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نام این کتاب تأثیر پذیرفته است از شعر “آرش کمانگیر” سیاوش کسرایی، آنجا که می گوید:

آری، آری زندگی زیباست

زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست

گر بیفروزیش، رقص شعله اش در هر کران پیداست

ورنه خاموش است، و خاموشی گناه ماست

شهر، فضای شهر و بناهای درون آن در بلندای تاریخ این دیار سرگذشتی پربار، با هویت، و 
سرشار از خاطره ها و یادهای بس ارزشمند داشته اند. فرازهای شهرسازی ایران، معماری ایران 
در قرن ها از پس قرن ها، حتی در مواجهه با هجوم های پر شمار نیروهای تخریب گر خودی و 
بیگانه، و شکست های چندین و چندبار، بسیارند و بس پر نقش و پر حضور، پر نگار، پر معنا و 

پر مفهوم. آتشگهی پر شعله، دیرنده پابرجا.
آتش این آتشگه تا همین نزدیکی ها برقرار و گهگاه شعله بارتر از آتش های دیرزمان بوده است.

روزگار چندی است، اما، که شعله هنر زیبای معماری و ساخت شهرها کم سو و آتش فروزان 
و  نو  آتشی  است.  گراییده  سردی  به  سرزمین  این  در  انسانی  نیاز های  به  پاسخگو  فضاهای 
گرما بخش در آتشگه ما دیگر چندان افروزش ندارد. این کم فروغی تبلور فضای فرهنگی ما ست 

و ریشه در مدنیت کنونی ایران و شکل ویژه مدرنیّت آن دارد. 

اگر این شعله دوباره سر نکشد، یا به خاموشی ره بکشد، گناه از ماست.

“من تقدیرم و تقدیر هم از ذات من است”

موالنا جالل الدین بلخی





علی کیافر 
زاده 1331 در تهران، دارای درجه کارشناسی ارشد معماری از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه 
ملی )شهید بهشتی( و دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا 
است. او بیش از چهار دهه فعالیت حرفه ای، دانشگاهی و پژوهشی داشته که نزدیک به سه دهه 
آن مقام های ارشد و مسئولیت های اجرایی در آموزش و پرورش کالیفرنیا در آمریکا را شامل شده 
است. کیافر همچنین از سال 1980 )1358( به تدریس دانشگاهی در زمینه های طراحی شهری، باز 
زنده سازی محله های شهری، شناخت شهرهای خاورمیانه در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، و در دو 
دهه اخیر به تدریس طرح های جامع آموزشی و برنامه ریزی، طراحی و ساخت فضاهای آموزشی در 

دانشگاه کالیفرنیا - ریورساید پرداخته است. 
او موفق به دریافت جوایز و تقدیرنامه های گوناگون، منجمله جایزه “توسعه و دگرگونی برجسته یک 
محله اجتماعی” از انجمن معماران آمریکا و جایزه “آموزش ممتاز” از دانشگاه کالیفرنیا شده است. 
عالوه بر آن علی کیافر جزء افراد بسیار اندکی در سطح بین المللی است که موفق به دریافت نشانه 

“برنامه ریز شناخته شده فضاهای آموزشی” گردیده است.
در طول چند دهه اقامت در جامعه امریکا علی کیافر عضو فعال چندین نهاد و انجمن حرفه ای و 
فرهنگی بوده است. افزون بر مقوله های معماری، شهرسازی و آموزش و پرورش در آمریکا، او سالیان 
بسیار در شناخت و شناسایی فرهنگ و هنر ایران زمین در زمینه های ادبیات، شعر، سینما و بویژه 
معماری و شهرسازی گذشته و امروز ایران کوشا بوده که ماحصل این تالش ها پژوهش ها، مقاله ها، 

ترجمه ها و سخنرانی های بیشمار در نقاط مختلف دنیا می باشد. 
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 53 گذار از سنّت به مدرنیته؛ از مدرنیته به سنّت 
54 مدرنیته و هویت 
 54 مدرنیته و جامعه، شهر و معماری 
54 کنش و واکنِش اندیشه و عمل 
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56 آینده چگونه و در چه حالی خواهد بود؟ 
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روایت ها
 59 1- مدرنیته و مدرن، سنّتی و سنّت، مدرنیت ایرانی 
63    گفتگو با داریوش آشوری  
89     گفتگو با داریوش شایگان 
105     گفتگو با سید حسین نصر 

121 2- تفکر، هویت، مدنیّت 
125    گفتگو با سید محمد بهشتی 
157     گفتگو با شهرام پازوکی 

179 3- تاریخ، هویت، معماری تهران، شهر تهران 
183    گفتگو با بیژن شافعی 
221     گفتگو با اسکندر مختاری طالقانی 

241 4- شهر، شهریّت، شهرسازی در ایران 
245    گفتگو با گیتی اعتماد 
269     گفتگو با سید محسن حبیبی 
317     گفتگو با بهرام فریور صدری 

339 حکایت همچنان باقی است 

341 از دید و قلم دیگران 



آن چه که در پیش ِ رو دارید نخستین مجّلد از یک مجموعۀ چهار 
جلدی است که به دگرگونی های شهر، شهرسازی، سیمای شهرها 
و معماری ایران در درازای زمانی نزدیک به یک قرن، در دورانی 
که بیشتر با گفتمان مدرنیته تعریف شده است، می پردازد. آغاز این 
دوران هم زمان با تحوالت جامعه ایران و جنبش مشروطه خواهی 
مشخصًا  پیش تر،  قرن های  در  آن  که شکل گیری  هرچند  است، 
در زمان پادشاهی صفویه، ریشه دارد. در این دوران دگرگونی ها 
اجتماعی،  گستره های  در  چشمگیر  رفتن های  پس  و  پیش  و 
اقتصادی، سیاسی و ناگزیر در حیطه های ادب و فرهنگ و هنر - 
که معماری و شهرسازی از زیرمجموعه های آنان هستند - روی 
می دهد. دو جنبش آزادی خواهی در یک سوم ابتدا و یک سوم 
انتهای این دوران اتفاق می افتند. نخستین آن، جنبش مردم محوری 
با تمنای ملی گرایی و خواست تصمیم گیری سیاسی- است که 
اقتصادی، و بر تارک آن به دست گرفتن بهره برداری مستقیم از 
این سرزمین شاخص می شود. هرچند  نفتی، توسط مردم  منابع 
از  مشخصی  زمینه های  در  جنبش  این  دستاوردهای  از  بسیاری 
به  سیاست  زمینه  در  امّا  ارزشمندند،  هنر  و  فرهنگ  و  اندیشه 
شکست می انجامد. جنبش آزادی خواه دیگر به انقالبی می انجامد 
که نظام سیاسی کشور را واژگون می کند، به استقرار نظامی جدید 
با ارزش ها و مالک های متفاوتی در بسیاری از جنبه های حیات 
و  سیاست  در صحنه های  دیگری  نیروی های  و  می شود،  منجر 
پیشینیان می نماید. در  آن  را جایگزین  اقتصاد و فرهنگ و هنر 

 - عشیرتی  نظام  از  اقتصادی  روابط  و  تولید  شیوه  دوران،  این 
فئودالی خاص ایران به برقراری نظام استوار بر سرمایه داری که 
هم سمت وسوی کلی جامعه های مشابه و هم ویژگی های جامعه 
ایران را دارد تغییر می یابد؛ نظامی که پس از انقالب مردمی راه 
و روش خاص خود را ادامه می دهد، و اندیشه و کردار خود را، 
با تمام تنوع و دسته بندی های کهن و تازه، در بر دارد. در این 
مسیر تفکر و عمل هم بر دگرگونی ها تأثیر انکارناپذیر می گذارند 
و هم از آنان تأثیر های مشخص می گیرند. هویت فردی و قومی 
و سرزمینی چون منشوری چندوجهی مختصات خود را می یابد. 
آنان، شیوه  بنا، محله ها و شهرها، تفکرات پشت سر  ساخت 
و  مردمان  خود  حتی  و  سیاست گزاران  و  حرفه مندان  برخورد 
درازای  این  در  ساخته شده  کالبدی  فضاهای  از  آنان  بهره گیری 
و  کنش  پرتالطم  مجموعه  این  از  بی شک  یکصدساله  کمابیش 
واکنش به دور نبوده است و نمی توانسته که باشد. برای شناخت 
چگونگی رخداد و کمیّت و کیفیت این فضا ها باید ابتدا به درک 
مناسبی از ماهیت دگرگونی های بنیانی جامعه رسید و سپس از 
آن برای درک بناهای فردی و جمعی، ساختمان و محله و شهر 

و چگونگی و چرایی آنان تالش نمود. 
کتاب اول از این چهار کتاب - این کتاب - به کندوکاو در 
جامعه،  ویژگی های  و  ایرانی  مدرنیته  ماهیت  شناخت  و  تبیین 
تفکر، سنت و هویت می پردازد، سپس دیدگاه هایی از تاریخ شهر 
اقتصادی، سیاسی در  و معماری که به علت تمرکز قدرت های 

اشاره
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از انقالب 1357 و آن چه در به وجود آمدن و دگرگونی های آن 
نقش داشته است را از زبان معماران بیشتر شناخته شده و درگیر 
در حیطۀ شکل دادن به سیمای شهری و تک بناهای جدید درون 

شهرهای عمده ایران بشناسانند.
بر  نیم نگاهی هم  که  آن است  بر سر  کتاب  از چهار  هر یک 

دورنمای آینده معماری و شهرسازی در این سرزمین بیفکند.

       
   علی کیافر

بهار هزاروسیصدونودوشش خورشیدی

و سرانجام جنبه های  دربرمی گیرد  را  دارند  بیشتری  تهران وزن 
دوران،  این  در  شهری  سیمای  و  شهرسازی  مقوله  از  مختلفی 
و  شهرشناسان  از  پاره ای  نگاه  از  اخیر  دهۀ  چند  محّوریت  با 

شهرسازان را مطرح می کند.
کتاب دوم به شکل گیری معماری نوین ایران، ابعاد برجسته  آن 
و روندی که در نیمۀ اول قرن کنونی پیموده نگاه می اندازد و نیز 
بر شناخت طراحان و معمارانی که چه در اندیشه و چه در تولید 
بر این معماری تأثیرگذار بوده اند و اندیشه ها و تمایالت آنان از 

زبان خود و هم حرفه ای هایشان می کوشد. 
پس  دهه های  معماری  می کنند  تالش  چهارم،  و  سوم  کتاب 



تالش من برای شناخت و شناساندن دگرگونی ها و ویژگی های 
معماری و شهرسازی ایران در یک قرن گذشته، بیش از هر هدف 
دیگر، ادای دین به سرزمینی است که وطن من بوده و خواهد 
بود، زادگاهی که پس از گذشت نزدیک به چهل سال دوری از 
آن، هنوز تاروپود وجود من به آن، با تمامی فرازونشیب هایش، 

وابسته است.
همچنین ادای احترام به تمام کسانی که وجودم به وجودشان 
بسته بوده است و به آنانی که در شکل گیری و پایبندی من به 
اندیشیدن، و اندیشه را به کنش رساندن، نقش داشته اند، و آموختن 
و به کارگیری آموخته ها را در ذهن و جان من به یادگار گذارده اند:
پدرم، دکتر علی اکبر کیافر، که نماد راستینی از صداقت، شرافت 

و درستکاری بود. 
مادرم، مهین رادفر، که سرشار از مهر به دیگران و در رأس آن 
فرزندان خود و فرزندان فرزندانش بود و در زندگی نماد کاملی 

از گذشت و بخشش.
همۀ آموزگارانم که اشتیاق به خواندن، شنیدن، تفکر و تعّقل و 
یادگیری و یاد دادن را در من پایه  گذاردند، به ویژه آنانی که در 
زمان دانشجویی من در دانشکدۀ معماری و شهرسازی در دانشگاه 
با  مرا  لوحۀ خام ذهن  نخستین دهۀ 1350،  نیمه  در  ایران  ملی 
پایه و زبان معماری و شناخت معماهای شهر و شهرنشینی، و 
جنبه های دیگر یادگیری بنیان های طراحی و معماری، آشنا کردند 
و شکل دادند. بدون آن سال ها و آن آموزگاران، با تمام دانسته ها 

و ندانسته هایشان و توانایی ها و ناتوانی هایشان در امر آموزش، 
آن چه که من در سال های بعد آموختم و به کار بردم و به دست 
آبراهامیان،  امیک  چون  آموزگارانی  نمی پذیرفت.  امکان  آوردم 
گیتی اعتماد، علی اولیا، جواد بانکی، مهرداد بصیری، بهمن پاک نیا، 
کامران  ستایش،  حسین  حبیبی،  بهروز  حاجی زاده،  مجدالدین 
سمیعی، احمد فرح بخش، مهدی کاظمی بیدهندی، رضا کسایی، 
زاره گریگوریان، حسین موسوی، ایرج ناصحی، ستریک نظریان، 
فتانه نراقی- میرفندرسکی، پرویز وزیری، و دو تنی که افزون بر 
از کشور  ایران در سال های اخیر در خارج  دوران دانشکده در 
دوستان نزدیک من نیز بوده اند، حسین عمومی و شهرام مقبل. 
یاد و ارزش تک تک این آموزگاران همواره با من خواهد ماند. 
می کنم  پیشکش  را  سال  از هشت  بیش  پژوهش  این  حاصل 
به همسرم، ژینوس، که بیش از چهار دهه یار من در زندگی و 
همراهم در هر قدمی از راه رفته من بوده است. و به امید و آیدین 
پسرانمان، که معنای زندگی ما بوده اند، و شادی و موفقیت آنها، 

باالترین آرزوهای ما.
با تشکر بسیار از ژیال صالح که با پشتکار و دقت کامل بخش 
عمده ای از گفتگوهای من با صاحبان دانش و اندیشه که در این 
چهار کتاب نقش و حضور دارند را از نوار پیاده کرد. افسوس 
داشت  عالقه  فراوان  آن  به  که  را  کار  نتیجه  تا  نماند  بسیار  که 
ببیند؛ پویا درویش که انتقال نوارها و فیلم های گفتگوها را برای 
تایپ به عهده گرفت؛ اکرم مّداح که کار تایپ تمام نوشته ها را 

“به کجای این شب تیره بیاویزم
قبای ژنده خود را؟”

علی اسفندیاری، نیمای یوش
پیشگفتار
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از  عمده ای  بخش  هم چنین  او  بود.  گفتگوشدگان  )بیوگرافی( 
عکس های این مجموعه را فراهم و جمع آوری و در بسیار موارد 
دیگر مرا همراهی کرده است. دقت عمل، هوشمندی، و سرعت 
عشق  هم چنین  است.  ستودنی  و  ارزش  پر  برایم  او  کار  انجام 
او  چندین بارۀ  تشویق های  و  پژوهش  این  انجام  به  او  عالقه  و 
تاییدی شد برای لزوم و ادامه کاری که من به آن دست زده بودم. 
محبت های هر کدام از تمام آنانی که مرا در این مسیر یاری 
کردند را هیچ گاه فراموش نخواهم کرد. پوزش می خواهم اگر یاد 
و نام دیگرانی که در این راه به من یاری رساندند از حافظه ام 

پاک شده اند.
       

       علی کیافر 
لوس آنجلس، کالیفرنیا، ایاالت متحده آمریکا

با صبر و حوصله انجام داد؛ مرجان غفوری و یوسف بهدری، 
دو معمار جوان و مهربانی که اولی گفتگوی من با نادر اردالن را 
از انگلیسی به فارسی ترجمه کرد و دومی در گردآوری بخشی 
که طرح های  نیایی  امیرحسین  رساند،  یاری  من  به  از عکس ها 
اولیه رو و پشت جلد کتاب را فراهم کرد، و حسین عمومی که 
به آگاهی من از تاریخ موسیقی علمی و نوین ایران و نخستین 

موسیقی دانان دوران جدید موسیقی ایران افزود.
سپاس ویژه دارم از پوریا مژده، معمار جوانی که بیش از سه 
سالی که از میانه انجام این پژوهش و گفتگوها با او آشنا شده ام 
تا پایان، یار و همراه من در بسیاری از مراحل مختلف پیشرفت 
کار بوده است. مهر بی دریغ او شامل گردآوری اطالعات مربوط 
به سایت های معماری، کتاب ها و مقاله های چاپ شده در زمینه 
معماری و شهرسازی در ده سال گذشته، و فراهم کردن زیستنامه 
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