ فرهنگي دو جنب    
گرانـه    رايج در رويكردهاي تاريخي    ي  هپار  قطّع و پاره  ن ما را از نگاه م     ،نگري  كل. به جزئيات 
هاي مغفـول معمـاري       دهد كه در جنبه      به ما امكان مي    ،دارد و توجه به جزئيات      محفوظ مي 

  .هاست گرفتار آنيم رها شويم هايي كه سال گويي ايران نظر كنيم؛ و نيز از بند كلي
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    و مĤخذفهرست منابع

  :ها و مقاالت كتاب

  .آگه: ، تهرانها و مفهوم فرهنگ تعريف، )1386(ـ آشوري، داريوش، 

 مطالعـه : يمعمـار  تيترب و ميتعل ق،يتحقي  برا رانياي  سنتي  معمار اصطالحات شناخت،  محمدرضا اء،ياولـ  

 ،هنرهـاي زيبـا     دانـشكده  زاده شـيرازي،    اهللا  به راهنمايي دكتر باقر آيت    ،   دكتري  مقطع هنام  ، پايان زدي: يمورد
  .1381 دانشگاه تهران،

 هپژوهـشكد : اهللا فاضلي و مرتضي قليچ، تهـران         ترجمه نعمت  تاريخ فرهنگي چيست؟  ،  )1389(ـ برك، پيتر،    
  .تاريخ اسالم

  .طرح نو:  لطفي، تهران، ترجمه محمدحسنفرهنگ رنسانس در ايتاليا، )1376(ـ بوركهارت، ياكوب، 

  .روزنه: ، تهرانمكان معراج مؤمنين: مسجد، )1389(ـ بهشتي، سيدمحمد، 

  .ني: ، ترجمه رضا ذوقدار مقدم، تهرانزبان، منزلت و قدرت در ايران، )1381(ـ بيمن، ويليام، 

 انـساني و  جغرافيـاي طبيعـي و   : جغرافياي اصـفهان  ،  )1388(ـ تحويلدار اصفهان، حسين بن محمد ابراهيم،        
  .اختران: ، تهرانآمار اصناف شهر

  .اساطير: ، تصحيح گاي ليسترنج، تهران القلوب نزهة، )1389(، هللاحمدـ مستوفي، 

 بـه   ي كارشناسـي ارشـد،      نامـه    پايـان  ،درآمدي بر تاريخ فرهنگي معماري ايـران       ـ شهيدي مارناني، نازنين،   
  .1390دانشگاه شهيد بهشتي، ، و شهرسازيي معمار دانشكدهراهنمايي دكتر مهرداد قيومي بيدهندي، 

، 1378تابـستان   ،  3، ش رواق: ، در »يادگاريهـاي گنبدخانـه تربـت شـيخ جـام         «ـ صالحي كاخكي، احمد،     
  .69-78ص

بهـار و   ،  6، ش رواق: ، در »الدين ابوبكر تايبـادي     يادگاريهاي گنبدخانه مزار موالنا زين    «،  ـ ـــــــــــــ   
  .23-40ص، 1379تابستان 

  .سمت: ، تهرانشناسي عمومي انسان، )1387(كري خانقاه، اصغر و محمدشريف كمالي، ـ عس

 ،»بندي تاريخ معمـاري ايـران       نظريه حيات زمانه در دوره    : مزاج دهر «،  )1390(ـ قيومي بيدهندي، مهرداد،     
  .57-70 صعلمي و فرهنگي،: ، تهرانگفتارهايي در مباني و تاريخ معماري و هنر: در

، »هـا   وجو در آن    سخني در منابع مكتوب تاريخ معماري ايران و شيوه جست         «،  )1390(،   ــــ ــــــــــ 
  .133-162صعلمي و فرهنگي، : ، تهرانگفتارهايي در مباني و تاريخ معماري و هنر: در

 دوفـصلنامه : ، در »درآمدي بر تاريخ ذهنيـت عامـه در معمـاري ايـران           «و اميد شمس،     ،   ــــــــــــــ  

  .5-25ص، )1391پاييز و زمستان  (،عماري ايرانمطالعات م

، در دسـت    » اسـترآباد  هاي روستايي   معماري حمام ه  دو سند دربار  «كار،    و محدثه نظيف   ،   ــــــــــــــ  
  .)نامواره استاد ايرج افشار(پژوهشهاي ايرانشناسي انتشار در 
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بازخواني و نقد اصـول پيـشنهادي پيرنيـا         : بام و بوم و مردم    «زاده،    و محمدمهدي عبداهللا   ،   ــــــــــــــ  
 .7-24ص، 1391بهار و تابستان ، 1، مطالعات معماري ايران، ش»براي معماري ايراني

  .ني:  ترجمه علي رامين، تهران،تاريخ هنر، )1379(ـ گامبريچ، ارنست، 

، 1342ر  شـهريو ،  182، ش يغمـا ،  »خـط نوشـتم تـا بمانـد يادگـار         : تاريخ يادگار «ـ گلچين معاني، احمد،     
  .287-283ص

  .دانشگاه تهران: ، تهرانشناسي معماري ايران تاريخ،  )1384(ـ گليجاني مقدم، نسرين، 

  .ني: ، ترجمه منوچهر صبوري، تهرانشناسي جامعه، )1378(ـ گيدنز، آنتوني، 

 هـاي  اي از عكـس  رساله عكسيه حشريه به همراه مجموعه: گنج پيدا، )1376(ـ مشكوة الملك، محمدعلي،     

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: به كوشش بهمن جاللي، تهراندوره قاجار، 

، بـه راهنمـايي دكتـر مهـرداد         خانواده كبير : اطالعات معماري اسناد خانوادگي استرآباد    كار، محدثه،     ـ نظيف 
  .1388، ، دانشگاه شهيد بهشتي و شهرسازي معماريدانشكده، نامه كارشناسي ارشد قيومي بيدهندي، پايان

، بـه   درآمـدي بـر مباحـث نظـري و عملـي          : تاريخ شفاهي در تاريخ معماري ايـران      ميترا،     اشمي، سيده ـ ه 
، دانـشگاه   و شهرسـازي  معمـاري ، دانـشكده ي كارشناسي ارشد  نامه  ندي، پايان راهنمايي مهرداد قيومي بيده   

  .1390شهيد بهشتي، 

توسعه سياسي و اقتصادي بلند مـدت     بررسي مشكالت   : جامعه كوتاه مدت  «ـ همايون كاتوزيان، محمدعلي،     
  .292-270 ص،1387 ،69-68، شبخارا، »در ايران

هـاي تـاريخي در       آثار باستاني و الـواح و كتيبـه       : گنجينه آثار تاريخي اصفهان   ،    )1344(اهللا،    ـ هنرفر، لطف  
  .ثقفي: ، اصفهاناستان اصفهان

ـ يريتفس قيتحق«ـ ونگ، ديويد،  ، بهـار  39، شصفهرداد قيومي بيدهندي، ، ترجمه مه»يمعمار دري خيتار  
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