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چکیده

معمــاری معاصــر ایــران، بــه بــاور بســیاری، با معضــالت و چالش هایــی روبرو اســت. تبییــن دالیل این 

کمتر از منظر جامعه شناســی بررســی شــده  معضــالت،  علیرغــم حضــور معمــاری در زندگــی اجتماعی، 

ح شــده و امکان  که در حوزه جامعه شناســی هنر مطر اســت. نظریۀ »میدان« بوردیو از  نظریاتی اســت 

کاوی و تــالش بــرای صورت بنــدی میــدان  کــرده اســت. وا تحلیــل حوزه هــای مختلــف هنــری را مهیــا 

کاوی با تشــریح  معماری معاصر ایران مطابق با این نظریه، موضوع مطالعه این پژوهش اســت. این وا

که الزمۀ آشــنایی با مبانی این نظریه اســت؛ و ســپس مطالعه  مفاهیمی چون »میدان«، »منش« و... 

معمــاری معاصــر ایــران مطابــِق مبانــی نظریۀ میــدان انجام شــد. نتایج بررســی، ضمن اذعــان به لزوم 

بررســی تاثیر میدان های دیگر بر معماری، بنا به وســع خود نشــان داد »میدان معماری معاصر ایران« 

دارای آشــفتگی و عــدم شــفافیت بوده و اســتقالل الزم، قدرت اعمــال نیرو و منازعه برای ســرمایه های 

گفت بســیاری از معضالت و ناهنجاری های معماری ایران، ناشــی از عدم  میدان را ندارد. شــاید بتوان 

توانایی این حوزه در شکل دهی و تعریف شفاف میداِن خود است. در پایان و بناچار با حذف »میدان 

مسکن«،ســه قطــِب ناب، وابســته بــه میدان قدرت، وابســته به بخــش خصوصی در میــدان معماری 

گی های هر یک بیان می شود.   ایران تصویر، و ویژ

کلیدی  واژه های 
  میدان، معماری معاصر ایران، جامعه شناسی، بوردیو.
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مقدمه
معمــاری بــه عنوان یکــی از شــاخه های هنر، حضــوری پررنگ و 
بالواســطه در جامعــه دارد. در حقیقــت معماری، تنها هنری اســت 
کــه محصــول آن مســتقیمًا در معــرض دید و اســتفادۀ افــراد جامعه 
گزیــر از برخــورد با آن هســتند. ایــن خصیصه،  اســت و تمــام افــراد نا
نگاهی جامعه شناختی به معماری را سهل تر و در عین حال ضروری 
می نماید. معماری معاصر ایران به باور بسیاری از اندیشمنداِن این 
کمتر از  کــه البته  حــوزه، دچــار بحران و مواجه با چالش هایی اســت 
گرفته انــد. به نظر می رســد  دیــد جامعه شناســی مــورد بررســی قــرار 
نــگاه بــه معمــاری معاصــر ایــران از زاویــۀ جامعه شناســی، می تواند 
گشــوده و راهکارهایی در جهت پاســخ  دریچه هایی از هر دو حوزه را 

به ناهنجاری ها و مشکالت پیش روی معماری بگذارد.
علــم  شــاخه های  از  یکــی  عنــوان  بــه  هنــر  جامعه شناســی 
جامعه شناســی، بــه بررســی روابــط بیــن جامعــه و هنــر در وجــوه 
مختلــف خــود می پــردازد و البتــه ایــن بررســی، دارای ظرایــف و 
محدودیت هــای ویــژه ای، ناشــی از خصایــص هنــر و ماهیــت علم 
جامعه شناســی اســت. رویکــرد و نیــز موضوعــات مــورد عالقــه در 
ایــن حــوزه، بــه مــرور و بــا تغییــر و تعدیــل نگاه هــر دو حــوزه هنر و 
کرده اســت. پیر بوردیو۱ جامعه شــناس  جامعه شناســی، تغییراتی 
ح  »نظریــۀ میــدان«۲، امــکان ورود به حــوزه هنر  فرانســوی بــا طــر
کــرد.  کاوی آن را از منظــر جامعه شناســی تســهیل  و تحلیــل و وا
که از جامعیــت قابل قبولی برخوردار اســت،  بر اســاس این نظریــه 

حــوزۀ اجتماعــی بــه میدان هایی خردتــر نظیر میدان هنر تقســیم 
کم است. او با  که در هر یک از آنها، هنجارها و روابطی حا می شود 
گانی چون »میدان«، »منش«۳ و »سرمایه«۴، به تعریف و  ح واژ طر
کنشــگران با جامعه پرداخته و  تبیین ســاختار »میدان« و ارتباط 
گی ها و توانایی هایی  که هر میدان، دارای چه ویژ روشــن ســاخته 
درونــی و اجتماعــی خواهــد بود. اشــراف به مبانی فکــری و نظری 
نظیــر  مختلــف  حوزه هــای  در  آن  کاربســت  امــکان  نظریــه،  ایــن 

معماری را ممکن می سازد.
معمــاری بنــا بــه ماهیــت خــود، متاثــر از میدان هــای مختلفی 
کــه بررســی آنهــا در محدودیت هــای مقالــه نمی گنجــد، لــذا  اســت 
کــرده بر اســاس نظریۀ »میــدان« پیــر بوردیو،  ایــن پژوهــش تالش 
مقدمه ای برای صورت بندی »میدان« معماری معاصر ایران ارائه 
و خصائیــص و چالش هــای احتمالــی پیــش روی میــدان را عیــان 
کند. در جستجوی میدان معماری، ضروری است تا مواردی چون 
رابطۀ میدان قدرت با میدان معماری و نیز ساختار عینی معماری 
گیرند. با  کنشــگران ایــن حوزه یعنــی معماران مورد بررســی قــرار  و 
بررســی مجموعــه اطالعــات و بازخوانی آنها، مشــکالت پیش روی 
گذاشته می شود و در نهایت  برای تعریف میدان معماری به بحث 
ضمن بازتعریف معماری و حذف میدان مسکن )که خود می تواند 
موضوع پژوهشــی مســتقل باشــد(، میدان متصور برای آن ترسیم 

شده و شناخت و بررسی آن مورد توجه قرار می گیرد .   

1- جامعه شناسی هنر پیر بوردیو

علم جامعه شناســی به بررســی پدیده های اجتماعــی پرداخته و 
گروه ها و تشــکل ها و روابــط اجتماعی موضوعــات مورد  ارتبــاط بیــن 
گرچه توجه جامعه شناســی به حوزۀ هنر دارای  مطالعۀ آن هســتند. 
ظرایــف و محدودیت هــای ویژه ای، ناشــی از خصایــص هنر و نیز علم 
جامعه شناسی است، لیکن عنوان »جامعه شناسی هنر« به عنوان یک 
رشتۀ نوپا )که البته در آغاز بیشتر یک رویکرد در حوزه هنر و تاریخ هنر 
و یا فلسفه هنر بود(، سالیانی است که در این حوزه مطرح شده است 
و بطــور خالصه »بررســی و تبییــن رابطه میان هنــر و جامعه، موضوع 
جامعه شناسی هنر است« )راودراد، ۲۱،۱۳77(.  ناتالی هینیک)۱۳8۴( 
بیان می کند تحول و تغییر دیدگاه ها در جامعه شناسی هنر را می توان 
کردن به هنر و جامعه،  در قالب سه نسل جای داد. نسل اول: توجه 
که بر این  نسل دوم: هنر در جامعه، نسل سوم: هنر به مثابه جامعه 
کنشــگران، نهادها و اشیاء به  کنش های متقابل،  که مجموع   باورند 
گونه ای با هم تحول می یابند تا آنچه را که عمومًا هنر می نامند، تحقق 

یابد ) نظریه میدان بوردیو در زمرۀ چنین دیدگاهی است(. 
گذشــــــــــته،  نظریات جامعه شناســــــــــی در دهه های پایانی قرن 
گیدنز5  کســــــــــانی چون  ج شــــــــــد و  از دوگانگی های رایج در آن خار
گرفتــــــــــه و جامعه را به صورت  و بوردیــــــــــو، راه میانه ای را در پیش 

چند وجهی دیدند. از دید آنها، علم جامعه شناســــــــــی می بایست 
کنشگر)عامل( و ســــــــــاختار داشته باشد و تاثیر  توجه همزمانی به 
متقابل آنها بر یکدیگر  را مدنظر قرار دهد. بوردیو از جامعه شناسانی 
تاثیرگــــــــــذاری در حوزه جامعه شناســــــــــی و  که نظریات   اســــــــــت 
برنامۀ  اصلی  »ســــــــــتون  است.  کرده  ارائه  هنر  جامعه شناســــــــــی 
که برای فراتر  رفتن از انتخاب  جامعه شناسی بوردیو، تالشی است 
اجباری و تشــــــــــریفاتی از میان عین گرایــــــــــی و ذهن گرایی می کند« 
)جنکینــــــــــز، ۱۳85، ۱0۹(. بوردیو معتقد بــــــــــود از بین تضادهای 
که ســــــــــبب تقسیم علم جامعه شناســــــــــی به دو دسته  ساختگی 
اساسی ترین  و  مخرب ترین  ذهن گرایی،  و  عین گرایی  تقابل  شده، 
آنهاست)Bourdieu, 1990(. »بوردیو به نقد تقلیل گرایی مارکسیسم 
عامیانه و نقد تئوری سنتی هنِر بازتاب می پردازد که تعلقات فرهنگی 
و آثار هنری را فقط بازتاب و انعکاسی از پایگاه طبقاتی می خواند« 
)شریعتی، ۱۳88، ۱۳(. از سوی دیگر، او با رویکردی که معتقد بود در 
مطالعه هنر باید توجه و تمرکز بر خود اثر بدون نگاه به عوامل بیرونی 
باشد نیز مخالف بود. »بوردیو این رویکرد را تقلیل گرا و پای در بند 
سنت نوکانتی و ساختارگرایی می داند ... بوردیو معتقد است این 
کارکرد اثر عاجز است« )رضایی و طلوعی، ۱۳85،  رویکرد از شناخت 
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گان جدیدی  87(. او با طرح »نظریۀ عمل«6 و »نظریۀ میدان«، واژ
چون منش، سرمایه، میدان و تمایز را به حوزۀ جامعه شناسی وارد 
کرد. بدون درک دقیق این مفاهیم، یافتن پاســــــــــخی برای پرسش 
بوردیو مقدور نخواهد  به جامعه شناسی هنر  ورود  و  پژوهش  این 
که الزمۀ فهم  بود لذا ضروری است تا نخست به شرح  مفاهیمی 
نظریۀ میدان در جامعه شناسی هنر بوردیو است، پرداخته شود.

• »تمایز«7

در  شــگرفش  ســرعت  بــا  مــدرن  جامعــه  بــود  معتقــد  بوردیــو   
گروه ها و اعضای خود می شــود  ک و تنوع در  تغییرات ســبب انفکا
که آن را »تمایز« نامید. شریعتی )۱۳88(، به نقل از نوربرت الیاس 
می گویــد هرچــه جامعه با فردگرایی رو به رشــد اعضایش متنوع تر و 
منفک تر می شود، در سلسله مراتب ارزش های آن جامعه، تفاوت 
یــک فــرد با دیگــر افراد اهمیــت بیشــتری می یابد. در ایــن جوامع، 
متفاوت و متمایز بودن نســبت به دیگران، به یک آرمان شــخصی 
که در جوامع مــدرن، افراد با بروز  بــدل می گردد. بــه عبارتی از آنجا 
پدیده ها، اید ه ها، گرایش ها، نیازها و خواسته های جدید و متنوعی 
روبــرو هســتند، امکان وقوع تمایز بین آنها نیــز افزایش می یابد. در 
نگاهــی بــه جامعــه بومی خــود نیــز درمی یابیــم »تمایــز، مهم ترین 
 .)۲۴  ،۱۳88 )پرســتش،  اســت«  ایــران  در  نوســازی  مشــخصه 

• سرمایه

کــه در ادبیــات جامعه شناســی بوردیــو مطــرح  گانــی  یکــی از واژ
می شــود، »ســرمایه« اســت. ســرمایه بــه مجمــوع آنچه فــرد در یک 
کنــد، اطالق می شــود. »ســرمایه، هــر منبع  کســب  حــوزه می توانــد 
گرفتن ســود  که فرد قادر به در اختیار  موثری در پهنه جامعه اســت 
 .)Wacquant, 2006, 268( »ناشــی از مشــارکت و رقابت در آن باشــد
از دید بوردیو، انواع ســرمایه عبارتند از »ســرمایه اقتصادی، سرمایه 
گــون روابــط ارزشــمند بــا دیگــران(، ســرمایۀ  گونا اجتماعــی )انــواع 
فرهنگی )انواع معرفت مشــروع( و سرمایۀ نمادین )پرستیژ و افتخار 
اجتماعی(«)جنکینز، ۱۳85، ۱۳6(. افراد همواره برای کسب سرمایه 
کســب این ســرمایه فقــط در محدوده ای  تــالش می کنند اما امکان 

که فرد در آن قرار دارد، مقدور است.  )میدان( 

• مـنـش
  

»منش، مفهوم مرکزی تفکر بوردیو است. این مفهوم با بار نظری 
قابــل مالحظــه ای که دارد، بطور توامان با مفهوم میــدان گره خورده 
اســت« )شــویره، ۱۳85، 77(. منــش، شــامل آن دســته از عالیــق و 
که در عین پایداری، تغییر پذیر است. برای  ســالیق انســان می شــود 
منش تعاریف متفاوتی ارائه شــده اســت. هینیک آن را »مجموعه ای 
گرته برداری  که فرد را از راه  منسجم از عادت ها و نشانگری های بدنی 
که مخصوص  گونــه ای  گاهانــه و درونی کــردن شــکل می دهــد، به  ناآ
یــک محیــط باشــد« ) هینیــک، ۱۳8۴، 76( می داند و معتقد اســت 

کنش هــای فرد پی برد،  بــدون درک این مفهــوم، نمی توان به برخی 
کنسرت یا حضور  مثاًل نمی توان فهمید چرا فرد تمایلی برای رفتن به 
گاِه فرهنگی،  در مــوزه نــدارد. در تعریفی دیگر »می تــوان آن را ناخــودآ
قاعــده الزامــی هــر انتخــاب، اصــل هماهنگ کننــده اعمــال و الگــوی 
کنش نامید« )پرســتش، ۱۳85،  ک و ارزیابی و  ذهنــی و جســمی ادرا
55( و یــا »منــش بر چگونگی کنش، احســاس، تفکر و بــودن ما تمرکز 
دارد« )گرنفل، ۱۳88، ۱07(. منش عالوه بر آنکه متاثر از ســاخت های 
اجتماع است، با بروز خود در کنِش کنشگران، بر ساخت های اجتماع 
اثر می گذارد و به تعبیر بوردیو، ساختاری است که هم ساخت دهنده 
که به وسیله نیروهای  اســت و هم ســاخت یافته. »منش از آن حیث 
اجتماعــی تولید می شــود و حاصل درونی کردن ســاختارهای بیرونی 
اســت، ســاخت یافته تلقی می شــود و از جهت اینکــه در قالب اعمال 
مختلف، به بازتولید ســاختارهای بیرونی می پردازد، ســاخت دهنده 
رفتارهــای  است«)پرســتش، ۱۳85، 55(. منــش می توانــد شــامل 
ظاهری انسان نظیر ژست ها، حالت ها، نحوه لباس پوشیدن و حتی 
کی او باشد. در حقیقت منش بر اساس ضوابط و منطقی که  نوع خورا
کرده، به اعمال و رفتار فرد شکل و فرم می دهد. بوردیو  میدان تولید 
با طرح مفهوم منش، قواعد ساختارگرایانه ها را رد و منش را جایگزین 
کــرده و ســازوکار جدیــدی بــرای قاعده منــدی در اجتمــاع تعریــف  آن 
می کنــد. در حقیقــت »منش، اجتمــاع و فرد را به هــم پیوند می دهد 
که در نگاه  ... و واســطه ای بیــن مجموعه ای از دوگانگی هایی اســت 

نخست، متضاد یکدیگر تلقی می شوند«)گرنفل، ۱۳88، ۱۱۱و ۱08(.

• میدان 

نظریــه میدان هــا، نخســت در فیزیــک نویــن مطرح شــد و مورد 
گرفــت )Martin, 2003(. در دیــدگاه بوردیو، متاثر  توجــه بوردیو قــرار 
از فیزیــک نویــن، عناصر و مفاهیم ثابت و الیتغیر نیســتند بلکه آنها 
در ارتباط با یکدیگر قابل درک و تعریفند. »در نتیجۀ فرایند تقســیم 
کالن اجتماعــی، بــه میدان هــای  کار و تفکیــک امــور،  جهــان بــاز  و 
کوچک و بســته بســیاری منجملــه میدان هنری، میدان سیاســی، 
میــدان دانشــگاهی، میــدان دینــی و ... تقســیم شــده اســت. ایــن 
که به  کوچک یا میدان ها، جزئی از جهان اجتماعی اند  جهان هــای 
کدام، منافع،  مباحث، قوانین  شکل خودمختار عمل می کنند. هر 
و اهــداف خــود را دارنــد. هــر فــردی در آِن واحــد، عضــو میدان های 
بســیاری اســت و در هــر میدانــی جایــگاه متفاوتی دارد« )شــریعتی، 
کیدی  ۱۳88، ۱۲(. شاید در اینجا بتوان بهتر مفهوم تمایز و دلیل تا
کرد. »در جوامع سادۀ پیشاصنعتی،  که بوردیو بر آن داشــت را درک 
تعــداد میدان هــای موثــر نســبتًا محــدود اســت. هرقــدر جامعــه به 
لحــاظ فناوری پیچیده تــر و به لحاظ اجتماعی تمایزیافته تر باشــد، 
میدان های بیشتری وجود خواهد داشت« )جنکینز، ۱۳85، ۱۳7(. 
گســتردگی و وســعت خود  بر اســاس دیدگاه بوردیو، جامعۀ مدرن با 
که آنها را  میدان نامیده اســت.  به فضاهایی خرد تقســیم می شــود 
»هرصورت بندی اجتماعی، به واســطه مجموعــه ای از میدان های 
کــه بــه نحــو سلســله مراتبــی ســازمان  گــون ســاخته می شــود  گونا
گر چه با  یافته انــد. بدیــن ترتیب، هر میدان نســبتًا مســتقل اســت ا
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میدان های دیگر، هومولوگ ساختاری دارد« )پرستش، ۱۳85، 7(. 
 ســرمایه، منازعه و مرزبندی در همه میدان ها مشــترک بوده و 
گفته(، نقش  حضور دارند. از دید بوردیو، ســرمایه )با تعریِف پیش 
مهمــی در میــدان بــازی می کنــد و در حقیقــت میــدان بــا منافــع و 
ســرمایۀ خاص خود تعریف می شــود. از دیــد بوردیو، میدان » یک 
که مطابق قوانینش، شکل خاصی از  جهان اجتماعی واقعی است 
سرمایه در آن انباشته می شود و مناسبات ویژه قدرت در آن جریان 
دارد«) Bourdieu,1999,146 نقل از پرستش، ۱۳85، 7(. موقعیت 
کنشــگران در هــر میدانی، بر اســاس ســرمایۀ آنها تعیین  و جایــگاه 
می شود. فضای اجتماعی از نظر بوردیو، یک میدان بزرگ است که 
کنشگران آن از نظر دو سرمایه مهم اقتصادی و فرهنگی، از یکدیگر 
که ســرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی  متمایز می شــوند. آنهایی 
کــه ســرمایه اقتصادی و  زیــادی دارنــد، در بــاالی میــدان و آنهایی 
کمــی دارنــد، در پایین میــدان و افراد با ســرمایه  ســرمایه فرهنگــی 
کــم اقتصادی یــا فرهنگی در میانه قــرار می گیرنــد. بنابراین فضای 
اجتماعی به سه طبقه باال، متوسط و پایین تقسیم می شود. این 
که در فضای اجتماعی وجود دارد، در هر یک از میدان های  تمایز 
میــدان  هنــر،  میــدان  اقتصــاد،  میــدان  ماننــد  فضــا  ایــن  زیریــن 
سیاســت، میــدان ورزش، میــدان رســانه ها و ... نیــز وجــود دارد.
اما وجود ســرمایه در میدان و نقش اساســی آن، زمینه وجود نزاع 
کســب ســرمایه  کنشــگران آن میدان برای  کشــمکش دایمــی بیــن  و 
اســت. »کسب سرمایه، موضوع اصلی منازعه در هر میدانی است ... 
کــه در هر میدان  کشــمکش، خصوصیت دایمی همه میدان هاســت 
بــه صورت خاصــی بروز می یابــد ... مثاًل در میــدان تولید فرهنگی، بر 
ســر تصاحــب حــق انحصاری تعریــف مــواد فرهنگــی و تولیدکنندگان 
حقیقی آنهاســت« )پرســتش، ۱۳85، 8(. لذا در یک میدان، همواره 
بین کنشــگران منازعه ای وجود دارد که در دو راســتا صورت می گیرد: 
کم بر میدان. کنشگر تالش می کند  ۱.کسب سرمایه ۲. تغییر قواعد حا
کسب سرمایه های حاضر در میدان بپردازد و از سوی  تا به طریقی به 
دیگــر تــالش می کنــد تا قواعــد و اصولی که بوردیــو آنهــا را قواعد بازی 
می نامد را به نفع خود و در جهت امکان کســِب ســرمایۀ بیشتر تغییر 
گر تالش کنشگران در جهت تغییر قواعد و هنجارها  دهد. لیکن حتی ا
نیز باشد، این تالش بر اساس قواعد و اصول میدان صورت می گیرد. 
»هــر میــدان، منطــق عمــل8 خــاص خــود را دارد« )گرنفــل، ۱۳88، 
کنشــگران برای تغییر مرزهای میدان، منجر به تشــکیل  ۱۳0(. تالش 
که قصد  گروهی وجــود دارند  قطب هایــی درون آن می شــود و عمومًا 
حفظ سنت ها را داشته و در مقابل تغییر مقاومت نشان دهند و قطب 
دیگر سنت شکن بوده و سعی در تغییر قواعد و مرزهای میدان دارند.

میدان هــای مختلــف موجــود در جامعــه، در حــال تاثیرگــذاری 
متقابــل بــر یکدیگــر خواهنــد بــود و در حقیقــت بیــن آنهــا نیــز نوعی 
کشمکش وجود دارد. »میدان قدرت را باید میدان اصلی یا غالب در 
کرد« )جنکینز، ۱۳85، ۱۳8(. از دید بوردیو، میدان  هر جامعه تلقی 
که بر همه میدان ها اثر می گذارد و به  قدرت، مهم ترین میدان است 
عبارتی نوعی فرامیدان است. »میدان قدرت با میدان دولت و میدان 
سیاست منطبق نیست، بلکه میدان دولت میدان دیگری است که 
گرفته و ســرمایه دولتی، مهم ترین ســرمایه  درون میدان قدرت قرار 

گزیر از  آن اســت« )پرســتش، ۱۳85، 77(. به هر روی هر میدانی، نا
درگیری با میدان قدرت خواهد بود. افزایش ارتباط کنشگران درون 
کسب سرمایه  یک میدان با میدان قدرت ســبب می شــود تا آنها در 
کســب ســرمایه  گرچــه ممکــن اســت در  اقتصــادی موفق تــر باشــند 
فرهنگی متضرر شــوند. به عنوان مثال در میدان ادبی در بســیاری 
مواقع بازندگاِن میدان ادبی، برندگان اصلی خواهند بود به عبارتی 
که در درون این میدان فرودستند، بدلیل ارتباط با طبقات  کسانی 
فرادســت قــدرت، موفــق به فــروش آثــار خــود می شــوند و برعکس. 
 میدان ها با نوع ســرمایۀ موجود در آنها و نیز اســتقالل نسبی آنها 
تعریف می شوند و میزان استقالل، پیش شرط روند خالق و مناسب 
هر میدان است)Benson, 1999,464(. استقالل هر میدان را می توان 
کرد: نخســت معیار مســتقل۹ و دیگری  توســط دو معیــار رتبه بنــدی 
وابســته۱0 )پرســتش، ۱۳85(. مــراد از معیــار مســتقل در میــداِن هنر، 
که اثر هنری  توجه به ارزش های هنر ناب اســت. به عبارتی، معیاری 
را بر اســاس معیارهای مقبول همان هنر می ســنجد. معیار وابسته، 
بیشــتر به موفقیت در فروش یا کســب ســرمایه اقتصادی نظر دارد در 
حالی که معیار مستقل، بیشتر متوجه کسب سرمایه نمادین است. 
هر چه معیار مستقل قوی تر شود، استقالل حوزه بیشتر خواهد شد. 

گفت دو مفهوم منش و میــدان در ارتباط با  در نهایــت می تــوان 
یکدیگر بوده و بر هم اثر می گذارند. آنها بازتاب دو بعد از یک واقعیت 
اجتماعی واحد بوده و به هیچ روی مستقل نیستند. بوردیو در نظریه 
که عمل نتیجه رابطه بین منش و میدان اســت  عمل بیان می کند 
و بدون هر یک از آنها، قابل تعریف و تصور نیســت. »موجبیت های 
کــه اثر هنری رد و نشــان آنهــا را برخود دارد، دو منشــأ  اجتماعــی ا ی 
دارد: بخشــی از آن از طریــق منــِش تولیدکننــده اعمــال می شــود و 
ریشــه در شــرایط اجتماعی تولیــد او به عنوان ســوژه های اجتماعی 
)نظیــر خانــواده و غیــره( و به عنوان یــک تولیدکننده دارد و بخشــی 
نیــز از طریــق الزامــات و محدودیت هــای اجتماعی اعمال می شــود 
کمابیش  که تولیدکننده در یک حوزه تولید خاص  کــه در جایگاهــی 
مســتقل اشــغال می کند، حک شــده اســت« )بوردیو، ۱۳85، ۱0۲(.
که آن را میدان می نامیم،    افــراد در حوزه های مختلف جامعه 
کنشگری می پردازند و در حقیقت با منش  بر اساس منش خود به 
کیفیات میدان اثر می گذارنــد و در همان حال، میدان بر  خــود، بــر 
منش افراد و چگونگی آن اثر می گذارد. منازعه برای کسب سرمایه، 
گی های  تــالش بــرای تثبیــت موقعیــت و تداخــل میدان هــا، از ویژ
دائمی میدان اســت. بــا مجموعه ای از این تعاریــف، بوردیو اجازه 
ورود و پژوهشــی جامعه شناســانه بــه حوزه هــای مختلــف هنــری 
کــرده اســت۱۱ و بایــد بخاطر داشــت »میدان نه بــه عنوان  را فراهــم 
کالن، بلکه به عنوان ابزاری برای تبدیل مشکالت عملی  نظریه ای 

به عمل عینی و تجربی بکار می آید« )گرنفل، ۱۳88، ۱۴5(. 

2- شکل گیری میدان معماری معاصر ایران

در جهت ترســیم تصویری از میدان معماری در این ســرزمین، 
گان  کــه بــا واژ کاوی معمــاری بــدان صــورت  ضــروری اســت بــه وا
جامعه شناســی هم خوانــی و بــا جهت گیــری آن همگرایــی داشــته 



77

کــه یــادآور شــویم، نــگاه ما به  باشــد؛ بپردازیــم. لــذا بایســته اســت 
معماری در این متن، نگاهی بیرونی و از منظر جامعه است. بر این 

اساس و برای تقرب به بحث، توجه به موارد زیر ضروری است:
1- مراد ما از معماری در این متن، تمام ابنیۀ موجود در شهرها 

غ از عملکرد و مالکیت آنهاست. فار
۲- مــراد از معمــاری معاصــر ایران، محــدودۀ زمانــی پهلوی اول 
کید بر به سه دهه اخیر یعنی ایران پس از انقالب 57( است. تا  کنون )با تا
گســترده و متاثــر از عوامل متنوع  3- حــوزه معمــاری، حوزه ای 
ج از  و فراوانــی اســت. بررســی همــه ایــن عوامــل )میدان هــا(، خــار
ظرفیــت مقالــه و دانــش نگارندگان اســت، لــذا این نوشــتار، تالش 
و نتایــج خــود را تنهــا به عنــوان مقدمه ای برای بررســی معماری از 

منظر جامعه شناسی می داند.
کنش ها  کنشــگران حوزه معماری،  بــرای آنکه بتوان از مجموعۀ 
و روابــط بیــن آنهــا و نیــز ســرمایه های مــورد نــزاع و... بــه تعریفــی از 
که برای  میدان رســید؛ با رجوع به جامعه شناســی هنــر درمی یابیم 
صورت بنــدی میــدان و تشــخیص چگونگــی شــکل گیری آن، بایــد 
کــرد. در  کــدام عناصر پرداخته و از چه روشــی اســتفاده  بــه مطالعــۀ 
گانه  صورت بندی میدان در پژوهش های اجتماعی، سه عمل جدا
گرفتــه می شــود: 1. بررســی رابطــه آن بــا میــدان قــدرت، ۲.  در نظــر 
ترسیم نقشه ساختار عینی میدان و روابط میان آنها در رقابت بر سر 
سرمایه مختص به هر میدان، 3. تجزیه و تحلیل منش های عامالن 

.)Webster, 2011 گرنفل، 1388 و این میدان )جنکینز، 1385و 

2-1- معماری و میدان قدرت 
اثرگذاری میدان قدرت بر همۀ میدان ها قطعی بوده و می توان آن را 
نیرویی فرادست نسبت به دیگر میدان ها محسوب کرد. دولت از یک 
که سرمایۀ اقتصادی را در اختیار دارند، بخش هایی  گروه هایی  سو و 
از این میدان هستند. بدیهی است تاثیر این نهادها بر دیگر میادین، 
کــه بوردیــو می گوید، همواره وجــود دارد، اما آنچــه باید مورد  آنچنــان 
گیــرد، میزان اثرگذاری و نفوذ آنهــا بر میدان مورد مطالعه  بررســی قرار 
که ممکن اســت متاثر از جهت گیری های  کمه  اســت. ارادۀ قدرت حا
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ...  باشد، نقشی تاثیرگذار بر معماری 
گذشــته  دارد. رونــد دخالــت دولــت در معمــاری ایــران از آغــاز قــرن 
کنون تقریبًا مستمر بوده است. » این خواست سیاسی رژیم جدید  تا
که دولت دســت به ســازندگی در مقیاس ملی زند«  )پهلوی اول( بود 
گر دولت تصمیمی برای ســاخت ابنیۀ  )باور، 1387، 56(. به عبارتی ا
مختلف نظیر بانک ها و ادارات و ... نمی گرفت، معماری ایران نیز به 
ســمت خیزش و تحول نمی رفت. یکی از بهترین دوره های معماری 
کــه دولت دخالتی  ایــران از دید ســیروس باور دهه ۲0 شمســی اســت 
که ســاختمان های  در معماری نداشــته اســت، در ایــن دوره، دولت 
خدماتی و مورد نیاز خود را ســاخته بود، ادامه ســاخت و ســازهایش 
بــه دلیــل جنگ جهانی در رکــود بود. لذا معماران ایــن فرصت را پیدا 
کردند که به معماری مســکونی و طراحی خانه های شــخصی موفقی 
بپردازنــد )همان(. ســپس در دهــۀ 30، »هنگامی که به دلیل افزایش 
جمعیــت، نیاز مبــرم به خانه هــای فراوان جهت اســکان مــردم پیدا 
شد، دولت برای ساخت و ساز مسکن برنامه ریزی نمود« )جانی پور، 

1379، 197(. در ســال 13۲7ه.ش، سازمان برنامه )سازمان مدیریت 
کــه تصمیم گیری در  و برنامه ریــزی فعلــی(، با این نیت تاســیس شــد 
گذار شده  کارشناسان وا کلیۀ مراحل، از تعریف پروژه تا اجرا، به عهده 
کاســته شــود، لیکن »در بســیاری  و از اعمال نفوذ میدان قدرت بر آن 
که پروژه ها را به تصویب می رســاند، شــخص وزیر و یا  کســی  از موارد، 
مدیــرکل ادارات مختلف دولتی به حســاب می آمدنــد ... و این امر در 
بسیاری موارد امکان سوءاستفاده را فراهم می ساخت« )باور، 1387، 
180(. پس از انقالب و جنگ که کشور وارد بازسازی شد نیز دیدگاه های 
میدان قدرت در حوزۀ معماری وارد شد. شاید بتوان از برگزاری برخی 
مسابقات معماری نظیر کتابخانۀ ملی و فرهنگستان های جمهوری 
اسالمی در سال های پایانی دهه 70، به عنوان اثرگذاری مثبت آن یاد 
کرد و در سال های اخیر، مواردی نظیر طرح مسکن مهر، نشان از تاثیر 
منفی آن در این حوزه دارد. در مجموع، این نوشتار نشانه ای از نقش 
مثبت، هدایت گر و مشــاوره ای میدان قدرت برای معماری مشاهده 
نکــرد و البتــه بــه اعتقــاد برخــی )بــاور، 1387 ؛ بانــی، 1389؛حائــری، 
کــه در  1388(، میــدان قــدرت، عاملــی تاثیرگــذار و مداخله گــر اســت 
برخی موارد، قواعد بازی را در این میدان رعایت نکرده و سبب توزیع 

ناعادالنه سرمایه در آن شده است.

2-2- معماری و ساختار عینی
بــرای بررســی ســاختار معمــاری در جامعــه الزم اســت الــف. به 
گروه هــای صنفــی ب. بــه دانشــگاه ها و ج.  انجمن هــا، نهادهــا یــا 
گرفته اند، اشاره و اهداف و میزان  که در این حوزه شــکل  نشــریاتی 

کرد. تاثیرگذاری آنها را بر میدان بررسی 

گروه های صنفی الف- انجمن ها، نهادها یا 
تشــکیل مهندســین  نهادهــا، ســابقه  و  انجمن هــا  بررســی  در 
کشور  مشــاور، برخی انجمن های صنفی، ســازمان نظام مهندسی 
گرفته، با ذکر برخی اطالعات آماری، در ادامه  و ... مورد اشاره قرار 

نقش و جایگاه آنها در ساختار عینی میدان تحلیل می شود.
 با تشــکیل ســازمان برنامه در سال 13۲7 ه.ش »قشر جدیدی 
گروه هــای متشــکل مهندســان فنــی و مهندســان معمــار به نام  از 
که مجری خواســته ها و  مهندســین مشــاور به وجود آمد ... اینان 
نیازهــای دولت در ســطح مملکــت بودند، عامل بســیار موثری در 

کلیه شئون معماری مملکتی به شمار می رفتند« )همان، 179(. 
کشور.  جدول 1 -  تعداد مهندسین مشاور 

تشخیص صالحیت صادرهتعداد مهندسین مشاور*سال

135۲6178

136۲145145

13671۲41۲4

137۲187373

1390۲90410

که عضو جامعه مهندسین مشاور شده اند و  * ستون اول تعداد مهندسین مشاوری است 
کل مهندسین مشاور اعم از عضو یا غیر عضو است. ستون دوم، تعداد 
ماخذ: )نگارندگان و معاونت ارزیابی جامعه مهندسین مشاور، 1375(

مقدمه ای بر صورت بندی میدان معماری معاصر ایران
 بر اساس »نظریه میدان« بوردیو
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در جســتجوی انجمن ها و نهادها، باید به نخســتین انجمن 
یــا تشــکل معمــاران ایرانــی بــا عنــوان »انجمــن آرشــیتکت های 
کــرد. »در دهــم بهمــن مــاه ۱۳۲۳، اولین جلســه  ایــران« اشــاره 
تعــدادی  همــت  بــه  دیپلمــه،  ایرانــی  آرشــیتکت های  انجمــن 
 ۱۳۲۳/۱۱/۱7 تاریــخ  در   ... شــد  تشــکیل  ایرانــی  معمــاران  از 
ح شــده و به تصویب  اساســنامه انجمــن در مجمــع عمومی مطر
مجلــه  انتشــار  جــز  عمــده ای  فعالیــت  انجمــن،  ایــن  رســید... 
آرشــیتکت در شــش شماره نداشــت و به دلیل تحوالت دهه ۴0 
گروهی از  و ۳0، تقریبــًا بــه فراموشــی رفــت تا آنکــه در ســال ۴5، 
آرشــیتکت ها بــرای تشــکیل انجمــن دیگــری تــالش نمودند و در 
نهایت از ترکیب این دو انجمن در تاریخ ۱۳۴8/8/۲۹، انجمن 
آرشــیتکت های ایــران بــا اساســنامه جدید رســمًا به ثبت رســید 
... در ادامــه، ایــن انجمــن بــه اتحادیــه آرشــیتکت ها و طراحان 
محیــط تغییــر نــام داد. فعالیــت انجمــن پــس از انقــالب متوقف 

شــد« )نامه معماران ایران، ۴،۱۳85(.
کم رمــق موجــود  پــس از انقــالب اســالمی، فعالیــت نهادهــای 
متوقــف شــد »نهادهــای مدنــی وابســته بــه حوزه هــای معمــاری 
و شهرســازی بعــد از انقــالب، زیــرورو شــده اند، بــی آنکــه توجهی 
کننــد ... نهادهــای مدنــی  روشــن را در جامعــه حرفــه ای اتخــاذ 
جامعــه  و  ســاختمانی  پیمانــکاران  ســندیکای  مثــل  قدیمی تــر 
کشور  مهندســان مشاور ایران... مهم ترین نهاد و بدنه مهندسی 
را در بخــش غیردولتــی تشــکیل داده انــد اما همچنان در حاشــیه 
فعالیــت  بــه  شــهری  رشــد  و  ســاز  و  ســاخت  اصلــی  جریان هــای 
مشــغولند« )حائــری، ۱۳86، ۲۹(. در دهــه70 شمســی و در آذر 
۱۳78، جامعه مهندســان معمار ایــران )جامعه معماران ایران(، 
بــا حضــور نمایندگانــی از دانشــگاه های مــادر، نظــام مهندســی، 
ســاختمانی،  شــرکت های  ســندیکای  شهرســازی،  شــورای عالی 
نشــریات معماری، جامعه مهندســان مشــاور ایران و ... تشــکیل 
شــده و رســمیت یافــت. فعالیت هــای ایــن جامعه ذیــل عناوینی 
انجمــن  اجتماعــی،  انجمــن  فرهنگــی،  فعالیت هــای  همچــون 
صنفــی، انجمــن دانشــجویی، شــورای عالی معمــاری و ... انجام 

می شــود) همان، 5(. جامعه مهندســان معمار در سال ۱۳8۹ به 
دالیــل متعــدد از جملــه عــدم برگــزاری مجمــع و ... توســط خانه 
گزارشــی تحــت عنــوان »گــزارش  هنرمنــد، منحــل اعــالم شــد. در 
اقدامــات انجمــن صنفی جامعــه مهندســان معمار ایــران« آمده 
کشــور، اعضــای جامعه  »کاســتی های موجود در نظام مهندســی 
که  نیمه دوم سال ۱۳8۳،  مهندسان معمار ایران را برآن داشت 
انجمــن صنفــی، جهــت پیگیــری حقــوق معمــاری و معمــار، در 
چارچــوب ســازمان ایــن جامعــه تشــکیل دهنــد ... پیش نویــس 
نظام معماری ایران پس از جلســات فراوان و اصالحات در تاریخ 
۱۳8۴/6/۱۴ به وزیر وقت مسکن و شهرسازی ارسال شده است« 
)ســادات نیا، ۱۳86، ۳۹( و بــه نتیجه مشــخصی نرســیده اســت. 
 ۱۳7۴ ســال  در  کشــور  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 
بــا هــدف تامیــن مشــارکت هــر چــه وســیع تر مهندســان در انتظام 
امــور حرفــه ای خــود و تحقــق اهــداف قانــون نظــام مهندســی و 
کنتــرل ســاختمان تاســیس شــده اســت. برخــی از اهــداف ۱6گانه 
کــه در وبــگاه آن آمــده عبارتنــد از: ۱. برنامه ریــزی در  ایــن ســازمان 
جهــت تقویــت و توســعه فرهنگ و ارزش های اســالمی در معماری 
و شهرســازی، ۲. برنامه ریــزی بــه منظور رشــد و اعتالی حرفه های 
کار  کیفیــت  و  فنــی  دانــش  ارتقــای   .۳ ســاختمان،  مهندســی 
مهندســان، ۴. دفــاع از حقــوق اجتماعــی و حیثیــت حرف هــای 
اعضــا از طریق ایجاد پایگاه های علمی، فنی، آموزش و انتشــارات. 
کم تاثیرترین  لیکن »نظام مهندسی ... پرعضوترین، رسمی ترین و 
نهــاد نیمه مدنــی چند ســال اخیــر در عرصه معماری و شهرســازی 
بــوده اســت« )حائــری، ۱۳86، ۲۹(. به نظر می رســد اقدامات این 
ســازمان بیش از آنکه در جهت رســیدن به اهداف فوق باشــد، به 

کرده است.  سمت دغدغه ها و درگیری های صنفی میل 
که هیچ یک از انجمن ها،  مجموعه اشارات فوق روشن می کند 
کنشگران  که در آغاز در جهت تامین منافع  نهادها و سازمان هایی 
گرفته اند، موفق نبوده، یا منحل شده، یا به  حوزۀ معماری شــکل 
کنند.  وظایــف مــورد انتظار خود عمل نکرده و یــا نمی توانند عمل 
کنشگران این میدان نتوانسته اند در یک تشکل و نهاد  به عبارتی 
که الزمۀ حضور و تاثیرگذاری بــر اجتماع و روابط اجتماعی  رســمی 

گرد هم آیند.      است، 

کــز آموزش معماری: آمــوزش معماری  ب- دانشــگاه ها و مرا
در شــکل نوین خود با تاسیس دانشــکده هنرهای زیبا و پذیرش 
کنار این دانشکده،  دانشجو در سال ۱۳۱7 ه.ش آغاز می شود. در 
دانشــگاه شــهید بهشــتی نیز در دهه های بعد به تربیت معماران 
که بخش  کردند  کرد. این دو دانشــکده، معمارانی تربیــت  اقــدام 
تشــکیل  را  ایــران  معمــاری  در  تاثیرگــذار  جریانــات  از  عمــده ای 
دادنــد. پایدارترین تشــکل های معماری )دانشــگاهی( نیز متعلق 
غ التحصیل  بــه ایــن دو دانشــکده هســتند. انجمــن معمــاران فار
دانشگاه تهران و شهید بهشتی، هنوز به فعالیت های خود ادامه 
گرچــه میــزان تاثیرگــذاری آنهــا بــر روند معمــاری محل  می دهنــد 
کنار دو  بحــث بــوده و نیــاز به مطالعه دارد. در ســال های بعد، در 
کز  دانشگاه فوق، دانشگاه علم و صنعت با پذیرش دانشجو از مرا

۱۳78۱۳8۲۱۳87۱۳۹۲

608۳۱۳۴566تعداد مهندسین دارای پروانه اشتغال

60۱55۳75۱5۲۲تعداد کل مهندسین عضو نظام مهندسی

۱۳80۱۳۹0۱۳۹۱۱۳۹۲

5۲0۲5۴۴تعداد مهندسین دارای پروانه اشتغال

جدول 2- تعداد مهندسین معمار عضو و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی استان کرمان. 

جدول3- تعداد مهندســین معمار دارای پروانه اشــتغال نظام مهندســی اســتان سیستان 
وبلوچستان.
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باســابقه در حوزۀ آموزش معماری است. در دو دهه اخیر، تعداد 
کرده  کز پذیرنده دانشــجویان معماری به شــدت افزایش پیدا  مرا

است )جدول۴(. 

اولیــن مجلــۀ  آرشــیتکت،  و مجــالت: »مجلــۀ  ج -نشــریات 
ج مشــیری با همکاری مهندس فروغی  معماری ایران توســط ایر
تاســیس شد و شــش شــماره طی ســال های ۱۳۲5تا ۱۳۲7ه.ش 
و  هنــر  مجلــه  انتشــار   .)۲۳0  ،۱۳7۹ )جانی پــور،  کــرد«  منتشــر 
کــه قبل از انقالب شــروع شــده بــود نیز با وقــوع انقالب  معمــاری 
متوقف شــد. پس از انقالب، جدا از نشــریات علمی هنرهای زیبا 
و صفه، مجلۀ آبادی نخســتین مجلۀ معماری محســوب می شود 
که از ســال ۱۳70 انتشار آن آغاز شــده است )وبگاه مجله آبادی(. 
در حــال حاضــر، نشــریات مختلفی در این حوزه منتشــر می شــود 
کــه در خصــوص ایفــای نقــش اجتماعی آنها شــاید تنهــا بتوان به 
برگــزاری مســابقه معمــاری )انتخاب آثار برتر ســال( توســط مجلۀ 

کرد )جدول5(.  معمار اشاره 
می توانــد  کــه  معمــاری  رشــته  در  دانشــجو  پذیــرش  افزایــش 
متاثــر از سیاســت گذاری های میــدان قــدرت باشــد، دارای رشــد 

کز پذیرندهتعداد پذیرش دانشجودانشگاه سال تعداد مرا

*۱۳70

۲8۲6 دولتی 

6۳۱دانشگاه آزاد

۳۴57جمع

 ۱۳۹0

۱۳۴۹۳۹دولتی

5600۹۹دانشگاه آزاد

۲۳65۴۱پیام نور

۲۳80۴۱غیرانتفاعی

۱۱6۹۴۲۲0 نفرجمع )سال۹0(

که این رشد با افزایش تعداد  فزاینده ای اســت )جدول۴( در حالی 
گرچه  مهندسین مشاور )جدول۱(، به هیچ روی هماهنگی ندارد. 
دانشــجویان نمی تواننــد بالفاصلــه پــس از فراغــت از تحصیــل بــه 
کنند، امــا ارقام جدول ۱ نشــان  تشــکیل مهندســین مشــاور اقدام 
میدهنــد تعــداد مهندســین مشــاور در یــک دوره ۱8 ســاله )۱۳7۲ 
کمتــر از ۱0 درصد رشــد داشته اســت )ســتون دوم  تــا ۱۳۹0(، حتــی 
جــدول۱(. مطابــق اهــداف تعریف شــده برای مهندســین مشــاور، 
کنش فعال در حوزه معماری، به جذب  این نهاد می بایست برای 
کنشــگران بپــردازد، همچنیــن بــر اســاس نظریــه میــدان، نهادهــا، 
ســازمان ها و تشــکل های رســمی نقشــی تعیین کننــده در میــدان 
دارند و جایگاه مهندســین مشــاور نیز از این منظر اهمیت می یابد 
که به عنوان نهادی رســمی بــه تاثیرگذاری بپردازد. به بیانی دیگر، 
کیفیــت فعالیــت  کیــد بــر مهندســین مشــاور، نــه صرفــًا از منظــر  تا
معمــاری آنهــا، بلکــه عمدتًا براســاس نقش ســاختاری آنها صورت 
میگیــرد.  در همیــن حــال توجه به جدول ۲و۳ نیز نشــان می دهد 
کنشگران حوزه معماری، جذب سازمان  که بخش قابل توجهی از 
که عمده فعالیت آنها در حوزۀ مســکن و  نظام مهندســی شــده اند 

کم می باشد. ابنیه با اهمیت 

که به عنوان تیراژ آمده، تیراژ در هر نوبت است. گروه مجالت انتشار منظمی نداشته و بالتبع تیراژ ثابتی نیز ندارند. عددی  *هردو 

کارشناسی ارشد بوده است. *پذیرش دانشجو در این سال در مقطع 
کشور و نگارندگان( ماخذ: )سازمان سنجش 

کز آموزش عالی.   جدول 4-  تعداد پذیرش دانشجوی معماری در مرا

جدول5- نشریات منتشره در حوزه معماری.

مقدمه ای بر صورت بندی میدان معماری معاصر ایران
 بر اساس »نظریه میدان« بوردیو

سال
نشریات بدون رتبه علمینشریات دارای رتبه علمی

تیراژتعدادتیراژ*تعداد

؟۳--۱۳70

؟5000۳ )تقریبی(۱۳80۳

۱۳۹0۱۱۱0۲00۱0 50700
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کنشگران 2-3- معماری و 
که همگی تحصیالت دانشــگاهی داشــتند  معمــاران نســل اول 
کــرد: »۱. معمــاران خارجی، ۲.  گــروه تقســیم  را می تــوان بــه چهــار 
غ التحصیــالن  فار  .۳ غــرب،  در  دانش آموختــه  ایرانــی  معمــاران 
دهه هــای  در  ج  خــار دانشــکده های  و  زیبــا  هنرهــای  دانشــکده 
کــرده در ایتالیــا«  ۲0و۳0 شمســی و ۴. معمــاران ایرانــی تحصیــل 
)بــاور،60،۱۳87(. از اواخــر دهــه ۳0 شمســی، معمــاران جوان تــر 
کار وارد شــدند و از ســوی دیگــر  پــرورش یافتــه در ایــران، بــه بــازار 
افزایش جمعیت، رشــد تصاعدی تقاضا را در معماری و به ویژه در 
کم تن به خواسته های  کم  حوزه مســکن در پی داشت و معماران 
مشــتریان می دادنــد. افزایش روند ســاخت و ســاز در دهه های ۴0 
گســتردۀ بخــش خصوصی بــدون تخصص به  و 50 شمســی و ورود 
که از آن با  حوزۀ معماری، ســبب رشــد نوعی از ســاخت و ساز شــد 
عنــوان »بســاز و بفــروش« یاد می شــود و »متاســفانه این ســبک با 
که به  که دارد و به همــان دلیلی  همه مشــکالت شناخته شــده ای 
وجــود آمده، هنــوز هم ادامــه دارد« )میرمیران و اعتصــام، ۱۳88، 
گونه از معماری در ســال های  گســترش ایــن  ۲۲(. چــه بســا نفوذ و 
پــس از انقــالب رو بــه تصاعــد بــوده اســت. ورود معمــاران جدیــد 
یــا نســل ســوم معماران نیز نتوانســته تاثیــر چندانی بــر روند مذکور 
داشــته باشــد و »در عمل، بدنه اصلی فعالیت های ســاختمانی در 
گروه های غیرتخصصی و فاقد صالحیت است«  کشــور ما در دســت 

)شافعی، ۱۳86، ۳0(. 

3-تحلیل میدان معماری معاصر ایران

نشــان  فــوق  حــوزۀ  ســه  در  ایــران  معاصــر  معمــاری  بررســی 
می دهــد، نفــوذ فراوان میــدان قدرت، عــدم تاثیرگــذاری و حتی 
کنشــگران،  وجــود تشــکل های صنفــی و اجتماعــی و نیــز انفعــال 
ســبب ایجــاد ابهــام در تعریف میدان معماری شــده اســت. ســه 
نیــرو، اســتقالل  اعمــال  از  بــرای میــدان عبارتنــد  گــی اصلــی  ویژ
بــه نظــر می رســد در  کــه   )Wacquant, 2006( میــدان و منازعــه
حــوزۀ معمــاری حضــوری قطعی ندارنــد.  »میدان، یــک موجود 
کــه همانــا اعمــال نیــرو، مهم تریــن نشــانه حیات آن  زنــده اســت 
معمــاری،  میــدان  آنکــه  حــال   .)65  ،۱۳85 )پرســتش،  اســت« 
توانایــی اعمــال نیــرو بر دیگــر میدان ها را نداشــته و  ورود میدان 
تعریــف  از  فراتــر  آن،  تاثیرگــذاری  و  معمــاری  میــدان  بــه  قــدرت 
متصــور از فرامیدانــی بــودن آن اســت. از ســوی دیگــر »در نظریه 
کــه با پذیرش  کنشــگرانی اســت  بوردیــو، میدان ... فضای بازی 
قواعــد بــازی تحت تاثیر نیروی آن عمــل می کنند« )همان، 6۴(، 
کنشــگران میــدان قــدرت همــواره  در حالی کــه بــه نظــر می رســد 
قواعــد بــازی در میــدان معمــاری را محتــرم نمی شــمارند. بــرای 
کار به مهندســین مشــاور از  که شــیوه ارجاع  مثــال بیــاد بیاوریــم 
آغــاز تقریبــًا ضابطــه خاصــی نداشــته و »از لحــاظ امــکان ســهیم 
شــدن متخصصان حرفه معماری در فعالیت های عظیم دولتی، 
همچــون ســدی نفوذناپذیر جلــوه می کند« )بــاور، ۱۳87، ۱80(. 
که خواســته یا ناخواســته ســبب رشد  حضور بخش خصوصی نیز 

کسانی به میدان معماری  بساز و بفروشی بود، عاملی برای ورود 
کم بر میدان آشــنایی نداشــتند و همچنین  که به اصول حا شــد 
و  قواعــد  بــرای حفــظ  کــه  میــدان  کنشــگران درون  ســبب شــد 
اســتقالل میــدان تــالش می کردنــد نیــز تســلیم شــوند. »آنچــه به 
که بسیاری از معماران جوان  روشــنی به نظر می رسد، این است 
کار خــود را بــا اندیشــه های پیشــرفته و آرمان هــای  کــه در ابتــدا 
کار و به دلیل فشــار  کردنــد ... به اقتضای بازار  روشــنفکرانه آغــاز 
کاســتی های معمــاری ایــن دوره تــن در  صاحبــان ســرمایه، بــه 
کــردن  دادند«)همــان،۱87(، حــال آنکــه »هــر میــدان، نهادینــه 
که  نظرگاهــی اســت در مورد چیزها و خصلت هــا. خصلت خاص، 
بــه تــازه واردان همچــون خریــد بلیــط ورودی تحمیل می شــود، 
چیــزی نیســت جــز نوعــی تفکــر خــاص« )شــویره، ۱۳85، ۱۴۱(.
 در عین حال، لزوم منازعه در داخل میدان، »مســتلزم توافق 
کــه به خاطــر آن منازعه میان  قبلــی بر ســر ارزش آن چیزی اســت 
کــه اصــول و  کنشــگری  طرفیــن درگرفتــه« )همــان(. بــه عبارتــی، 
قواعــد بــازی را نپذیــرد، نمی تواند وارد میدان شــود تا بــه منازعه 
کســب ســرمایه بپردازد. عدم تعریف صحیح جایگاه معمار،  برای 
کارفرما، بهره بردار و سازنده » به از دست رفتن مناسبات صحیح 
کارفرمایــان و نظــام مدیریــت شــهری ... از  میــان حرفه منــدان، 
دســت رفتن انسجام صنفی و تداخل فعالیت رشته های مختلف 
مهندســی در فعالیت هــای تخصصــی یکدیگر منجر شــده اســت« 
کــه حتــی »آنــان )مهندســان  گونــه ای  )شــافعی، ۱۳86، ۳0(؛ بــه 
معمــار( عــالوه بــر تمامی مشــکالت شــغلی ناشــی از عدم تنســیق 
ج از حرفه، با مسئله عدم  روابط جامعه مهندســی با اجتماع خار
احــراز جایــگاه شایســته در میان رشــته های مهندســی همکار نیز 

مواجهند« )همان، ۳۱(. 
که در  »منــش، حاصــل تربیــت و فرایند اجتماعی شــدن اســت 
گاه درآمــده و ســپس به شــکل اســتعداد  رفتــار بــه صــورت ناخــودا
طبیعــی، ســلیقه و ذوق نمــود می یابد«)شــریعتی، ۱۳88، ۱۴(. به 
بیانــی دیگــر از دیــد بوردیــو، اســتعداد امــری ذاتی نیســت بلکه در 
فراینــد اجتماعی شــدن بدســت می آید )جامعه شناســی معرفت(، 
کسب سرمایه فرهنگی متاثر از جایگاه فرد در جامعه و میدانی  لذا 
کــه در آن ایفــای نقش می کند. لیکن در حــوزه معماری »هر  اســت 
که دلش  کاری  کــس بــا هر میــزان ســرمایه و دانش مجاز اســت هــر 
مــی خواهــد انجام دهــد« )حائــری، ۱۳88، ۱۱8(، چون ایــن افراد 
قواعــد بــازی در ایــن میدان را ندانســته و یا بدان عمــل نمی کنند، 
نمی توانند جزء این میدان باشــند. باید توجه داشت تفاوت مهم 
که محصــول معماری، آن چیزی  معمــاری با دیگر هنرها آن اســت 
که افراد جامعه یا در آن می زیند، یا فعالیت های روزانه خود  است 
را در آن انجــام می دهنــد، و یا بــه عنوان عنصری در شــهر، همواره 
در برابــر دیــدگان آنهــا اســت. آنچــه از معمــاری به دســت مــی آید، 
گوش فرا نداد  که بتوان آن را  همچون یک قطعۀ موســیقی نیست 

که به دیدن آن نرفت.  و یا نقاشی 
گفته شــد، می توان دریافت اطالق واژۀ میدان  کنون  از آنچه تا 

که: برای معماری معاصر ایران با موانعی همراه است چرا 
- نفوذ حوزه قدرت، فراتر از پیش بینی و انتظار تعریف شده است.
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- کنشگرانی خارج از میدان در آن دخالت و به کنشگری می پردازند.
گرفته می شود. کم بر میدان نادیده  - قواعد بازی حا

کنشــگران حاضــر در میدان با یکدیگــر متفاوت بوده و  - منــش 
کنشگری می پردازند. کنشگران با سرمایه های متفاوتی در آن به 

بــر  نیــرو  اعمــال  توانایــی   .۱ معمــاری  میــدان  عبارتــی  بــه 
کنشــگران خود را نداشــته، ۲. از اســتقالل  میدان های دیگر و نیز 
بــرای  منازعــه   .۳ و  نیســت  برخــوردار  میــدان  بــرای  نســبِی الزم 
کســب ســرمایه در آن براســاس قواعــد و هنجارهای بــازی صورت 
که صورت بندی  گرفــت  نمی گیــرد. بر این اســاس می توان نتیجه 
و تعریــف میدان معماری معاصر ایران دشــوار اســت. این میدان 
دچار آشــفتگی، عدم شفافیت و اســتقالل بوده و خصایص اصلی 
کارکرد صحیح یک میدان است؛ ندارد.  که الزمۀ  گی هایی را  و ویژ
که بســیاری از مشــکالِت  گفــت  بــر اســاس آرای بوردیــو، می تــوان 
پیــش روی معماری معاصر ایران ناشــی از عــدم توانایی آن برای 
تعریــف و تدقیــق  میــداِن معمــاری اســت. لذا بــه نظر می رســد تا 
کنشــگران میــدان معمــاری بــه نقــِش ســاخت دهندۀ  کــه  زمانــی 
خــود در میــدان عمــل نکننــد و ســاخت های اجتماعــی، قــدرت 
کنشــگران را نداشــته و تالشــی دوســویه  الزم بــرای تاثیــر بر منش 
کنشــگران و ســاخت ها بــرای نیــل بــه اســتقالل، تعادل  از جانــب 
نیروهــای بین میدانی، و مرزبندی شــفاف میدان صورت نگیرد، 
کارایــی الزم و تــوان مواجهــه بــا  میــدان معمــاری معاصــر ایــران، 

ناهنجاری های موجود را نخواهد داشــت. 

4- صورت بندی میدان معماری معاصر ایران

کــه اینــک پیــش روی ماســت، تعریفــی دیگــر  گزینــه ای  شــاید 
از معمــاری، متفــاوت بــا آنچــه در آغــاز ارائــه شــد؛ باشــد. می تــوان 
کــرد: نخســت بناهای مســکونی  معمــاری را بــه دو بخــش تقســیم 
یــا  از دولتــی  اعــم  بناهــای غیرمســکونی  در هــر مقیاســی و دیگــر 
که بیشــترین اخــالل را در  خصوصــی. در حقیقــت، بناچار بخشــی 
میــدان معمــاری بــه وجــود مــی آورد یعنی حــوزۀ مســکن و معضل 
گرچه نخســتین  گذاشــته ایم.۱۲  کنار  بســاز و بفروشــی را از معماری 
که بخش  ایراد به این جداسازی، حذف حوزه ای از معماری است 
عمده ســاخت و ساز را به خود اختصاص داده است. مسکن خود 
گســتردگی و نقش  می توانــد بــه عنوان میدانی مســتقل، بــه دلیل 
تاثیرگــذار آن بــر دیگــر میدان ها، موضوع پژوهشــی دیگر باشــد. در 
گســترۀ موضوع مســکن می توان به  جهــت اشــاره به اهمیــت و نیز 
کتاب و در باب میدان مســکن در  پژوهــش بوردیــو۱۳ در قالب یــک 
کرد اما این نوشتار بنا به وسع  دهه 80 میالدی در فرانســه، اشــاره 
خود و بناچار، بررسی میدان مسکن را علیرغم وقوف به اهمیتش، 

مدنظر قرار نمی دهد. 
با تعریف جدید معماری و میدان آن، می توان تقسیم بندی های 
کنشگران به دلیل ارتباط با  گروهی از  کرد:  ســه گانه زیر را مشــاهده 
که عالوه بر  ح هایــی را بر عهده می گیرنــد  میــدان قــدرت، انجام طر
جــذب ســرمایۀ اقتصــادی، بر ســرمایۀ نمادیــن آنها نیــز می افزاید. 
گروه ســپرده  بــه عبارتــی، غالــب پروژه هــای بــزرگ و مهــم  بــه ایــن 

که در قالب مهندسین مشاور فعالیت می کنند. »معماری  می شود 
ســاختمان های دولتــی بعــد از انقالب را می توان هم ســو با اهداف 
و اندیشــه های معماران نســل دوم معماری معاصر ایران دانست. 
کــه بخــش عظیمــی از ایــن ســاختمان ها توســط آنهــا و یــا بــا  چــرا 
داوری آنهــا طراحی و اجــرا شده اند«)بانی مســعود، ۱۳8۹، ۴57(. 
کســب سرمایۀ فرهنگی، اولویت اول  گفت  در مجموع شــاید بتوان 
که به  کــرد  گــروه نیســت. در مقابــل می توان به جمعی اشــاره  ایــن 
که در این حوزه تا اندازه ای نیز به مد تمایل  کارفرما  خواسته های 
گــروه عمومــًا موفــق بــه جــذب  دارد، توجــه بیشــتری دارنــد. ایــن 
گروه،  گفت اولویت اول این  پروژه های بزرگ نمی شــوند و می توان 
که  گروه ســوم، معمارانی هستند  کســب ســرمایۀ اقتصادی اســت. 
کسب سرمایه های  به معماری ناب ایمان دارند. اولویت اول آنها، 
گرچه عمومًا در حاشیه بوده و نقش چندانی بدانها  فرهنگی است 
گفــت »معماران  در اجــرای پروژه هــا داده نمی شــود. لــذا می تــوان 
کارفرمــا و اهداف  کــه در خدمت  گــر در مهندســین مشــاور باشــند  ا
آن می باشــند، برخــی هم خود را تســلیم خواســته بــازار می کنند و 
نمی توانند اثری بر معماری ناب داشــته باشــند ...  تنها معدودی 
کنده، عقاید ســازنده و نو معماری را عرضه  توانســته اند به طور پرا
دارنــد ... بیشــتر ایــن معمــاران به خاطــر ناهماهنگی با بــازار روز و 
پیــدا نکــردن رابطــۀ صحیح با جامعــه و ســرمایه گذاران، خــود را از 

کشیده اند« )باور، ۱۳87، ۲0۱(. کنار  فعالیت های بازار ساختمان 
گروه هــا یا قطب هــا، همواره در  در ایــن میــدان، منازعــه بین 
گــروه نخســت در تــالش اســت تــا روابــط خــود با  جریــان اســت. 
میــدان قــدرت را ادامه داده و بــر حفظ قواعد موجود پافشــاری 
گــروه، بــرای نزدیک تر شــدن به  گــروه دوم در نــزاع بــا این  کنــد. 
میــدان قــدرت، اهتمــام خــود را بــر تغییــر قواعــد بــازی معطوف 
گروه مذکــور، نزاعی دائمی بر ســر  گــروه ســوم، با هــر دو  می کنــد. 
حرکت به ســمت معماری ناب داشــته و بالتبــع قواعد موجود را 

بایســتۀ تغییر می داند. 
بــه دو نکتــه در میــدان معمــاری قابــل توجــه اســت.  توجــه 
میــدان،  ایــن  در  حاضــر  قطب هــای  یــا  گروه هــا  آنکــه  نخســت 
گرایش هــای ســبکی یا توجــه به نوع خاصــی از معماری  بر اســاس 
کــه در میدان هایی نظیر  شــکل نگرفته انــد. با مطالعــۀ تحقیقاتی 
گرفتــه۱۴، بیشــتر  شــعر، نقاشــی، یــا نمایشــنامه در ایــران صــورت 
گرفته است. شاید  کنشگران شکل  قطب بندی ها بر اساس سبک 
گروه بندی ها عمدتًا بر اســاس  گفــت در میــدان معمــاری،  بتــوان 
میــزان قرابت آنهــا با میدان قدرت تعیین می شــود. واقعیت دوم 
که نزاع  که ارتباطی دوســویه با واقعیت پیش گفته دارد، آن اســت 
کســب ســرمایه های فرهنگی  اصلــی در میــدان معمــاری، بــر ســر 
که در اقلیت هســتند(، بلکــه توجه به  گروه ســوم  نیســت )بــه جز 
دیگر سرمایه ها در اولویت قرار دارد. ممکن است بتوان به دالیل 
کنشــگران، عــدم تدقیــق مرزبندی های  فراوانــی از جملــه انفعال 
گمان می رود اشــاره به نفــوذ میدان  کــرد امــا  میــدان و ... اشــاره 
قــدرت در میــدان معمــاری در اولویــت باشــد. شــاید اشــاره بــه 
گرفته، به  کــه  در میــدان نقاشــی ایــران صــورت  نتیجــه تحقیقــی 
ک نظــر و تفاهــم  کــه اشــترا کنــد: »زمانــی  کمــک  تبییــن موضــوع 

مقدمه ای بر صورت بندی میدان معماری معاصر ایران
 بر اساس »نظریه میدان« بوردیو
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بررســی معمــاری معاصــر ایــران و چالش هــا و معضــالت آن از 
منظــر جامعه شناســی، بــا توجــه بــه حضــور مســتمر معمــاری در 
وجوه مختلف زندگی اجتماعی انســان، ضروری و راهگشا خواهد 
بود. در حوزۀ جامعه شناســی هنر، پیر بوردیو، رویکردی مبسوط 
کرد.  گانــی جدید را در قالــب »نظریۀ میــدان« عرضه  همــراه بــا واژ
ایــن نظریه بیان می کند، جامعه به میدان های مختلفی تقســیم 
کــه در هر یــک از این میدان ها، افراد بر حســب »منش«  می شــود 
خــود و بــا رعایــت قواعــد و هنجارهــای بــازی بــه »منازعــه« بــرای 
کســب »ســرمایه« می پردازند. از یکســو میدان بر منش افراد تاثیر 
می گذارد و از سوی دیگر منِش افراد خصوصیات میدان را تعریف 
گــی عمدۀ میدان در »نظریــه میدان« را می توان  می کند. ســه ویژ

منازعه، اســتقالل و اعمال نیرو دانست.
 بــا رجــوع به تعاریــف و مفاهیم میدان و منش، میدان ترســیم 
شــده  برای معمــاری معاصر ایران دچارآشــفتگی و عدم شــفافیت 
اســت. بــا بررســی رابطۀ میــدان قدرت بــا معماری، ســاختار عینی 
و  نشــریات(،  دانشــگاه ها،  تشــکل ها،  نهادهــا،  )شــامل  معمــاری 
کنشگران  که بر خالف نظر بوردیو،  کنشــگران میدان مشــاهده شد 
کــم بــر میــدان را رعایــت نمی کننــد؛ نفــوذ  ایــن میــدان قواعــد حا
میدان قدرت بر معماری بیش از تعریِف ارائه شــده اســت؛ ساختار 
عینــی واضحــی بــرای میــدان معمــاری وجــود نــدارد و نهادهــا و 
کنشــگران  تشــکل های موثری در این حوزه وجود یا تداوم ندارند؛ 
بــا ســرمایه های مختلــف وارد ایــن میــدان شــده و مرزهــای آن را 
مبهــم می کننــد؛ نشــریاتی تاثیرگذار وجود یــا تداوم  ندارنــد؛ تکثر و 
کز آموزشــی دیده می شــود و ... به عبارتی  تعدد غیرهدفمند در مرا
ایــن میدان نه دارای اســتقالل اســت و نه توانایی اعمــال نیرو را بر 
کنشــگران خــود دارد و تنهــا در آن منازعه بدون  دیگــر میدان هــا یا 

لــذا  رعایــت الگــوی تعریــف شــده در نظریــۀ میــدان وجــود دارد، 
گرفت، صورت بندی میدان معماری معاصر ایران  می تــوان نتیجه 
مطابق با تعاریف این نظریه دشــوار اســت زیرا این میدان به دلیل 
گی هایی  آشفتگی، عدم شفافیت و استقالل، خصایص اصلی و ویژ

کارکرد صحیح یک میدان است را ندارد. که الزمۀ 
که همگرایی بیشتری با نظریه  برای تعریف میدانی از معماری 
میــدان داشــته باشــد، ناچاریم تا بخــش عمــده ای از محصوالت 
ایــن میــدان یعنــی مســکن )که خــود می تواند بــه عنــوان میدانی 
گیرد( را از دامنۀ تعریف خود  مستقل و تاثیرگذار مورد بررسی قرار 
کــه در ایــن صورت ســه قطــب درون میــدان قابل  کنیــم،  ج  خــار
تشــخیص اســت: ۱. قطــب وابســته بــه منابــع قــدرت و خواســتار 
که  تثبیــت وضــع موجــود، ۲. قطــب وابســته به بخــش خصوصی 
کارفرمــا دارد و در عیــن حــال تــالش می کنــد  تمکیــن بیشــتری از 
که  بــه میــدان قــدرت نزدیــک شــود و ۳. قطب نــاب یــا معمارانی 
بیش از آنکه معماری را به عنوان یک حرفه ببینند، آن را از منظر 
کســب سرمایه  یک هنر می نگرند. دغدغه های این ســه قطب در 
کســب ســرمایه های  متفــاوت بــوده و بالتبع قطب ناب در جهت 
کســب ســرمایه های اقتصادی  فرهنگی و دو قطب دیگر در جهت 

گام برمی دارند. و یــا نمادین 
ضروری اســت یادآوری شــود در بررســی میدان معمــاری باید 
کرد، لیکن این پژوهش  بــه تاثیر میدان های مختلفی بر آن توجه 
کــرده تا تنهــا مقدمه ای  بــه دلیــل محدودیت هــای مقالــه، تالش 
بــر صورت بنــدی میــدان معماری ایران ارائــه و دریچه ای از زاویۀ 
کند. بر این اســاس و بر پایه این بررســی  جامعه شناســی به آن باز 
گفــت برخــی از ناهنجاری هــای معمــاری معاصــر  اولیــه می تــوان 
ایــران ناشــی از عــدم توانایــی این حــوزه بــرای تشــکیل، تعریف و 

گــون هنری و  گونا در نظریــه هنــر و تعریــف هنر میــان میدان های 
دولت وجود داشــته باشــد، رقابت اصلی به ســمت ســرمایه های 
کیفیتی  کشــیده می شــود و نتیجه آن، خلق آثار هنری با  فرهنگی 
ک هدف بین  که این انســجام نظری و اشــترا باالتر اســت. زمانی 
این دو میدان وجود نداشــته باشــد، رقابت به سرمایه های دیگر 
کشــیده می شــود ... ماننــد ســرمایه های نمادیــن و اجتماعــی« 
میــدان  در  می تــوان  را  پدیــده  ایــن   .)۱7۱  ،۱۳88 )افســریان، 
کــرد. برگــزاری مســابقات بــرای انتخــاب  معمــاری نیــز مشــاهده 
که نتیجــه نزدیکی  ح هــای پروژه هــای ملــی در اواخــر دهــه 70  طر
دیــدگاه میــدان قــدرت و معماری بــود، فضایی را در ایــن میدان 
که در آن ســرمایه های فرهنگی پررنگ تر شــده و بیشتر  کرد  ایجاد 
گرفتند. نگاه بــه جدول 5 نیز نشــان  کنشــگران قــرار  مــورد توجــه 
کــه دغدغۀ معماری ناب را داشــته اند، دارای  می دهد، نشــریاتی 
کمتر و تیراژ پایین تری نســبت به دیگر نشریات هستند. مخاطب 
کنشــگران بر  گفــت در میــدان معماری،  در مجمــوع می تــوان 
حســب میــزان ســرمایه ها از هــم متمایــز می شــوند. ایــن میــدان 

نیــز چــون میــدان هنــر، دو قطــب نــاب و وابســته دارد. در قطــب 
کــه معمــاری را هنــر دانســته و بــه دنبال  نــاب معمارانــی هســتند 
ســرمایه فرهنگــی و نمادیــن )شــهرت و افتخــار( هســتند. در این  
قطــب هنرمنــدان تثبیــت شــده و هنرمنــدان نوگــرا بــا هــم رقابت 
کم رنگ آنهــا در ارائه  گرچــه ایــن رقابــت بــه دلیل نقــش  می کننــد 
محصول، بیشــتر مربوط به حوزه تئوری اســت. در قطب وابســته 
که معماری را صرفًا یک حرفه دانســته و به  نیز معمارانی هســتند 
دنبال جذب سرمایه اقتصادی هستند۱5. در اینجا نیز همان گونه 
که اشــاره شــد، نزاعی دائمی وجود دارد. بر اساس نظریه بوردیو، 
گرفتــن قطــب نــاب و پرهیــز  اعتــالی معمــاری در صــورت قــدرت 
از وابســتگی عملــی خواهــد بــود. همچنیــن در این میــان، منش 
که  کنشــگران نیــز عاملــی واجد اهمیت اســت زیرا در هر شــرایطی 
قدرِت تاثیِر ســاختمندِی منش بیشــتر باشــد، تاثیرش بر بازتولید 
ســاختار تولیدکننــده خود نیز بیشــتر خواهد بــود. حضور و وجود 
کــه در منــش خــود بــه معمــاری نــاب اعتقــاد داشــته  معمارانــی 

باشــند، ســبب بازتولید و تقویت این قطب خواهد شد.
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کنشــگران میــدان  تحدیــِد شــفاِف میــدان خــود اســت. چنانچــه 
معماری، به نقِش ســاخت دهندۀ خود واقف شده، ساخت های 
کنشــگران و مرزبندی  اجتماعــی نقــش خود را برای تاثیر بر منش 

شــفاف انجــام دهند، معماری نیــز چون دیگر میدان هــا، قادر به 
کنــِش  کســب ســرمایه و  اعمــال نیــرو و حفــظ اســتقالل در جهــت 

کنشــگران حقیقی خود خواهد بود. 

مقدمه ای بر صورت بندی میدان معماری معاصر ایران
 بر اساس »نظریه میدان« بوردیو
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