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ــان     88شماره اول آب

سوال: 
مسائل واقعى شهر و معمارى جامعه ايران، تا چه ميزان در نشريات معمارى و شهرسازى ما منعكس مى شود؟ ميزان 

موفقيت نشريات اين حوزه در تحليل و چاره جويى مسائل حرفه اى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ــريات معمارى  ــد كه نش ــوال اين باش ــه منظور اين س چنان چ
ــخگويى به نياز هاى  علمى  ــير پاس موجود تا چه ميزان در مس
ــى كنند. در اين صورت  ــى مبتال به جامعه حركت م و تخصص
ــد: اين كه نيازهاى واقعى  ــوال مهم ترى مواجه خواهيم ش با س
ــت؟ به اعتقاد اينجانب  ــى ما در زمينه معمارى كدامس تخصص
ــريات معمارى موظفند طيف وسيعى از موضوعات را اعم از  نش
ــائل و ابعاد اجتماعى و اقتصادى  مباحث صرف معمارى تا مس
و به ويژه جنبه هاى طرح ريزى معمارى را مطرح كنند. برخورد 
ــم در بر خواهد  ــايل روز را ه ــع خودبه خود مس ــوع و جام متن

گرفت.
ــرياتى كه در زمينه معمارى و شهرسازى  در حال حاضر تعداد نش
منتشر مى شود اعم از مجله و كتاب بسيار مختصر است. در اين 
ــى  ــايل روز و نقد و بررس جمع محدود كمتر رغبت به طرح مس
آن چه در حال حاضر در كشور ما در عرصه معمارى و شهر سازى 
ــت، وجود دارد. يك دليل عمده آن، اين است كه اساساً  مطرح اس
در جامعه ما در سطح مقامات دولتى و دستگاه هاى اجرايى آمادگى 
ــراى پذيرش نقد كمتر وجود دارد. انتقاد خيرخواهانه به راحتى  ب
ــود و به دنبال آن سوءظن  ــت به غرض ورزى تعبير ش ممكن اس
ــار مجله يا كتاب زير سوال رود.  ــا اصل انتش به وجود آيد و چه بس
شايد به همين دليل نوعى محافظه كارى در نشريات معمارى ديده 
مى شود. غالب نشريات معمارى توسط دستگاه هاى دولتى منتشر 
ــالت خود را در معرفى فعاليت هاى  ــوند بنابراين بيشتر رس مى ش
دستگاه ها ى مربوطه و توفيقات آن مى پندارد. در ميان نشريات 
ــط  ــر و بس خصوصى نيز بعضاً تكليف خود را به طور كامل به نش
انديشه و جريان هاى فكرى – فلسفى و يا شيوه ها و سبك هاى 
ــاً از ريشه به وطن پشت  ــرق مى دانند و اساس معمارى غرب و ش
ــرياتى نيز هستند كه دغدغه معمارى و  كرده اند. طبيعتاً ديگر نش
فرهنگ ايران اسالمى دارند ولى شايد بيشتر با رويكرد تاريخى به 
ــريات امروز معمارى كمتر به  موضوع مى پردازند. در مجموع نش

موضوعات مبتالبه معاصر ايران مى پردازند.

دكتر اكبرحاجى ابراهيم  زرگر 
مدير مسئول فصلنامه صفه

ــازى ايران  ــه معمارى و شهرس ــون در زمين ــرياتى هم اكن نش
ــتگذارى هاى مختلف و  ــوند، رويكردها و سياس ــر مى ش منتش
ــخ  يا متفاوتى دارند و هر كدام به نيازهاى خاصى از جامعه پاس
ــريه  ــود يك نش ــت كه گفته مى ش مى دهند. براى همين اس
ــريه مى تواند   ــب هاى خاص خود را دارد. بنابراين هر نش مخاط
پاسخگوى نيازها و خواسته هايى باشد كه به طور مستقيم و يا 
ــتقيم در جامعه ظاهر مى شود و يا به عبارتى بازگوى  غير مس

واقعيتى از جامعه مى گردد.
ــايد چنين است كه نشريات راه و رسم  خود را مى روند  در واقع ش
ــا ، محدوديت ها و  ــت ه ــز با توجه به تمام سياس ــه ني و جامع
ــرى مى رود و در نتيجه آن چه حاصل مى  موجوديت ها، راه ديگ

شود بسيار متفاوت است بين حقيقت و واقعيت.
ــردى كه دارند –  ــريات با توجه به رويك ــه نظر مى آيد كه نش ب
ــوزش اجرايى و ...- و  ــرد علمى، نظرى، فنى، انتقادى، آم رويك
ــه دارندتا حدودى موثر، وظيفه  نيز با توجه به مخاطب هايى ك
ــود را انجام مى دهند. اما آن چه در جامعه حادث و واقع مى  خ
شود ناشى از نگرش و يا دستور العمل ها و يا مقرراتى است كه 
ــى جامعه صورت مى پذيرد. همين  ــطح اجرايى و مديريت در س
ــگاه ها نيز پنداشت  تفاوت و يا تناقض را مى توان در مورد دانش
ــورت مى گيرد با  ــى و آكادميك ص ــكل آموزش كه آن چه به ش

آن چه در جامعه واقع مى شود بسيار دور و متفاوت است.
ــانه اى)  ــريات (ويا به عبارتى هر رس ــدارم ، مطالب نش مى پن
اگر چه شايد بازتاب كامل و آينه تمام نماى واقعيت هاى جامعه 
ــد اما آن چه را  كه نشر مى دهند تا حدودى بيانگر سطح  نباش
ــتى به اين  ــت. به هر حال بايس ــر و انتظار جامعه نيز هس تفك
نكته توجه داشت كه مطالب نشريات در شقوق مختلف علمى، 
ــته  ــى، بنيادى، اجرايى، فنى و كاربرى و... الزم و شايس پژوهش
ــاوت بين آن چه  ــدم تطبيق و يا تف ــن چنين ع ــت و بنابراي اس
ــت كه از عدم تطبيق بيت  ــت، فاصله اى اس واقعيت جامعه اس

حوزه انديشه با حوزه مديريتى و اجرايى است.

دكتر مصطفى كيانى
سردبير فصلنامه آبادى

نظرگاه، 
بيـان بـراى  محلـى 
 ديدگاه هاى صاحب نظران 
در قالـب يك پرسـش 
از آنان است. بدين گونه 
سعى مى شود در مورد 
يك موضوع مشـخص 
و  كوتـاه  به صـورت 
مفيد، نظـرات مختلف 
ارائه گردد. تضارب آرا 
و انديشـه در مجالـى 
كوتـاه، هـدف اين دو 

صفحه ماهنامه است.
با تشكر از بزرگوارانى 
كه به پرسش ما پاسخ 

دادند.

نشريات تخصصى رو د ر روى مسائل جامعه



ــش شما مبتنى بر اين فرض است: «هر نشرية حوزة  پرس
ــت  ــازى ايران به همان ميزان موفق اس معمارى و شهرس
كه واقعيت هاى معمارى و شهرسازى جامعه و رويدادهاى 

آن را منعكس كند.»
ــت؛ زيرا نشريات مراتب گوناگونى  اين فرض درست نيس
ــطح از مطبوعات  ــد و فقط كار يك مرتبه يا يك س دارن
ــه و رويدادهاى آن  ــاى جامع ــردن واقعيت ه منعكس ك

است.
ــردن واقعيت ها و  ــس ك ــان از «منعك ــر منظورت ــا اگ ام
رويدادها» فقط خبر دادن از آن ها و گزارش كردن آن ها 
ــد، آن وقت  ــه به آن ها هم باش ــد؛ بلكه عطف توج نباش
ــتى اين پرسش را پذيرفت و به پاسخ دادن  مى توان درس
ــخن ديگر، ممكن است نشرياتى اصًال از  آن برآمد. به س
ــا گزارش ندهند؛ اما كامًال با عنايت  واقعيت ها و رويداده

به آن ها تنظيم شده باشند.
ــريات  ــت انعكاس واقعيت ها در نش ــن ممكن اس همچني
ارادى نباشد؛ يعنى صاحبان نشريات ناآگاهانه و ناخواسته 

آينة وضع معمارى و شهرسازى باشند.
اگر پرسشتان به همين جامعيتى باشد كه عرض شد، آن 

وقت مى گويم:
ــازى ما ناآگاهانه كامًال وضع  ــريات معمارى و شهرس نش
ــازى ما را منعكس مى كنند؛  و واقعيت معمارى و شهرس
ــتودة اين حوزه  ــتوده و ناس زيرا كمابيش همة صفات س
ــوان در آن ها يافت: بالتكليفى، ارتقامحورى (براى  را مى ت
ــهرت طلبى، بى انضباطى،  ــتادان)، ش ارتقاى حرفه اى اس
ــنت و مدرنيته،  ــه ميان س ــه اما مدعيان ــق ناآگاهان تعلي
كم اعتنايى به فرهنگ بومى، كم اعتنايى به نيازهاى مردم 

در مراتب گوناگون، ... .
ــريات معمارى يكى  ــمن نش به نظر بنده، بزرگ ترين دش
ناآگاهى نويسندگان و گردانندگان نشريات از اصول فكر 
ــت؛ و ديگرى  ــتن اس كردن و تحقيق كردن و اصول نوش
ــريات علمى ـ پژوهشى است  ضوابط وزارت علوم براى نش
ــريات را از نظر محتوايى خواهد شكست و بر  كه كمر نش

شكل پرستى و دكان دارى خواهد افزود.
ــازى  ــريات معمارى و شهرس با اين همه من از وضع نش
ــوش در اين حوزه  ــتم؛ زيرا جنب وج ــره نااميد نيس يكس
ــريات و هم عمق و  ــمار نش ــيار فزونى يافته و هم ش بس

گسترة موضوعات آن ها بيشتر شده است.

دكتر مهرداد قيومى بيدهندى
سردبير فصلنامه گلستان هنر

دكتر داراب ديبا
سردبير فصلنامه معمارى و شهرسازى

ــت در ابتدا مخاطبان حوزه معمارى و شهرسازى را به  بهتر اس
چند دسته تقسيم كنيم: گروه اول جامعه حرفه اى هستند كه 
شامل مهندسان تحصيلكرده از يك سو و سرمايه گذاران بخش 
ــوى ديگرند. گروه دوم " جامعه آموزشى"  ــاخت و ساز از س س
ــجويان است. گروه سوم  ــاتيد و دانش ــت كه در بردارنده اس اس
ــازمان ها و موسساتى است كه به گونه اى  عبارت از نهادها و س
ــارم را مى توان جامعه  ــتند. گروه چه ــا اين حوزه مرتبط هس ب
مصرف كنندگان و استفاده كنندگان حوزه معمارى دانست كه 
طيف گسترده اى را در بر مى گيرد. اين طبقه بندى ساده ترين 
ــت كه به گونه اى  و ابتدايى ترين طبقه بندى از جامعه هايى اس

مستقيم و غير مستقيم با مجله هاى معمارى سر وكار دارند.
ــارى نيز  ــريات معم ــت نش ــد كه بهتر اس حال به نظر مى رس
ــوند: گروه اول نشريات علمى-پژوهشى است كه  طبقه بندى ش
بيشتر در دانشكده هاى معمارى تهيه مى شوند و بودجه آن غالباً 
ــريات بيشتر جامعه دانشگاهى  ــت. مخاطبان اين نش دولتى اس
ــت. اين نشريات آگهى نمى گيرند و سليقه مخاطبان نيز در  اس

روند تهيه مجله تاثيرى ندارد.
ــريات تخصصى هستند كه عمدتاً به سازمان ها و  گروه دوم نش
ــته هستند و مطابق  نهادهاى دولتى يا عمومى و حقوقى وابس
ــود را تنظيم  ــازمان محتواى خ ــداف و برنامه هاى آن س ــا اه ب
ــكلى مستقيم به سليقه  ــريات نيز به ش مى كنند. اين گونه نش

مخاطبان و ميزان فروش وابسته نيستند.
ــرياتى را در بر مى گيرد كه به بخش خصوصى  ــوم نش گروه س
ــيار  ــى از آگهى و فروش بس ــد و به درآمد هاى ناش ــق دارن تعل
ــته هاى مخاطبان  ــته اند. اين نشريات مجبورند به خواس وابس
ــته باشند. برخى آگهى  ــترى داش و آگهى دهندگان توجه بيش
محور هستند و برخى مخاطب محور. اصناف و بازاريان مرتبط 
با فضاى معمارى، نقش مهمى در جهت دهى به نشريات بخش 
ــريات  ــى دارند چراكه بخش عمده اى از بودجه اين نش خصوص

توسط همين بخش تامين مى شود.
در مجموع به نظر مى رسد كه هنوز در عرصه معمارى نشريه اى 
شكل نگرفته كه مردم عادى را به عنوان مخاطبان خود جذب 
كند و در نتيجه به رويدادها، واقعيت ها و پديده هاى اجتماعى 
ــند. به عبارت ديگر مى توان گفت كه هر يك  توجه داشته باش
ــى از واقعيت هاى اين عرصه  ــريات كنونى، تنها به بخش از نش

توجه دارند.

دكتر حسين سلطان زاده
مدير مسئول فصلنامه معمارى و فرهنگ

امروزه در كل جهان و به تبع آن در كشور 
ــى كاربران اينترنتى  ما آمار رو به فزون
ــى كه در تمامى  و حجم انبوه اطالعات
ــهولت از خالل صفحات  زمينه ها به س
ــاالت متنوع مندرج  وب ومجالت ومق
ــان قرار مى گيرد،  در آن ها در اختيارش
ــتارى  ــانه ها و مجالت نوش دنياى رس
ــت وميزان  ــرايط بقا وتداوم فعالي و ش
ــان را  ــذارى آن ها بر مخاطبانش تاثيرگ
ــت. پر واضح  ــاخته اس عميقاً متاثر س
ــت كه مقوله معمارى و شهرسازى  اس
ــتثنى از اين  ــريات مرتبط نيز مس ونش
ــده نخواهند بود. در اين بين آن چه  قاع
ــريه  وجه تمايز و عامل رجحان يك نش
ــى كند رويكرد  ــتارى را تعريف م نوش
ــت كه در  ــه بنيادينى اس كلى و انديش
ــب و مضامين در تقابل  قالب آن مطال
ــرانجام وكم  با يك گرته بردارى بى س
ــه اى  ــات، به گون ــوه اطالع ارزش از انب
ــذار دركنار يكديگر  ــد و تاثيرگ هدفمن
ــوند. با اين وصف نشرياتى  گردآورى ش
ــمندانه ومسئوالنه مى كوشند  كه هوش
ــا از پراكنده گويى و بارى به هرجهت  ت
پردازى هاى وب منشانه با هدف خلق 
ــان تر صفحه اى  ــريع تر و آس هر چه س
ــيرى هدفدار  ــا اخذ مس ــد و ب بپرهيزن
ــه اى منتج از رسالت  ــتوار بر انديش اس
ــه اى خود گام  ــى و دانش حرف اجتماع
بردارند موفقيتى توامان خواهند داشت 
ــا در عين حصول  ــه همانا تداوم و بق ك
ــى قابل اعتنا وتاثير گذار نزد  به جايگاه

مخاطبان انديشمند است.


