
 

  .ی استاگستردهترین ادوار تاریخی ایران دارای ابعاد مطالعاتی  تأملقابلیکی از    عنوان بهعصر ناصری  

تواند نقش مهمی در بازشناسی زوایای مختلف رفتاری ایرانیان  های خارجی میدر این میان سفرنامه

های خارجی افزایش  علت گسترش روابط خارجی میزان سفرنامهداشته باشد. در عصر ناصری و به

از این سنت نوین جهت شناخت معماری   تأسیژوهش حاضر نیز به بدین روی پ چشمگیری داشت. 

یکی از ابزارهای مطالعه عصر مذکور؛ بر آن شده است که باطن سنگ و رنگ    عنوانبهعصر ناصری  

. پژوهش حاضر  ی فرهنگی این عصر مورد تحلیل قرار دهدهامؤلفهو بناهای این دوره را با استفاده از  

بر این منوال ای انجام شده است.  های منابع کتابخانهبا تکیه بر داده  به روش توصیفی و تحلیلی و

نوین ی متعدد عصر ناصری و تعریف سفرنامههاسفرنامه نویسان از رفتار ایرانیان این عصر رهاورد 

ی از نگاه »دیگری« متغیر مستقل این رفتارشناس یگری به همراه خواهد داشت که عالوه بر انکشاف  د

ها امری است  ها و نحوه کاربست آندهد؛ اما چگونگی کشف مؤلفهیم ی پوشش خوببهنوشتار را نیز 

بدون تردید نیازمند یک ساختار قوی علمی است؛ و بر همین منوال نیز پژوهش حاضر چارچوب 

مرتون«نظری   کینگ  به  »رابرت  دستگاه  را  خود  نظرعنوان  کشف  ی  به  آن  اساس  بر  و  برگزیده 
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 شناسی رفتاری ایرانیان عصر ناصریبازشناسی روح معماری معاصر ایران براساس گونه

 الدین خلخالی، محمد کلهرسید محی

 مقدمه 

بر آگاهان پوشیده نیست که فرهنگ دارای ابعاد مفهومی متعددی است که رفتار و چگونگی عمل آدمی در حیطه فردی  

شود؛ لذا بررسی روح معماری این دوره در پرتو رفتارشناسی مردمان آن موضوع یمو جمعی از عناصر مهم آن محسوب  

ی دیگری از این عصر را هویدا خواهد ساخت؛ نکته مهم دیگری که ذکر آن  هاناشناختهنوینی است که پرداختن به آن 

تواند به  یم و این اضالع  نماید این است که شناخت دارای اضالع متعدد معرفتی است  یم در مقدمه این نوشتار ضروری  

ای برخی از وجوه  یینهآی است که چًنان  امقولهتبعیت از تعاریف متعدد شکل گیرد؛ و در این میان تعریف »دیگری«  

  اجتماعی   ساختار  باب  درای  پیشرفته  بسیار   تحلیلی  مرتون رهیافت  دهد؛یمی بازتاب  خوب بهیک سوژه یا حتی ابژه را  

که عضو    داندیم   یرا مجموعه متشکل از روابط اجتماع  یمرتون ساختار اجتماع(  125:  1376گروئرز،  )   دهد.می  ارائه

را در مقابل    ی ساختار اجتماع  وی  .  (125:  1376گروئرز،  مختلف و گوناگون در آن قرار دارد )   یهاگروه به گونه  یا جامعه  

  یهنظر  یلیتحل  هایمرتون جنبه  یگرد  یاما از سو  داند؛یدرون جامعه م   یمتشکل از روابط اجتماع  یامجموعه  ،فرهنگ 

را به    ی ساختار اجتماع  وی  آن گنجانده است.  یاجرا  هاییوهو ش   یدر بحث سطوح ساختار اجتماع  را  یساختار اجتماع

 کرده است: یم دودسته تقس 

  ی هاسازمان  سی یاساختار قدرت س  ی، کالن که شامل ساختار طبقات  ی : ساختار اجتماعیسطح کالن ساختار اجتماع   -1

که شامل   یاجتماع  یط: محیسطح برخورد ساختار اجتماع  -2.  (135-140  :همان)  شود؛یمکتوب م  ینو قوان  یاجتماع 

 . (1376:137، همان)  گیرندیهم قرار م  ی و رودررو  یماًکه در آن افراد مستق  یگرروابط شخص با شخص د یالگوها

عنوان واسطه و  و نقش افراد به  یگاهپا  یه نظر  ین و نقش است. در ا  یگاه مرتون در باب پا  یه نقاط نظر  ینتراز مهم  یکی 

 ( 1376:138،  همان)  دهندیها کالن ساختارها، رفتارها را شکل مآن  یق ح کالن و خرد عمل کرده و از طروسط  یانجی م

مرز    یک همواره در تفک   یست ونوضوح مشخص  به  یاجتماع   ی و ساختارها  ی فرهنگ  یساختارها  یان مرز م  یهنظراین    در

قرارگرفته و ساختار    یدر ساختار فرهنگ  یرومرتون، ن  یلیاما در طرح تحل   شود؛یم  یدهد  یدو مبحث ابهامات   ینا  یانم

  یی هنجارها ،فرهنگ  دیگریعبارت . بهشودیرکود و ضعف آن م ببس یانموده و  یترا تقو  یروعنوان واسطه، نبه یاجتماع 

  یقمذکور را از طر  یهاها دست به انتخاب زده و سپس انتخابآن  یاناز م  یکه ساختار اجتماع   دهدیرا مدنظر قرار م

  .(125 :1376، همان)  آوردیبه اجرا درم ییقاتتض یجادپاداش و ا  یهاچهارچوب

اجتماع   از ازنظر  تااندازه  یمنظر مرتون، کنشگر  ا  یاتنها  ا  ینمجبور است؛ در  با  فرد  در مرکز مجموعه    یستادننظام 

  مرتون  آورد.یبه وجود م  یستیهمز  یساختار اجتماع  هاییچیدگیمختلف و پ   یرهایمس  یناغلب گوناگون، ب  های یگاهپا

  یا انسان ضرورتاً سودمندانه    یهاوجود ندارد که انتخاب  یفرض   ینچن  یو  یچوب نظرر در چا  سازد کهیخاطرنشان م

برخ  یمنطق شامل  دارد  امکان  بلکه  ن  یهستند،  جوانان  توسط  بزهکارانه  و  اشتباه  ا  یزاعمال  از    گونهینباشد؛  اعمال 

نهایت  .  از اراده آزاد هنوز هم در افراد وجود دارد  یی هارگه لیلد  ین به هم  گیرند وینشئت م  یساختار اجتماع   ی فشارها

  یهادهنده رفتارها و انتخابعامل شکل  ینترمهم  ی، موجود در ساختار اجتماع  یچیده روابط پ  این تئوری، که بر اساس  ینا

  ی مذکور به رفتارها هاییژگیو و ؛ خود را داراست یژهو ی ساختار ی و سازوکارها هایژگیافراد جامعه است. هر جامعه، و
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ساختار    یحدر توض  ساختارهای فرهنگی است؛ وی  بعد دیگر تئوری مرتون،  دهد.یخاص افراد در هر جامعه شکل م

،  سویک مرتون از    وجودینها دارد. بااارزش  یااز باورها، دانش و    ی ناش  ی اجتماع  یجبه نتا  یادیهمانند وبر توجه ز  ی،فرهنگ

هنجارها    ین قائل است و معتقد است ا  یز تما  ی اجتماع   یهنجارها   یگرد   یو از سو  یو اهداف فرهنگ  ی اصل   ی هاارزش  یان م

(  145همان:)  .اثر بگذارند  ی اجتماع  یتا بر رفتارها  شوندیها اجرا مدر آن  یاصل   یهاهستند که ارزش  یتراشکال مفصل

را شامل باورها، دانش    یفن   یها مؤلفه مرتونگذاشته است.   یزتما  ی ساختار فرهنگ ی و اجتماع یفن   ی هامؤلفه یانموی 

از    یجادشدها  یهارا ناظر بر باورها، دانش و ارزش  یاجتماع   یهاو مؤلفه  داندیم   یماد  یدات مربوط به تول  یهاو ارزش

  یاجتماع   یهارا که مؤلفه  ییهاانباشته شدن از راه  یتظرف   ی، فن  های ؤلفهدانسته و اعتقاد دارد م  ی ساختار اجتماع  یقطر

  ی هاو مؤلفه  یهمان فرهنگ ماد   ی فن  ی هاازنظر مرتون مؤلفه  طورکلی به  . (هماندارد )  کند، یدر برابر آن مقاومت م 

 است.  یهمان فرهنگ معنو یاجتماع 

بررسی پیشینۀ پژوهش حاضرحاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتۀ تحریر درنیامده است لذا  

ای به بررسی این موضوع های منابع کتابخانهبر داده  نوشتار حاضر بر آن است تا به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه

 بپردازد.

 ساختار فرهنگی عصر ناصری.1

اجتماع  یفن   دودسته مؤلفه  به  قاجاردوره    فرهنگی  ساختار   مرتون  لگویا  طبق ناصرشودیم   تقسیم  ی و    ی . در دوره 

شاه و    ی سفرها  ی، و اقتصاد  یاسیانجام معاهدات س   جنگ، در    شکست   و  خارجی   کشورهای  با  بطه را  قراریواسطه بربه

بر   ...و  فنون و    نش دا  کسب  برایدانشجو    فرستادن   رعکس، و ب  ی خارج  بارهای در  به  سفرا  امر فرستادنبزرگان به غرب،  

  لوازم  برخی ساختدر  تجربه کسب باعث فرهنگ  معنوی حوزهدر  تغییراتی برعالوه  یتوضع ینا یامدهایپ منوال بود؛

  فرهنگ ن  هما   یا  فنی  هایمؤلفه  مرهها را در زآن  توانیم  که   گردید  یرانا  خلدا  به  کاالهاییو    قالمواردکردن ا   یننچو هم

 حساب آورد.به کند،یبه آن اشاره م  مرتون که  مادی

  شاه   قصد  ینا  با  یرالدولهمش»:  داردیم   بیان  چنینرا    فرنگ   به  شاهینسفر ناصرالد  یندر اثر خود علت اول  یمستوف  عبداهلل

شده  حاصل  نیااز د  قطعه   ینا  کشورهایدر    مقننه  حکومت  تأثیراز    کهرا    پا ارو  معنویو    مادی  ترقیات   که  بردیم  فرنگ  بهرا  

  به   کهیوقت   تا   کنندیم  کشورداری  چگونه  سایرین  که  بداندو    ببیند خارجه را    ممالکاداره    طرزو    پیشرفت مشاهده کند،  

 . (125/1:  1371  ی،)مستوف   «بدهد  یتاهم   یشترخواهد کرد، ب  یشنهادو صالح عامه پ  یرکه در خ   مطالبی  به  آیدیم  یرانا

مهمات، مشاق و...   سلحه،ا  قبیل از    قشون   ترقی   یل و تدارک وسا  بهبود؛ را    خود   سفر  لیلد  نیز   یرانشاه ا»   یگرد  ی از سو

 .(126: همان)  کند«یذکر م 

در    فرهنگ،  جتماعیا  یها مؤلفه  همان   یا  معنوی  فرهنگ   بهمربوط    ینهعصر قاجار درزم  یطورکل و به  یعصر ناصر  در

نداشته و    ی دوره علوم رشد  یندر ا  یرا خالص وجود ندارد؛ ز  ی )همان کد(، دانش   خالص  علوم   شی ارز  ساختار  با  بطهرا

  قتصادیا   سیاسی،  موزشی،آ  نظام  صالحاتطور مثال؛ ا بود. به   اتیوارد  یشترعهد صورت گرفته ب  ینکه در ا  یمباحث   یشترب

؛ بر همین  وارد شد  یرانو... به ا   نمایندگان   ها، صدراعظم  شنفکران،ازجمله رو  یدگان د   پاارو  یگرو د  میرکبیرا  توسطو...  
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 شناسی رفتاری ایرانیان عصر ناصریبازشناسی روح معماری معاصر ایران براساس گونه

 الدین خلخالی، محمد کلهرسید محی

  یرانا  یخ که تار  ی از ادوار  اساس است که یکی از منابع معتبر این عصر »سفرنامه سیاحان خارجی« است. درواقع یکی 

 قاجار است. شاهینخصوص ناصرالدو به یهاست، دوره قاجار یا قاط مختلف دناز ن یاریبس یاحان شاهد حضور س

و    هایسها، انگلازجمله رقابت روس  المللی ینمختلف ب  یل وسا  یلیدوران به دل  ینا  یابتدا  یژهوو به  یه در دوران قاجار

با    یرانهرکدام در ا  یاز دربارها  یاریبس  یو سفرا  یاحانهندوستان، س  یژهوسر منافعشان و به  رب  یکدیگربا    یانفرانسو

رفتار    یگونه شناس   آثاری کهگذاشتند،    ی از خود بر جا  یاری کردند و آثار بس  یدامختلف حضور پ  ی هااهداف و سمت

  عنوانبهی رفتار ایرانیان این عصر  هامؤلفهی مهم آن است؛ دستاوردی که عالوه بر شناخت  دستاوردهایرانیان ازجمله  ا

 سازد.یم معماری را نیز فراهم  ازجملهساز شناخت نمادهای فرهنگی ینهزمر فرهنگ، یکی از عناص

 مؤلفه/نمادهای فرهنگی ایرانیان عصر ناصری .2 

ی  رفتارشناس ی فرهنگی ایرانیان عصر ناصری با تمرکز بر  ها مؤلفهدر سطور پیشین این نوشتار بدین موضوع اشاره شد که  

شود؛ از سوی دیگر نماد فرهنگی  یمیه شناخت و تعریف سیاحان خارجی استخراج و تحلیل  بر پا مردمان این دوره و  

  کند یمعماری از یک موجودیت و هستی تمدنی حکایت م»  چراکه   این پژوهش معماری عصر مذکور است؛   موردتوجه

تمدن یک برجستگی    هستی امروز و هستی آینده نیز هست  گریتگذشته نیست بلکه حکا  یهاکه لزوماً مربوط به مرگ

. درواقع معماری تالشی  زندیو هم چگونه بودن حال و آینده را رقم م  کندیملی است که هم ماندگاری گذشته را بیان م 

 .(45: 1383عاملی، « )کننده استمرار گذشته در حال و آینده استبرای از بین رفتن فاصله با گذشته و منعکس

 پذیرد: یمپژوهش بر اساس روند ذیل صورت   که تحلیل و شناخت در اینینانهایت 

 
 در ادامه این مؤلفه/نمادها موردبررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

رفتار شناسی ایرانیان بر اساس 
سفرنامه های خارجی

کدگذاری مؤلفه ها
یافتن کدها در 

واحدهای معماری
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 ییگراتجملنماد /مؤلفه .2.1

  یچشم وهمچشم  یه دوست هستند و به مااصوالً تجمل  ها یرانیاسیاح ژاپنی در سفرنامه خود آورده است: »1« فوروکاوا»

از زر ساخته  یزهای خواستار چ  یکدیگربا   ا  ینتیز  یلو وسا  یمو س  شده  اما چون  ا  یزهاچ  ین هستند،  دقت  به  یراندر 

 . (123: 1384)فوروکاوا،  کنند« یهمه آن را از ممالک اروپا وارد م  آیدینم

و ، کنناخ گلسننتان العمارهشننمسی عصننر ناصننری یافننت و تحلیننل نمننود؛ عمننارت  هنناکاخرا باینند در    مؤلفننهنماد ایننن  

العماره را ( نمننایی از شننمس1. تصننویر شننماره )یی ایرانیننان اسننتگراتجمننلقصننر فیننروزه ازجملننه نمادهننای عینننی 

 منعکس ساخته است.

 

 العماره، تهران. دوره ناصری. منبع: )نگارنده( تزئینات دیوراهای کاخ شمس   -1تصویر

ی مننذکور درزمینننه تجمننل را هنناکاخی  هایکاسننتنیننز در سننفرنامه خننود بنندان اشنناره نمننوده؛    فوروکنناوا  کهچنانهم

 دوران یهاسنناختمان نیترهننا را متحننولکاخ تننوانیمعبارتی ». بننهشنندیم نیتننأمکاالهننای لننوکس  واردکننردنبننا 

ننننواع عنننناصر خنننرد و ا یرایپننذ واسننطهیب ان،ینن قاجننار و دربار شنناهان یبننه لحنناد تجننددطلب کننه دانسننت قاجننار

 بننر دوره نینن از تمننام آنچننه در ا یامنننجموعه بننه درواقننع و دننندیخننود گرد هینن در کالبنند و رو یغربنن  یکننالن معمننار

 .(207: 1379« )ذکاء،  اندشدهلیتبد  ،شد  وارد یرانیا  یمعمار

 
1. Furukawa. 
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 )نگارنده( نمایی از حیاط کاخ گلستان، تهران. عصر ناصری. منبع:    -2تصویر

این   آ  نه یآ  یتاالرها»  هاکاخدر  گچ  یمی قد  یهانهیو  توسط  ظر  یهایبرکه  و  شده  فیپرکار  و  ستون  اند،قاب  ها 

را پوشاندند با    وارها ید  یسنطوح داخل   تنمام  که  یوارید  ی هاینقاش  ، ییبه سبک اروپا  یو تا حد   نیمرمر  یهاسرستون

  ها یشخص شاه، نگارگر  ریو تصاو  ها یپردازچهره  (، هایگذار ها و تاج)جنگ   مهم  ی خیتار  ع یثبت وقا  مختلف  موضوعات

  یسیانگل  یسازمحوطه  ،یرنگ  یها شهیو ش  یارس   ، در داخل و خارج ساختمان  یو مفرغ   نیمرمر  یهامجموعه  و مناظر،

کوچک    لیمربع و مستط  ی هاو حوض  ها حوضچه  ،یاو بوته  ینیئتز  و درختان  یکارچمن  عیبنا سطوح وس  یو فنرانسو

  یاز حالت محور  ی حد  که تا  ی سازو باغ  ی سازمحوطه  یو خطوط کل  هاباغچه  یکارو کنار محوطه، گل  در گوشه  و بزرگ،

 . (124: 1397« )حبیبی، بنود دهیگرد  خارج

 
 کاری در کاخ گلستان. تهران. عصر ناصری. منبع: )نگارنده( ای از آینه نمونه -3تصویر
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 نماد علقه مذهبی /مؤلفه.2.2

»با  نویسد:  یمبریتانیایی ذیل این شاخص و در توصیف خصوصیات    شناسشرقسیاستمدار و    1کرزن«   یل جورج ناتان»

رعاآن در  دآداب  یتکه  نظر   ینیورسوم  و  دارد  تام  تقد  یدرباره  یخرافات   یاتمراقبت  و  باز    یرنجوم  است  داشته 

  یران ا  یخ در تار  وقتی یچه ید و شا  کند یو ابراز م   یید تأ  یروحان  یرویرا پرن یجهان   ین و کاست تفوق اقتدار ا  وکاست کمیب

کرزن،  )  «نبوده است   یقحال تعل روزگار در وضع و    ینروند مثل ا یکه جوهر اسالم به شمار م   یروحان   ی طبقه  یبرتر

1322 :531/1) . 

و مدارس    ا یتکا  مساجد،   ، یمذهب  ی بناها  در  یگذار هیسرما  زان یانتخاب شد، م  ی تختیکه تهران به پا  18اواخر قرن    »از

شماری بود  یبهای مذهبی  شک به دلیل علقهیبعلت چنین رویکردی    .(47:  1381)عدل و هورکارد،    «افتی  شیافزا

های دولتی زیادی صرف مرمت اماکن متبرکه و مذهبی شد؛  ینههزکه در بین ایرانیان رواج داشت؛ لذا از همین دوره  

عبدالعظنمونه    عنوانبه حرم حضرت  طاهر،  امامزاده  کاخ    یم »بقعه  جامع سنندج،  مسجد  و  کاشان  در  آقا  مدرسه  و 

ی است که در  ابلندآوازهاز آثار مذهبی    ، (56:  1361)مصطفوی،    « ینعبدالحس  یخ کرج و مدرسه و مسجد ش  یمانیه سل

 است.  شدهاحداثهای مذهبی ایرانیان در عصر مذکور مرمت و یا یشگراپرتو 

 مؤلفه/نماد تقلید .2.3

  نویسد: های مهم رفتار ایرانی دانسته و میدیپلمات آمریکایی ذیل سفرنامه خود تقلید را از مؤلفه  2»ساموئل بنجامین« 

  یک   یرانی است، اما شخص ا  یده به هم نرس  ییری تغ  یچ ه   یرانی که در جنس ا  آید یبه نظر م  ین و اگرچه در ظاهر چن »

 .(140 :1363بنجامین، )  « دارد یرویو پ یدنوع طبع تقل

نویسد:  یم و  برشمردههای رفتاری ایرانیان دیپلمات انگلیسی نیز در سفرنامه خود تقلید را از مؤلفه 3»چالز جیمز ویلز« 

  یبعرق خودشان را در ج  یبطر  یشههم  ها یاز اروپائ  یز آممسخره  یدیو ضمن تقل  پوشیدندیم  یلباس اروپائایشان » 

محض  به  یرانیزنان انویسد: »گذرانده و می  ازنظر  وی در جایی دیگر نیز مقوله تقلید را  .(148:  1368 ویلز،)  «داشتند 

در آموختن طرز لباس، رفتار و آداب و اصول    یسع  یمعاشرت و مجالست با زنان اروپائ ی و برقرار یصحبت همو  یی آشنا

خود    یبرا  ی و روشنفکر  یت رشد شخص  نوعیک کار را    ینو ا  آیند یاز آنان برم  ید تقل  ی و از همه لحاد در پ   کنند یآنان م

 (357: همان)  آورند.«یبه شمار م

  یرانیدر ذهن اداند؛ »یم های مهم رفتار ایرانی  یهگوتبار آلمانی نیز تقلید را از دانشمند یهودی  4»یاکوب ادوارد پوالک« 

اما    کند، یفراهم م   ی چند صندل  ییان اروپا   ید به تقل  ی گاه  یرانیاز اعراب ندارد. البته ا  یمبل و طرز استفاده از آن محل 

رسد که رشد طبقه متوسط در دوره ناصری و  یمنظر  به. (54  :1368پوالک،  )  دهد« یها را مورداستفاده قرارنمهرگز آن

عناصر غربی را در تعریف هویت خود الزم و ضروری    باألخصیرانی که استفاده از عناصر غیر ایرانی  بگحقوقافزایش  

 
1. George Nathaniel Curzon. 

2. Samuel Benjamin. 
3. Charles James Wills. 

4. Jakob Eduard Polak. 
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  دادن عالوه بر پوشش کم کمدر میان این طبقه نهادینه نمود؛ این مقوله   پنداشتند، باعث شد، مقوله تقلید را حداقل یم

عنوان  به  یفرنگ  یمعمارکه در این دوره »ی نمادین ازجمله معماری نیز ورود نمود؛ چنانها عرصههای رفتاری در  یطهح

  در  ییو هم عناصر کوچک و بزرگ اروپا  ییاروپا  یسازو ساختمان  ی فنضاساز  از ننوع  یکل   یدها  هم  یدتنقل  قنابل  یالگو

  ی معمار  در  یجالب   ی، ترکیبدر عرصه شهرساز  تجدد  نشان  یینات عناصر و تز  نوع  استفاده از  .شوندیوارد م  یران ا  ی معمار

  یدانم م مفهو  انطباق  مانند  فضاهاست  یان م  ی هنندس  هایها، شنباهتیبترک   نیا  یهپا  .آوردیبه وجود م  یی و اروپا  یرانیا

 .(56: 1378یرانی« )صفامنش، ا یاطو ح یدانم بر یی اروپا

قرار    موردتوجهشاخص و طراز اصلی    عنوان بهاین است که معماری فرنگی    موردبحثمعماری در دوره    ۀعمد  ۀمشخص

  یها ساختمان  بزرگ،  یها مانند ساعت  ییاروپا  یسازو ساختمان  یاز نوع فضاساز  یکل  دهیهم ا»  برهه،  ن یدر اگرفت؛  

و    ی کنالبد  بنزرگو هم عناصر کنوچک و    ی ورود  یخاص و سردرها  ی هاابانیو خ   نیاد یم  ، یعنموم   یبنناها  ،منرتفع

: 1378« )صفامنش،  دیوارد گرد   رانیا  ی سنت  یمعمار   به  نات،ییو انواع تز  هاپله  ها، بالکن  ها،نوانیا  ها، یروانیشن  ،ینییتنز

 مربوط به یکی از میدانهای دورۀ قاجار است که به تعبیت از معماری غرب ساعت در آن تعبیه شده است.  4تصویر  .(56

 
 میدان ساعت در شهر یزد. مربوط به دوره قاجار. منبع: )نگارنده(   -4تصویر

 مؤلفه/نماد نوسان هویتی.2.4

  ۀ ی با پیشینراستبهشاه به اروپا، وی و همراهان وی را با دنیایی مواجه ساخته بود که  ینناصرالدسفرهای ممتد و مکرر  

سنتی خود   ۀسنتی ایران را به تقابل با پیشین ۀذهنی و فرهنگی ایشان ناهماهنگ بود؛ و همین مواجهه بخشی از جامع

  یکون  یجکه با نتا  یم صطالح تمدن غرب هستانافذ به  یراتما ناظر تأث  طرف یک ازنویسد: »یم کشاند؛ کرزن در این باب  

انداز دلنواز مشاهده  چشم  ین هم  یفدر رد   ،یگرو از جهت د  شکندیدرهم م  ینغرض و مرض را در مشرق زم  یرینموانع د

  یاعل   ۀ به درج  اهمالو    یاست و آفت سست   یهوده اصالحات ب  یجان و شور و ه  یدارپا  یپرست که رسم خرافات  کنیم یم

و اخالق و    اندیتاز  یمیو ن  یفارس   یمیکه ن  هاییینشهرنشکند که: »یمید  تأککرزن    .(602/1:  1322کرزن،  )  «است

ارفتار آن تبار  و  ا  یشانها مثل اصل  تابلو درامات  ینمختلف است.  م   یحاو   یکیعناصر گوناگون  بارز  و    باشندیاضداد 

تر خواهد  غامض  یرکار، ناگز  ی مانند انگلستان درصحنه  ای یگانهب  یب با ورود رق   ی وضع و حالت   ینکه چن   یستن  یدیترد

 ( 402: همان) ید« گرد
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منازل مسکونی مردم    کهچنانشود؛  یمدیده    وضوحبهنماد عینی این نوسان هویتی در بناهای مسکونی عصر ناصری  

شیوه سنتی و به    عادی و غیر اشراف که هنوز فرصت مشاهده و آشنایی با مغرب زمین برای ایشان مهیا نشده بود؛ به

و    کردیم   یرویپ  یشینپ  ی هااز بافت  ی مسکون  یهادر بنخش  یه قاجارشد؛ درواقع » یم  احداث همان چیدمان قدیمی  

  یالها،و  یدایشدوره زمان پ  ین اما ا؛  و پشت به کوچه بود  یمرکز  یاططور عمده همان خانه و حبه  یمسکون  یپولوژیت

  باغ   در داخل  زادآ  یبنا  تک   صورتبه  یمرکز  ۀنقش  ینک است که بنا    ییهاو خالصه گونه پالن  هافرنگیکاله  ها،کوشک 

شهر، منازل  یینپابودن معماری ایرانی در محالت  رغم سنتیعلی،  بر این اساس  .(56:  1373گیرد« )کامروا،  یم   قرار

و رشد    سر برآوردهبه تأسی از معماری مغرب زمین  طبقات ثروتمند و مرفه با الگوبرداری از نمادهای مدرنیته و البته  

 شد.  یمی که باعث چندپارگی فرهنگی و نابسامانی اجتماعی امقولهنمود؛ یم

،  خواباتاقنمادهای زندگی مدرن ازجمله مبلمان، تخت خواب نیازمند تیپ متناسب معماری ازجمله    ، در این میان

ی را در معماری بخش مرفه نشین شهرهای  اعمدهود؛ و الجرم تغییرات ی و ... بنهارخورسالن پذیرایی جهت گنجاندن 

 نمود.یمشهر تهران طلب   باألخصایران 

اند  محصورشده  هایییاطح  که توسط  یدانو م  یابان خ  یرنظ  یدیجد  ی، عنناصرشنهر  ۀتوسع  ینشکل نوبر همین اساس »

  یمایگرفته و سانجام  اطراف  یمنوجود در بنناها  یشنهر  یها مناسب با فضا ساختمان  ینا  یکار گنرفته شند. طراحبه

ها  ساختمان  یننمود. ا  یجادا  یغرب  هایمیدانو    هایابانخ   را به سبک   یهنماهنگ و متجانس   یابانیخن  یو نما  یشهر

شدند«  یم   ها بازو بنه سنمت آن  داشنته  اشراف  هایدانو من   ها یابانگرا بودند که به خناکثراً دوطبقه و بنه شنکل برون

 .(668: 1376، دامنپاک)

تصور حیات و زیست انسان بدون معماری میسر نیست؛    اصالًبسیاری بر این باورند که زندگی مظروف معماری است؛ و  

در دنیای سنتی دارای  که زیست انسان  ینای مختلف دارای بار فرهنگی یکسانی نیست؛ چه  هادورهاما این مقوله هم در  

عنوان یکی از  ین رفتار آدمی بهچنهمابعاد متفاوتی از زندگی مدرن است؛ بر این اساس است که معماری و فرهنگ؛ و  

از یکدیگر تصور نمود؛  ینمهای فرهنگ را  ترین مؤلفهیاساس فرهنگ و نحوه ینبااتوان متفاوت  وجود منابع شناخت 

 یست.تبیین آن نیز خالی از اهمیت ن

بررس  یکی  در  مهم  منابع  عقاآداب  یاز  خلق   ید ورسوم،  سفرنامه  یات و  سفرنامهجوامع،  به  توجه  علت  هستند.  ها،  ها 

  یردر سا یرنظارزشمند و کم  یاطالعات   ی ها حاواست. سفرنامه  یعآثار در ثبت حوادث و وقا  ین ا  یو دقت باال  نگرییجزئ

و تبادل    یارتباط و تعامل اجتماع   ی شناخت، برقرار  یمهم برا  ی سفر راه  یربازد  ؛ ازهستند   یاجتماع   یخ شئون و ارکان تار

  یر ؛ اما در قرون اخنمودندیاقدام به سفر م  یارتیو ز  یاحتی س  های یزههمواره به انگ  یربازها از دبوده است. انسان  ی فرهنگ

و کسب معرفت، انجام   یقتحق ی،تجار یهایزهونقل، تعداد سفرها باانگحمل یلو تحول در وسا یواسطه انقالب صنعت به

  یزو ن  یخی تار   یهاجاذبه  یواسطه برخبه  یزن  یران. کشور ایافتگسترش    ی کنجکاو  یاو    یل تحص  ی،دولت   هاییتمأمور

 در عصر قاجار بود.  یاحاناز س یاریمحل عبور بس یادر محل ارتباط شرق و غرب، مقصد و  یری قرارگ
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قدم نهادند، پس از بازگشت به کشور خود اقدام به نگارش و انتشار    یرانر به اکه در عصر قاجا  یاحانیاز س  بسیاری 

اصول    یتعدم رعا  یزنگارش و ن  یوهدر ش   هایو کاست   یصنقا  ی نظر از برخنمودند. صرف  یران خاطرات سفر خود در ا

و مهم از    یرنظکم  ی اطالعات  ی آورخود اقدام به جمع  هایامه( در سفرنغرضانهیو نگاه ب  طرفیی)همچون ب  نگاری یختار

ها  سفرنامه ینا یخ،اند. برخالف کتب تارنموده یرانیانا یزندگ   یاتجزئ یر و سا ید ورسوم، عقاآداب یران،ا یاوضاع اجتماع 

 اند.مودهن ارائهها توجه و آن را  را ازنظر دور نداشته و با دقت تمام بدان یاز امور اجتماع  یات جزئ ینترکوچک 

 گیری نتیجه 

مهم    عمدتاً  ها سفرنامه  تاریخی  یبررسمنبع  یافتهاندبودههای  اساس  بر  که  درحالیست  این  حاضر،  ؛  پژوهش  های 

های این  یبررسمعماری نیز باشند؛    ازجمله غیر تاریخی    مباختتوانند میزان مناسبی برای تفسیر  یمحتی    هاسفرنامه

یر گذاشته و این دو هرگز جدا از  تأثتواند بر سنگ و رنگ نیز  یم نوشتار نشان داد که خلقیات و رفتار انسان چگونه  

عنوان یکی از معضالت  ی که هم چنان نیز بهامقولهعنوان  یته بهمدرنکه در تقابل سنت و  ینایکدیگر معنا ندارند؛ چه  

عنوان نماد  یر گذاشته و بهتأثو بنا    سازه  براده شد که رفتار و اندرونی آن چگونه  حتمی ایران و ایرانی است؛ نشان د

هایی است که عالوه بر  یبآسیی نیز از دیگر  گراتجملآورد؛ از سوی دیگر تقلید و  یبرمهای رفتاری سر  عینی مؤلفه

های ارزشی،  روح معماری همان مؤلفهکه  یناساخته است؛ نهایت    متأثر  شدتبهحوزه رفتاری، معماری ایران عصر ناصری  

گزیند؛ لذا معماری  یبرممعماری را    ازجمله هایی  یخروجفرهنگی و اخالقی رفتار آدمی است که جهت عیان ساختن،  

 .انددادهعصر ناصری بازتاب عینی رفتار دولتمردان و مردمانی است که ساختار فرهنگی عصر مذکور را شکل 
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 مأخذ: منابع و 

 ها: کتاب

ایران و ایرانیان: خاطرات و خاطرات ساموئل گرین ویلر بنجامین، اولین سفیر آمریکا در ایران  (.  1389بنجامین، ولز. )

 . (. ترجمه: محمدحسین کردبچه، تهران: انتشارات جاویدان1883-1885)

( ب.  سبک " (.  1376پاکدامن،  بر  گرایشدرآمدی  و  در  ها  معماری  و  "تهرانهای  معماری  کنگره  مقاالت  مجموعه   .

 (. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.5شهرسازی ایران )جلد 

 (. دفتر خاطرات پوالک. ایران و ایرانیان، ترجمه: کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی. 1989پوالک، جیکوب ای. )

مای کالبدی آن: تفکر و تأثیر، تهران: دانشگاه (. از شهر تا شهر: تحلیل تاریخی مفهوم شهر و سی1396حبیبی، م. )

 .تهران

 . (. راهنمای تاریخ بناهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستان، تهران: انجمن آثار ملی1349ذکاء، یحیی. )

 . تهران، پایتخت دویست ساله، تهران: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (.1391شهریار آ، برنارد اچ. )

(، دومین کنگره  2)جلد  1299-1320،  1299-1320های  تحوالت معماری و شهرسازی در سال  (. 1378منش، ک. )صفا

 .معماری و شهرسازی ایران، بم، کرمان

 .زاده، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی(. سفرنامه فوروکاوا، ترجمه: هاشم رجب2005ن. )فراکوا، 

 ای از بناهای با ارزش تاریخی، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی. کالبد قدیم: گزیده(. زندگی نو،  1993کامراوا، م. )

(، تهران: شرکت انتشارات علمی  1غالمعلی وحید مازندرانی )ج  :(. ایران و پرسش ایران، ترجمه1943کرزن، جورج ان. )

 .و فرهنگی

 .ن: دانشگاه عالمه طباطباییشناسی مرتون، ترجمه: زهرا کسایی، تهراجامعه(. 1995)  .گروورز، چارلز

 .(، تهران: زوار2(. شرح حال من یا تاریخ اجتماعی و اداری عصر قاجار، )ج 1371مستوفی، عبداهلل. )

 .(. آثار تاریخی تهران، تهران: گروس1370مصطفوی، ت. )

 .، تهران: اقبالایران در قرن گذشته: سفرنامه دکتر ویلز، ترجمه: غالمحسین قراگوزلو(. 1999ویلز، چارلز جی )

 مقاالت:

( و  (. »هویت1383عاملی، سعیدرضا.  ملی  معماری سنتی، مدرن،  و  تمدنی  رمزگشایی  و جدید:  قدیم  فرهنگی  های 

 . 30فراملی مهستان«. نامۀ صادق، ش


