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 ،ینینشزاغه

 .ینینشهیحاش

که نقش  شوندیم یشهر مدرن تلق و معضل عهیضا عنوانبه ،یررسمیو اسکان غ ینینشهیحاش ،ینینشزاغهمانند  ییهادهیپدمعموالً 

عامل  تنهانهمذکور  یهادهیپد انه،یپساساختارگرا یمطابق خوانش کهیدرصورت. کنندیم فایشهرها را ا و توسعه شرفتیبازدارنده پ

حال  قی. تحقدیت گردو برساخ دیتول ییفضاها نی، بلکه، شهر مدرن از رهگذر وجود چنباشندینم یرانیبازدارنده توسعه شهر مدرن ا

 یرانید شهر مدرن ااز نحوه تول تبارشناسانه یارائه خوانش یفوکو در پ شلیم هشیاند یو بر مبنا ییحاضر با نگرش پساساختارگرا

بلکه،  ستین یو ذات یازل یادهیپد شودیمپنداشته  کهچنانآنکه شهر مدرن،  تاس نیا یخوانش نیچن یاساس فرضشیپ. باشدیم

شهر به  ته،یدر گفتمان مدرن ،ی. به سخنباشدیمو ..  یرسمریاسکان غ ،ینینشهیحاش ،ینینشزاغه یهادالاز  قدتمام یانهیآشهر مدرن 

 یو اجتماع یخیبه شکل تار یشهر یهامقولههمه عناصر و  رایو... نباشد. ز یررسمیغاسکان  ه،یکه زاغه، حاش شودیماطالق  ییفضا

 یبندصورت هیاز نظر نیبنیراد. دیگرد یبندصورتمتفاوت  یهاگفتماندر  شانیمعانو  شوندیمبرساخت  "ان-گرید"در برابر 

استفاده شده  -قیتحقروش عنوانبه– رانیگفتمان شهر مدرن در ا یبندصورتنحوه  ییو شناسا یابیرد یفوکو برا شلیگفتمان م

هر، بر اساس ش تیو هو افت،یامکان حضور  یخاص یگفتمان طیدرشرا رانیاز آن است که؛ دال شهر مدرن در ا یحاک جیاست. نتا

رقم خورد که، در مرحله  یاگونهبه رانیشهر مدرن در ا "شدنِ " ندی. داستان و فرادیشد و برساخته گرد ریپذامکان "یگرید"وجود 

و  ینیکپرنش ،ینینشزاغه :رینظ یمتفاوت نیخود را تحت عناو "یگرید"زده، و  هیتک "یدال مرکز" عنوانبه "یکیزیکالبد ف"بر لاو

 سرکوب نمود.و  ییو... بازنما ینینشاتاق
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 و همکاران( زنگانه...)گفتمان شهر مدرن لیتحل

 مقدمه
تاً در شهرها از اوایل قرن چهارده شمسی، مدرنیته با ظهور فضاهای جدید در ایران همزاد بود. فضاهایی که عمد

صحنه تجلی و میدان نمایش  عنوانبهشهر  پسازآنمحل استقرار و لنگرگاه مدرنیته برگزید.  عنوانبه، و شهر را متولدشده

حوالت فضایی گردید. این ت تجربه و درک مدرن بودن معرف و مرادف شهری شدن بدین گونه،مدرنیته ایفای نقش نمود. 

ا معرفی و بازنمایی نمود؛ از دیگر رویترین، مدرنیته  عنوانبهشهر  سوکیاما، هم نیاز به معرفی داشتند و هم توجیه؛ لذا از 

. بنابراین شناختی که انددادهر، بدیهی و طبیعی جلوه حقیقت شه عنوانبههایی را سو نهادهای مدرن، وجود چنین فضامندی

 حمیل گردید. حقیقت مسلم به اذهان ت عنوانبهاز شهر حاصل شد، برساختی است که نهادهای مدرن خلق کرده و 

است که  گرفتهشکل ییهاانگارهزیرا بر پایه پیش  باشدیممعیوب، ناقص و مبهم  میشهردارعموماً شناختی که ما از 

مانند: دانش امری فرا ارزشی، تکاملی،  ییهاگزاره مثالعنوانبه. اندنشدهبه محک گذاشته  هاآن وسقمصحت وقتچیه

یرجانبدارانه غامری مسلم،  حقیقتی مطلق، مثابهبهدانش درباره شهر ارائه کند  آنچهاست، که موجب گردید هر  جوقتیحق

یقاتی که موجب ه غالب تحقیقات صورت گرفته در باب شهر است. تحقنگرش به دانش، وج گونهنیاو.... تلقی شود. 

 را واکاوی نمود.  هاآنمشکوک شد و  هابدان شدتبهکه باید  اندشدهالیه ضخیمی از معرفت  یریگشکل

ان بنا به سنت مطالعات موجود در ایر اغلب. است شدهگرفته کار به یشهرشناس براى مختلفى یکردهایرو تاکنون

 این. شوندیم حقیقت میدان وارد شهر، بودن فرهنگی فرا و فراتاریخی یهافرضشیپ که با است. گرفتهانجام تویستیپوزی

 چنین نتایج لذا. است شده فرض بدیهی و شدهرفتهیپذ مسلم، امر یک محقق، برای شهر اکنون ماهیت که است معنی بدان

است و کل تحقیق عبارت  شدهرفتهیپذ و مسلم امر یک عنوانبه -افراد نزد– قبل از که کندیم عرضه را شناختی تحقیقاتی،

 که میل داریم صحت آن ثابت شود. یادهیاخواهد بود از تالشی برای اثبات 

رویکرد مناسبی جهت  تواندیم، موردمطالعه پدیده حاضرِ حال تاریخ نگاشتن عنوانبه تبارشناسی، رویکرد نیبنیدرا

 حاضر حال در که شکلى به همواره ،پدیده یک که است مدعى ،ىــتبارشناسن در ایران باشد. نگاشت تاریخ شهر مدر

 مقاله این در. باشدیمعوامل متعددی در درون گفتمان خاصی  یهاچرخشبلکه نتیجه تحوالت و  و است نبوده ،دینمایم

 نوپدید، حقیقتی مثابهبه مدرن در ایران شهر تبارشناسی، رویکرد شناختی شناخت و شناختی هستی یهافرض شیپبه بنا

 . است شده تلقی خاصی گفتمانیِ شرایط محصول

از سوی گفتمان،  شدهلیحمت؛ و بنا به معنای شوندیمتنها از طریق گفتمان معنادار  هادهیپددر نظریه گفتمان، اشیاء و 

، نیز با گذر میشناسیم "شهر" عنوانبهی که ما فضای -و جهان اجتماعی دهندیممعنا  هاتیواقعبه  هاگفتمان. شوندیمتجربه 

 هر و نیست، موجود یزیچ گفتمان از خارج فوکو، دیدگاه به یافته است. بنا "معنا"شده و  "برساخته" هاگفتماناز فیلتر 

 مدرن شهر نیز، مطالعه نای در. گرددیم بازنمایی و معرفی تولید، گفتمان واسطهبه ،شودیم شناخته ابژه عنوانبه ما برای آنچه

 . شودیم تلقی گفتمانی محصولیِ اجتماعی، یادهیپد مثابهبه

شهر مدرن را نگاشت. بدین گونه، این تحقیق در تالش  "دیگری"برای یافتن نطفه انعقاد شهر مدرن، باید داستان ظهور 

انسان از شهر یکدست و نامتمایز بود؛ زمانی ، یعنی زمانی که تجربه باشدیمدر اعماق تاریخ  "درجه صفر شهر مدرن"یافتن 
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کالبدی، اجتماعی، فردی و حقوقی وجود نداشت، و شهر تا آن زمان به فضاهای  یهایمرزبندکه میان انواع فضاهای شهر، 

 یهادانشو  نهادهاباشیم که بالی طرد گفتمان مدرن، با  یالحظهباید به دنبال مطلوب و نامطلوب تفکیک نشده بود. 

 بود. انداختهین، هنوز کالبد و جامعه شهر را به دام دساختهخو

یران است؛ اول: احاکم درباره شهر در  فرضشیپبنابراین هدف اصلی این تحقیق به چالش کشیدن و ساختارشکنی دو 

 یاشهیاندی اختارشکنس؛ و دوم: داندیمکه شهر حال حاضر را نتیجه انباشت دانش و پیشرفت  یاشهیاندساختارشکنی باور و 

 تحول: اندمطرح نیچننیا یسؤاالت شناختی، چنین به رسیدن شهر اصول ثابت و معنای مشخصی دارد. برای کندیمکه فرض 

 هر مدرن در ایرانش تولد بودند؟ رگذاریتأث شهر تحول در گفتمانی روابط چه افتاد؟ اتفاق چگونه مدرن شهر به سنتی شهر

ر مدرن شد؟ به سخنی، چگونه شه برساخته "دیگری"در برابر چه  مدرن شهر مانگفت گردید؟ و تجربه درک چگونه

 برساخت گردید؟ "دیگران"طرد  واسطهبه

 
 سازی و طردگفتمان؛ نظارت، غیریت یبندصورتمفهومی:   چارچوبـ 1

 گفتمان و تولید حقیقت -1-1

ه در رابط "زبان"؛ امور گفتمانی غالباً با اندلیدخانی و غیر گفتمانی دو امر گفتم ،-مدرن–گفتمان شهر  یبندصورتدر 

 جهیدرنت. شوندیمو سوژه ظاهر  در خلق ابژه ،-طاز نوع انضبا- "دانش/قدرت" صورتبه مستقیم است، و امور غیر گفتمانی

 ردیگیمیقت به خود چه چیزی رنگ حق کهنیا؛ شوندیمروابط و مناسبات پیچیده گفتمان، فضاهای مقبول و نامقبول خلق 

گفتمانی بیش نیستند؛  یهابرساخته، شودیمناهنجار تلقی  عنوانبه، و چه چیزی شودیمهنجار، مقبول همگان واقع  عنوانبهو 

؛ الگو و نظم کنندیمیفا زندگی، جغرافیاهای هنجار و ناهنجار با کارگردانی گفتمان، نقش حقیقت را ا تئاتر و بدین گونه در

 .مینهیمتماشاچی، آن را ارج  عنوانبهکه به ما القاء شده، و ما  باشدیمحقیقت  یهایبازاز  یانمونههندسی فضا، 

)همه هاگزاره: گفتمان، گاهی برای اشاره به قلمروی عمومی کندیمبیان تعریف  گونهنیامیشل فوکو گفتمان را 

، کندیم یبنددستهکه  ییهاکالم)هاگزارهی از فردیت پذیر عنوانبه(، گاهی شودیمکه برای حصول معنایی بین  ییهاکالم

شماری از  یکنندهنییتبکه  روالی منظم و قانونمند عنوانبه( و گاهی هم ینژادپرستمانند: گفتمان زنانگی، یا گفتمان 

(. نزد 92؛1392( است)فوکو؛ آورندیمخاصی را پدید  یهاگزارهو  هاکالمکه  یانانوشتهیا ساختارهای  هاقانون)هاگزاره

. دهدیمزبان را تحت کنترل خود دارد، بلکه کل ذهنیت سوژه را شکل  تنهانهکه  شودیمتعریف  یاگونهبهفوکو، گفتمان 

 کهنیا. بدین ترتیب یک گفتمان عالوه بر کندیمفهم جهان را نیز گفتمان تعیین  یهاوهیشو معیارهای درست و خطا و 

گفتارها، اعمال و رویدادهایی که یک زمینه یا یک موضوع را تشکیل  کلبه ترعیوس طوربه، برداردمعانی ضمنی کالم را در 

ما با همدیگر ارتباط برقرار  هاآن واسطهبهکه  ییهاروش. به نظر درک گریگوری؛ گفتمان همه شودیم، اطالق دهندیم

. شودیمرا شامل  میبخشیمجهان خود را معنا  هاآنیق و رفتارهایی که از طر هانشانه، و به شبکه وسیعی از عالئم، میکنیم

. از شودیم، بلکه، بعد کرداری و معرفتی را نیز شامل شودینمرا شامل  گفتارهااز متون یا  یامجموعهبنابراین گفتمان صرفاً 

 Aitken&Valentina,2006: 509)کندیمرا خلق  هاآن، بلکه ردیگینمدیگر سو؛ گفتمان چیزها را از قبل موجود در نظر 
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از تفکر و رفتار جنسی زنانه و مردانه را  ییهاوهیشکه گفتمان سکیوالیته،  کندیمدر کتاب اراده به دانستن، بیان  فوکوس(. 

نظیر: مخالف، ناهنجار و نامشروع،  ییهاواژهرا با  ییهاوهیش، و کندیمتحت عناوین: متعارف، شرعی، قانونی و طبیعی فراهم 

 لیتفصبه "سکسوالیته"انسان مدرن بنماید، ولی فوکو در کتاب  یهاابژه نیتریهیبدیکی از  "بدن"شاید  .کندیمطرد منع و 

تحلیل گفتمان است که هویت  واسطهبه؛ لذا تنها باشدیمگفتمانی  یهاقدرتاز  یادهیچیپنشان داد که بدن نیز، نتیجه روابط 

مدلول زاغه بیرون از گفتمان قرار ندارد و روابط "در رابطه با تحقیق حال حاضر نیز، (. 1394)فوکو؛ ابدییمو معنای خاصی 

ساختمان و مسکن  -و بر -نوعی قدرت است که در واسطهبهآن با دال آن، مبتنی بر آگاهی یا فعالیتی ذهنی نیست بلکه، 

درباره شهر گفته شود، و هر آنچه را باید چه چیزی شهر باشد؛ چه چیزهایی باید  کندیماست. گفتمان تعیین  افتهییتجل

 . "کندیممسکوت بماند؛ و هر آنچه را باید درست و خطا پنداشته شود را تعریف و تحدید 
 سازیفتمان، دیگری و غیریتگ -2-1

یک رابطه بین  در "من"وابسته است. به عقیده هوسرل  "دیگری"خود، به وجود  یهاگزارههر گفتمانی برای تثبیت 

ای ثابتی ندارد و در رابطه از خود معن زیچچیه. هایدگر نیز بر این باور است که شودیمی تعریف و تعیین "دیگر"ذهانی با اال

بودن با دیگران  همواره منوط به "ما". به عبارتی بودن ابدییمبا دیگران و بر اساس بودن در جهان معنای خود را 

تری من بر دیگری را و بلعکس، بلکه، بر کندیمرا از خالل دیگری تعریف  من تنهانه(. گفتمان 194: 90است)سجویک؛ 

ی گفتار در برابر نوشتار)دریدا( )سعید(، برتریشناسشرقگفتمان  واسطهبهنیز بازنمایی به همراه دارد؛ برتری غرب بر شرق 

 . مطالعه و مقابله با فرایندگفتمانی است یهاییبازنمااز این  یانمونهو سلطه عقل بر جنون از خالل گفتمان دیوانگی)فوکو(، 

 است، وفوک زندگی علمی و عملی در حاضر همیشه مسئله ،"دیگران طرد قیمت به خود کردن برساخته"و بخشی هویت

 :کندیمبیان  گونهنیا( آمریکا متحدهاالتیا) ورمونت دانشگاه در 1382 سال سخنرانی مدعایی را وی در چنین

 برخی طرد با چگونه دهم اننش کردم تالش مجازات و جرم مطالعه ،یپزشکروان و دیوانگی مطالعه طریق از بگویم اختصاربه"

 تمانیهو چگونه که است پرسش این هب پرداختن من کار.میابرساخته مستقیم را خودمان -...و بیماران دیوانگان، مجرمان،-دیگران از

 فوکو؛)"؟افتهیتوسعه مروزا به تا باستان عهد از که ییهاکیتکن ساخته، -بر– خود اخالقیِ هایتکنیک برخی طریق از مستقیماً را

b1393: 344.) 

توان  (. ;2007Farrell)است برخوردار بنیادینی اهمیت از 1طرد مفهوم گفتمان، -یبندصورت-برای فوکو در تحلیل 

بنیان نهاد. فوکو، حضور دیگری  "طرد"و  "سازیغیریت"، "دیگری"گفتمان را بر اساس وجود  مفهومگفت فوکو، حتی 

 واسطهبهگفتمان است که  یریگشکلدر  ییهاهیرو، و قائل به وجود دهدیمقرار  یموردبررسگفتمان  یریگشکلرا در 

 . گرددیم عیباز توزو  یدهسازمانگفتمان تولید، کنترل،  هاآن

 یمجموعه، فرآیند تولید گفتمان از طریق یاجامعهدر هر ": ندکیم مطرح گونهنیا را گفتمان نظم کتاب اساسی فرضیه فوکو

آن است که نیروها و خطرهای احتمالی  هاهیرو؛ نقش این شودیم عیباز توزو  یدهسازمانکنترل،  زمانهم طوربه هاهیروخاصی از 

ین و دشوار آن)منظور فوکو راهی برای گفتمان را دفع کنند، رخدادهای تصادفی را مهار کنند، و راهی برای گریز از مادیت سنگ
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نظارت، تسلط،  یهاروش(. فوکو در ادامه 14: 1380)فوکو؛ "مادی در پس مفاهیم انتزاعی است( بیابند یهاتیواقعپنهان ماندن 

 خطا و حقیقت( ج و ؛ نخواهندگی و یبندمیتقس(ب ؛ ممنوعیت(الفو توزیع گفتمان را به دسته:  یدهسامانگزینش، 

، 1به همین دلیل سر. داندیم "بزرگ طرد جامعه مدرن یهادستگاه"را  هاآن. وی کندیم(، تقسیم 18-14: 1380 ؛فوکو)

 عنوانبهدیوانگان  یهاخانهحبس: کندیمتوصیف  گونهنیاشمول و طرد فضایی فوکو را در کتاب جنون و تمدن  یهامقوله

داستان یک هندسه  درواقعاست؛ جنون و تمدن  "فضای معقول"ز و منفی ا یانهیآنوعی تصویری  "فضاهای نامعقول"

که افراد معینی)اشاره به دیوانگان( به دلیل ابژه شدن  دهدیمنشان  یخوببهاست که در آن فوکو  فضایی -اجتماعی یهاینف

شهر  یریگشکلدر  نتوایماین داستان را . ( Crang&Thrift,98)شوندیمعادی جامعه طرد  یهامکانجدید، از  یهادانش

 -جامعه مطرود 3حداقل -متفاوتی طردشدگانمدرن در ایران نیز مشاهده نمود. داستان تولد شهر مدرن ایرانی، بر اساس 

؛ فصلی که در آن کندیمدر تولد شهر مدرن را بازگو  شدهنوشتهو نوشته شد. تحقیق حال حاضر یکی از فصول  یبندفصل

 متولد شد.  "دیگری کالبد "شهر مدرن، بر اساس 
 ممنوعیت -1-2-1

 میلر؛)ندارد را چیزی هر درباره گفتن سخن حق یهرکس و بگوییم، سخن شرایطی هر در چیزی هر مورد در میتوانینم ما

 نیتریهیبد(. 1380؛ نوع طرد و به حاشیه راندن، ممنوعیت است)فوکو نیتریهیبد یاجامعهاز نگاه فوکو در هر  (. 1997

به موضوع مشترک را  کالمی جدی راجع یهاکنشگفتمانی این است که  یهایبندصورتاز  یبردارصورت شیوه برای

، اولین طرد بیرونی دهدیمفوکو در تاریخ جنون نشان  کهچنان(. 142: 1392در یک طبقه قرار دهیم)دریفوس و رابینو؛ 

، دهندینم، چنان اهمیتی شودیمنگریسته  هابدانم دیوانه دیوانه و عاقل است؛ به کالم کسانی که به چش "کالم"تمایز میان 

وانی تشخیص داده شوند و بیمار ر عنوانبه(. برای مثال؛ کسانی که 1388گویی که آن کالم اصالً موجودیتی ندارد)فوکو؛ 

 خواهندینمه کنند ک ، قادر نیستند اعالم"منع"علمکرد  واسطهبهاست،  زشدهیتجوبرای کمک به ایشان داروهای خاصی 

(. 1392اخته شود)میلز؛ که عاقل شن شودیم دادهگوشکسی  یهاحرفچنین داروهایی را مصرف کنند؛ بدین معنا، تنها به 

 :دهدیمرا انجام منع کردن به عقیده فوکو این رویه به سه شیوه، عمل 

 یهرکسرف بزند؛ خالصه، حهر اوضاع و احوالی، ، در زیچهمهرا بگوید، از  زیچهمهکه کسی حق ندارد  دانندیم یخوببههمه "

؛ دیگویمسی که سخن ک، حق انحصاریِ واحوالاوضاعاز هر موضوعی سخن بگوید. منع موضوع، رعایت آداب مربوط به  تواندینم

را تشکیل  یادهیچیپ، و شبکه کنندیممجموعه بازی سه نوع ممنوعیتِ در هم متداخل که یکدیگر را تقویت یا تعدیل  هاستنیا

 (.14: 1380)فوکو؛ "در حال تغییر هستند دائمکه  دهندیم

 و نخواهندگی یبندمیتقس -2-2-1

 و نینشهیحاش سالم، و بیمار عاقل، و دیوانه سخن میان تقابل از که باشدیم نخواهندگی و یبندمیتقس طرد، اصل دومین

فوکو، تقابل میان عقل  یهانوشتهمثال این سازوکار در  نیرتبرجسته .شودیم حاصل( شهری جغرافیای زبان در)نشین مرکز

، پوچ و عاری از اعتباریبگفتار  صورتبهدیوانگان را  یهاحرفبه بعد، گفتمان دیوانگی،  وسطاقرونو جنون است که از 
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به  دیگریمقابل )عاقل، سالم، مرکز نشین( را در سوکیحقیقت برساخته گردید. مطابق نظر فوکو، در این رویه همواره 

که گفتمان برای تولید، بازتولید و حفاظت از خود به وجود  یزیانگرعب یبندمیتقس(، 1380)فوکو؛ نشاندیمجایگاه ترجیح 

 (.1386)میلز؛ کندیمو مدام آن را تجدید  آوردیم

 
 گفتمان یبندصورتفرایند نظارت بر .1شکل  

 

؛ در دوران رنسانس، کندیمضمنی توصیف  صورتبهخواهندگی را و ن یبندمیتقسفوکو در شاهکار تولد جنون، 

(. در عصر رنسانس، جنون 87: 1392)فوکو؛ شدیمشده( با نیروهای اهریمنی پیوند داده  یبندصورتدیوانگی)بنا به گفتمان 

ه جسم و روح . محل استقرار شهوت نیز جسم یا روح نبود، بلکه شهوت در هر دو حوزرفتیمصورتی از شهوت به شمار 

 شدیمجنبش در وجود آدمی تلقی  یاگونهبهمستقر است. بنابراین جنون نوعی بیماری جسمی و روحی تواماً بود. شهوت نیز 

جودی ساکت و صامت ، سرانجام فرد مبتال را به موافتییم؛ اگر این جنبش و حرکت شدت کشاندیمکه او را به دیوانگی 

دال مرکزی گفتمان،  عنوانبهنفس  "تزکیه". بنابراین توان گفت که در آن دوران، زهد و (96)فوکو؛ همان: ساختیممبدل 

 .پرداختیم "شهوت"و طرد افراد حامل  یبندمیتقسبه نظارت، 

. بکشاند تصویر به را بیمار و دیوانه یهاسوژه یریگشکل چگونگی کلینیک پیدایش و جنون تاریخ کتاب در فوکو

 ،(1394 فوکو؛)جنون و عقل میان تمایزِ ظهور تاریخیِ شرایط مطالعه و تحلیل را، جنون تاریخ کتاب نگاشتن از هدف فوکو

. حتی جنون نمودی از بیماری گرفتیمقرار  موردتوجهمستقل  یادهیپددر دوران کالسیک، دیوانگی چونان  .کندیم اعالم

، بلکه، برعکس، باور بر آن بود که این گروه نیروی حیوانی تنددانسینمبیمار  ییهاانسانو دیوانگان را  آمدینمهم به شمار 

را بدون پوشاک کافی  هاآنشرایط مقاومت کنند. به همین جهت  نیترسختدارند و به کمک این نیرو قادرند در مقابل 

بودند که از موهبت  ییهاانسان. از نگاه مردم)گفتمان( عصر کالسیک، دیوانگان کردندیمبسیار سرد نگهداری  یهامکاندر 

(. بنابراین در گفتمان دیوانگیِ عصر 78: 1392)فوکو؛ گرفتندیمعقل محروم بودند و با حیوانات در یک دسته قرار 
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بر افراد  "یبندمیتقسنظارت و "، حکم "دال مرکزی" عنوانبه "عقل و خرد"شده بود که  یبندصورتکالسیک طوری 

 را داشت.

 م پشتیبان گفتمانلوحقیقت؛ ع به اراده -3-2-1

 به و هاقرن طی که سازوکاری(. 18: 1380 فوکو؛)است "خطا و حقیقت دوگانگی" کنارگذاری، و طرد نوع سومین

 از کاملی یمجموعه بر دیگر، سازوکار دو همانند حقیقت، به اراده. بود حاکم دانش به اراده بر گوناگون اشکال

 به و اندنشسته عیتمشرو و اقتدار مسند بر که کسانی سازوکاری، چنین مطابق .است مبتنی( قدرت)نهادها و( دانش)کردارها

اقتدار  آن فاقد هک کسانی و. باشندیم حقیقت گفتن به قادر که هستند کسانی همان ،شودیم نگاه هاآن به متخصص چشم

 (.46: 2002: میلز)است نبرده حقیقت از یابهره دیگران، نظر در ،سخنشان هستند،

ار و وحدتی که به شکل و حدود آن را از طریق کنش استمر کنندیمدانش در تولید گفتمان، نظامی برای کنترل ایجاد  یهاتهرش"

 (.224: 1390)فوکو؛ "کنندیم، تثبیت شودیماحیا و تجدید مستمر قواعد ظاهر 

 را آن و ،داندیم "دانش هب معطوف رادها" و "حقیقت به معطوف ارادهِ" از ناشی نیچه از متأثر را یبندمیتقس این فوکو 

 انتشار، و چاپ ،هاکتاب دستگاه تربیت، و تعلیم نظام: مانند یهاکنش از ضخیمی قشر از که داندیم ابزاری بر متکی

 شکل را هاخواسته و اتاراد این امتداد و تقویت ابزار کنونی، یهاشگاهیآزما و علما، سابق هاانجمن ،هاکتابخانه

 :کندیم بیان صراحتبه( بالینی پزشکی تولد)کلینیک کتاب در فوکو(. 21: 1380 فوکو؛)شندبخیم

 انسان شناخت بلکه اشد،ب فنون آن کاربرد برای الزم دانش و درمانی فنون به راجع متون از یامجموعه صرفاً نباید دیگر پزشکی"

 مبتنی عمدتاً  نوزدهم قرن پزشکی. .... الگو انسان از تعریفی و بیمار غیر سانان از یاتجربه واحددرآن یعنی ،ردیبرگ در باید نیز را سالم

 شکل را خود مفاهیم جسمانی ساختار یا عمل شیوه از خاصی نوع به توجه با نوزدهم قرن پزشکی سالمتی؛ نه بود بهنجاری بر

 (.80 -78: 1392 فوکو؛)"دادیم

، شاید یبندمیتقس، در کنار دو دستگاه ممنوعیت و یر گذارکناسومین دستگاه طرد یا  عنوانبهحقیقت و خطا 

 یهایبندمیتقسون چنوع طرد باشد. چگونه ممکن است اجبار حقیقت را با تقسیماتی  نیترخطرناکو  نیزتریآممخاطره

 یهارورتضه، بر پایه نه بر پایه ضرورت بلک کمدستکه از آغاز دلبخواهی هستند، یا  ییهایبندمیتقس، با موردبحث

 یدائم ییجاجابهبلکه در  رندیرپذییتغ فقطنهکه  ییهایبندمیتقس، به نحوی معقول مقایسه کرد؛ اندگرفتهشکلتاریخی 

اعتبار  دهندهادامهو  کنندهلیتحم، هاآنکه کل دستگاه نهادهای اجتماعیِ یک جامعه پشتیبان  ییهایبندمیتقسهستند؛ 

قول فوکو:  رابهیزاست.  گرفتهشکلدر تاریخ  شکیب، شودیمنوان اراده به حقیقت از آن یاد که با ع یبندمیتقس. هاستآن

 داشتیمپیشاپیش اعالم  تنهانه، کردیم ینیبشیپ، گفتاری بود که آینده را احترامقابلدر قرن ششم میالدی، گفتار حقیقی و 

ر انسان دخالت تقدی تاروپودچیز هم سهمی داشت، و در  اتفاق بیفتد، بلکه در تحقق یافتِن آن خواهدیمکه چه چیزی 

، نبود، بلکه در چیزی دادیمگفتار  آنچهیا در  بودیمکه حقیقت دیگر در آنچه  مینیبیم. ولی درست یک قرن بعد، کردیم

 (.19: 1380)فوکو؛ گفتیمبود که گفتار 
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 اساسی تحقیق یهاانگارهپیش -2

 اندکردهره تالش هموا -ادانستهدانسته یا ن -ان، شهرشناسان، جامعه شناسان، معماران و....،شهر اعم از مورخ نگارانخیتار

ت سیاسی پنهان حکومتی و تحوال یهاسلسله رپوستیزرا،  شهرها "تجربیِ"و  "شناختی"عمیقِ  یهاگسستتحوالت و 

. اما باید توجه نندیبیمدیده، و  مدتینطوال یهادوره صورتبهسازند. آنان برای سهولت اثبات فرضیات خود، تاریخ را 

مانعی بزرگ  عنوانبهف، همگن، پایدار، تکاملی، ساماندهی شده و منتظر کش صورتبهتاریخی  یهادورهداشت که مطالعه 

. با اتخاذ چنین رویکردی، کنندیمشهر، عمل  -در–معرفتی و تجربی  یهاگسستجهت دیدن و شناخت تحوالت و 

استان شهر، از ابزارهایی مانند: منسجمی از د یهاهیالشهر برای ربط وقایع به همدیگر و ساختن  نگارانخیارتشهرشناسان و 

، نمودارهای جمعیتی، نقشه و رگذاریتأثجتماعی، تحلیل کمی نیروهای ا -اقتصادی یهامدلآمار واعداد ریاضی، 

، تا به وصل کردن آن نقاط ندیجویماق تاریخ نقاط مشابهی را ؛ بدین ترتیب آنان در اعمرندیگیمآماری، بهره  یافزارهانرم

است؛  هادورهانیم را ترسیم کنند؛ در ادامه، نقش تحقیقات بعدی، افزایش ضخامت خطوط هادورهبه همدیگر، خطوط بین 

امروزه  -ین دلیلبه هم-.شودیم ترسخت هاآنبیشتر باشد، عبور از  شدهمشخص یهادورهتحقیقات و سخن گفتن از  هرقدر

وستایی و شهری، ر- گانهسهانسانیِ  یهاسکونتگاهانواع  یهایبندطبقهکافی جهت عبور از  جرئتکمتر کسی تخیل و 

ن آا دارد. کاری که برای نگاشتن تاریخ شهر مدرن و تاریخ جامعه شهری، در این تحقیق به دنبال انجام ر -ینینشکوچ

 .کندیماحساس را  هایسختهستیم، از همان جنس 

 "دیگری"دیابی رجهت عبور از پوسته ضخیمِ بداهت شهر، و گذر از شناخت مرسوم از آن،  نانیمورداطماز راهکارهای 

 عنوانبه، "زبان" نیبنیدرا. ابندییمخود، بازنمایی و هویت  "دیگرانِ"تنها در ارتباط با  هادهیپدشهر مدرن است؛ زیرا 

آنچه آن پدیده  واسطهبه، را به عهده دارد؛ و معنای یک پدیده هایبندو هویت  هاییبازنمایت ، مسولئهاتفاوتسیستمی از 

 است، معدوم دیگری در آنچه اساس بر را هادهیپد و اشیاء معنای و هویت که گفتمان، طورهمان. ردیگیمنیست شکل 

رباره یافتن تحوالتی که در ظری پساساختارگرایان دن یهاتالششهر نیز از این قاعده مستثنی نیست.  .دینمایم یبندصورت

 عنوانبهه کمعنا و مفهوم شهر صورت گرفته است، اصول و مفروضاتی را در اختیار محققان قرار داده است؛ اصولی 

ی انباشتی، تجمع روندکیکه گفتمان به معنای  گونهمانه -1اشاره نمود؛  هابدانمفروضات اساسی تحقیق حال حاضر باید 

سنده ندارد، شهر نیز نویسندگان که متن یک نوی گونههمان -2. باشدینمو خطی نیست، شهر نیز نتیجه یک فرایند خطی 

درک  "دیگرانش"در درون خود دارد، شهر نیز با حضور  خود را "دیگرانِ"که یک گفتمان  گونههمان -3متعددی دارد. 

برای تثبیت  ییهاگفتمانلکه، همیشه زمانی گفتمان واحدی وجود ندارد ب که در هر مکان و گونههمان -4. شودیمو تجربه 

قابت و نزاع هستند، شهر نیز گفتمان و صورت واحدی برای درک و تجربه شدن ندارد؛ بلکه رخود در حال  -حقانیت–

و نیروهای رقیب  هاگفتمان تالش عنوانبههر ش -5وجود دارند؛ بنابراین،  و نزاعاز شهر در حال رقابت  ییهاگفتمان زمانهم

 .ابدییمشناور در قالب پیکره خاصی معنا  یهادالبرای تثبیت نسبی معنای 

 هاگزارهگفتمانی است؛ باید نشان داده شود که برای هر گفتمان چه  یهاتیهوفهم و تحلیل شهر مدرن مستلزم تأمل در 

. پرداختن به چنین تحقیقی قبل از هر چیز، شوندیمر قلمداد و مفاهیمی از شهر جدی و معتبر هستند و چه مفاهیمی نامعتب

 یطلبراحتبه حالت تعلیق درآوریم، از  -تا حد امکان–احتمالی و آمال سیاسی خود را  یهادانستهمستلزم آن است که همه 
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؛ به عبارتی، باید به تاریخی و عمدتاً انتزاعی را کنار گذاشت آلودوهمچشم بست، و همه اخبارِ   -پوزیتویستی -تحقیقات

 درباره شهر مشکوک شویم.  مانیهایدانستنهمه 

ذهنی و  یهااندوخته، همه گونهنیاطرح شود این است که؛ اگر بخواهیم م -جابه -که ممکن است  یسؤال، نیبنیدرا

استناد کنیم؟ در  توانیم موجود را کنار بگذاریم، چگونه با گذشته ارتباط برقرار کنیم، و به کدام اخبار تاریخ یهادانش

علوم متفاوت  واسطهبهاست که هنوز  یهاواژهخواهد بود؛ منظور از زبان،  "زبان"جواب خواهیم گفت: واحد تحلیل ما، 

ول واضح معرف یک مدل ، -یک دال عنوانبه–که نزد عموم  ییهاواژه. اندنشده، و هنوز به مفاهیم تبدیل اندنخوردهسوهان 

 مفاهیم و انتزاعی که عبور از پوستهِ که برای برقراری ارتباط، نیاز به شرح و توضیح ندارند. ییهادال. و مشخص باشند

درجه  آنجاهستیم،  هاآنز ا، تالشی است که در انجام این تحقیق، سعی در عبور باشندیمگفتمان خاصی  وپرداختهساخته

 نباشد، فراهم محقق برای دلیلی هر به یادهیپد تاریخ نگاشتن هکیدرصورتکه باید بدان برسیم.  باشدیمصفر شهر مدرن 

 شدن رد برای لیل در این تحقیقدبه همین  .شروع نمود آن قدتمام آینه عنوانبه را پدیده آن دیگری تاریخ تولد از توانیم

رای اولین بار مطرح و درک ، بینینشزاغه واژه که جایی. برسیم ینینشزاغه صفر نقطه به باید مدرن، شهر مبنای خط از

 شهر، ضاهایف انواع میان که زمانی بود، نامتمایز و یکدست شهر کل از انسان تجربه که درک و زمانی گردید. یعنی

 تفکیک مطلوبنا و مطلوب فضاهای به زمان آن تا شهر و نداشت، وجود حقوقی و فردی اجتماعی، کالبدی، یهایمرزبند

 .بود نشده

 

 قیق: تولد شهر مدرن؛ حقیقتی گفتمانیتح یهاافتهی-3

هر مدرن؛؛ ابژه سازی مسکن و تولد کالبد شممنوعیت -3-1  

از بودن . بلکه، ما شهر را ردیگینمو الگوها( صورت  هاهینظراذهان شهرشناسان) واسطهبهآگاهی و شناخت ما از شهر، 

شیوه  صورتبهمدرن  ناخت شهر، ارج نهیم. تجربه شهر، و باید به این آگاهی، در تحلیل و شمیکنیم، درک و تجربه در آن

شهر را مستقیماً در زندگی  افراد، تحول -بلکه-، شوندینمتولید یا شیوه مصرف و یا عملکرد دولت در اذهان منعکس 

 نعنوابهر شهر را دشهر، باید تحوالت عینی صورت گرفته  یشناسنهیرید. در تحلیل تحول، یا کنندیمروزمره تجربه 

ب دانش از دیدن را سوژه ساز، ردیابی کنیم. فوکو در کتاب پیدایش کلینیک در توصیف بلیغ خود، فرایند کس یهاگزاره

 :کندیمتوصیف  گونهنیا

؛ آنچه در معرض دید قرار دهدینماست. چیزی را تغییر  حرکتیبو  زبانیباز مداخله ابا دارد،  پردازدیمنگاهی که به مشاهده  "

برداشته  اندگذاشتهدر برابر عقل، و تخیل در برابر حواس  هاهینظرهیچ نکته پنهانی ندارد. وقتی موانعی که  گرمشاهدهبرای  دریگیم

شوند، مشاهده دیگر با امور روئیت ناپذیر مالزم نخواهد بود، بلکه همواره امور بالواسطه آشکار وروئیت پذیر در برابر خواهد داشت. 

: بر بالین بیمار)بخوانیم شودیمقطع  هانظامپیوسته است. گفتار پرگوی  آوردیمتی که امکان گوش سپردن را فراهم خلوص نگاه با سکو

اولین تحول  افراد(. بر همین اساس، 163: 92)فوکو؛"شود حرفکمو تخیل نیز باید  شودیمخاموش  یاهینظرکالبد شهر( هر 

ساختمان  واسطهبه بال واسطهرک و تجربه نمودند؛ شهر مدرن در ایران، کالبدی د صورتبهصورت گرفته در شهر مدرن، 
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فارغ از هر نظریه علمی؛ مردم ایران، تحول شهر در  ".اندکردهخاص، تجربه  طوربه "مسکن"عام، و  طوربهو نظم هندسی 

 . اندکردهروزمره تجربه  یوزندگشمسی را از خالل بودن در آن  13اوایل قرن 

 
                ضوع منع؛مو  -1-1-3

در  "ر دیوانگیدرجه صف"که برای نگاشتن تاریخ جنون باید به  کندیم خاطرنشانفوکو در مقدمه کتاب تاریخ جنون  

ونه تاریخ تولد شهر گ(. بدین 94، یعنی زمانی که تجربه انسان از جنون یکدست و نامتمایز بود)فوکو؛میابیدستسیر جنون 

و مساکن یکدست  هاساختمانکه  دهدیمدرجه صفر شهر مدرن، زمانی را نشان بد آن جستجو کرد، زیرا مدرن را باید در کال

 30و 20 یهادههتا قبل از است.  هاساختماندر  کاررفتهبهو نامتمایز بود؛ آنچه شهر را از ناشهر متمایز ساخت، مصالح 

)قمی؛ شدندیم، مانند گل، خشت، حصیر و چوب ساخته شمسی، تقریباً تمام مساکن از مصالح طبیعی موجودِ در دسترس

را بدیهی، فرا فرهنگی و برای  هاآندر مساکن، هویت  کاررفتهبه(. نبود تنوع در معماری و مصالح 6: 58و خلیلی؛ 135: 92

بسیار کمرنگ  دانش افراد ، وجود آن را از عرصه"مسکن"تجربهِ یکدست از ؛ کالمکی؛ در اندینمایم، فرا تاریخی هایلیخ

ت مساکن به ذهن متبادر درباره ماهی یسؤال، جهیدرنتخود را تا میدان درگیری در اذهان برساند،  توانستینمساخته بود، و 

داهت مسکن به ب -متفاوت یاگونهبهکنون ا -در آثار دانشگاهی معتبر نیز .کردینم، و چالشی برای بررسی ایجاد شدینم

 بردهنامارتباطی و محالت  یهاراهدر معرفی عناصر شهر سنتی معموالً از؛ مسجد جامع، بازار، " یاگونهبه، خوردیمچشم 

نامتمایز می نمود،  و؛ زیرا تا آن زمان که شهر یکدست "شودینمعنصر شهری یاد  عنوانبهمسکن  کهیدرحال، شودیم

دن و تبدیل مسکن شرایط ابژه شه تعبیر گفتمانی، . بکردیممسکن نیز دورن بداهت خود را با آرامش و طیب خاطر سپری 

 به موضوع معرفت فراهم نبود.

، در برابر مداد نقشه کشان و وخمچیپرپ، با معماری تقریباً بسته و مستتر در معابر باریک و مساکندوره قاجاریه  اواخرتا 

 یرینفوذناپذپذیری ابا داشتند. این  ، و از روئیتآمدندیدرنمبه نمایش  هانقشهدر  یراحتبه هاآنمهندسان، مصونیت داشتند؛ 

 عنوانبهد مشکوک . بنابراین کشف این موجوندینمایمدر برابر خیره قدرت، مساکن را خطرناک و یا حداقل مظنون جلوه 

، "هنقش"و  "مارآ"علوم آن زمان، یعنی  یابزارهاشهر مدرن تلقی شد؛ بدین ترتیب اولین  "دانش گفتمان"اولین وظیفه 

 شدند.  کاربهدسته.ق(، به دنبال کشف رازهای مساکن  1268در اولین مأموریت خود، از زمان عبدالغفار نجم الدوله)

 دقیق و صحیح کند: خیلیبیان می گونهنیا -هدف از ترسیم را -(، 1284الخالفه)عبدالغفار خان در هامش نقشهِ دار 

 عبدالغفار از فوق عبارت(. 37: 1367 گنجی؛.)نمود مساحت آن روی به دقتهب را "امالک" و "هاخانه" توانیم کهچنان

 دقتبهبرای مطالعه شهر است، موضوعی برای تحقیق و تفحص که باید  یاابژهنوید تولد  است؛ اواًل: پنهان پیام چند گویای

زمان جهت شناسایی موجودِ مجهولِ زیر نظر گرفته، و از حضور در سطح شهر منع شود؛ ثانیا: فراخوانی برای بسیج علوم 

 سخن را بسنجیم؛ هاآنرا ارزیابی کنیم و محتوای  هاآنشدند، بیاید  دنیدقابلو امالک  هاخانهشهر اعالم گردید؛ حاال که 

 را ندارد؛ خواهدیمکه  طورآنموضوع منع، اجازه حضور  عنوانبه، مسکن پسازآنشود.  بیشتر باید امالک و هاخانه از

 بودند؛ شهر در مطالعهقابل یهاابژه تنها "امالک" و "مسکن" هادهه تا .باشند داشته کردن پنهان برای چیزی نباید هانآ

 پنهان گفتمان نگاه از را خود توانستندینم دیگر ،شهر از یکدست تجربه زنِ  برهم پدیدهِ  نخستین عنوانبه مساکن و هاخانه
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به  هاچشم، بزرگنمایی مساکنی که تا آن زمان در عین حضور، از تیدرنهاشدند.  تبدیل پذیر روئیت امری به هاآن .کنند

 گرفتند. بر عهدهاست که کارگزاران گفتمان در قالب محققان،  یافهیوظ، اندبودهدور 

 "اسالمی انقالب تا دارالفنون از ایران جغرافیای" کتاب در گنجی محمدحسن دکتر شادروان که یاارزنده تاریخ به بنا

 نظم و مسکن گویا. ستا "مسکن" مختص ،کندیم ارائه شهر از که شناختی ، 1354 سال تا ایران جغرافیای ،اندکرده ارائه

 که جغرافیا گروه یآموزش برنامه در ،کندیمبنا به تاریخی که استاد روایت  .است بوده شهر در مطالعهقابل امر تنها هندسی،

 جغرافیای" کهیتدرصور. نبود شهری جغرافیایی از نامی ،کردیم ارائه لیسانس دوره برای 1354 سال در تهران دانشگاه

 بود قسمت دو املش مسکن جغرافیای درس سرفصل کهنیا جالب و(.  1367 گنجی؛) بود شدهارائه دروس از یکی "مسکن

 مسکن کهنیا گو. پردازدیم شهر یفتعر به دوم قسمت و پردازدیم آن عام شکل به مسکن معرفی به آن اول قسمت که

 نیست؛ ریپذامکان شهر شناخت مسکن، مطالعه از قبل تا و است، ناشهر از شهر شناخت گزارهِ و دلیل تنها

 

 
 فرایند ابژه سازی گفتمان شهر مدرن .2شکل 

 

رض سه دهه، عر نوین احاطه گردید. د یهاقدرتاز دانش/ یادهیچیپشمسی به بعد، مسکن توسط شبکه  20 از دهه

فضا را از مسکن جدید  االمکانیحتاز مؤسسات، نهادها و قوانین مربوط به مسکن تأسیس و به تصویب رسید؛ تا  یاشبکه

یل کرد؛ تصویب قانون جدید، گفتمان، قدرت خود را بر مسکن و فضا تحم مساکن مشاهده و نظاره واسطهبهلبریز کنند؛ 

منازل به سبک جدید،  وسازساختبانک ساختمانی برای اجرای  سیتأسقطعات بزرگ، اراضی موات برای تأمین مسکن در 

 چهارصد حداثارزان، آغاز فعالیت بانک رهنی)بانک مسکن کنونی( ایران جهت ا یهاساختمان نظارت کمسیون سیتأس

  ....ساختمانی، و. نامهنییآ ، تصویبهااستاندر تهران و سایر  متیقارزان یهاخانه دستگاه

نهادهای متولی امور مسکن، قوانین  سیتأسسخن گفتن از مسکن در قالب مطالعات و تحقیقات،  همهنیایقین  طوربه

بود؛ ابژه ساز،   رادارکامالً گفتمانی که همه سازوکار گفتمان  یادهیپد، پدیده جدیدی بود؛ وسازساختموضوعه درباره 

 ریتأث، تحت "گفتمان شهر مدرن"بنابراین توان گفت که؛ حقیقت نیز بود. ندهدکنیتولساز، طرد کننده و سورژه ساز، غیریت
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عمرانی، قوانین و آثار  یهاطرح واسطهبهامور گفتمانی؛  عنوانبه(. فرایند اول 2دو فرایند همسو تثبیت گردید)شکل 

داری، شورای عالی شهرسازی، دانشگاهی رقم خورد. فرایند دوم؛ امور غیر گفتمانی یا کرداری؛ توسط وزارت مسکن، شهر

خود را  یاتکهچهلمصالح ساختمانی در فضای شهر عینیت یافت. بدین ترتیب گفتمان شهر مدرن، نیروهای  یهاکارخانه

متولی،  یهادانشقابل روئیت شد، و  یرمسلحیغبر کالبد شهر، برای هر چشم  هاآنبر بدن مسکن حک گردید، و امضای 

 حقیقت در ناخودآگاه اذهان توجیه و تثبیت کردند. عنوانبهاین واقعیت ساختگی را 

)افراد(، این امر هاوژهس -ر یک چرخش گفتمانید-افراد بدل شد؛ از آن پس یهادغدغه، مسکن به یکی از 40در دهه 

از  لیله همین درا پذیرفتند که برای عقب نماندن از غافله مدنیت باید دستی بر سر و روی مسکن خود بکشند. شاید ب

بیش از  55ه در سال ک، بخش تولید ساختمان بوده است 55و  45اشتغال و امکانات شغلی در دو دهه  یهابخش نیترعمده

ر از شاغالن در بخش که این رقم غی 35هزار نفر در سال  333گرفت. در مقایسه با یدربرممیلیون و دویست هزار نفر را 1

 موضوع توانستیم سکنم بعد به آن از (. 138: 83دو برابر گردید)اعتماد؛  55تا  45 تولید مصالح ساختمانی است، در فاصله

 شکلی گفتن داشت، سخن برای ییهاگزاره بود؛ بازی طرفکی نیز مسکن مدرن، شهر زبانی یهایباز در زیرا شود، بحث

 رهگذر از افراد ذهن در (مسکن)یابژها خلق عبارتی، به. داشت نیز شدن طرد برای "دیگریِ" کرد، پیدا یافتن رواج برای

  .شد حقیقت رژیم دارهیداع و را فراهم نمود، ذهن ساحت به ورود اجازه ،"کردن نظاره قدرت"
                   داب سخن؛آ -2-1-3   

ز جربه دیگری ااست که ما را به ت یسؤال باشد، ییهایژگیوبرای شهری شدن، مسکن باید دارای چه  کهنیاحال  

داشت، در  دیتأککه فوکو  طورهمان؛ سازدیمگفتمان رهنمود  یبندصورتتحوالت شهر مدرن و سازوکار دیگری از 

ا بیمار به میان ؛ وقتی حرف از دیوانه یطلبدیمدرون گفتمان، سخن گفتن از هر موضوع، آداب و تشریفات خاص خود را 

ه همین ترتیب، سخن گفتن بر زمره دیوانگان یا بیماران قرار داده است. ، باید به فردی اشاره شود که گفتمان آن را ددیآیم

رتی شهر از ناشهر از مسکن در درون گفتمان شهر مدرن، باید به نوع خاصی از مسکن اشاره شود که شهری باشد؛ و به عبا

نوع خاص -آن تیتثب بر گواهی ،1342 سال در مسکن و آبادانی وزارت سیتأس .باشد صیتشخقابلنوع مسکن  واسطهبه

 شهرسازی به مسکن و آبادانی زا وزارت نام وقتی 52 سال. باشدیم آتی یهاسال در معرف شهر مدرن، عنوانبهمسکن،  -از

 واژه عنوانبه که است، زمان آن شهر هویت در مسکن، ثقل مرکز و گرانیگاه گویای سوکیکرد، از  تغییر مسکن و

 است مسکن نوعی کننده لقاءا ،"مسکن" کنار در "شهرسازی" به "آبادانی"تغییر واژه  ر سو،از دیگ. ماند باقی نخوردهدست

 باشد، آبادکننده تنهانه مسکن آن، طی که بگیرد صورت باید تحولی باشد؛ -گر-آباد فقط کهنیا نه بنماید، "شهری" که

انون تغییر نام وزارت قدر  .کند نمایندگی را -ی-شهر ماهیت بتواند تا بکشد، یدک به نیز را بودن شهری یهایژگیو بلکه،

حدود توسعه شهر  شهری، تعیین وسازساخت: تعیین محل ازجملهآبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، وظایفی 

کنترل شهرنشینی، تهیه  واجرایی و ضوابط الزم برای هدایت  یهایمشخطو  هااستیسو ظرفیت شهرها فعلی، تهیه و تنظیم 

ه گویای در (، به وزارت محول شد؛ وظایفی ک1375استانداردها و مشخصات فنی برای ساختمان و مسکن)شاهرخ زاده؛ 

 .باشدیمگفتمان مدرن  واسطهبهچنگ گرفتن فضا، ساختمان و مسکن 
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کند. را تدوین  درون شهرها وسازساختشد تا مقررات و ضوابط  موظف، شهرداری 1334سال  هایشهردارطبق قانون 

 100ه دادگاه ماده ب صورت نیاو بر اساس آن قانون هر ساختمانی باید قبل از بنا، پروانه ساخت دریافت کند؛ و در غیر 

 111 یهاماده مطابق 45 سال در هایشهردار مصوب . همچنین قانونشودیم وقمعقلعاحضار و یا مستقیماً توسط شهرداری 

 درآوردند، خود تملک به شهری قدیم یهابافت در را فضاهایی تا شد داد اجازه هایارشهرد به عمران، و نوسازی قانون 33 و

 طبق ساختمان، تجدید برای و کرده خریداری را قدیم یهامحله اراضی و مستغالت و هاخانه شهرها، نوسازی منظوربه و

ظارت و کنترل به عبارتی ن .کنند ساختمانی یهاطرح اجرای به اقدام مستقیماً کهنیا یا بفروشند شهرداری مصوب یهاطرح

حله دوم گفتمان، ضرورت شهر مدرن تلقی شد؛ دغدغه مر عنوانبهدیگری)مسکن متفاوت(، بعد از تثبیت مسکن مدرن، 

 متفاوت بود. یهاساختمانرقیب یعنی مساکن و  یهاگفتمانحذف 

؛ در برنامه عمرانی میشویمباب مسکن شهری مواجه عمرانی پیش از انقالب به موارد ظریفی در  یهابرنامهبا بررسی 

برنامه و هدفی برای ساخت مساکن در مقیاس وسیع در دستور کار مشاهده  گونهچیه( 1334-41( و دوم)1327-34اول)

ن مدرن نشده بود، و ، هنوز وارد چرخه دانش/قدرت گفتما"دیگری" مثابهبه، مسکن 1340؛ به عبارتی تا دهه شودینم

اید در سکوت به رخ کشیدن نوعی مسکن بود که به مسکن تا حدودی آزادی عمل داشت؛ زیرا مراد و هدف گفتمان سازند

مرحله توسعه "نوان عمعموالً در متون دانشگاهی تحت  آنچه، ظاهر شود. شهری لآهدیاکامل و بدون هیاهو، در مقام مسکن 

و توجه در آن  دیتأکشهر مدرن بود و بیشترین  لآهدیامسکن  "معرفی"دوره  درواقع، شودیم( یاد 1320 -1340)"بطیء

دورانی دانست که گفتمان  توانیمرا  40آوردن و ساخت چنین مساکنی بود. به عبارتی تا دهه  به وجوددوره، تنها صَرف 

ت. برخی این دوره شسازی را ندا، و هنوز توان و مقبولیت الزم برای ورود به دوره غیریتپرداختیم "خود"فقط به معرفی 

؛ ینیحسشاهنمایی و صورت پذیرفت)ره "برنامهیب"که طی آن توسعه شهرها  نامندیم "دوره شهرنشینی قبل از شهرسازی"را 

فتمان شهر مدرن در گ "برنامه"؛ تا آن زمان، رفتیم(. اما واقعیت این است که تولید شهر، مطابق برنامه پیش 97: 1392

 یهاتیفعالست که ا؛ تاریخ عمران و سازندگی شهرهای ایران گویای این واقعیت شدیمد خالصه منفر یهاساختمانساخت 

اداری  یهاساختمان، هابانکو  ، بناهای تجاریهاکاخ، هاوزارتخانه یهاساختمانمربوط به توسعه شهرها در برافراشته شدن 

، از مفاهیم "شهری توسعه"مفهوم  یجابههمین دلیل  ؛ بهشدیم( خالصه 63: 88مسکونی)باور؛  یهاساختمانحکومتی و 

 درک پهلوی، مهر و مدرن هاساختمان بیشتر چه هر ساخت صورتبه ؛ وشدیماستفاده  "سازندگی"و  "آبادی"، "عمران"

 . شدیم تجربه و

 با "ساختمان و یسازخانه" عنوان با مستقلی سرفصل با مسکن بخش بار اولین اما، برای( 41-46)عمرانی سوم برنامه در

به عبارتی،  .کند "نظارت" مسکن تهیه به مربوط یهاتیفعال بر دولت که شد مقرر مبنا این بر و. شد مطرح یاژهیو اعتبارات

دیکته شدن نوع خاصی شمسی در دستور کار قرار گرفت. به عبارتی،  50تبلیغ و ترویج نوع خاصی از مسکن، در آغاز دهه 

 بارهنیدراو محققان  نظرانصاحب. برخی از باشدیمگفتمان شهر مدرن  50مأموریت دهه ، هاساختماناز مساکن و 

 "هازاغهپاک کردن گودها و "و  درآمدکمو  بضاعتیب: در برنامه عمرانی سوم ساختن کوی مسکونی برای افراد سندینویم

(، 1392)ینیحسشاه)رهنمایی و باشدیمآمده بود که نتیجه مشخص آن احداث مساکن کوی نهم آبان در تهران 
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 و همکاران( زنگانه...)گفتمان شهر مدرن لیتحل

پاک کردن "(، و...(. بنابراین، 1389(، ایراندوست)1374(، اطهاری)1393)ینیحسشاه(، 1381)زاده یمشهد(، 1392نظریان)

به بعد است)که  50، هدف اساسی گفتمان شهر مدرن در دهه "مساکن جدید وسازساخت" واسطهبه "ینینشزاغهشهر از 

 یهابرنامهبه همین دلیل در  (.شودیم، توجیه "بضاعتیبساختن مساکن برای افراد "اخالقی نظیر  یهارزشاالبته با پوشش 

 به نیز مدرن نهادهای نیبنیدراگرفت؛  قرار کار دستور در انبوه مقیاس در مساکن خاص وسازساختعمرانی سوم به بعد، 

 کند، تسخیر را شهر فضاهای االمکانیحت مدرن مسکن ونهگ بدین تا ورزیدند، مبادرت یکدست مسکونی یهایکو ساخت

 . دهند گسترش شهر کلبه را آمرانه و تجویزی مدرنیته رنگ و لعاب و

 کردن پاک و کارگران برای صنایع صاحبان لهیوسبه یسازخانه موجبات نیتأم چون مواردی( 47-51)چهارم برنامه در

 ساختمان، و مسکن خشب چهارم؛ برنامه)شدند معرفی ساختمان و مسکن بخش یهاتیاولو از ،هاآلونک و هازاغه از شهرها

 هزار 16 احداث ،درازمدت اقساط با متیقارزان مسکونی واحد هزار 57 احداث( 52-57)پنجم برنامه در کهنیا کما(. 2 بند

 کینزد در کارگری سکونیم یهایکو و اقماری شهرهای ایجاد و شهری نشیانحاشیه برای متیقارزان مسکونی واحد

 مساکن با شهر ضاهایف پوشاندن برای مدرنیته بسیج از یانمونه ،(89 ایراندوست؛ و 74 اطهاری؛ ،93 ؛ینیحسشاه)شهرها

متری ساخته  300 یهاقطعهید در مطابق ضوابط طرح جامع شهر تهران، مساکن با 1340در دهه  مثالعنوانبه .است مدرن

 180ن ساوه به قطعات محور تهرا یهاکارخانهکارگران  یهاخانهمتری، یا  84هم آبان در قطعات شوند، یا مساکن کوی ن

 1350یب، مساکنی که بعد از دهه متری، و..... بدین ترت 150حصیرآباد اهواز به قطعات  یهاخانه، اندشدهکیتفکمتری 

ند، تا در معماری باید یکدست و خاص باش ظازلحاتفکیک قطعات و چه  ازلحاظمصالح، چه  ازلحاظساخته شدند، چه 

مفروضات شهر  وفضاهای شهر مدرن مطابق الگو و نظم خاصی، جزء اصول  یسازکسانی تیدرنهازمره شهر واقع شوند. 

 مدرن درک و تجربه گردید. 

 انحصاریت:                -3-1-3  

هر  تواندینم یهرکس؛ و شودیمنیز  "سخن گفتنانحصاریتِ "سازوکار ممنوعیت)مطابق اندیشه فوکو( شامل موضوع 

اسناد  بامطالعهاست.  یابیردقابلچیزی را به زبان بیاورد. بدین ترتیب در مورد شهر مدرن در ایران نیز این نوع انحصاریت نیز 

معماری،  یهاشتهرتنها (، 1352شمسی) 60که تا اوایل دهه  میشویمموجود درباره شهر مدرن ایرانی، متوجه  فاتیتألو 

 هارشتهین اشهرسازی و عمران توان سخن گفتن از شهر را دارا بودند، و نمایندگی انحصاری شهر در دست متخصصین 

 شهر کردن برساخته زاراب و معرفت الیه اولین معماری، و عمران شهرسازی، یهارشته شهر، فیزیکال ذات به بنا بوده است.

شهر،  ازآنجاکه؛ باشدیمشهر مدرن  "ابژه معرف"یا همان  "جنس موضوع مطالعه"از دادند؛ این امر ناشی  شکل را مدرن

هر را داشتند که واحد شتوان مطالعه و سخن گفتن از  ییهادانش، بنابراین تنها شدیمدر ابعاد فیزیکی و کالبدی خالصه 

وم معماری و شهرسازی رسی امور شهری علاز همان جنس باشد. و به همین دلیل، تنها دانش متولی تحلیل و بر هاآنتحلیل 

 : سدینویمپایگاه علم جغرافیا در ایران  کتابدر  یمؤمنبود. دکتر 

ادار کرد تا آثاری آموزشی کشور نظیر دکتر کاظم ودیعی را و یهاگروهاز اوایل دهه چهل تعدادی از جغرافیدانان برجسته "

ز منابع جغرافیای شهری او ترجمه برخی از اساتید دانشکده معماری و شهرسازی  هانوشتهجغرافیای شهری انتشار دهند. این  ٔ  نهیدرزم

 .(77:1377؛ یمؤمن)"استوار کرد یزیربرنامهخارجی زیربنای مطالعات بعدی را درباره جغرافیای شهری و 
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 تهران زیبای هایرهن دانشکده تأسیس با همزمان تقریباً ایران را در ساختمانی ( حکایت تحول1388دکتر سیروس باور)

، دولت وقت از ، وی بر این عقیده است که برای پیدایی مدرنیسم در ایران(110: 1388 باور؛)،داندیم 1319 سال در

ند، استفاده ساختمانی و تکنیک و مصالح ساختمانی جدید آشنایی داشت یهاروشمتخصصان و مهندسان خارجی که با 

 مستند و ممنظ صورتی به همگان برای مدرن شهرسازی دانش که زمانی ی، ازو به قول منصور فالمک. (56کرد)همان: 

: 1391 مکی؛فال)گردید استوار شهر تعریف و معنا بر دانش، این فکر و کار اصول و مبانی گرفت، قرار شناخت موضوع

 مهندسانی هستند؛ رشته هس این دل از نیز عمرانی یهاطرح توسعه شهری و یهاطرحریزان و متولیان  برنامه محققان، (.114

 بودند. عمران و ریمعما و شهرسازی مدارک با نیز ،(ستیران شرکت)اندشدهگرفته قرض اروپایی کشورهای از که

شهری از طریق  یهاطرحشهری و تهیه  یزیربرنامهمطابق تشکیالت اداری و قانونی، جلب مشارکت بخش خصوصی در 

مشارکت کنند که  توانندیمشهری فقط آن گروه از مهندسان مشاور  یهاطرحتهیه . در ردیگیمانجام  "مهندسان مشاور"

؛ ینیحسشاهنمایی و های شهرسازی یا شهرسازی و معماری داشته باشند)ره نهیدرزمرا  یبندرتبهصالحیت ارجاع کار و 

اور است. همچنین، باالترین هندسان مشنیز از صالحیت م هاپروژهشهری، نظارت بر انجام  یهاطرح(. عالوه بر تهیه 81: 1392

د و دبیرخانه ش سیتأس 1352، که در سال باشدیم "شورای عالی شهرسازی و معماری"شهری نیز،  یهاطرحمرجع تصویب 

 آن در وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد. 

که تاکنون  و معماری برای شهر از سوی متخصصین شهرسازی یزیربرنامهبدون تردید صالحیت نمایندگی از شهر و 

شهر کنونی  ازآنجاکهنیست؛ و  ارتباطیبموجود و پدیده فیزیکی،  عنوانبهحاکم است، با درک و تجربه اولیه شهر مدرن 

با شهر نیز عجین شده است. و  ییهارشتهفیزیکالیستی درک و تجربه گردید، تولیت چنین  صورتبهدر اولین ظهور خود 

، تیدرنها؛ شودیمدیهی تلقی ، از مفروضات ب"طبیبان فضا" عنوانبهشهرسازی و معماری  النیصالتحفارغتاکنون، پذیرش 

گرفتند و الگوهای  را در دست "فضا"گفتمان شهر مدرن، حق سخنوری درباره  یهادانش عنوانبهمعماری و شهرسازی 

 شهر مدرن را به فضاهای آزاد تحمیل نمودند.

: سدینویم بارهنیدرا وی نمود؛ استخراج و ردیابی یمؤمن دکتر زبان از توانیم را نگفتمان شهر مدر زمان آن دغدغه

 سال در علمیندارالم سیتأس تا قمری هجری 1268 سال در دارالفنون سیتأس از)ایران در شهری جغرافیای اول دوره در

 یرهایتفس بدون "سرشماری" و "یکشنقشه" مانند جغرافیایی مسائل برخی در ییهایسازنهیزم تنها( شمسی هجری 1307

ناشی از  ؤمنی،م دکتر شادروان فرمایش در جغرافیایی تفسیرهای فقدان حسرتِ(. 40: 1377 ؛یمؤمن)شد ایجاد جغرافیایی

 آن تا شهر رساختهب هویت به بنا و نداشت. جغرافیایی مطالعات برای موضوعی و ابژه شهر زمان آن تا این واقعیت است که

 شهر مقابل، در داشت؛ن جغرافیا حضور برای جایی ،شدیم تلقی محض کالبدی و فیزیکی پدیده عنوانبه مدتاً ع که زمان،

یکی از ارکان اساسی جغرافیا،  عنوانبهو انسان   .داشت مطالعهقابل موضوع و ابژه شهرسازی، و معماری یهارشته برای تنها

 . آمدینم حساببهه شهر جمعی، ابژه مطالع صورتبهفردی و چه  صورتبهچه 

شهرسازی و معماری، بسیار دیر مطالعات شهری را آغاز  یهارشتهنسبت به  یشناسجامعهجغرافیا و  یهارشتهاساساً 

کردند؛ اولین مطالعه انسان شهری توسط موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران در اوایل دهه پنجاه شمسی صورت گرفت 
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ی جغرافیا در ورود به شهر باز کرد. نام اساتید پیشرو به ترتیب تألیف یا ترجمه اولین اثر مستقل و همین گام، راه را برا

 .باشدیم(آمده است، گویای خط سیر و تولد جغرافیای شهری 1جغرافیای شهری که در جدول شماره) ٔ  نهیدرزم

 

 اولین تألیفات جغرافیدانان شهری ایران .1جدول
 سال انتشار نام اثر مؤلف

 1344 جغرافیای شهری دکتر عباس سعیدی رضوانی

 1348 جغرافیای شهری دکتر حسین شکوئی

 1349 بر روش تحقیق شهرهای ایران یامقدمه دکتر یداهلل فرید

 1349 تحول تهران از صورت شهر اسالمی به متروپل ایرانی )ترجمه( دکتر سیروس سهامی

 1349 هاآنشهرها و مسائل مربوط به  احمد مجتهدی

 1349 جغرافیای انسانی عمومی در ایران دکتر کاظم ودیعی

 1352 جغرافیای شهری )ترجمه( دکتر گیتی اعتماد

 1352 جغرافیای اصفهان دکتر سیروس شفقی

 1355 کرج یهاشهرک دکتر هوشنگ بهرام بیگی

 (1377)یمؤمن( و 1367منبع: گنجی)

 طردسازی و و نخواهندگی؛ غیریت یبندمیتقس -2-3

 ناختش موضوع مرگ، و بیماری دیوانگی، مرزی یهاتجربه از که فوکو نشان داد که انسان گونههمان

 تبدیل شناخت هابژ و موضوع به ،"مصالح تغییر مرز" در نیز "مسکن" ؛(ولیانی فاطمه کلینیک تولد ؛90فوکو؛)سازدیم

ه شدن مسکن را به تصویر است که فرایند ابژ یاگزارهاولین تحول شهر مدرن،  عنوانبهگردید؛ تغییر مصالح ساختمانی 

 را به خود معطوف ساخت. هانگاهاندازی مصالح ساختمانی، باپوستمسکن . به عبارتی، کشدیم

 جهت آن دیگری از توانیم بنماید، سخت موردبحث پدیده صفر نقطه به دسترسی کهیوقت که گفتیم تحقیق آغاز در

 نخستین عنوانبه ینینشاغهز از صحبت وقتی سانهمین به هستند؛ همدیگر قدتمام آینه هاآن زیرا نمود؛ استفاده آن ردگیری

 عمومی، عرصه در وبرقپرزرق حضور با "جدید مسکن"آمد، که طورنیهم است؛ دلیل چه به میآوریم مدرن شهر دیگری

 متقبل را مدرن شهر معرفی سئولیتم مدرن، شهر "ه طردگزار" عنوانبه و نماید، معرفی شهر ویترین عنوانبه را خود توانست

 ی"دیگر" و ده،ز تکیه تمایز دال و عنصر عنوان به-خود قوت نقطه بر دیگری، انتخاب در مدرن، شهر گفتمان لذا. شود

 .شد بمعرفی و سرکو شهر دیگری عنوانبهدیگری؛  مسکنِ بیانی، به. برگزید "مسکن" اساس بر را، خود

از شهر مدرن که خود را در انعکاس دیگری به  قدتمام یانهیآمتصور شد،  توانیمی از آینه شهر مدرن را اکنون نمای 

آن نیز از جنس  "دیگری"که  رسدیممعرفی شد، منطقی به نظر فیزیکی امر  عنوانبه؛ وقتی شهر مدرن، گذاردیمنمایش 

معرف زاغه، کالبدی بوده  یهاگزارهحاصل شد؛  ینینشزاغهه از کالبدی بازنمایی شود؛ و این دقیقاً تصوری بود ک -فیزیکی

 صنایع و آجر و سیمان مانند "ساختمانی مصالح" رواج با گشت؛ تنها و انگشت اشاره عمدتاً متوجه نوع مصالح و مسکن

کارخانه . شد ظاهر اننویسندگ تحقیقات و مردم دیدگان در ابژه، عنوانبه مسکن، جدید، مصالح با ییهاخانه ظهور با و آهن،

 یریگشکل( گواهی بر اهمیت مصالح جدید در 106: 88اولین کارخانه صنعتی ایران)باور؛ عنوانبه 1307سیمان ری در سال 
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صنایع اولیه از قبیل نساجی و مواد غذایی  واردکردنمرحله اول صنعتی شدن ایران به  کهنیاگفتمان شهر مدرن است. کما 

کشور ایران  1314(. در سال 34: 83نند سیمان و آجر و مصالح ساختمانی محدود بود)حسامیان؛ و صنایع زیرساختی ما

(. و در ادامه استقبال مردم از 16سیمان:  یآورفن)مطالعات ماهنامه رفتیمسیمان در جهان به شمار  واردکنندهچهارمین 

تن در روز را به شرکت پلی زبوس آلمانی  300یت سومین خط تولید با ظرف 1317سیمان، دولت را بر آن داشت تا در سال 

 یینمابزرگ پسازآن(. 20رسید)همان: یبرداربهرهمیلیون ریال به  50با مجموع هزینه  1320سفارش دهد، که در سال 

 شد؛ باب دولتی و علمی ادبیات در و طرد آن، (مسکن)ی"دیگر" ضعفنقطه به توجهجلب برای ،ینینشزاغه پدیده
 و خاک، گل، زنت،بر نایلون، چوب،)دوامکم مصالح با اتاق دو یا یک از معموالً که شودیم گفته مکانی هب: الونک -

 (.7: 82 اعتماد؛)است بناشده( آن مانند و پالستیک

 اما. شودیم اطالق است، شدههیتعب انسان اقامت یا حیوانات نگهداری برای زمین یا کوره در که یاحفره یا گودال: زاغه -

 (.همان)شودیم گفته نیز نینشهیحاش یهامحله مخروبه خانه به مسلم طوربه

 (.131: 1370دلیر؛)شودیم ساخته یکسان فرم و شکل و یهایساختمان یهابلوک صورتبه آجر و گل و خشت از: اتاق -

 (.همان)است حصیری سقف و ساختمانی مصالح با معمولی دیواری: گرگین -

 (.33: 66 پیران؛)شودیم ساخته حلبی یهاتیپ از عمدتاً که مسکنی: حلبی -

 (.همان)است حصیری طاق و سنگی دیواره با کپری مسکن نوعی: باشلی -

 دال) آن در کاررفتهبه الحمص و مسکن نوع که میابییدرم ،...و ینیکپرنش ،آبادیحلب ،ینینشزاغه تعاریف در تأنی یباکم

 ییهاواژه با... و نشینی رحصی ،ینیکپرنش ،ینینشزاغه آن متعاقب. شدیم تجربه و درک ناشهر، و شهر بین تمایز مورد( مرکزی

 عنوانبه رفته بکار "صالحم نوع" مشخصاً  ،ینینشزاغه تعاریف در گردید؛ برساخته ،دوامکم مسکن نامتعارف، مسکن: نظیر

 ،ینینشهیحاش امن ذکر باوجود ،(1352)اهواز شهر نانینشهیحاش طرح در. شد معرفی یرشهریغ و شهری مسکن تمایز عنصر

 :است شدهیمعرف گونهنیا شهر دیگری ؛ وشدیم دیتأک مسکن ساختمانی مصالح به غیرشهری، از شهری فضای تفکیک در

 که نیست معنی بدین نای ولی. است بوده یکسان تقریباً ( 1352)تاکنون 1339 سال از اهواز شهر نینشهیحاش "خانوارهای" شمار"

 بنا تجدید با نینشهیاشح خانوارهای از برخی که است آن به علت بلکه باشد، نشد اضافه شهر این نانینشهیحاش به جدیدی رهایخانوا

 (.4 :1352؛ نیرومند و همکار) "د ان درآمده شهر متن ساکنان جزو شهری متعارف "مسکن" به آن تبدیل و خود "سکونت محل"

 اقتصادی یژگیو یا خانواده تشکیل و اجتماعی ویژگی نحوه نه و شودیم مشخص مسکن با فوق، خانوار نیز تعریف در

شأن هر  درخورنام مسکن  زیرا است، تأملقابلفوق  متن در نیز مسکن واژه از استفاده نحوه ،عالوهبه سربار؛ و بنگاه مانند

  .دباش مسلح جدید مصالح به که شدیم اطالق سکونتی محل نبود بلکه، به یاکاشانه

لق بلکه موجب خ بوده، رگذاریتأثمسکن در گفتمان شهر مدرن  ابژه یریگشکل در تنهانه جدید ساختمانی مصالح

مسکن را در محاسبات و  ستیبایمشد که  یاسوژه یریگشکلگفتمان شهر مدرن، منجر به  .اندبوده نیز جدید یاسوژه

. دکتر رفیع پور از نندیگزیبرمیکی را  "یعرضگیب"و  "س شدنباکال"باید بین  هاسوژهخود در نظر بگیرد.  یهاکنش

 : کندیمبیان  یخوببه، وضعیت این تحول نگرش را یشناختجامعهنگاه 
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ارهای تحمیلی)گفتمان( مانند دیگران پیرو این هنج بستهچشماگر کسی در این مسابقه)تغییر مسکن( شرکت نکند و نخواهد که "

 جهیدرنتتوبیخ خواهد شد.  یاگونهبهاز جانب دوستان و اقوام و حتی زن و فرزند خود   "ناتوان"و  "عرضهیب"شخصی  عنوانبهباشد، 

 (.30کامروا:  ) به نقل از"شودیماز سوی قشر باال ایجاد  شدهنییتعمادی  یهاارزشفشارهای هنجاری برای پیروی از 

، حقیقت را در اختیار فضاها تحمیل گردید، هنجار تلقی شد الگو و مُعرف شهر، بر منزلهبهبدین ترتیب مسکن جدید 

نده نظم و گرفت و حق سخن گفتن را برای خود حفظ نمود؛ هندسه و نظم را در خود محصور ساخت و بدین گونه نمای

شهر  ی فیزیکی محالت ومعرف الگو عنوانبهدولتی؛  واداراتهندسه شهری تلقی گردید. در نمای کلی نیز، منازل نهادها 

مدرن، طراحی  یهاساختمانمانند:  ییهاگزاره؛ باشندیمشهر آرمانی  یهاگزارهمدرن قد علم کردند، که حاوی همه 

. مابقی بخشندیمرا سهولت  فضا واسطهبهکنترل افراد  تیدرنهاو روئیت پذیر؛ که  شمارشقابلپهن،  یهاابانیخشطرنجی، 

، افتییمرا  ینینشغهزا، جایگاه کردیمن اگر بر معماری و مصالح بومی پافشاری . مسکباختندیممحالت و فضاها باید رنگ 

 و سزاوار مجازات بود.  شدیم، ناهنجار تلقی جهیدرنت

، و نه مستحق استفاده بودیم، دیگر نه شهری شدینممصالح تولید  دستنیازاهر ساختمانی که بر پایه بتن، آجر، آهن، و 

 به بلکه، ،کنندینم مایندگین را حقیقتی هیچ و ،آزارندیب و سالحیب تنهانه گفتمان برای مساکن وعن از امکانات شهر؛ این

 مساکنِ. شدندیم قیتل فضاها سایر بر -زمان آن جدید تعریف با -شهر برتریت و تمایز حفظ برای نمادین و رمزی شکلی

 و یبندمیتقس یندفرا تا باشند، داشته وجود باید تفاوتم دیگران مقاوم؛ دیگران برای بودند عبرتی درس ،افتهیرنییتغ

 به که مساکنی ،نیبنیدرا. باشدیم فوکو دیدگاه در مقاومت و قدرت مالزمت اصل همان این کند؛ پیدا معنا نخواهندگی

 "هایدهات" لشکر به کنندیم اومتمق مصالح تغییر برابر در که ییهاآن: دهندیم هشدار ،اندنکرده یاندازپوست دلیلی هر

 حک هاآن هابدن بر گوناگونی یهایبرچسب محقق، غالب در گفتمان کارگزاران تبعید، مسیر طول در و شد؛ خواهند تبعید

 نشیان،حصیر و آبادهایلبح کپرنشینان، ،نانینشزاغه کرد؛ خواهند خراب هاآن سر را شهر یهاکوزه کاسه همه و نموده،

؛ و آپاندیز شهر، هنجارشکن، اندشدهحک متفاوت دیگرانِ بدن مدرن هستند که بر شهر گفتمان یهابرچسب از ییهانمونه

 است که متهمین اصلی آنان هستند. ییهاجرماز  ییهانمونهسیاه شهری،  یهالکه

اخله به بعد مساکن، آماج قدرت/ دانش گفتمان شهر مدرن قرار گرفتند؛ روئیت پذیری و دیدن مسکن، راه مد 50دهه 

را استوار ساخت، و طی چند دهه، مسکن و هر نوع ساختمانی که ترسیم نشده و نیمرخی از  کردنشان، کنترل و رام هاآندر 

زیر نظر  دقتبهدر شهر  "تفاوت"آن در دست نباشد، اجازه حضور در شهر را نداشت؛ از شروع دوره مدرنیته تاکنون، 

امر تفاوت را از حضور در عرصه عمومی شهر منع کرد، و  هرگونهفاوت، با تصاحب دیگریِ مت "شهرسازی"گرفته شد؛ 

 "دیگران" مدرنیته، دارد؛ سوءظن تفاوت به مدرنیته، عملی و فکری نظام محبوس ماند. اساساً هاخانهآنچه متفاوت است در 

بدین  .باشدیم مدرنیته فکری یهامشغله نیترمهم از همواره متفاوت، دیگریِ فوبیای و ،کندیم احساس تهدید شکل به را

نیز تسری داد؛ تفویض اختیارات به نهاد شهرداری جهت اعمال  هاخانهترتیب، شهرسازی بعدها حاکمیت خود را به درون 

نباید چیزی از چشم گفتمان مخفی  االمکانیحتدرون منزل را نیز از صاحبان منازل سلب نمود.  وسازساختقدرت، اجازه 

د در نقشه گفتمان کشف حجاب کند و همه اسرار آن در برابر مهندسان برمال شود. بدین ترتیب خانه در برابر بماند، خانه بای

 یاخانه، و بر صفحه کاغذ گفتمان، تمام خطوط چهره خود را عرضه نمود. دادهازدستقدرت خیره نقشه، نای ایستادن را 
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، تمام راز و اسرار خود را در به دستان نقشه و ناخواستهمروزه خواسته بود، ا شدهپنهاناز محرمیت  ییهاهیالکه تا دیروز با 

. زدیریفرومو در محضر پزشک محرمیت  اندشده، طبیب فضا اندخواندهکشان سپرد، زیرا آنان که معماری و شهرسازی 

فتمان چیده شوند، هر کس چیزی را مخفی و.... باید مطابق میل و سلیقه گ هااتاق، انبارها، هابانیسا، هاپلهراههمه اجزاء خانه، 

 اقدام علیه امنیت گفتمان پرداخت کند.  عنوانبهو باید غرامتی را  شودیممجرم شناخته  ماده صد قانونکند، در محضر 

 
 کالبد مثابهبه مدرن شهر تولد فرایند .2شکل  

ابت این لطف و عنایت ب -گفتمان یهاسوژهر مقام د-را بپذیرند، بلکه،  شدهلیتحمباید آن چیدمان فضایی  تنهانهافراد 

رار نظام خود خلق قترا برای اس ییهاسوژه. گفتمان شهر مدرن، کنندیمرضایت و امتنان پول پرداخت  باکمالگفتمان، 

که بر  یاخانهدازند. زیرا، مهندسان به گفتمان را نیز بپر خدمتِ الزحمهحقنمود، و مردم را مجاب کرد که با طیب خاطر 

)آب، ساتیتأس. نه حق داشتن شدینممحسوب  یاکاشانهلخت نشود، هاآنپایه نقشه مهندسان ساخته نشود و روی میز کار 

ود بود و هم به سکوت برق و گاز( دارد، نه حق استفاده از تجهیزات را دارد، و نه حق سخن گفتنی؛ هم مطرود بود، هم مرد

؛ دانشگاهی به نام نهادی دیگر از نهادهای مهم مدرنیته است، نهاد قدرتمند عهدهبر . البته حق سخنوری شدیمواداشته 

 هره ببرد، باید از پل دانشگاه بگذرد. ب -لو از خودو -بخواهد از نعمت سخن گفتن یهرکس

 گیرینتیجه

. به باشدیمیر طول چند دهه اخ پیچیده و شرایط متفاوت در وانفعاالتفعلکنونی، نتیجه  صورتبهدرک و تجربه شهر 

عی، اقتصادی و... شهر ، قطعاً ساختارهای کالبدی، اجتماشدیمشهر مدرن فراهم  یریگشکلعبارتی اگر شرایطِ متفاوتی در 

. شدیمی از شهرِ کنونی حاصل شرایط، امکان داشت درک و تجربه متفاوت تبعبه، و خوردیممتفاوت رقم  یاگونهبهنیز 

است  یادهیپدسطحی  افتاد؛ شهر  ییگراتکاملو  ییگرامطلقو تحوالت شهری نباید در دام  یریگشکلبنابراین در مطالعه 

وه مصرف، دولت، وابستگی، استعمار علتی خاص)شیوه تولید، شی توانینمو  استالوجودممکنبسیار پیچیده، کثیر العلل و 

شهر  توانینمهر سنتی یافت؛ و شبارزی از  ییهاژن توانیم ندرتبهشهر مدرن،  در کالبدوجود آن چسباند.  کریبر پو....(را 

 مدرن را فرزند ناخلف شهر سنتی تلقی نمود. 
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ت. از آن زمان تاکنون مختلفی شهر مدرن در ایران نیز شکل گرف یهاگفتماناز اوایل ورود مدرنیته به ایران تاکنون، 

کالبد "معادل تولید  "رشه"عهده گرفتند. در گفتمان اول، دال  متفاوتی، هویت بخشی شهر مدرن در ایران را به یهاگفتمان

 "شدگی شهر" درکی، چنین باشد، و مطابق دارا را خاصی مصالح و شکل باید . شهرشدیمخاص درک و تجربه  "و فیزیکی

معرفی  "مرکزیدال "عنوانبهساختمانی  در آن گفتمان، مصالح. گرددیم محقق معابر معماری و ساختمانی مصالح تغییر با

، آبادیحلب، ینینشهزاغشد، و دیگری شهر مدرن نیز باید بر اساس همان دال مرکزی معرفی و بازنمایی گردید. بدین ترتیب 

ناهنجار شهر مدرن  "دیگری" عنوانبهدر ساختمان اشاره دارند،  کاررفتهبهو امثالهم، که مشخصًا به نوع مصالح  ینیکپرنش

 عرفی و بازنمایی گردید. در مرحله اول تولد، م

رفته است. یکی از گمتعددِ صورت  یهاگفتمانتحقیق، تحوالت شهری در یک رابطه قدرتِ  یهافرض شیپبهبا توجه 

البد شهر مدرن به . گفتمان مسکن جهت ارائه شناختی از کباشدیممؤثر در تولد شهر مدرن، گفتمان مسکن  یهاگفتمان

دیگری مبادرت  عنوانبهخود، به بازنمایی زاغه، کپر، اطاق و...،  یبندصورتسکن برای ایفای نقش پرداخت. گفتمان م

؛ منجر به سوکیرد؛ از آن، دو هدف گفتمان را عملی ک خانوادههمو  ینینشزاغهورزید. بدین ترتیب برساخته شدن 

سو؛ حقانیت کالبد  د؛ و از دیگریک امر مسلم و بدیهی ش عنوانبهمعرفتی از چیستی و چگونگی شهر مدرن  یریگشکل

 جدید شهر مدرن از طریق طرد دیگری)زاغه( را موجب گردید. 

}عجالتاً بپذیریم یسمرریغ، اسکان ینینشهیحاش، ینینشزاغهالزم به یادآوری است که هرگونه سخن گفتن از  تیدرنها

 فهیوظانجام هاآنمان شهر مدرن و طرد {، در جهت تثبیت و بازتولید گفتاندمشترکبودن شهر مدرن  "دیگری"که در 

، هاآنصحه گذاشتن به دیگر بودگی  مثابهبهو...  یررسمیغزاغه، حاشیه، سکونتگاه  یهاواژه. به عبارتی، استعمال کندیم

 ن تحقیقاتی که در پی نشانمطرح شوند؛ بنابراین حتی آ هاآنپدیده نامتعارف است؛ حتی اگر در جهت دفاع از  عنوانبه

ازتولید و ترویج چنین ، در بهترین حالت، باندشدهنگاشته  هاآنروا شده، یا اجحاف صورت گرفته در حق  ضیتبعدادن 

، باشندیماز گفتمان شهر مدرن  برخاسته و برساخته ییهادالو... ،  یررسمیغ. زیرا زاغه، حاشیه، کنندیم فهیوظانجامدانشی 

 ینینشزاغه مدلول و دال بین ماهوی رابطه گونهچیه، و شوندیمدین گونه درک و فهم و تنها در درون گفتمان شهر مدرن، ب

را زیر  ییهایبندمیتقستحقیقاتی پاس داشته شوند که مفاهیم و مفروضات اساسی چنین  ستیبایمدر عوض  .ندارد وجود

 ببرند. سؤال

 

 منابع
 .میاسال فرهنگ نشر دفتر ، تهران:گواهی عبدالرحیم ترجمه . یشناسشرق .1377. سعید ادوراد، -

 ارات شهرداری. تهران: انتشینینشهیحاشو اسطوره  یررسمیغ یهاسکونتگاه. 1389ایراندوست، کیومرث.  -

 . تهران: نشر فضا.پیدایی معماری نو در ایران. 1388باور، سیروس.  -

 رح نو.. ترجمه مراد فرهاد پور. تهران: نشر طتجربه مدرنیته.  1379برمن، مارشال.  -

 هران: انتشارات سمت.. تشهری در ایران یزیربرنامهفرایند .   1392، پروانه . ینیحسشاه؛ یمحمدتقرهنمایی،  -

 .رکزم نشر یزدانجو. تهران: پیام ترجمه .نقد بوته در فوکو.  1380دیگران .  و هوی کوزنز دیوید -



 
 
 

 57 

 

 5 یاپیپ ،1400بهار و تابستان، اول، شماره سومدوره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

 . تهران: انتشارات آگه.. چاپ چهارمشهرنشینی در ایران. 1383حسامیان، فرخ و همکاران .  -

 نشر نی. ترجمه محمد رضا آخوند زاده. چاپ دوم. تهران: از دکارت تا دریدا..   1390سجویک، پیتر .  -

 ه کاشان.انتشارات دانشگا در حال گسترش. کاشان: یررسمیغاسکان .  1392شاطریان، محسن و همکاران .  -

 . چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت.یررسمیغسیر تحول اسکان .   1393، پروانه . ینیحسشاه -

 .نقش پرهام تهران: انتشارات کاربرد. و مبانی معاصر شهری جغرافیای .  1396محمود .  شورچه، -

 .نقش پرهام انتشارات . تهران:یزیربرنامه و فضا فوکو، . 1394محمود .  شورچه، -

 ن: انتشارات آگاه.. ترجمه باقر پرهام. چاپ دوم. تهرانظم گفتار.   1380فوکو، میشل .  -

 دانشگاه تهران. چاپ دهم. تهران: انتشارات باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی..   1391فالمکی، محمد منصور . -

 . چاپ دوم. تهران: نشر فضا.وجود و آینده مراکز مسکونی تاریخی.  1386فالمکی، محمد منصور .  -

 هران: نشر فضا.ت معماری. یهاگستره.  1389فالمکی، محمد منصور.   -

 شارات رخ داد نو.ترجمه رضا نجف زاده. چاپ اول. تهران: انت باید از جامعه دفاع کرد..  1390میشل .  فوکو، -

 نی. تهران: نشر ول.ا چاپ جهاندیده. افشین و سرخوش نیکو ترجمه دانش. یشناسنهیرید.  b 1392میشل .  فوکو، -

 اهی.ترجمه فاطمه ولیانی. چاپ اول. تهران: نشر م تولد پزشکی بالینی..   a 1392میشل .  فوکو، -

 .هرمس نشر: تهران چاپ دوازدهم. ی.انیول فاطمه .جنون خیتار . a 1394.  شلیم فوکو، -

 ازدهم، تهران.، نشرنی، چاپ دودهیدجهانترجمه نیکو سرخوش و افشین  انضباط و تنبیه..  a 1393فوکو، میشل .  -

 شر نی.ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. چاپ چهارم. تهران: ن فه.تئاتر فلس.  b 1393فوکو، میشل . -

 ران: نشر نی.ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. چاپ دهم. ته اراده به دانستن..  b1394فوکو، میشل.  -

 ان.. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهرشهرسازی معاصر ایران.  1391. یمحمدعلکامروا،  -

 دس رضوی.قمشهد: انتشارات آستان  جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقالب.. 1366. مدحسنمحگنجی،  -

 ه علم و صنعت.تهران: انتشارات دانشگا شهری در ایران. یزیربرنامه.  1381دهاقانی، ناصر.  زاده یمشهد -

 علوم. فرهنگستانتهران: انتشارات  پایگاه علم جغرافیا در ایران، جلد اول..  1377، مصطفی. یمؤمن -

 چاپ چهارم. تهران: انتشارات مبتکران. پویایی نظام شهری ایران.. 1392نظریان، اصغر.  -

- Crang, M. and Thrift, N.  2000 .Thinking Space. London: Routledge. 

- Paul Carter  . 2018. a postcolonial turn in urban ethnography. Article in Postcolonial 

Studies 21(3):1-14 · June 2018  

- Garth Myers .2014. Changing the flows of ideas about cities in a postcolonial urban world. 

Article in Singapore Journal of Tropical Geography 35(1) · March 2014   

- Aitken, Stuart & Valentine.G .2006. Approches to Human Geography. Oxford: Elsevier. 

- Harrison, Paul .2006. Poststructuralist Theories. In Approaches to Human Geography. 

Edited by Stuart Aitken and Gill Valentine, 122–136. London: SAGE, 2006. 

- Murdoch, Jonathan .2006. Post-structuralist Geography. London: SAGE. 

- Wylie, John. 2006. Poststructuralist Theories, Critical Methods and Experimentation. In 

Approaches to Human Geography. Edited by Stuart Aitken and Gill Valentine, 298–311. 

London: SAGE. 

- Phillips, M    . 2010. Postmodernism. In Encyclopedia of Geography. Vol. 5. Edited by Barney 

Warf, 2264–2269. London: SAGE. 

- Cresswell, Tim .2013. Geographical Thought: A Critical Introduction. Chichester, UK: Wiley. 



 
 

 58 

 

 و همکاران( زنگانه...)گفتمان شهر مدرن لیتحل

- Gregory, D. 1994. Geographical Imaginations. Oxford: Blackwell. 

- D0el, M. .2000 .Un-glunking geography; spatial science after Dr Seuss and Gilles Deleuze; 

Thinking spsce. London: Routledge. 117-35 

- Doel, M .2004. Poststructuralist geographies: the essential selection, Envisioning Human 

Geographies. London: Arnold. 279-89 

- Henderson, G. and Waterston, M. 2009 .Geographic thought: a praxis perspective. 

Rouledge. 

- Osborne, T. and Rose, N. 2004. Spaial phenomenotechics; making space with Charles Booth 

and Patrick Geddes, Environment and planning, Society and Space, 22: 209- 28 

 

 


