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و  معماران  گفتار  که  است  موضوعاتی  برجسته ترین  از  ایران  در  معماری  و  انقالب  نسبت 
دانشجویان معماری را می سازد.گاه در هیئت نظریات مطنطن و گاه به شکل جمالتی سردستی در 
مکالمات روزمره. در نگاه نخست این فضا متنوع و رنگارنگ جلوه می کند. اما اندکی مداقه نشان 
می دهد که منطق ویژه ای بر این تنوع حاکم است و تفاوتی که به چشم می آید، تکرار صورت هایی 
مشخص است. در این یادداشت، سعی می کنم گرته ای از این صورت ها و کارکرد آن ها را به مدد 

استعارۀ نمایش_خانه ترسیم کنم.

۱

  بیش از چهل سال از وقوع یک انقالب می گذرد 
یا  انقالب-خوب  این  که  برآنند  خاص  و  عام  و 
بد- تاریخ را به پیش و پس از خود تقسیم کرده 
است. پژوهش در حوزۀ معماری و نیز سخن گفتن 
برکنار  تاریخ گذاری  این  از  هم  امروز  معمارِی  از 
لحظه / این  به  نهان  یا  آشکار   

ِ
بی ارجاع و  نبوده 

رخداد تاریخی ممکن نیست.

معماری  باب  در  پژوهشی  گیرودار  در  هم  من 
شدم.  درگیر  تاریخ گذاری  این  با  انقالب  از  پس 
نیز گوش سپردن  و  پیشینه  رفتم، مرور  پیش تر که 
به گزاره های رایج در معماری، بر من آشکار کرد 
امروز  وضع   از  سخن گفتن  َاشکاِل  و  حدود  که 
تاریخ  - بخوانید  تاریخ  این  با  نسبت  در  معماری 
معماری ایراِن پس از انقالب- نه یک سره گشوده و 
نه به تمامی بسته است. نیروهایی از درون و بیرون 
معماری، سبک و سیاق مواجهه  با این تاریخ را سر 
و شکل داده اند و بستری ساخته اند که کار تاریخی 
و نیز داوری های کم وبیش آنِی حاضران در فضای 
سخِن معماری را بی  آنکه خود خواسته باشند، به 

می کنند،  تبدیل  واحد  گزاره هایی  مجموعه  تکرار 
به  مشابه  مواضعی  از  همگان  گویی  آن چنان که 

صحنه ای واحد نگاه می کنند. 

بر آن شدم تا چشم انداز کم وبیش واحد مرئی در این 
قاب ها را یک جا روی هم بیندازم تا معلوم شود چه 
چیز را می بینم و چه چیز را نمی بینم؟ صورت های 
چه  پساانقالبی  معمارِی  دربارۀ  نظرورزی  غالب 
است؟ این نظرورزی ها چطور خطوط پژوهش را به 
گدار هایی به ظاهر متفاوت، اما به واقع مکرر هدایت 
چیزهای  واحد،  قاب هایی  تولید  با  و  می کنند 

بسیاری را در نقطۀ کور قرار می دهند؟

خالصه ای  و  در  همین   باره   پیِش رو  کوتاه  نوشتۀ 
است از آنچه به گمانم گفتنی است. بر این امر هم 
صحه می گذارم که صورت بندی این گدارها یا نقاط 
که  دیگران،  نفی  و  طایفه بندی  نه  مشترک،  نظارۀ 
نقشه نگارِی  خطوطی است مؤثر در فرایند مواجهه 
با وضع موجود. بیفزایم که می دانم کساِن دیگر در 
مواجهه با همین مسئله، قاب ها و نظرگاه های دیگر را 
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تشخیص خواهند داد که از چشم من پنهان مانده یا 
در نظام دسته بندی من، نامرئی شده اند. در گام اول 
استعارۀ کارکردی »نمایش«،  به میانجی  می کوشم 
رابطۀ میان پابرجاماندن وضع موجود و تحلیل های 
استعارۀ  بسط  با  آن،  پس  از  دهم.  نشان  را  مرسوم 
نمایش،  نشان خواهم داد که چطور واکنش های ما 
ایران،  نقش  در قالب تحلیل معمارِی پساانقالبی  
معماران را در وضعیت فضای انسان ساخِت ایراِن  
امروز دگرگونه نشان می دهد و به این ترتیب،  دوام 
و بقای اینان را در وضع موجود ممکن می کند. این 
جریان های  کارکردِی  نقشه نگارِی  طریق  از  را  گام 
بر  پساانقالبی  معماری  نظرورزی حول  در  غالب 

خواهم داشت.

به  واکنش  از  نمایش خانه:   و  نمایش   .۱
تحلیل 

و  می گذارد  اثر  انسانی  نیروهای  بر  موجود  وضع 
در  معماران  می دارد.  وا  داورانه  واکنِش  به  را  آن ها 
این ماجرا تنها نیستند و همه از حیث انسان بودن،  
حول  آنچه  می دهند.  نشان  واکنش  وضعیت  به 
واجد  همگی  می کنیم،  بیان  مختلف  موضوعات 
هستند. چیزی  داوری  و  موضع گیری  قسم  همین 
آنجا  خطا  می دارد.  وا  واکنش  به  مرا  موضوع،  در 
ما  داورانۀ  رخ می دهد که کم و کیف واکنش های 
دیدِن  و  را می گیرد  تحلیل  موجود جای  به وضع 
وضعیت  اثرگذاِر  نیروهای  آنچه  ورای  چیزی 
می خواهند را ناممکن می کند. در واقع تحلیل گران 
را  موجود  وضع  تولید  ماشین  آنکه  جای  به 
بشناسند، با گرفتارشدن در اقتصاِد واکنشی، خود 
تبدیل می شوند.  به محصول عاطفی همین وضع 
مسیر  آنکه  جای  به  موجود،   وضع  از  نارضایتی 
را  وضع  این  بازتولیدکنندۀ  نیروهای  شناخت 
آن  بالواسطۀ  محصوالت  به  را  آدمیان  کند،  فراهم 
تبدیل می کند. وضع موجود در کلیت اش، ماشین 
قالب در  ما  واکنش های  و  هم هست   تولید سوژه 
]نا[تحلیل های داورانه، نه تنها خللی به وضع موجود 

وارد نمی  کند، بلکه دوام آن را نیز تضمین می کند.

واکنِش  همه  این  سال،  چهل  این  در  که  دیده ایم 
این  لحظه ای  نتوانست  موجود،  وضع  به  عاطفی 
ماشین عظیم را از تولید و بازتولید دائم باز دارد. 
موجود  وضع  و  می دهیم  نشان   واکنش   

ً
دائما ما 

 
ً
-گویی که از نیروی واکنش ما تغذیه  کند- دائما
پیش تر و پیش تر می رود. این در حالی است که 
سؤالی  به  واکنش ها  این  تمامی  مشترک  مخرج 
نوعی  از  برآمده  البته  و  تاریخی   

ً
اساسا و  مشروع 

انسانی ختم می شود:  »چرا وضع موجود،  خشم 
همچنان به بقای خود ادامه می دهد؟«.

از سِر اهمیت همین واکنش های عاطفی است که 
می توان وضع موجود را به هیئت نمایش خانه ای 
تصور کرد که در آن، هر شب نمایشی روی صحنه  
خواسته  تحلیل گران  نمایش ،  این  در  می آید. 
و  همسرایان«  »گروه  مقام   در  هم  ناخواسته  و 
به  نسبت   

ً
دائما متأثر،   تماشاچیاِن  مقام  در  هم 

می کنند  داوری  است  اجرا  حال  در  که  داستانی 
قرار،   این  از  می گذارند.  و  می پذیرند  تأثیر  و 
صحنه  ادوات  از  جزئی  خود،  ما  ]نا[تحلیل های 
است و بدیهی است این نه تنها صحنه را به هم 
بازتولید-  نمی ریزد، بلکه عامل دوام -بخوانید 
تماشاچیان/  واکنش   نمایش،  از  هست.  هم  آن 
هرچه  البته،   و  می کند  تغذیه  همسرایان  گروه  
کور«  »نقطۀ  در  آمده،  صحنه  بر  که  داستانی  جز 
سایۀ  دقت،  کمی  با  می توان  می گیرد.  قرار  نظر 
جایگاه  فراز  بر  را  مشروع  و  مشترک  سؤال  یک 
همین  هربار  »چرا  کرد:   احساس  تماشاچیان 

اتفاق می افتد؟«.

خوِد  که  پاسخ هایی  ورای  سؤال،  این  به  پاسخ 
نمایش ما را به سمت آن ها سوق می دهد )همان 
با  تنها  گفتم (،  که  ]نا[تحلیل ها  و  واکنش ها 
نمایش،   صحنۀ  فقط  نه  یعنی  فضا،  »کل«  دیدِن 
صحنه،   ادوات  نویسندگان،  تماشاچیان،  بلکه 
آرایش فضا و تحلیِل رابطۀ این همه باهم ممکن 
جز  که  چشم اندازی  اتخاذ  یعنی  این  و  می شود 
این  بر  حاکم  واکنشِی  رابطۀ  از  بیرون ایستادن  با 
آنکه گفتیم واکنش  ها،  کل ممکن نمی شود، چه 
یک سره در خدمت بقای نمایش  هستند و خود 

۲
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آن.  هرروزۀ  بازتولید  و  تولید  ماشین  از  بخشی 
در  نمایش خانه  این  عناصر  با  نیست  بد  نخست 

هیئت یک کل منسجم، قدری آشنا شویم.

۲. صحنة نمایش: معماری پساانقالب ایران
است:  کمال  و  تمام  صحنه ای  خود  نمایش خانه ، 
معماری  که  است  نیروهایی  جوالن گاه  سن، 
پساانقالب را شکل می دهند. نیروها عناصر را در 
و  می سازند  را  بناهایی  می کنند؛  جابه جا  صحنه 
این  می کنند.  دگرگون  را  شهر  و  می کنند  تخریب 
نیروهایی  می خوانم.  کنش گر  نیروهای  را  نیروها 
که گرچه عامالن راستین صحنه اند، اما در توافقی 
سوی  در  می مانند.  پنهان  تماشاچیان،  با  نانوشته 
از اهل معماری -از  دیگر، تماشاچیان که متشکل 
دانشجو گرفته تا نظرورز- هستند، به این تغییرات 
واکنش نشان  می دهند. این ها را نیروهای واکنشی 
متعدد  همایش های  و  بسیار  مقاله های  می نامم. 
معماری  فضای  در  رایج  بحث های  و  یک سو  در 
تماشاچیانند  واکنش های  همگی  دیگر،  سوی  در 
واکنش ها  این  گرچه  می گذرد.  صحنه  در  آنچه  به 

اتفاقات  توضیح  و  صورت بندی  مدعی  همگی 
صحنه  از  جدای  را  خود  و  صحنه اند  بر  رخ داده 
جا می زنند، اما می توان این  بار به جای جداکردن 
را  آن ها  نمایش،  صحنۀ  از  واکنشی  نیروهای 
نمایش خانه  بازتولیِد   و  تولید  فرایند  از  بخشی 
و  صحنه  میان  را  مولد  رابطۀ  نوعی  و  دید 
نمایش خانه  داد.  تشخیص  نیروها  و  تماشاچیان 
نیروهای  که  است  یکپارچه  صحنه ای  حکم  در 
خالِق  کنش گِر  نیروهای  با  تماشاچیان  واکنشی 
برپا  را  آن  در دست هم،  بر صحنه دست  حاضر 

نگه می دارند.

نقشه نگارِی  با  می توان  هم اکنون  ترتیب  این  به 
روابط  از  بخشی  واکنشی،  نیروهای  فضای 
بگذارید  کرد.  آشکار  را  نمایش خانه  در  موجود 
و  صورت بندی  با  برگردیم:  خودمان  موضوع  به 
معماری  اهل  و  معماران  نظرات  جریان شناسی 
می توان  پساانقالب،   معماری  به صحنه /موضوع 
روابط  بقای  تضمین  در  را  واکنش ها  این  نقش  
بهتر  بیان  به  و  تاریخی  دورۀ  این  معمارِی  د 

ّ
مول

تصویر ۱. سقوط ایکاروس: قاب صحنه همواره در مورد چند و چون وقایع دروغ می گوید. 
حقیقت به حاشیه رانده می شود تا صحنه پابرجا بماند )اثر پیتر بروگل(.
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تاریخی،کم و بیش  دورۀ  این  کنش گر  نیروهای 
مشخص کرد. در واقع نقشه نگاری از آن رو که وجود 
میدانی از نیروها را به رسمیت می شناسد و میدان 
 شامل شناخِت 

ً
را واجد کارکرد هایی می داند، مسلما

بود.  خواهد  هم  نیروها  این  پیامد/کارکرد های 
پیش تر بگویم که این جریان شناسی به معنای تقلیل 
تفاوت ها و نظرات گوناگون نیست؛ بلکه به معنای 
و سویشان  اساس سمت  بر  نیروها  مشخص کردن 
یکی  در  کامل  طور  به   هیچ کس  معنا  این  به  است. 
از این جریان ها قرار نمی گیرد و همگان به نوعی پا 
در تمامی این جریان ها دارند۱. در این جریان شناسی 
فرایند  در  متعددی  نمونه های  بی تردید  مختصر، 
تقلیل،  از دایرۀ تحلیل بیرون گذاشته  شده اند و این، 
هدف  پیامد  بلکه  آن ها  نادیده گرفتن  محصول  نه 
صداهایی  کدامند،  اصلی  جریان های  است:  من 
که نمونه های خالقانه  و آگاهی بخش را زیر بسامد 

صدایشان ناشنیدنی و نامرئی می کنند؟

یان شناسی کارکردی 	  فضای واکنش ها:  جر
بر 	   

ً
عمدتا جریان  این  روان شناسان:  پژوهش های 

با فضا  رابطۀ حّسانی ساکنان  و  روان شناسی محیط 
متکی است و معماری ایران نیز ذیل نگاه  اینان، حول 
تأثیرات بالواسطۀ فضا بر »ترجیحات«، »احساسات« 

و روحیۀ ساکنان صورت بندی می شود. 
این خط پژوهشی دو پیش فرض دارد: 

او دارای  انسان خودآگاه و احساسات آشکار  الف. 
حقیقتی فی نفسه  است.

تأثیرگذاری  به  محدود  معماری  عاملیت  ب. 
مستقیم آن در لحظۀ مواجهۀ انسان با مادیت موجوِد 

معماری است۲. 

تنها  آن،  حّسانی  تأثیرات  به  معماری  فروکاست 
نامرئی کردن  و  »اثر«  یک  به  معماری  تقلیل  با 
نقش  آن  تولید  در  که  است  ممکن  نیروهایی 
فرایند  محیط،  روان شناسی  معنا  یک  به  داشته اند. 
از  تمامی  به  را  فضا  مولد  نیروهای  و  فضا  تولید 
را  معماری  و  بیرون می گذارد  مرئی  امور  محدودۀ 
به مثلت طراح، کاربر و فضا فرومی کاهد. معماری 

کیف  و  کم  که  یم دهد  رخ  آنجا  خطا 

موجود  وضع  به  ما  داورانه  واکنش های 

جای تحلیل را یم گیرد و دیدِن چیزی ورای 

آنچه نیروهای اثرگذاِر وضعیت یم خواهند 

تحلیل گران  واقع  در  یم کند.  انممکن  را 

موجود  وضع  تولیِد  ماشیِن  آنکه  جای  به 

اقتصاِد  در  گرفتارشدن  اب  بشناسند  را 

همین  عاطیفِ  محصوِل  به  خود  واکنیش، 

وضع تبدیل یم شوند.

کشاکش  عرصۀ  نه  و  تولیدی  فرایند  یک  نه  دیگر 
گروه های مختلف ذی نفع، بلکه یک »فضای ناب« 
است. این درجه از انتزاع فضا، تصاویر ویژه ای را در 
پساانقالب  معماری  به  ما  تاریخی  چشم انداز  قاب 

می افزاید:

مطالعۀ  یعنی  پساانقالب،  معمارِی  مطالعۀ  الف. 
تأثیرات بالواسطۀ فضاهای معماری بر »شهروندان« 

و کاربران.

مالزم  همواره  پساانقالب،  معماری  مطالعۀ  ب. 
درمانِی  پیشنهاد  آن،  پی  در  و  آسیب شناسی  نوعی 
پزشکینه/مهندسانه هم خواهد بود: برای »بهتر«شدن 
»متخصصان«  مداخلۀ  کاربر/فضا،  رابطۀ  اصالح  یا 

فضا یعنی معماران، الزامی است.

بر 	  جریان  این  پژوهش های  گونه شناسان: 
 )morphologic( دگرگونی های ریخت شناختی معماری
متمرکز است و در مجموع -علی رغم کمیت اندک 
تولیداتشان در نسبت با دیگر جریان ها- توانسته اند 
مبنایی ریخت شناختی/معمارانه را برای پرداختن به 

موضوع فراهم کنند.

این جریان برخالف جریان قبل، ناگزیر از پرداختن 
شکل  گرچه  است.  فضاها  تاریخی  تحوالت  به 
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انتقادی  چندان  تاریخ  با  گونه شناسان  مواجهۀ 
نیست، اما الاقل از حیث پرداختن به شکل اتفاقاتی 
اینان  ناگزیر  پرهیز  نیز  که بر صحنه رخ می دهد و 
مواجهه ای  برای  بنیانی  می تواند  آنی،  داورِی  از 
تاریخی با نمایش خانه باشد:  عناصر صحنۀ نمایش 

چه تغییراتی کرده اند و بر کدام قسم اند؟

قاب  بر  را  تازه  تصویری  دیگر،  سویی  در  اما 
چشم اندازی تاریخی ما می افزاید: 

معماری، مجموعه ای است از تغییرات ریخت شناختی 
متخصصان  توسط  تنها  هم  باز  که   )morphologic(
فضا قابل ردیابی است. این تخصصی شدن، با ورود 
پررنگ تر  فضا،  کّمی  تحلیل  قدرتمند  نرم افزار های 
شده و اندک اندک به سمت نوعی اثبات گرایی پیش 

می رود.

به 	  نیز  روان شناسان  گرچه  آسیب شناسان: 
سرازیرند،  وضعیت  آسیب شناختی کردن  سمت 
در  جریان  قوی ترین  به عنوان  آسیب شناسان  اما 
مسیر  این  انتهای  در  واکنشی،  نیروهای  میداِن 
ایستاده اند. معماری پساانقالبی ایران در نگاه اینان 
فهم  حول  نظرورزی  که  آسیبی  است؛  آسیب  یک 
چرایی بروز این آسیب و یا راه های برون رفت از آن،  
پساانقالبی  معماری  است.  متون  این  تولید  بنیان 
در وضعیتی بحرانی قرار دارد: آشفته است، زشت 
روحیاتشان  و  مردم  با  نیست،  معمارانه  است، 
این  این دست.  از  داوری هایی  و  نیست،  هماهنگ 
معمارِی  نوعی  پیش فرض گرفتن  با  همواره  امر 
غرب  در  چه  و  ایران  گذشتۀ  در  چه  مطلوب، 
یعنی  این  و  است  همراه  مطلوب(  آیندۀ  )به عنوان 
یکپارچه و نامرئی کردن تمامی تنوع ها و تفاوت ها 
تاریخِی  قرائت وضعیت  نیز  و  »آسیب«  ذیل چتر 

د این تکثر به بحرانی به درازای چهل سال.
ّ
مول

نه  را  معماری  روان شناسان،  خالف  بر  جریان  این 
می داند  تاریخی  تحوالتی  »محصول«  که  عامل، 
 معنای فضای 

ً
با قیدی ویژه: معماری، نه صرفا اما 

ابژۀ  معماران،  کاروباِر  حکم  در  که  انسان ساخت، 
این نگاه، معماران و شهرسازان، به  تاریخ است. در 
کشیده  تصویر  به  تاریخ  فرودسِت  نیروهای  هیئت 

آثار  در  -یعنی  معدود  مواردی  جز  که   می شوند 
نیافته اند.  اندام  شاخص معماران- فرصت عرض 
و شهرسازاِن  معماران  کردار  دل فریب،  تصویر  این 
آنان  از  تاریخ  عاملیت  سلب  با  را  پساانقالبی 
طلب  را  شرایطی  و  می بخشد  ویژه  مشروعیتی 
می کند که در آن »متخصصان« دوباره جایگاه واقعی 
نامرئی کردن  یعنی  این  و  آورند  دست  به  را  خود 
نشانه های حضور دائم نیروی متخصصان در صحنۀ 

پر تنش تولید فضای پس از انقالب.

جمع بندی فضای واکنشی نمایش خانه: معماری 	 
پساانقالبی به عنوان فرصتی برای آینده.

تا اینجای کار دانستیم که این سه جریان عمده در 
کنار هم تصویر دیاگراماتیک واحدی را می سازند:

الف. وضع موجود را به نوعی آسیِب تاریخی فرو 
در  مهندسانه/کارشناسانه  مداخلۀ  با  که  می کاهند 

سطوح مختلف قابل رفع است.

فضای  موجودِ   وضع  در  معماران  نقش  ب. 
نوعی  به  و  می کنند  نامرئی  را  ایران  انسان ساخِت 
معماری و معماران را قربانی وقایع تاریخی در نظر 

می آورند.

ج. معماری را به رابطۀ میان طراح/کاربر/فضا تقلیل 
می دهند.

را در  این هر سه در کنار هم، وعده ای آخرالزمانی 
قاب  در  لحظه به لحظه  مشخص،  طرحی  قالب 
تاریخِی ما آشکار می کنند: معماران هنوز دست به 
کار نشده اند و آن روز که فرصتش را بیابند، فضا و 

جهانی دیگرگون را خلق خواهند کرد.

به نظر می رسد نمایش خانه، از معمارِی پساانقالب 
ایران چیزی را به تماشاچیان می دهد که می خواهند: 
آن،  در  که  آخر الزمانی  امید بخش  فضای  نوعی 
تاریخ،  سرکوب شدۀ  نیروهای  هیئت  در  معماران 
سرآخر فرصت شکوفایی و ساختن جهانی بهتر را 
ُپر های وهوی  منتقدان  که عمدۀ  می یابند. وعده ای 
 
ً
وضع موجوِد معماری هم به آن دل خوشند و دائما

آن را خواسته/ناخواسته فریاد می کنند.
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این چشم انداِز واحد و غالب، منجر به ناتوانی آشکار 
وضع  تبیین  و  توضیح  در  معماری  پژوهش های 
موجود شده و نیز با قرارگیری در اقتصاد نمایش خانه، 
صدالبته  و  نیروها  میدان  نامرئی ماندن  موجب 
گروه هایی شده است که معماری پساانقالب ایران و 

ای بسا پیش از آن را ساخته و می سازند۳. 

حتی  و  پژوهش ها  عمدۀ  گویی  که  گفتم  آغاز  در 
نظرات دربارۀ معماری پساانقالب ایران، به نتایجی 
سخت مشابه می رسند و نمی توانند تصویر تازه ای از 
این موضوع بیافرینند و در مسیر طی شده، نشان دادم 
که چشم انداِز کم و بیش واحد این همه چیست. گمان 
می کنم مرئی کردن نقاط کور، در گرو قرارگیری در 
موقعیتی است که هر سه وجه تصویر دیاگراماتیک 

پیش گفته را مسئله دار کند. 

می توان در میانۀ نمایش برخاست و موضع را عوض 
کرد. چیزی جز فریبندگی تصاویر، ما را به صندلی ها 

میخکوب نکرده است۴. 

۶

پی نوشت

۱. کم نیستند پژوهش هایی که از این منطق بیرون جسته اند. برای نمونه: ن.ک آثار بابک افشار، پامال کریمی و 
حامد خسروی.

هدفم در این یادداشت، مرئی کردن فضای غالب است و از این رو به این موارد درخشان نخواهم پرداخت.

۲. هر دوی این پیش فرض ها را می توان ذیل عنوان انسان محوری جمع کرد.

۳. مرادم آن نیست که نیروها از آغاز بوده اند و تا ابد هم خواهند بود؛ بلکه منظورم نامرئی شدن میدان این 
نیروها است؛ میدانی که خود گسست ها و تداوم هایی دارد و بسیار پویا است.

۴. همان طور که گفتم معدود پژوهش هایی هم هستند که این موضع را ترک کرده اند و اندک اندک چشم انداز 
تازه ای را پیش چشم ما هویدا می کنند. در فرصتی دیگر، به اینان هم خواهم پرداخت.

واقعیت  وارهول؛  خودنگارۀ   :۲ تصویر 
-آنچه بر صحنه می بینیم- چیزی نیست 
حال  عین  در  و  متکثر   صورت های  جز 
در  خویش  تماشای  میل،  یک  واحد 

صحنه. نمایش هرگز حقیقی نیست.
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احمد افالکیان
	 ahmad.aflakian@ut.ac.ir

    واقعیت این است که هر چه به کانون های رویداد ]انقالب[ از حیث زمانی و مکانی نزدیک 
شویم، فعلیت گفتمان و معنای آن برای ما متفاوت است. چراکه هر چه بیشتر به سمت رویداد برگردیم 
از معنا دورتر شده ایم و برعکس، اوج تکثر جهان معنایی در متنی است که ارتباطش با رویداد قطع شده  
است. پس پرسش این است که تا چه حد ارتباط متن با رویداد گفتماِن ]انقالب یا حاضر[ هنوز موجود 
است؟ به عبارت دیگر، در عرصۀ افق تاریخی، معناداری به نفع یافتن داللت ها و ارجاعات اصیل و 
قطعی و موثق متن است. در حالی که در عرصۀ حال، معناداری پروسۀ واژگون سازی آن داللت ها و 

ارجاعات و ساختن جهانی واژگون در متن تاریخی است.

)۱
۳۴

ل، ۰
رافی

راس
صو

(

معنا و   ۱ گفتمان باب  در  اول/     بخش 

گفتمان   .۱
در  زبانی  کنش  یک  اقامۀ  از  که  نیست  تردیدی 
تا  گفتمان۲  یک  صورت  به  شکلش  بنیادین ترین 
تفسیرهایی۳ که از آن می شود، پیشاپیش ساختار از 
پیش موجوِد کالن تاریخی-گفتمانی با محتوایی 
خاص ما را بر اساس کانتکستی۴ که در آن هستیم در 
منظری خاص می گذارد که در مقایسه با ابعاد تاریخ 
محدودتر است و در عین حال وسعت یافته  است در 
مقایسه با نظرگاه تنگ و کوتاه مدتی که فقط جلوی 
تثبیت شدۀ  ساختارهای  چراکه  می بیند؛  را  پایش 
گفتمانی، در برابر نظرگاه های منفرد و خرد، وسعت 
و تکثر و روابط بیشتری را در قالب مجموعه ای از 

یگانه سازی ها پیش چشم می آورند.
پس این ساختارها را باید در پِس صحنۀ حال، امروزه 
معرفتی۶  نظرگاه های  هرمنوتیکِی۵[  ]بنیان  به مثابۀ 

بزرگتری  فضای  به  را  ما  خود،  طریق  از  که  دریابیم 
می رسانند. بر همین پایه یکی از میزان های اصلی در 
است.  آن  میزان عمومیت  ]یا ساختاری[،  هر گفتمان 
زبانی  کنش  یک  در  عمومی  سویۀ  به عبارت دیگر، 
در  رویدادی  چون  و  می یابد  را  گفتمان  یک  صورت 
محدوده ای از صحنۀ معاصِر ما در قالب جمالت رخ 
همواره  و  دارد  گوینده ای  همواره  گفتمان  می دهد. 
 
ً
مخاطبی، در نتیجه بنیان تشکیل مکالمه است و حتما

دربارۀ چیزی است و به آن یا جهانی ارجاع۷ می دهد.
ویژگی  چهار  دارای  گفتمان  که  گفت  می توان  پس 

است:
- هر گفتمانی به صورت متناهی زمان مند و در حال 

تحقق می یابد و یک رویداد۸ است؛ 
یا چند  از یک  - هر گفتمانی به صورت مجموعه ای 

گوینده۹ صورت بندی می شود؛ 
 دربارۀ چیزی است و به جهانی 

ً
- هر گفتمانی حتما

ارجاع می دهد؛ 

یخ به مثابه متن خواندن معماری در منظری واژگون از تار
ویداد انقالب و دیالکتیک گفتمان و معنا در معماری  ر
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فاصله  یک  شکل،  بنیادین ترین  در  گفت  انقالب  معماری  آن  به  یم توان  آنچه 

طریق  از  متین  و  یم رسد  منت  به  تفسیری  طریق  از  گفمتاین  آن،  در  که  فاصله ای  است: 

و  خاص  قرائیت  برای  خاص  امکاین  منت،  به  گفمتان  از  یم انجامد.  گفمتان  به  تفسیری 

در  کاری  گفمتان،  به  منت  سوی  از  برعکس  یم شود.  گشوده  خایص  متعاقب  عمِل  و  تفسیر 

یم شود. ساخته  معماری  در  اثری  و  یم شود  تولید  چیزی  و  یم شود  انجام  اتریخ 

- هر گفتمانی رابطه ای دو سویه بین گوینده و شنونده 
است و در نتیجه یک مکالمه است. 

چهار  این  که  است  این  نوشتار  این  اول  فرض 
ویژگی تمام محتوایی را که می توان در واژه ای چون 
نتیجه  در  می کند.  صورت بندی  یافت،  انقالب 
پیشاپیش باید بپذیریم که صحبت از انقالب در هر 
و  است  گفتمانی  ساختاری  از  صحبت  چارچوبی، 
اگر پای روش شناسی نقادانه در میان باشد، کندوکاو 
منظر  در  پیشاپیش  که  است  گفتمانی  در ساختاری 

پارادایم های معرفتی۱۰ پیش می رود. 
ساختاری  به مثابۀ  پارادایم ها  نقش  این  به  توجه 
بنیادین تر برای بازخوانی رویداد یک کنش ]زبانی[ 
نقش  با  می تواند  انقالب-  گفتماِن  مورد  این  -در 
پیشامعرفتی  فرهنگ های  در  والیت  حتی  و  سنت 
نظر  از  می توانیم  را  والیت  و  سنت  شود.  مقایسه 
داشتن مقوالتی خاص و ساختار هرمنوتیکِی ویژۀ 
خود شبیه به معرفت بدانیم. با این تفاوت اساسی که 
معرفت بر نقد استوار است و پارادایم و روش شناسی 
دارد، اما سنت و والیت سیره و فقه و اصول دارد و بر 

تقلید استوار است. 
گفتمانی  ساختاِر  سازندۀ  بنیادین  َاشکال  این  پس 
هستیم  آن  در  پیشاپیش  که  دانست  افقی  باید  را 

بعدی،  وهلۀ  در  می رویم.  پیش  به  ابعادش  در  و 
آغازین ترین محِل شکل یابی این ساختارها در زبان و 
به صورت گفتمان است، جایی که عمِل گفتن انجام 
می شود و چیزی گفته می شود. تمام رویدادهایی که 
در محدوده ای زمانی و مکانی در قالب کلی تاریخ 
رخ داده اند، به همین صورت به ما می رسد. از زبان 
کسی که یا به صورت حاضر یا از طریق نوشتار، ما را 
در جایگاه مخاطب خود می گذارد. همین را در مورد 
انقالب در نظر بگیریم، هر گونه مدخل معنایی به 
واژه، ارجاعی به رویدادی یا گفته ای یا نوشته ای یا 
شخصی دارد که برای ما معنادار است. از این جا به 
بعد روند جای گیری آن در تاریخ آغاز می شود که 
مدام گذشته تر می شود تا اینکه فقط آثار و شواهدی 

از آن باقی بماند یا نامی یا هیچ چیز.

معنا  .۲
پس از رویداد، در هر فاصله ای که باشیم، در افق 
در  است.  تاریخی  قدر  همان  که  هستیم  معنایی 
تا وصف  رویداد  بین  تاریخ  متکثر شواهد  طیف 
آن در قالب متن، هر گونه رجوعی از سوی ما به 
یادشده،  رویدادهای  و  واژگان  شواهد،  و  آثار  آن 
بسته  که  معنایی  می دهد.  رخ  معنایی  طیفی  در 
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در  رویداد  آن  اینکه  و  است  رویداد  با  ما  فاصلۀ  به 
منظر  در  و  رسیده  است  ما  به  بامعنایی  َاشکال  چه 
ما قابل خواندن شده  است. منظری که خود دارای 
زبان  )مثل  است  پیشینی  و  تثبیت شده  ساختاری 
به  طور حاضر  و ساختار آن(. پس برای کسانی که 
رویداد یا گفتمان را درنمی یابند، معنا تنها از منظر 
فرمی هرمنوتیکی-زبان شناختی۱۱ )خط، معماری، 
بافتار  همواره  و  دهد؛  روی  می تواند  آرشیو۱۲( 
با  که  باشد  موجود  می تواند  معناهایی  از  متکثری 

ابعاد تاریخی ارتباط می یابد. 
فرض دوم این نوشتار این است که آن تاریخی که در 
تاریخی  باشد،  داشته   خوانده شدن  ظرفیت  شکلی 
و  تفسیر  و  تحلیل  هر  مدنظر  می تواند  که  است 
گفتمانی در محدودۀ عمومی معرفت و هرمنوتیک 
قابلیت  چراکه  بگیرد؛  قرار  معماری  مورد  در 
را  تاریخی  ابژۀ  که  است  آن  معنای  به  خوانده شدن 
و  بازخوانی  متن،  عینیت  مدل  اساس  بر  می توان 

تفسیر کرد.
تاریخ  از  جایی  در  رویدادی  فاصلۀ  به عبارت دیگر، 
فاصلۀ  ما،  توسط  آن  مفسرانۀ  بازخوانی  با  گذشته 
]باقی مانده  متِن  معنای  با  است  گفتمان  رویداد 
ویژگی های  اگر  گفت  می توان  نتیجه  در  آن.  از[ 
چهارگانۀ گفتمان، آن را شالوده ای برای واژۀ انقالب 
به مثابۀ  متن  در  متناظری  ویژگی های  می سازد، 
شالودۀ »معناداری۱۳ )معنا داشتن(« موجود است که 

آن را شالودۀ واژۀ معماری می کند:
- ثبت شدن و باقی ماندن معنا به شکلی؛

)گوینده،  سوژه  ذهنی  محتوای  از  آن  جداشدن   -
نویسنده، سازنده، ...( و تکثر خوانش ها۱۴؛

- آزادشدن ارجاع از مصداق واقعی به طوری که در 
متن به گستره ای از مصادیق می تواند ارجاع دهد؛

بخواند،  می تواند  که  کسی  هر  جهان شمولی۱۵؛   -
می تواند مخاطب باشد.

با  می توان  را  تاریخی  وجوه  به عبارت دیگر، 
و  بازشناخت  متن۱۶  هرمنوتیکی  عینیت  معیار 
برعکس؛  و  گشود  را  آن  معناهای  تفسیری،  در 
ابژۀ  به  آن  تبدیل  و  گفتمان  بنیادین  ساختار 
رویدادها  از  معنا  با  تفسیر  متن،  با مدل  معناداری 
که  است  حلقه ای  این  می کند.  ممکن  را  آثار  و 

با  انقالب،  و  معماری  دوگانۀ  در  را  آن  می توان 
رجوع به ساختار هرمنوتیکی آن ها خواند.

بر این اساس می توان گفت معماری امری است که 
 در عمل خوانش۱۷ ما در جایگاه عینیتی با 

ً
ضرورتا

فعلیتی  انقالب،  و  می نشیند  متن  معنایی  ساختار 
است از جریان گفتمانی که شرایط را به نحوی رقم 
تاریخی  موجودیتی  از  خاص  خوانشی  تا  می زند 
برعکس؛  یا  بپیوندد  حال  در  خاص  گفتمانی  به 
برای  خاص  شرایطی  حال  در  خاص  گفتمانی 
جهتی  از  نتیجه  در  ]و  تاریخ  از  جدیدی  خوانش 

معماری[ ارائه دهد.
در بخش آینده ملموس تر خواهیم گفت که چگونه 
بین  رفت و برگشتی  دوگانه های  از  دیگری  مجموعۀ 
عناصر انتقادی و سنتی و تضادهای درونی انقالب 
ساختاری  ویژگی های  معلول  ابعادی  در  می توانند 

پیشینی چون گفتمان و متن باشند.

معماری و  انقالب  باب  در  دوم/  بخش 
گفتمان  هر  در  را  انتقادی۱۸  سویۀ  وجود  اگر   .۱
از جایی  نیز  را  معماری  و  بدانیم  انقالبی ضروری 
چون امری تاریخی دریابیم و این هر دو را پیشاپیش 
در فضایی اجتماعی-تاریخی )مثل جامعۀ شهری، 
آن  در  گفتمان ها  که  بگیریم  نظر  در  زبانی(  گسترۀ 
در  را  ]انقالبی[  گفتماِن  می توانیم  می شوند،  بیان 
برابر تاریخ ]معماری[ در رابطه ای به شکل زیر قرار 

 دهیم:
از رویدادها داللت دارد که  انقالب بر مجموعه ای 

۹

معناداری  اتریخی،  افق  عرصه  در 

ارجاعات  و  داللت ها  یافنت  نفع  به 

است.  منت  موثق  و  قطعی  و  اصیل 

معناداری  حال،  عرصه  در  که  حایل  در 

و  داللت ها  آن  واژگون سازی  پروسه 

در  واژگون  جهاین  ساخنت  و  ارجاعات 

است. اتریخی  منت 
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متناظر با فضاهای گفتمانی بوده و محمل بسیاری 
پای  تا  دموکراتیک  فضاهای  از  دیگر  رویدادهای 
گیوتین است. در انقالب گرایشی بنیادین نیز برای 
وجود  عمومی  فضای  یا  عمومی  منظر  تصاحب 
بدون  نمی تواند  انقالبی  هیچ  به عبارت دیگر  دارد. 
یا  ابعادی چشم گیر شود و عمومیت بیابد  آنکه در 
مخاطب سازی کند، معنای کامل داشته باشد. نقد و 
اخالق، روشنگری و علم که هر کدام بر پایۀ ساختار 
گفتمانی اند و سازندۀ پارادایم های نقادانه، می توانند 
انقالبی بودنش،  واسطۀ  به  که  فضا  این  بر  تسلطی 
باشند.  داشته  یافته  است،  باالیی  مقیاس عمومیت 

همین طور ایدئولوژی شریعت و سرمایه داری. 
در هر حال بر مبنای بخش اول این نوشتار، می توانیم 
از  بستری  در  پیشاپیش  انقالب  خود  که  بگوییم 
ساختاری تاریخی-زبانی است که در آن روابط بین 
گفتمان ها و شرایط زمانی و مکانی به شکل خاصی 

در جریان است. به عبارت دیگر ساختار هرمنوتیکی 
از  یکی  انقالب،  کانون  در  ما  موقعیت  تاریخی  و 
برسازندگان افقی است که عمل کنش گرانۀ انتقادی 
یا بنیادگرانۀ ما می تواند برای خود بیابد. یک کانون 
انقالبی محل تقابل سویه هایی چون نقادی و سنت 
است؛  احکام  و  ارجاعات  مالکیت  تصاحب  برای 
شده اند.  معلق  فعاًل  مرزها  از  برخی  اینجا  چراکه 
اجتناب ناپذیری موضوع تصاحب  به  طور  درنتیجه 
است و از همین جا هر انقالب، تاریخی درون تاریخ 
رخ  انقالبی  الغای  در  که  فضایی  می کند.  تأسیس 

می دهد، تاریخ ساز است۱۹. 
سوژه ها  حضور  و  فعلیت  انقالبی،  کانون های  در 
در مکالمات سازندۀ گفتمان، آن را در نقطۀ مقابل 
شخص محورشدن  محل  خواننده،  و  متن محوری 
گفتمان و گوینده می کند. همچنین کانون انقالبی 
یا  شخص  و  مردم  بین  استحاله ای  که  است  جایی 

۱۰

تصویر ۱. فضایی که در الغاِی انقالبی رخ می دهد، تاریخ ساز است.

Jean Gaumy IRAN. Tehran. Prison of Evin. 1986. Iraqi war prisoners forming a choral.
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و  می دهد  رخ  صورتی  به  خاصی  معماری  فضای 
انقالب خود را در نمودهای شخصی تر و یادمانی تر 
عینی سازی می کند؛ چراکه صحنۀ پویای رویدادگونۀ 
انقالب که محل وقوع گفتمان و مکالمه است، به 
مرور به تصاحب خواهد رسید و پیکرۀ تاریخی چون 

متنی گشوده، محل معنایابی قرار خواهد گرفت. 
محل  همواره  انقالبی  کانون  دلیل،  همین  به 
و  هنری  معرفتی،  انتقادی،  پارادایم های  تقابل 
معنا  از  طیفی  فضایی،  چنین  در  که  است  سنتی 
تفسیر  در  تأثرات  تاریخ  و  انقالبی  گفتمان  در  را 
سخت ترین  با  می تواند  و  می سازند  معمارانه۲۰ 
و  حک  شود  تاریخی]معماری[  پیکرۀ  بر  نشانه ها 
خصلت  نفع  به  را  گفتمان  مکالمه گرانۀ  خصلت 
می توان  آنجا  از  کند.  تخریب  آن  ایدئولوژیک 
و  درونی  روابط  آن،  در  که  متصور شد  را  آینده ای 
بیرونی پیکرۀ تاریخی]معماری[ چنان بیگانه سازی 
شده  باشد که ارزش به دست دالل بیفتد، اخالق 
قربانی بازار شود و زیبایی شناسی به رسانۀ۲۱ اغنای 

مشتری تبدیل شود.
می تواند  می خوانیم  که  متنی  به مثابۀ  معماری   .۲
ابعادی  در  حداقل  که  باشد  تفاسیری  برای  مدلی 
صورت  این  در  چراکه  دارند؛  تاریخی  رویکردی 
معماری بر معنای رویداد گفتمان)در افق معماری( 
خود،  کلیت  در  آن  تاریخی  دامنۀ  و  دارد  داللت 
بود  خواهد  تئوریک  و  معناشناختی  گستره ای 
رخداد  محل  که  انقالب  برابر  در  می تواند  که 
ارجاع گفتمان ها  است، محل  گفتمان هایی خاص 
قرار گیرد. پس همان طور که انقالب برای تصاحب 
دارد،  گرایش  معماری  تصاحب فضای  به  گفتمان 
عینیِت[  ]مدل  با  انطباقش  حکم  به  نیز  معماری 
متن، امکان آن را بالقوه در خود دارد. به عبارت دیگر 

معماری نیز چون متن می تواند:
- در شکلی معنادار باقی بماند وثبت شود؛

- از محتوای ذهنی سازندگاِن خود جدا شود؛
- محل ارجاعات متکثری باشد؛

- جهان شمول و محل مکالمۀ خواننده و خالق اثر باشد.
ایدئولوژیک،  تصاحب  می آید  نظر  به  امروز 
سرمایه دارانه، حکومتی و رسانه ای، بخش بزرگی از 
از  انحاء  از  به نحوی  را  فضای عمومی و گفتمانی 

آن خود کرده  است و می کند. از این بابت، هر چه به 
کانون های رویداد انقالب از حیث زمانی و مکانی 
نزدیک شویم، فعلیت گفتمان از جهتی دیگر جالب 
توجه خواهد بود و معنای آن برای ما متفاوت؛ چراکه 
بیشتر  چه  هر  متن،  و  گفتمان  دیالکتیک  اساس  بر 
و  شده ایم  دورتر  معنا  از  برگردیم  رویداد  سمت  به 
برعکس، اوج تکثر جهان معنایی در متنی است که 
ارتباطش با رویداد قطع شده  است. پس پرسشی در 

این باره همواره جای پرسیدن دارد: 
گفتمان  رویداد  با  معماری  متن  ارتباط  حد  چه  تا 

]انقالب یا حاضر[ هنوز موجود است؟
ظرفیت متن معماری در پروراندن تفاسیر و پارادایم ها 
در فاصله با رویداد، آن را مضمون فرایندی تولیدی یا 
کار می سازد و در تشابهی هم با هنر۲۲و هم با ادبیات۲۳، 
معماری نیز در اصل در تملک هیچ کس نیست جز 
آنکه بر آن کار می کند۲۴. از سوی دیگر، انقالب در 
به نحوی  اوج خود، محل تصاحب گفتمان هاست 
که موضوعیت داشته  باشد۲۵. پس دیالکتیک گفتمان 
بیابد.  و معنا می تواند متناظری چون کار و سرمایه 
ازآِن خودسازی  رابطۀ  به عبارت دیگر، می تواند محل 
از طریق  را در فضای عمومی  ارجاع خود  باشد که 
کار  با  مرتبط  نمودهای  عینی ترین  به  گفتمان 
به مثابۀ  معماری  فضای  و  تولیدی(  معماری)کار 

ابژه های تصاحب پیوند دهد. 
از این حیث، می توان وضعیت انقالبی را به شکلی 
مولد و بر اساس ساختار گفتمانی در نظر گرفت که 
معماری را نیز چون بسیاری از امور دیگر، می تواند 
به صحنۀ دیالکتیک هایی چون »تاریخ-ضدتاریخ«، 
، » ر ختا سا ضد - ر ختا سا « ، » ر معما ضد - ر معما « 
»عام-خاص« و »کار-سرمایه« تبدیل کند و از این 
و  گزاره ها  ارجاعات،  تصاحب  برای  را  راه  طریق 
مصادیق از طریق گفتمان باز می کند و تفاسیری نو 
را  برخی  و  می دهد  ترویج  می آموزاند،  و  می سازد 

تقبیح می کند.

معماری  واژگون؛  منظری  سوم/  بخش 
متن  به مثابه 

۱. تا اینجا گفته  شد که اگر انقالب و معماری را به 
اساس  بر  بگیریم،  متن  و  گفتمان  به مثابۀ  ترتیب 

۱۱
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۱۲

تصویر ۲. تا چه حد ارتباط متن معماری با رویداد گفتمان ]انقالب یا حاضر[ هنوز موجود است؟

Paolo Pellegrin. IRAN. TEHRAN. Tehran’s skyline. Oct 2006

خصلت های بنیادین آن ها می توان دیالکتیک هایی را 
شناسایی و تحلیل کرد که همگی ریشه در دیالکتیک 
بنیادین بین رویداد ]گفتمان[ و معنا ]متن[ دارند. در 
نتیجه بر پایۀ خصلت های پایۀ گفتمان و متن، فرض 

سوم این نوشتار را به این صورت ارائه می دهیم: 
و  انقالب  واژۀ  دو  بین  معنایِی  افق  در  تفسیری  هر 
معماری منطبق بر ساختاِر هرمنوتیکی بین رویداد و 

متن است.
رابطۀ  در  سویه ای  بیانگر  اینجا  در  هرمنوتیک 
که  است  متن  و  گفتمان  بین  دوطرفه  معناسازی 
]و  تاریخی   

ً
ضرورتا و  بازمی گردد  تفسیر  مسئلۀ  به 

زبان شناختی[ است. اگر به ابتدای نوشتار برگردیم، 
از این نکته شروع کردیم که از اقامۀ یک کنش زبانی 
تا  به صورت یک گفتمان  بنیادین ترین شکلش  در 
تفسیرهایی که از آن و از طریق آن می شود، پیشاپیش 
ساختار ]از پیش موجوِد کالِن تاریخِی[ گفتمانی با 

آن  در  که  کانتکستی  اساس  بر  را  ما  ویژه  محتوایی 
هستیم، در منظری ویژه می گذارد و اصاًل بر همین 

پایه است که ما وارد فضای گفتمان می شویم.
از طرف دیگر، گفتیم که خصلت کانون انقالبی این 
است که مرزها و ساختارهایی را در پروسه ای انقالبی 
ملغی می کند و از این راه به تفسیرهایی نو)انقالبی( 
از متِن پیکره های تاریخی ]چون معماری[ می انجامد. 
اما پیش از این در سطحی بنیادین تر، پروسۀ انقالبی 
توانسته است صحنۀ عمومی را در فاصلۀ بین گفتمان 
اشخاص،  آثار،  با  رابطه  در  و  کند  تصاحب  متن  و 
ارجاعات و مخاطب، طیفی معنایی از طریق گفتمان 
خود بسازد. به عبارت دیگر، اینکه چه ارتباط هایی بین 
متن و گفتمان معنا دارند و این ارتباطات چگونه شکل 
می گیرند، مضمون اصلی تصاحب گفتمان انقالبی 
است )تصاحب نهادی، حقوقی، رسانه ای، اجرایی(. 

پس فرض چهارم چنین خواهد بود:
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۱۳

موضع انقالبی در عمل تصاحب در پی چیزی نیست 
جز مالکیت گفتمانی معنا ]و کار[ و در این راه ممکن 
است حاضر باشد تاریخ را به هر نحوی متن عمل خود 

کند. 
حلقۀ بین رویداد و متن و رابطۀ تصاحب فضای بین 
پیکره های  با  رابطه  در  می توان  خوبی  به  را  دو  این 

تاریخی چون معماری یافت:
تصاحب  به  انقالبی  موضعی  که  حالتی  هر  در 
فضای گفتمانی اقدام کند، پیکرۀ تاریخی معماری 
نیز، یک سِر معنایی است که چنین اقدام انقالبی ای 
مسئله  که  بگیریم  نظر  در  اگر  پس  می سازد.  را 
فرض  اساس  بر  است،  گفتمانی  فضای  تصاحب 
سوم می توان گفت که روند تصاحب در اصل روند 
به متنی است  تاریخی و عمومی  پیکره های  تبدیل 
که گفتمان، تصاحب گرانه آن را برای خوانش معانی 
 
ً
مدنظر خود به کار می گیرد. این رابطه را می توان عموما

در جریان هر انقالبی به صورت های مختلف دید. از 
تصاحب »نام« تا داللت ها و قوانین و َاَبرپارادایم ها. به 
 از فاصله ای که 

ً
این ترتیب گفتمان ]انقالبی[ ضرورتا

متِن تاریخی یا پیکره های تاریخی با گفتمان سازندۀ 
خود دارند، برای معناداری گفتمان خود بهره می برد. 
حال  عمل گرانۀ  خصلت  اثر  در  که  ترتیب  این  به 

حاضر گفتمان:
- صحنۀ ساکن متن یا پیکرۀ تاریخی به صحنۀ عمل و 

رویداد تبدیل می شود؛
- فرد انقالبی یا گویندۀ گفتمان حاضر، مالکیت متن 

تاریخ را از سوژه های تاریخی می گیرد؛
- ارجاعات تاریخی و معنایی در اثر فعلیت خوانش ها 

الغا شده، طیف جدیدی از معنا گشوده می شود؛
- مکالمه ای رو به سوی طیف جدیدی از مخاطبان 

معاصر می گشاید.
۲. تصاحبی که مدام در این نوشتار از آن سخن به 

 از فاصله ای که متن تاریخی یا پیکره های تاریخی با گفتمان 
ً
تصویر ۳. گفتمان ]انقالبی[ ضرورتا

سازندۀ خود دارد، برای معناداری گفتمان خود بهره می برد.

A. Abbas. IRAN. Tehran. Mount Elborz, covered with snow, dominates the capital.
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۱۴

میان می آید، در اصل چنین ساختاری دارد و در مسیر 
تبدیل شدن گفتمان به متن و استحالۀ فرد انقالبی و 
گویندۀ گفتمان به خوانندۀ متن در فاصلۀ تاریخی و 
معنایی با رویداد است. فاصله ای که پر از آثار، شواهد، 
متون، نا م  و زمینه و زمانه است. این فاصله ای است 
که در آن، به  طور واقعی و عینی پیکرۀ تاریخی مورد 
َاشکال  چون  و  است(  خوانش  است)مورد  استفاده 
تولید می کند  کار چیزی  از طریق  تاریخی سرمایه، 
)یا در سطحی دیگر متنی است که توسط خواننده ای 

خوانده می شود(.
در  تصاحب  عمل  بازگردیم،  چهارم  فرض  به  اگر 
]و  معنا  گفتمانی  مالکیت  نیست جز  اصل چیزی 
به  را  تاریخی  پیکرۀ  است  راه ممکن  این  در  و  کار[ 
نحوی، متن عمل خود  کند. در معماری، تصاحب 
معماری  تولید  به  می تواند  ابعادی  در  تولیدی  کار 
و  سرمایه داری/بازار  معماری  دولتی/عمومی، 
همین  این ها  بینجامد.  ُالیگارشی/قدرت  معماری 
منطقه ای  و  شهری  ساخت و ساز  پارادایم های  طور 
و  می دهند  قرار  تصاحب  مورد  را  طبیعی  حتی  و 
معمواًل هر جایی که پای تصاحب به سطح پارادایم ها 
برسد، همان جایی است که ایدئولوژی به نحوی در 

کار است و نقد ایدئولوژی ضروری.
موضوع  تحدید  )مسئلۀ  نقادی  فلسفۀ  پای  اینجا 
اخالق و ِخرد( به میان می آید که به دلیل جای بخشی 
 
ً
اخالقا باید  فرد  که  وظیفه ای  چون  نقادی  به  آن 
و  نقد  پایه ای  مضامین  از  یکی  کند،  محقق  را  آن 
معماری  و  انقالب  و  است  مدرن  معرفت شناسی 
هم از مظاهر متوالی و آشنای تاریخ آن. از منظر نقد، 
 در حال تخریب و جعل پارادایم ها 

ً
ایدئولوژی دائما

و از آن طریق، دست یافتن به عرصۀ عمل و تصاحب 
پیکرۀ تاریخی و اجتماعی است.

سنت و والیت نیز در کنار ایدئولوژی به عنوان اشکاِل 
هستند  پیشینی  گفتمانِی  ساختارهای  از  دیگری 
که هم در شکل گیری گفتمان و هم بعدًا در فرایند 
تصاحب و تبدیل آن به متن حضور دارند. دیگر این 
که تعمیم یافتگی، عمومیت و ادعای مالکیت عرصۀ 
عمومی است که آن ها را به هم ارتباط می دهد. ترکیبی 
در  معمواًل  نیز  غریب  و  لجوج  و  متناقض   

ً
عموما

می خواهد  پروپاگاندا،  و  انقالبی  ارزش های  شکل 
آن عمومیت را با تصاحب انقالب و نقد و تاریخ به 

بهای خشونت به چنگ آورد۲۶ و دست آخر رسانه و 
بازاری ترین شکلش مدیا را به جای فرهنگی بارَور و 

زنده و متکثر بنشاند. 
شهرداری،  حلقۀ  معماری،  در  وضع  این  قرینۀ 
حکومتِی  دستگاه  و  ساخت و ساز  بازار  سرمایه داران 
بیت المال است که از طریق تصاحب ایدئولوژیک، 
وضعی  چنین  رسانه ای،  و  حکومتی  سرمایه دارانه، 
می سازد. در عرصۀ معاصر ما که رسانه ]که شکلی از 
رابطۀ رویداد)گفتمان( و متن است[ به واسطۀ سرعت 
باالی تبدیل کردن رویداد به متن، شکل یابی خاصش 
منظری  در دسترس بودنش،  و  مدیایی  قالب  در 
مصداقی  مجازی«  »فضای  آن،  در  که  ساخته  است 
را  متن  و  گفتمان  فضای  و  دارد  عمومی  و  عینی 
پیشاپیش از سوی عملکرد و ساختار رسانه ای مورد 
تصاحب قرار داده  است. در عین حال، با اشغال کردن و 
تصاحب فضاهای عمومی و شهری و مدنی از سوی 
حکومت و بازار نیز همراه است. در این حالت، بازار 
کار به مثابۀ ترکیبی مشکل زا و ناهمگون و متناقض، 
سرمایه  مالکیت  فضای  به  را  کاربر  مجازی  فضای 
می دوزد. اینجا در بسیاری از موارد حتی اگر کسی 
ارجاع  بخواهد  و  باشد  گفتمان  در  حضور  پی  در 
واقعی متن ها را بیابد یا در قالب اثری ارائه دهد، با 

دشواری های مضاعفی روبرو است.
۳. واقعیت این است که هر چه به کانون های رویداد 
شویم،  نزدیک  مکانی  و  زمانی  حیث  از  ]انقالب[ 
فعلیت گفتمان و معنای آن برای ما متفاوت می شود؛ 
چراکه هر چه بیشتر به سمت رویداد برگردیم، از معنا 
دورتر شده ایم و برعکس، اوج تکثر جهان معنایی در 
شده  است.  قطع  رویداد  با  ارتباطش  که  است  متنی 
شد،  مطرح  پیش تر  که  را  سؤالی  می توان  این جا 
رویداد  با  متن  ارتباط  حد  چه  تا  یافت:  ملموس تر 

گفتماِن ]انقالب یا حاضر[ هنوز موجود است؟
به عبارت دیگر، در عرصۀ افق تاریخی، معناداری به نفع 
یافتن داللت ها و ارجاعات اصیل و قطعی و موثق متن 
است. در حالی که در عرصۀ حال، معناداری پروسۀ 
ساختن  و  ارجاعات  و  داللت ها  آن  واژگون سازی 

جهانی واژگون در متن تاریخی است.
انقالب گفت، در  آن معماری  به  آنچه می توان  پس 
که  فاصله ای  است:  فاصله  یک  شکل،  بنیادین ترین 
در آن گفتمانی از طریق تفسیری به متن می رسد و 
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فاصله ای که در آن متنی از طریق تفسیری به گفتمان 
برای  امکانی خاص  متن،  به  گفتمان  از  می انجامد. 
قرائتی خاص و تفسیر و عمِل متعاقب خاصی گشوده 
می شود. برعکس از سوی متن به گفتمان، کاری در 
تاریخ انجام می شود و چیزی تولید می شود و اثری در 

معماری ساخته می شود. 
 ،۵۷ پساانقالب  در  معماری  متن  گفتمانی  تحلیل 
مدل  این  در  را  ُبعد  اختالف  و  فاصله  سال  چهل 
کلی در خود دارد. اما در نهایت پای گفتمان، متن، 
این در حالی است  تصاحب و معنا در میان است. 
متن  به  زمان  کوتاه ترین  در  رویداد  ما،  زمانۀ  در  که 

تبدیل می شود. در عین حال خواننده در  و گذشته 
محل  از  کیلومترها  و  فرسنگ ها  مجازی،  فضای 
رویداد و گفتمانی که در پی تصاحب متن تاریخی 
تاریخی است  از فاصلۀ  ]این غیر  است، فاصله دارد 
 به متن رسانه 

ً
و مزید بر آن[. پس هم رویداد سریعا

تاریخ  به  و  می پیوندد  دیگر  متن  انبوهی  میان  در 
نوشتاری تبدیل می شود ]و می رود[ و هم خواننده 
در فضایی دور از فضای مالکیت حقیقی است و به 
اما  نیست،  رویداد  صحنۀ  در  گفت  می توان  نوعی 

خبرش را در عمق هیاهوی رسانه می شنود۲۷.

پی نوشت
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Discourse .۱
 ۲. این تحلیل بر پایۀ تعریف زبان شناختی و هرمنوتیکِی

گفتمان است:

“Discourse is the counterpart of what linguists 
call language systems or linguistic codes. Dis-
course is language-event or linguistic usage.” 
(Paul Ricoeur, 1981, Cambridge University Press, 
Hermeneutics and the Human Sciences Essays 
on Language, Action and Interpretation; “What 
is a text? Explanation and understanding”).

 Interpretation .۳
Context .۴

 Hermeneutic .۵
 Epistemology .۶

Reference .۷
Event .۸

Subject ۹. یا
epistemological .۱۰

Linguistic - hermeneutic .۱۱
Archive .۱۲

Meaning .۱۳
Readings .۱۴

Universality .۱۵
criteria of Objectivity of text .۱۶

Act of reading .۱۷
Critical view .۱۸

۱۹. غنی ترین بذر که قاتالن بر سر غارت آن ایستاده اند.
۲۰ . به مثابۀ دو گریزگاه کانونی یک منظر مکالمه.

media .۲۱
۲۲. کار هنری
۲۳. کار زبانی

 حکم می کند چنین باشد که نیست. 
ً
۲۴. یا اخالقا

۲۵. شاید آخرین موضوع تصاحب در نهایت خود انقالب است 
که خود را سالخی می کند و چون کلیشه ای تاریخی درمی آید!

۲۶. دریغ که معمواًل به چنگ می آورد. 

و  متن، گفتمان  ارتباط  ریکور،  پل  از  پاراگراف  دو  این   .۲۷
خواندن را به مثابۀ عصارۀ نظری مقاله روشن تر می کند که به 

تفسیر می انجامد:
“The text is a discourse fixed by writing. What is 
fixed by writing is thus a discourse which could be 
said, of course, but which is written precisely
because it is not said. Fixation by writing takes the 
very place of speech, occurring at the site where 
speech could have emerged. This suggests that a 
text is really a text only when it is not restricted to
transcribing an anterior speech, when instead it
inscribes directly in written letters what the dis-
course means.”
“To read is, on any hypothesis, to conjoin a new
discourse to the discourse of the text. This con-
junction of discourses reveals, in the very consti-
tution of the text, an original capacity for renewal 
which is its open character. Interpretation is the 
concrete outcome of conjunction and renewal.”
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انقالب در ایده آل خود یک  جا به دنبال خیال اثیری سنت می گشت و یک  جا در جستجوی 
متضاد  خواهش  دو  این  ردپای  بود.  شبه-مارکسیستی  تاریخی  پایان  و  آخرالزمانی  عدالت 
از  که  کرد  پیدا  تاریخی  زمان  یک  نیز  واقعیت  در  جست.  می توان  انقالب  یادمان های  در  را 
فراموشی  در  تاریخی،  زمان  این  کرد.  عقب نشینی  خنثی  محافظه کاری  یک  سوی  به  انقالبی 
سر  بر  کابوس وار  که  کرد  خلق  سایه هایی  مدرن،  سرمایه بازی  پیخ و خم  و  طبقاتی  تضادهای 
و  انتقادی  بومی گرایی  یک  شد  کم رنگ  آنچه  میان،  این  در  می کند.  سنگینی  جهان  از  خیالش 
ببخشد. را  خود  درست  جایگاه  جهان  از  نقطه  این  به  می توانست  که  بود  انضمامی  عقالنیتی 

و  لوکزامبورگ  ُرزا  برای  مارکسیستی  انقالبی 
ابزار  یا  محافظه کارانه  یادبود  نه  ساخت،  همراهش 
و دعوتی  اجتماعی  برای عمل  زمینه ای  که  کنترل، 
به زندگی سیاسی بود۳. میس در این یادبود دیواری 
آجری و خشن را به نشانۀ دیواری که روزا در پیش 
او مدعی بود که بیش  اعدام شده بود، ساخت.  آن 
از زیبایی، این اثر پیشکشی به حقیقت بود۴. اما اگر 
یک  جا بتوان گفت سخن لوکوربوزیه حقیقت دارد، 
آن یک  جا جامعۀ پساانقالبی است؛ چراکه به دنبال 
وضع  از  نگهبانی  و  انقالب  ایده های  مستقرکردن 

موجود از طریق معماری و ساخت وساز هستند. 

محصول  معماری،  با  ایران  انقالب  پیچیدۀ  رابطۀ 
وجود متناقض نمای هم زمان این دو خواهش است؛ 
و  موجود  وضعیت  کنترل  ابزار  به عنوان  معماری 
معماری به عنوان دریچه ای برای دعوت به وضعیت 
متفاوت  سه خواهش  هم زمان  انقالب  این  دلخواه. 
و  شاه  با  ضدیت  یکی  بود.  داده  خانه  خود  در  را 
این  البته خود  بود.  به غرب  او  نگاه  البته وابستگی 

»به سوی  از  لوکوربوزیه در بخشی شناخته شده      
و  معماری  بین  مشخص  خطی  ]نوین[«  معماری 
اجتماعی  به عنوان دو قطب متضاد حیات  انقالب 
به  نسبت  محافظه کاری  نوعی  او  مقصود  کشید. 
محیط ساخته شده است که طبق آن، معماری نقش 
بر  او  دارد.  اجتماعی  ناآرامی های  در  پیشگیرانه 
بسیاری  ریشۀ  ساخت  »مسئلۀ  که  بود  اعتقاد  این 
معنا  بدان  این  است«.  اجتماعی  انقالب های  از 
ظرفیت  درست  و  به جا  باکیفیت،  معماری  که  بود 
به  اما  دارد.  را  اجتماعی  انقالب های  از  جلوگیری 
لوکوربوزیه  محافظه کارانۀ  نظر  با  می توان  شکل  دو 
که  نظر  همین  به  اتکا  با  یکی  کرد.  مخالفت 
 
ً
اتفاقا که  هستند  نادرستی  یا  نابه جا  ساختمان های 
نماد  اجتماعی،  ناآرامی های  شکل گیری  عامل 
اعتراض های  که هدف  و طبقاتی می شوند  قدرت 
انقالبی قرار می گیرند و در انقالب ها مظهر نفرت 
هستند  معماری هایی  آن،  از  مهم تر  اما  می شوند. 
که  یادمانی  می دهند.  انعکاس  را  انقالبی  امر  که 
تفکرات  با  همراهیش  زمان  در  میس وندروهه 

۱۶



از  سیایس  جغرافیای  در  اسالیم  انقالب  که  گونه  همان    
واگویه ای  نوعی  به  –که  غریب«  نه  رشیق  »نه  قرآین  تعبیر  دریچه 
نه  مسکو،  »نه  گفنت  در  فرانسوی  روشنفکران  تعبیر  از  اسالیم 
انقالب  یم جست،  همه گیر  قطب  دو  میان  انکجایی  بود–  واشنگنت« 
اسالیم را هم در بعد زمان یم توان نه دیروز و نه فردا انمید، الزماین 

یم گردد. آن«  نه  و  این  »نه  حایل  دنبال  به  فردا  و  دیروز  میان  که 

هر  که  معنا  بدین  بود،  تکرار  یک  ضدیت، سازندۀ 
قالبی  در  بار  این  داشت،  وجود  این  از  پیش  آنچه 
این  در  پنهان  می شد.  بازسازی  اسالمی-مردمی 
محافظه کارانه  خواهش  نوعی  نفی کننده،  نیروی 
پیشاانحطاط  و  پیشاغرب  وضعیت  به  رمانتیک  و 
از  بی آالیش  اسالم  انگار  جایی که  آمد،  وجود  به 
جهان غرب و مدرن، می توانست نیروی پیش برندۀ 
دارد،  وجود  طالیی  عصر  اینجا  باشد.  اجتماع 
وضعیت  خود  که  تاریخ  از  نقطه  یک  در  نه  اما 
تصور  پیشا-انحطاط  جایگاه  یک  به عنوان  تاریخی 
مبهم  قالب  در  که  رمانتیک  شبه  برداشتی  می شد، 
سنت بسته بندی شد. این برداشت از تاریخ به نام 
برابر  در  و مردم گرا  ابتدا جایگاهی چپ  در  سنت 
داشت  وابسته اش  حکومت  و  غرب گرا  هژمونی 
-از این روست که »مردمی« اینجا کلیدواژۀ سیاسی 
می شود- اما آن را کم کم برای یک جایگاه نخبه گرا 
واالنگر،  ایده آلیسم  این  کرد.  ترک  محافظه کارانه  و 
خواهش  با  که  بود  تاریخی  پایان  وضعیت  یک 
انقالب  جایی که  شده،  همراه  شیعه  آخرالزمانی 
به  نامردمی ها  و  ناعدالتی ها  و  خود  اهداف  به 
نقشی  اینجا  آینده  و  پیشرفت  رسید.  خواهد  پایان 
همچون  توسعه  روایت های  و  می کند  پیدا  پررنگ 

اینجا  می شود.  دیده  همه جا  کمونیستی  الگوی 
انقالب شکل می گیرد، خواهش  درون  ناسازه ای 
که  می آید  وجود  به  تاریخ  از  بی زمان  بازتولیدی 
دعوی معاصر بودن هم دارد. گویی تاریخ، حقیقت 
بیاید، به خاطر  اگر به دست  و جوهره ای دارد که 
معاصر  خودبه خود  فراتاریخی اش،  عقالنیت 
وضعیت  همچون  نیز،  معماری  حوزۀ  در  است. 
اجتماعی  هم زمان  که  سابق  شوروی  در  معماری 
و کالسیک وجود دارد، اجتماعی و سنتی هر دو 
می شوند،  تبلیغ  انقالبی  حاکمان  طرف  از  باهم 
به هم نزدیک شده و گاهی حتی در تضاد  گاهی 
در  قطبی  دو  وضعیت  این  می گیرند.  قرار  هم  با 

مسئلۀ زمان هم پیداست. 

جغرافیای  در  اسالمی  انقالب  که  گونه  همان 
نه  شرقی  »نه  قرآنی  تعبیر  دریچۀ  از  سیاسی 
تعبیر  از  اسالمی  واگویه ای  نوعی  به  -که  غربی« 
نه  مسکو،  »نه  گفتن  در  فرانسوی  روشنفکران 
میان دو قطب همه گیر  ناکجایی  بود-  واشنگتن« 
زمان  بعد  در  هم  را  اسالمی  انقالب  می جست، 
که  الزمانی  نامید.  فردا  نه  و  دیروز  نه  می توان 
میان دیروز و فردا به دنبال حالی »نه این و نه آن« 
آنجا  از  و  اینجا  از  »ما  موالنایی  تعبیر  می گردد. 
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بی جایی  و  المکان  بین  گنگ  تفاوتی  نیستیم«، 
خواهش  که  تفاوتی  مشابه  دارد،  خود  در  )آواره( 
انقالب اسالمی از وضعیت معاصر در قالب زمان، 
بین الزمان و بی زمان )گم گشته( نشان می دهد. یک 
جا به دنبال زمان اثیری در قالب سنت است، یک 
جا به دنبال آخرالزمان. همان گونه که نه شرقی نه 
تاریخ زمینی خود گاهی شرقی و گاهی  غربی در 
غربی می شود، این الزمانی هم گاهی در یک دیروز 
جستجو  آخرالزمانی  پسا  آینده ای  در  یا  و  طالیی 
می شود، یک بار جایی که وحدت جهان سنتی بود 
زمان  که صاحب  وقتی  دنبال جهان  به  هم  بار  یک 

)عج( قرار و عدالتش را بدان برگردانده است. 

شهدای  بقعه های  به ویژه  و  انقالب  یادمان های 
خوبی  شکل  به  را  دوقطبی  ذهنیت  این  گمنام، 
هر  و  ایران  از  شهری  هر  می گذارند.  نمایش  به 
کدام،  هر  سر  بر  و  عزیزان  این  میزبان  دانشگاهی 
از  انقالب  که  وقتی  از  است.  شده  ساخته  بقعه ای 
دست  خیابان ها  و  میادین  در  نمادهایش  ساختن 
کشید، نشانش را در اینجا جستجو می کند. اینجا دو 
مقبره سازی  عقبۀ  یکی  دارد:  وجود  هم زمان  مرجع 
تفسیر  دیگری  و  انقالب  از  پیش  ایران  در  مدرن 
می خواهد  یک  جا  امامزاده ها.  بقعۀ  از  معاصر 
جانشین آن پیشینی ها شود، یک  جا نمایندۀ امتداد 
بقعه ها  این  تدفینی.  معماری  قالب  در  قدسیت 
معماری  از  کلی  تصوری  بازتولید  برای  تالشی 
تدفینی در عین ارائۀ برداشت های معاصر است. در 
دارد،  وجود  حاشیه ای  رویکرد  دو  این ها  معمارِی 
برخی همان بقعه های تاریخی و مذهبی را بازسازی 
می کنند، برخی هم تالشی عبث برای ارائۀ شکلی 
شهدای  بقعه های  عموم  معماری  دارند،  نو  کاماًل 
گمنام به درستی جایی میان این دو می جویند۵. این 
همان جا )ناکجا و الزمان، نه دیروز و نه فردا( است 
گذشته۶.  معاصر  بازتولید  می جوید:  انقالب  که 
بوعلی  مقبرۀ  معاصریت  بقعه ها  این  معاصریت 
که کدهای معماری  و خیام، معماری مدرنی  سینا 
اینجا  نیست.  می کند،  بازتفسیر  خود  در  را  ایرانی 
برداشت هایی  تنها  ندارد،  بیرون وجود  به  ارجاعی 
و  بازتولید  گذشته،  همان  قالب  در  معاصربودن  از 
که  طاق هایی  می شود.  دنبال  تکراری  الگوی  چند 

به دور مرکزی حلقه زده اند و قاب های توخالی که 
آسمان و فضای خالی را قاب می کنند، انگار نماد 
تأکیدهایی  آخر  در  و  روح اند  تجرد  و  ماده گریزی 
به  که  تزئینات  و  مصالح  تناسبات،  شکل،  بر 
استفاده  خود  تاریخی  شکل  با  معاصرشدن  قصد 

می شوند.

این  در  را  درس خوانده ای  معمار  کار  دهید  اجازه 
مورد مرور کنیم. بقعه ای توسط ایشان برای دو تن 
ساخته  دانشگاهی  در  مسجدی  و  عزیزان  این  از 
می شود. گنبدی که پایه های خود را انکار می کند 
سیاه  سایه های  اما  می ایستد،  معلق  آسمان  بر  و 
نیز  قاب گرفته است۷. مسجد  را  آن  طاقی سنگی 
اشکال  بازتولید  ابتدایی  سمبولیسمی  قالب  در 
است.  امروزی  بنایی  ساخت  قالب  در  تاریخی 
می کنند  بنا  دو  این  مورد  در  ایشان  که  توصیفی 
هنر  دنیا،  تمام  در  »امروزه  است:  برانگیز  تأمل 
سیاسی  اجتماعی،  کنش های  تحت تأثیر  معماری 

تصویر ۱. برخی الگوی تاریخی را بازتولید می کنند 
و برخی نیز به عبث شکل کاماًل نو را می جویند.
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تصویر ۲. جایی میان دیروز و امروز؛ تنها نمادهای »زندۀ جاوید« و »امواتا بل احیا« می توانست 
بستر تجلی این مفهوم زمانی شود.

]مسجد[  طرح  این   ... است.  فرهنگی-سازمانی  و 
ایده های  جدید،  مینی مالیستی  ایده های  می تواند 
هنر  مباحث  در  را  خاصی  مبانی  حتی  و  خاص 
معماری مسجد مطرح کند و به عبارتی تأثیرگذاری 
در سطح کالن دارد. این معماری نمادین-کارکردی 
و قابل بسط در دنیای امروز است و احیاگر معماری 
از  مسجد در دورۀ معاصر می باشد که کپی برداری 
بلکه اصل در معاصرسازی سنت ها۸  جایی نیست 
و ایده های جدید و پارادایم ها است که حس مکان، 
می باشد«.  آن  اثرگذاِر  ویژگی های  از  زمان  و  فضا 

»نقش  می گویند:  چنین  یادبود  باب  در  ایشان 
این  یادبود،  بنای  هویت ساز  و  خاطره انگیزی 
قابلیت را دارد که در معرفی نحوۀ بودِن ارزش ها، 
و  انتزاعی- معنوی  ساحت  با  را  خود  باورها ، 
معنایِی صورت هنر، در هر عصری پایدار و در متن 
جامعه قرار دهد. ... در طرح ]یادمان[، از تکنیک ها 
و طرح های مفهومی جدید، استفاده  شده است و 
سنتی  نشانه های  از  سمبلیک،  طور  به   آن  کنار  در 
پارادایم معاصر در  با  ایده ای  استفاده شده است و 
تکرار  اینجا  شد«.  خلق  سنتی،  معماری  اندیشۀ 
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معاصر  خودبه خود  نو  قالب های  با  البته  تاریخ 
و  اسطوره  امروز،  میان  در  زبان  می شود.  فرض 
که  سردرگمی  بازی  است،  معلق  تاریخ  و  مذهب 
تاریخ  از  ساده  بازتولیدی  خواهش  کتمان کنندۀ 
هم  معاصر  دعوی  آن  بی زمانی  لوای  در  که  است 

دارد. 

می توان  را  انقالب  صوری  ردپای  بزرگ ترین  اما 
متبرکه  فضاهای  بازسازی  عظیم  طرح های  در 
مسابقه ای  شمسی  هفتاد  دهۀ  اواخر  در  جست. 
برای بازسازی مرقد مطهر حضرت معصومه )س( 
سمت و سوی  در  را  تاریخی  پیچی  که  شد  برگزار 
این  در  طرح  دسته  سه  می دهد.  نشان  انقالب 
میرمیران  هادی  طرح  کردند.  پیدا  حضور  مسابقه 
الحاقی  شبستان  برای  امروزی  کاماًل  تفسیری  که 
معماری  از  الگوهایی  که  طرح هایی  می کرد،  ارائه 

می کردند  بازتولید  امروزی  قالب  در  را  کالسیک 
که  طرح هایی  آخر  در  و  داشتند  میانه رو  طبعی  و 
قالب های گذشتۀ معماری مذهبی مزارهای متبرکه 
را فقط با ساختی امروزی بازتولید می کردند. یکی 
این  انتخاب و ساخته شد.  از همین دسته سومی ها 
این  بود و دیگر هیچ مسابقه ای در  انتخاب  آخرین 
زمینه انجام نشد و همۀ طرح های دیگر همان مسیر 
معماری هایی  کردند.  دنبال  انتخاب  بدون  را  سوم 
ایرانی- معماری  امروزی  الگوی  گاه و بی گاه  که 
نشان  را  ایده آلی  مرز  و  می شوند۹  معرفی  اسالمی 
معاصریت  آن،  در  اسالمی  جمهوری  که  می دهند 
خود را تعریف می کند. آن روزها موازی انتقاد در 
باب رویکردهای نو در معماری ایران، تعبیری در 
باب  آمریکایی«  »اسالم  عنوان  با  سیاست  حوزۀ 
می شود، اصطالحی که صورتی توخالی در تضاد 

تصویر ۳. سنتی بی زمان یا تکرار مجسد تاریخ؟
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در  تعبیری  ایران،  معماری  در  نو  رویکردهای  در 

ابب  آمریکایی«  »اسالم  عنوان  اب  سیاست  حوزۀ 

تضاد  در  توخایل  صوریت  که  اصطالحی  یم شود، 

از  بسیاری  یم کند؛  منظور  را  واقعی  محتوای  اب 

مصداق  هویت خواهی  و  معارص سازی  الگوهای 

این تعبیر شدند. اینجا صحبت از جوهره ای است 

که در عین دعوی متفاوت بودن مصداقش همان 

صورت اتریخی معماری ایراین اسالیم است و تهنا 

گزینه اش تبعیت از الگوی گذشته و ترس در برابر 

تغییر است.

از  بسیاری  می کند.  منظور  را  واقعی  محتوای  با 
مصداق  هویت خواهی  و  معاصر سازی  الگوهای 
این تعبیر شدند. اینجا صحبت از جوهره ای است 
همان  مصداقش  متفاوت بودن  دعوی  عین  در  که 
و  ایرانی-اسالمی است  تاریخی معماری  صورت 
تنها گزینه اش تبعیت از الگوی گذشته و ترس در 

برابر تغییر است. 

نگاهی  روزمره  واقعیت  در  و  تخیل  این  از  بیرون 
دیگر حکم فرماست. همان گونه که کت و شلوارهای 
نشان  اسالمی  جمهوری  بوروکرات های  خاکستری 
 مدرن و 

ً
ماهیتا لباسی  بر  می دهند که رنگی خنثی 

این  از  حکایت  است،  نشسته  غربی  خود  تعبیر  به 
تاریخ  نمی تواند  عین خواست  در  انقالب  که  دارد 
کند.  حذف  کاماًل  را  واقعیت  و  پیشاانقالبی  ایران 
هم  و  ایران  مدرن  تاریخ  محصول  هم  لباس  این 
می شود.  ارائه  بیرون  برای  که  است  نو  جلوه ای 
این وضعیت خنثی را در بسیاری از ساختمان های 
ساختمان های  در  نیز  و  می بینید  هم  حکومتی 
دوائر  تمام   

ً
تقریبا و  فرودگاه  دانشکده ها،  اداری، 

و  بتن  با  نه  بار  این  که  مدرن  صورتی  دولتی. 
حداقل هایی  و  می شود  ساخته  آجر  با  که  شیشه 
همچون  معماری  تاریخی  عناصر  از  زیاد  یا  کم 
را در خود دارد. کدهایی که  طاق، کاشی و ستون 
و  شکل  یک  رنگ  را  معاصر  و  کارکردی  صورتی 
قرار  غربی/مدرن  خاص  تعبیرات  با  فاصله ای  در 
از  پرهیز  جهت  آمفوتر۱۰  وضعیت  این  می دهد. 
از  پرهیز  حال  عین  در  و  غربی بودن  انگ  هرگونه 
هرگونه  از  آمفوتر  معماری  این  است.  تحجر  انگ 
بومی،  کافی  اندازۀ  به  پرهیز می کند؛  جهت گیری 

به اندازۀ کافی معاصر و یک شکل برای همه.

الزم به ذکر است که در برابر آن عالم اسطوره ای و 
تاریخی، معماری پس از انقالب یک تاریخ زمینی 
را  تاریخی  داستان  این  دارد.  هم  اکنونی  و  اینجا 
مساجد  آجرفشاری  بروتال  معماری  از  می توان 
جنگ  دوران  و  انقالب  اوائل  جهادی  خانه های  و 
حرارت  و  مردمی  چپ  گرایش  کرد.  شروع 
تعبیر  آنچه  هر  طرد  قالب  در  را  خود  انقالبی گری 
غربی-بورژوا دارد می جوید. اینجا اگر تعبیر میس 
را تکرار کنیم، بروز حقیقت انقالبی است. دوران 
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به اصطالح بازسازی به جز دوری از این بروتالیسم 
اجتماعی، مجال تجربه نداد۱۱ تا دوران اصالحات 
که نیاز به سوگیری و انتخاب بود. در این دوران، 
چیزی مشابه ملی گرایی رمانتیک پیش از انقالب، 
بار  یک  معاصر  و  ایرانی-اسالمی  جهان  تالقی 
دوره  این  در  آمد.  جمعی  تخیل  سطح  به  دیگر 
در  تحولی  نوید  که  برگزار شد  ملی  مسابقۀ  چند 
حکومت  انگار  اما  بود  انقالب  از  پس  معماری 
این راه نداشت و در برابر آن  تصمیم به رفتن در 
روشنفکری  مذمت شدۀ  تعبیر  با  هم زمان  ایستاد. 
نوعی  هم  معماری  در  نو  گرایش های  این  دینی، 
غرب گرایی در لوای هویت ایرانی تصور می شد. 
دو نماد برای این بازگشت وجود دارد. یکی مسکن 
اول  اجتماعی  دنبال گرایش های  به  که  مهر است 
احمدی نژاد  قالب  در  رجایی  اینجا  بود،  انقالب 
معنای  تاریخی  تکرار  هر  همچون  اما  شد،  تکرار 
دیگر پیدا کرد. دیگر نشانۀ این عقب گرْد تعطیلی 
چرخشی  و  معاصرسازی  آشکار  گرایش های 
اینجا  بود.  صرف  تاریخی گری  سمت  به  آشکار 
وضعیتی  به  انقالب  از  پس  معماری  داستان 
طرف  از  کامل  بازگشتی  یک سو  رسید،  بغرنج 
تلفیق  بی دغدغۀ  نوخواهی  یک سو  و  حکومت 
اجتماع.  طرف  از  بومی  الگوهای  با  همراهی  یا 
اغلب بناهای شاخص شهردار راست گرای تهران 
به  بیشتر  و  نمی جست  هویت  از  نشانه ای  دیگر 
دفاع  موزۀ  بود.  خود  نشان دادن  آوانگارد  دنبال 
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 تصویر ۴. وحدت محافظه کارانۀ خنثی
به ترتیب از باال به پایین:  فرودگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، استانداری اصفهان.
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نو  هویتی  برای  سمبلی  می توانست  که  مقدسی 
تنها می خواهد شعار مدرن ترین موزۀ غرب  باشد 
دست  انقالب  آیا  بکشد.  یدک  خود  با  را  آسیا 
و  برداشته  امروز  و  دیروز  میان  جایی  جستن  از 
آیا  است؟  شده  تقسیم  فردا  و  دیروز  جبهۀ  دو  به 
دیگر هر تالشی در جهت معاصرسازی معماری 
 محکوم به شکست است، همچون تأکید بر نمای 
است؟  نبرده  جایی  به  راهی  که  ایرانی-اسالمی 
بر باالی پله های باغ کتاب که می ایستی، یک سو 
معماری ادعاگریز کتابخانۀ ملی با خط های افقی 
است که رو در روی معماری سرد جدی و سنگین 
اگر  که  می گیرد  قرار  فرهنگستان  تکراری  و 
ایوان هایی در خود نداشت، سردی و سنگینی اش 
و  مقدسی  دفاع  موزۀ  پشت  در  و  می شد  کشنده 
تمام  کتابی است که در صورت خود  باغ  زیر  در 
اینجایی  و  دیروزی  از  پرهیز  برای  را  تالششان 

بودن به کار بسته اند.

اثیری،  زمان  و  جغرافیا  میان  تقالگر  جهان  آن 
در  فردا،  و  دیروز  و  غرب  و  شرق  میان  جایی 
باالی  که  ساخت  سایه هایی  واقعیت،  فراموشی 
زمان  به  چشم  آنقدر  می کند.  سنگینی  سرش 
اثیری داشت تا زمان واقعی که از آن گریزان بود، 
که  آنجایی  گرفت.  بحران  دریچۀ  از  را  گریبانش 
انقالب کراهت از همراهی با امر روزمره داشت، 
می کرد.  رو  را  خود  هرزه ای  شکل  به  روزمره  امر 
وقتی همه جا صحبت از شهر اسالمی بود، شهرها 
می شد.  له  بی مدیریتی  و  داللی  چکمه های  زیر 
است،  کرده  پیدا  سایه  دو  معماری  در  انقالب 
 واقعیت گریزی 

ً
یکی بساز-بفروش است که اتفاقا

ایده آل ها مجال برای جوالن آن ها باز می کند. این 
روی سکه همان است که وقتی سر در آسمان و در 
بر سنگ واقعیت می خورد.  پا  تاریخ است،  عمق 
کالسیسیزم امروز تهران پرکنندۀ خأل بی هنجاری 
در  جامعه  منفی  گرایش  از  نشان  که  است 
دارد.  را  باال  از  تعیین شده  ارزش های  با  همراهی 
است.  عمومی  معماری  بالتکلیفی  دیگر  سایۀ 
الگوهای شکل دهنده،  فقدان  معماری روزمره در 
کامپوزیت  بار  یک  شیشه ای،  دیوارهای  جا  یک  
با  شبه مدرن  بازی های  بار  یک  آلمینیومی، 

نبشی کشی صوری و یک بار هم صورت کالسیک 
غربی به خود می پوشد. وقتی گفتمان های رسمی 
روزمره  معماری  به  نگاه  در  خود،  باالنشینی  در 
اکراه می کند، این معماری، گیج و گنگ هرزه گرد 
مدنی  البته خرده حیاتی  پلشت می شود.  بازاری 
بلبشو ریشه می گیرد که هیچ گاه  این  گم در میان 

مجال رشد درست پیدا نمی کند.

نه جایی در خیال طبقۀ  تاریخی  این الزمان  دیگر 
گرایش های  دنبال  به  بیشتر  که  دارد  پایین جامعه 
اجتماعی و عدالت محور است و نه در خیال طبقۀ 
خود  فرهنگی  دغدغه های  که  می گنجد  متوسط 
به دنبال جایگاه خود در جامعۀ معاصر  را دارد و 
وابسته  الیت  طبقۀ  یک  به  بیشتر  بلکه  است، 
پیگیر  جهان  از  فارغ  که  می چرخد  حکومت  به 
در  نه  را  انقالب  نشانۀ  دیگر  است.  فانتزی  این 
صدقه ای  شکل  اغلب  که  اجتماعی  گرایش های 
طبقۀ  فرهنگی  الگوهای  در  نه  و  گرفته  خود  به 
جست  باید  مذهبی  جوان های  در  که  متوسط، 
شیک پوش  پسر  دارند؛  باالیی  زندگی  سبک  که 
را،  خرما  هم  و  دارد  را  خدا  هم  که  داری  ته ریش 
خیال پردازی  فاصله  در  تا  دارد  فراغت  و  فرصت 
پارادوکس  به  اینجا  انقالب  و  طبقه  مسئلۀ  کند. 
شهید  سرداران  از  یکی  پسر  است.  رسیده 
ساختمان  که  است  دندانپزشکی  انقالب  بزرگ 
کرده  طراحی  خود  برای  مسکونی  چندطبقه ای 
در  »سادگی  دنبال  خودشان  قول  به  ایشان  است. 
ایوان  بر  نستعلیق  نرده های  هستند.  کامرانیه« 
خانه هایشان  بر  را  امیر  گور  الگوهای  و  خانه 
از نرده ها معنادار است:  می زنند. شعر روی یکی 
این  اما  اینجاست«؛  »باز کن پنجره را که حقیقت 
پنجرۀ رو به حقیقت دیواری از واقعیت در پیش 
دارد. یک بار دیگر تناقض آنچه لوکوربوزیه مدعی 
نشانۀ  می خواهد  که  معماری  می شود،  رو  بود 
پرتی  و  خود  طبقاتی  تضاد  دریچۀ  از  باشد  ثبات 
است.  اعتراض  رگه های  آبستن  تاریخی گری اش 
در جستن حقیقتی گم میان دیروز و فردا آنچه گم 

شد، واقعیتی به درستی انقالبی بود. 
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پی نوشت

۱.  این عنوان به مجسمه ای اشاره می کند که نبوکد 
نصر به روایت عهد عتیق در خواب دید و دانیال 

نبی )ع( تعبیری از تاریخ جهان از آن کرد.

۲. نویسنده در انتخاب عنوان نیم نگاهی به کتاب 
»مارکسیسم و فرم« جیمسون داشته است.

۳. رجوع کنید به: 
Chapman, Michael. (2017). Against the 
Wall: Ideology and Form in Mies van der 
Rohe’s Monument to Rosa Luxemburg and 
Karl Liebknecht, In Rethinking Marxism, 
A Journal of Economics, Culture & Society, 
29(1): 199–213.

.۴
https://thecharnelhouse.org/2013/07/10/
m i e s - m e m o r i a l - t o - r o s a - l u x e m -
burg-and-karl-liebknecht-1926/. Accessed 
15/07/1398.
۵. معادلی برای این بقعه ها، سردرهای دانشگاهی 
را  معاصر  غریب  سمبولیسم  نوعی  که  هستند 

بازتولید می کنند. 

۶. این را با بومی گرایی اشتباه نگیرید.

کلیشه ای  تعریف  از  مارکسیستی  وسوسه ای   .۷
روبنا-زیربنا در قلم به وجود می آید که این طاق 
نگهدارنده را مهم تر از گنبد معلق می داند. آنچه 
انکار  آنچه  پایۀ  بر  )روبنا(  می شود  داده  نمایش 
خواهش  از  نشان  سیاه  –رنگ  )زیربنا(  می شود 
حذف حضور طاق نگهدارنده است– استوار است. 

۸. تأکید از نویسنده است.

۹. یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
را  )ع(  رضا  امام  بارگاه  نو  معماری های  گذشته، 
معرفی  ایرانی-اسالمی  معاصر  معماری  الگوی 

کرده بود.

است  شیمی  علم  در  مفهومی   ،Amphoter  .۱۰
محیط  در  و  اسیدی  حالت  بازی،  محیط  در  که 

اسیدی حالت بازی به خود می گیرد.

نوعی  از  برخاسته  مدعا  این  چند  هر   .۱۱
دوره  این  اما  است،  خالصه گویی  و  ساده انگاری 
طرح های  و  زیرساخت ها  بازسازی  به  بیشتر 

خدماتی مشغول بود.

۲۴

 کوبه
 مشاره

 دوم
 اپییز

۱۳۹۸

 کوبه
 مشاره

 دوم
 اپییز

۱۳۹۸



۲۱

وبسته قوم مسحور۱  چشمان فر

ین حجازی سیده شیر
shirin.hejazi4646@gmail.com

زمانی که برای اولین بار با بیلبوردی »مقابل« مصالی تهران مواجه شدم که از »سادگی مصال« 
را  اثر  می گفت، قصد نگارش متنی در ضدیت رویکرد دوگانۀ حاکم بر عمل و نظر در تولید یک 
داشتم. عنوان متن را »مردیم از سادگی« گذاشتم و چیزهایی در عدم هم خوانی شعارهای نظام قدرت 
حاصل از انقالب اسالمی با آنچه در عمل می آفریند، نوشتم. متنی که می خوانید اما، قصد مته گذاشتن 
به خشخاش و اعالن تضادها را ندارد. در یک سال گذشته بارها به دلیل این دوگانگی فکر کرده ام. 
»چشمان فروبستۀ قوم مسحور« یکی از دالیلی را با شما به اشتراک می گذارد که احساس می کنم در 

توجیه این اتفاق یافته ام.

وقتی  بار  نخستین  می نویسم.  که  به خاطر شماست  تنها  به شماست.  من  »جوانان! خطاب 
برای کسی این اتفاق می افتد که بر عقیده ای پایبند است که قطعًا برای دیگران پوچ به نظر 
می رسد، به دقت او را مشاهده کنید. خواهید دید که در شرایط روحی ای قرار می گیرد که 
قبل  از  ایده هایی  چنین  زیرا  است.  غیرممکن  او  برای  شما  جانب  از  بدیهی  دالیلی  درک 
چنان در ذهن او تثبیت شده اند که نظم و جای گیری آنها، کاماًل با آنچه در ذهن شما هست، 

متفاوت است«.
دستوت دو تریسی

نشانه های دفاع از ایدئولوژی در هرچه مصال بود، هست و خواهد شد

علمی  مطالعۀ  معنای  به  آغاز  در  ایدئولوژی 
که  بود  ایدئولوژیست کسی  و  بود  انسان  ایده های 
به  به تحلیل آن ها می پرداخت و آخرین چیزی که 
آن اعتقاد داشت، این بود که ایده ها اموری فی نفسه 
مشروط سازی  از  مستقل  کاماًل  هستند،  مرموز 
معانی  تولید  فرایند  به  واژه  این  امروز  اما  بیرونی. 
گروهی  ویژۀ  اندیشه های  مجموعه  ارزش ها،  و 
خاص، اندیشه های یاری رسان به مشروعیت قدرت 
برای سوژه عرضه می کند،  موقعیت  آنچه  گروه ها، 

توهم الزم اجتماعی، مجموعۀ باورهای عمل محور، 
وسیلۀ شناخت ساختار و ... معنا شده است.

ایدئولوژی، باور عمیق شبه ایمانی به نوعی از تفکر 
تشکیک  مؤمن   فرد  نقادانۀ  تفکر  از  مانع  که  است 
به آن می شود. ایدئولوژی -چنان که مارکس معتقد 
واقعیت  از  وارونه  برداشت  و  کاذب  آگاهی  بود- 
که  است  اندیشه  اشکال  از  شکلی  بلکه  نیست، 
را مردود  انواع  باقی  ایده،  به  ایمان  به دلیل شدت 
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۲۶

به  شود،  همراه  اجرایی  توان  با  اگر  و  می شمارد 
بقای  راه  که  می شود  تبدیل  غالبی  و  مسلط  ایدۀ 
سایر انواع را مسدود می کند. قطعیت، اصلی ترین 
وجه تمایز ایدئولوژی، با مفاهیمی مانند رویکرد، 

نگرش، نظر و جهان بینی است.

هر چند ممکن است بین تعاریف مختلف ایدئولوژی 
در  آن ها  همۀ  اما  باشد  داشته  وجود  تفاوت هایی 
این نکته اتفاق نظر دارند که ایدئولوژی با باورهای 
جمعی/گروهی از مردم سروکار دارد و به آن ها اعمال 

می شود.

از زمان پیروزی انقالب اسالمی در سال ۱۳۵۷، با 
کمک بسیج عمومی و رهبری متمرکز، رویکردهای 
متفاوتی از اشکال دخالت دولت در فرهنگ و هنر 
شده  طرد  یا  و  تضعیف  گرفته،  قوت  شده،  تولید 
همچنان  همان ها  رویکردها،  این  میان  از  است. 
مؤید  زمان،  در  پراکنده  ولو  که  مانده اند  باقی  زنده 
ارزش های مورد نظر نظام متمرکز قدرت بوده و به 
شیوه ای همگرا در آن جهت حرکت کرده اند. در واقع 
آرا،  و همگرایی  ایدئولوژی  دیالکتیک  فرایندی  در 
به بقای هم کمک کرده اند؛ ایدئولوژی با بخشیدن 
و  آن ها  منتظم کردن  و  پراکنده  عناصر  به  شاکله 
همگرایی آراء منتظم شده با فراهم کردن بستری برای 

تثبیت ایدئولوژی.

پراثرترین  و  ماناترین  از  یکی  به عنوان  معماری 
از  پس  ایران  در  رویکردی،  و  اندیشه  هر  ردپاهای 

انقالب اسالمی هم یکی از مظاهر ایدئولوژی شد. 
بنای  احداث  در  ایدئولوژی  به کارگیری  مورد  در 
معماری مهم این است که این کار با چه میزان ابراز و 
نمایشی انجام شود. هرچه یک اندیشه کمتر در پی 
ترغیب مخاطب برود، مؤثرتر خواهد بود. قصد و 
غرض آشکار، بدگمانی را بیدار می کند و مقاومت 
و  پوشیده درنقاب  ایدئولوژِی  اما  برمی انگیزد.  را 
می گذارد.  جای  بر   سوءظن ناپذیر  اثری  ضمنی، 
ایدئولوژیک  مبنای  که  تبلیغی  هر  به عبارت دیگر 
دارد، دو بخش روبنا و زیربنا دارد. بخش روبنایی 
مسبب  و  می آید  چشم  به  که  است  بخشی  همان 
اما  می شود.  مقابله ها  و  انتقادها  مخالفت ها،  بروز 
است  ایدئولوژی  پنهان روی  و  زیرکانه  وجه  زیربنا، 
تبدیل  آن  پیام  حامالن  به  را  تبلیغ  مخاطب  هر  که 

می کند.

گفتمان  یک  برسازندۀ  گفتاری  کنش های 
ایدئولوژیک که در اینجا آن ها را کنش های گفتاری 
جدی می خوانیم، همان متن ها و گفته هایی هستند 
در  و  ایدئولوژی هستند  مبلغ  آشکارا  ظاهر،  در  که 
باطن، با شکل دادن به سازوکاری انحصاری، امکان 
این  در  می گیرند.  مخاطب  از  را  خود  با  ضدیت 
کنش های گفتاری، همراهی یا ضدیت با گفتمان، 
از پیش تعیین شده در  تبعات اجتماعی متناسب و 
بر دارد. احکام و اصولی که هر کنش  گفتاری جدی 
انکاری در گروه های  برمی سازد، به شکل غیرقابل 
اجتماعی مختلف نفوذ می کنند، به صورت نوشتار 
را  بارها تکرار می شوند و خود و یکدیگر  و گفتار 
از مرجع حکام   

ً
غالبا احکام  این  بازتولید می کنند. 

با  ردکنندگان،  برای  آن ها  رد  و  می شوند  خارج 
عقوبتی اجتماعی همراه خواهد بود.

ایستادن  آن  را تصور کنید که در  یک کالس درس 
است.  »اختیاری«  معلم  ورود  هنگام  دانش آموزان 
خود  به  احترام  نشانۀ  را  حرکت  این  معلم  قضا  از 
می ایستد،  که  دانش آموزی  بنابراین  می داند. 
نفعی  نشسته  که  دانش آموزی  می شود،  محبوب 
اعتراض  ایستادن  درستِی  به  که  کسی  و  نمی برد 
که  است  صورتی  در  این  شد.  خواهد  تنبیه  کند، 
کسی به این روند معترض شود. اما حتی اگر تمام 

از زمان پیروزی انقالب اسالیم، اب کمک بسیج عمویم 

و رهربی ممترکز، رویکردهای متفاویت از اشکال دخالت 

دولت در فرهنگ و هرن تولید شده، قوت گرفته، تضعیف 

رویکردها، همان ها  این  از میان  یا طرد شده است.  و 

زمان،  در  پراکنده  ولو  که  مانده اند  ابیق  زنده  همچنان 

مؤید ارزش های مورد نظر نظام ممترکز قدرت بوده و به 

شیوه ای همگرا در آن جهت حرکت کرده اند.
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دانش آموزان بایستند و یک نفر نشسته باشد، او نیز 
از محل نگرفتن امتیاِز محبوبیت در کالس درس، 
است  از همین سازوکار  استفاده  با  متضرر می شود. 
خاص  ایدئولوژی  نوعی  از  که  نظام هایی  در  که 
به حکم حاکم  ارجاع  با  حمایت می کنند، گروهی 
و از طریق بیان و تأکید بر کنش های گفتاری جدی 
کسب  است-  هزینه بر  ردشان  -که  نظام  برسازندۀ 

امتیاز می کنند.
عواقب  و  جدی  گفتاری  کنش های  مسئلۀ 
یا  و  آن ها  به  صحه نگذاشتن  و  رونق نبخشیدن 

ردشان را همین جا نگه دارید.

شد؟ ساخته  تهران  مصالی  چرا 
احداث  برای  حکم  صدور  درخواست  و  پیشنهاد 
مصالی تهران را سیدعلی خامنه ای )رئیس جمهور 
مجلس  )رئیس  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  و  وقت( 
رهبر  با  تهران(  امام جمعۀ وقت  و  اسالمی  شورای 
انقالب مطرح کردند. در نامۀ این دو خطاب به امام 
نماز  برگزاری  فضای  و  خمینی مشکالت حقوقی 
جمعه در دانشگاه تهران، دلیل اصلی برای پیگیری 
احداث این بنا بود. مقرر شد مصالی امام خمینی 
تهران ساخته شود و فرمان ساخت مصالی تهران، 

۲۳ آبان ۱۳۶۷، به قلم رهبر، تحریر و امضا شد:

تصویر ۱.  نامۀ رهبر انقالب به رئیس جمهور و امام جمعۀ وقت تهران

در  تهران  مصالی  ساختن  کنار  در  »انشاءالله 
باشید،  بینش کفرستیزی مسلمانان موفق  ساختن 
محل  سادگی  یادآور  باید  مصال  سادگی   

ً
ضمنا

از  شدیدًا  و  باشد  اسالم  صدر  مسلمانان  عبادت 
زرق و برق ساختمان های مساجد اسالم آمریکایی 
دست اندرکاران  تمامی  خداوند  شود.  جلوگیری 

برپاکنندۀ مساجد الله را تأیید فرماید« )۲(.

مسابقه  به  تهران  مصالی  طرح  اینکه  از  پس 
شدند،  رد  پیشنهادی  طرح های  و  گذاشته 
داوران  هیأت  اعضای  از  که  پیرنیا  محمدکریم 
طرح  ارائۀ  برای  را  عهد  مؤید  پرویز  بود،  مسابقه 
این  در  امروز  که  عهد  مؤید  داد.  پیشنهاد  مصلی 
دلیل  به  پروژه  این  انجام  طول  در  نیست،  دنیا 

برنامه و عدم همکاری  نبود  نقص های مدیریتی، 
مسئولین، چندبار از ادامۀ همکاری انصراف داده 
به  امیدی  هم  مصال  معمار  شخص  حتی  و  بود 
سال   ۳۱ درست  نداشت. مصال،  پروژه  این  اتمام 
نه  لحظه  این  تا  و  است  ساخت  دست  در  است 
فقط به اتمام نرسیده، اثری هم از آثار تمام شدنش 

نیست. باقی 

ایدئولوژی به  گفتاری  کنش های  امداد 
عالوۀ  به  )ره(  خمینی  امام  تصویر   ،۹۷ زمستان 
عبارت »سادگی مصال باید یادآور سادگی مساجد 
روی  بر  او،  خط  دست  به  باشد«  اسالم  صدر 
مسیرهای  از  یکی  در  تهران  شهرداری  بیلبورد 
پس زمینه،  در  بست.  نقش  مصال،  به  منتهی 

۲۷
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چند  و  مناره  دو  مجموعه،  این  بزرگ  بتنی  گنبد 
پیدا بود. تاورکرین 

یاد  به  را  جدی  گفتاری  کنش های  مسئلۀ  حاال 
آورید.

چه نیرویی با چه جنس و ماهیتی باعث پرداختن 
به نقل فرمانی می شود که در کنار محصول خود 
فرمان  مؤید  نه تنها  که  محصولی  است،  نشسته 
نیست، که آشکارا در نقض آن است؟ به عقیدۀ من 
کوشش بی شائبه در بازسازی مفاهیم و استفاده از 
عباراتی که برسازندۀ گفتمان ایدئولوژیکند مانند 
سادگی  یادآور  باید  مصال  »سادگی  که  جمله  این 
یک  باشد«  اسالم  صدر  مسلمانان  عبادت  محل 
هم ارزی  جنس  از  چیزی  جدی،  گفتاری  کنش 
سیاست و دیانت و وضوح لزوم دشمنی با غرب 
را  شک کننده  آن،  در  تشکیک  که  چیزی  است. 
و  خودی ها  دایرۀ  از  طرد شدن  هزینۀ  پرداخت  با 

از دست دادن مشروعیت مواجه خواهد کرد.

ماهیت قدرت مسلط، امر تبلیغ را ایجاب می کند. 
گفتاری  کنش های  بر  اصرار  و  استعمال  ساخت، 
جدی در چنین ساختاری، منطقی به نظر می رسد. 
مشخص،  و  روشن  ایدئولوژی  با  نظام  یک  آنچه 
نشانه های  کند،  بازنمایی  خود  آثار  در  می تواند 
اصول  تکرار  جای  به  ایدئولوژی  بازمفصل بندی 
به  اصلی اش  عناصر  به  ایدئولوژی  تجزیۀ  است، 
شکلی که مفاهیم پیشین به یاری درک شرایط امروز 
بشتابند. اما نشستن این گزاره در کنار بنا، در ظاهر 
بیشتر تکرار است تا بازمفصل بندی. در شرایطی که 
ساختن نماد گاهی حتی از پروراندن نظری مفهومی 
که نماد، نمایندگی می کند، بیشتر به کمک مفهوم 
و  شریان ها  که  تهران  مثل  کالنشهری  در  می آید، 
و  آدم ها  می کنند،  قطع  را  یکدیگر  مداوم  جریان ها 
می کنند  مصرف  بی وقفه  را  یکدیگر  ساختمان ها 

تصویر ۲.  مصالی تهران در حال ساخت.
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حتی  هستند،  کشورها  جهانی  مبلغان  شهرها  و 
تصور احداث چیزی نمادگونه در حد مسجدالنبی 
روی  بر  نشسته  تهران  مصالی  است.  سخت  هم 
این باشد  تپه های عباس آباد، نمی تواند چیزی جز 

که قرار است بشود.

ارزش مدارانه  ادعای  و  به جا۲  عمل  انطباق  آنچه 
این  دایرۀ  بسته بودن  و  تنگی  می زند،  هم  بر  را 
کنش های گفتاری است۳. نه به این معنی که عمل 
به جا در ساخت مصال محقق شده است، اما فاصلۀ 
فاصلۀ  نافی  به جا،  عمل  و  بالفعل شده  عمل  میان 
زیاد میان ادعا و عمل نیست. در اصل محدودیت 
ایدئولوژیک،  گفتمان  آنچه  هر  در  تغییر  ایجاد 
تولید کرده و برمی تابد، چنان زیاد است که امروز 
بخشی  شود  ساخته  شهر  کجای  هر  در  بنایی  هر 
را  انقالب  یادآوری  پیوسته در حال  آرمان های  از 
و  بناست  یک  از  صحبت  اینجا  اما  می کند.  نفی 
باشد.  نظام  این  نمایندۀ  بنایی است که می رود  آن 
شهستان  پیشین،  نظام  ابرپروژۀ  مکان  در  که  بنایی 
ساخته  اسالمی  انقالب  بنیان گذار  نام  با  پهلوی، 
می شود، بنایی که قرار است »شدیدًا« از زرق و برق 
بنایی  کند،  دوری  آمریکایی  اسالم  ساختمان های 
که با نیت خروج نماز ظهر جمعه از دانشگاه تهران 
ساخته شده و شبستان آن آمادۀ پذیرش نمازگزاران، 
در انحصار غرفه داران است و نماز ظهر جمعه  ۳۱ 

سال بعد هنوز در دانشگاه برپا می شود.

ارزیابی  قابل  تنهایی  به  که  »چیز«  دو  با  اینجا 
ساخت  حال  در  بنای  یکی  مواجهیم:  هستند 
آنچه  به  عاملین  ارجاع  دیگری  و  تهران  مصالی 
ارزیابی  نتیجۀ  باشد.  باید  پایان  در  مصال  بنای 
مورد اول این است که این بنا، قرار است یک نماد 
از  گونه ای  معرف  و  باشد  نظام  برای  تبلیغاتی 
ایراِن اسالمی. محصول ارزیابی  معماری مختص 
در  مصالیی  روزی  اگر  که  می کند  بیان  دومی 
تهران ساخته شود، قصد خودنمایی ندارد، حامل 
را  تبلیغاتی ای  بعد  و  است  انقالب  اولیۀ  مفاهیم 

نمی جوید.

می دیدیم،  مصال  مقابل   ۹۷ زمستان  که  ترکیبی 

کنش های  در  مسترت  سازوکارهای  از  استفاده  اب   

نوعی  از  که  نظام هایی  در  که  است  جدی  گفتاری 

ایدئولوژی خاص حمایت یم کنند، گروهی اب ارجاع 

به حکم حاکم و از طریق بیان و أتکید بر کنش های 

گفتاری جدی برسازندۀ نظام _که ردشان هزینه بر 

است_ امتیاز کسب یم کنند.

حاصل همراهی عناصر ترکیب نبوده است اما هر دو 
یک نقطه -کوبیدن بر طبل ایدئولوژی- را مقصد 
سمت  به  متفاوتی  مبدأ  از  یک  هر  و  داده اند  قرار 
مقابل  انقالب  رهبر  جملۀ  می کنند.  حرکت  آن 
نبود،  بنا  وصلۀ  واضحی  به  شکل  هرچند  مصال 
قول  به  ارجاع  طریق  از  را  بنا  این  وجودی  ماهیت 
رهبر توجیه می کرد. ابعاد و شکل بنا، که در پشت 
نقل  این  کم انگاری  درهای  بود،  پیدا  عبارت  آن 
قول را می بست. مجموعه ای که ایجاد شده بود، از 
چشم ناظری روی زمین، عظیم تر از چیزی به چشم 
می آمد که در بهترین حالت چیزی جز ناهم خوانی 
که  است  لحظه  همین  در  درست  ببیند.  را  عناصر 
می شود،  متولد  جدید  جدی  گفتاری  کنش  یک 
بر بخشی  که  یا گفتاری  متن  نفی  امکان  که  جایی 
از گفتمان ایدئولوژیک صحه می گذارد، از مخاطب 
سلب می شود و نشانه های تلویحی پرداخت هزینه 
از  بیشتر  اما کماکان چیزی  را آشکار می کند.  خود 
بیم آن  تنها  تلویح نیست، عقوبت معینی ندارد و 

می رود که بهایی در پی داشته باشد.

انقالب  رهبر  نقل قول  و  مصال  ترکیب،  عناصر 
ایدئولوژیک  مفهوم  تبلیغ  روبنای  ترکیب،  این  در 
هستند، هر دو آشکار، قابل انتقاد و نفی پذیرند. اما 
اصل ترکیب، زیربناست، نامشهود، صعب الوصول 
ناظر  هم زمان  ترکیب  اصل  است.  انکار  غیرقابل  و 
و  انقالب  مبدأ  به  که  است  گفتاری  کنشی  بر 
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که  ارجاع می دهد و عملی  آن،  ارزش های اصلی 
نمایندگی  را  انقالب  محصول  صالبت  و  بزرگی 
زمان  طول  در  اینکه  علی رغم  دو  این  می کند. 
رأی  دو  به  ایدئولوژی،  کمک  به  پراکنده اند، 
آن ها  به  واحد  مفهوم  یک  و  شده اند  بدل  همگرا 
هم  کنار  در  دو  این  پس  است.  بخشیده  قوام 
کنند  تقویت  یا  اثبات  را  یکدیگر  که  نمی نشینند 
و یا حتی نشان دهندۀ تضادی نسبت به هم باشند. 
بر  اثرگذاری  عناصر،  این  قصد  به عبارت دیگر، 
مقایسۀ  آن ها  تماشای  نتیجۀ  که  نیست  یکدیگر 
عمل  دعوای  طرفین  بطلبد.  را  دو  آن  تطبیقی 
می نشینند  هم  کنار  در  مصداق،  این  در  ادعا  و 
آرمان  برای یک چیز و آن حفظ قامت بلندباالی 

ایدئولوژیک است.
تصویر ۳. گنبد، مناره ها و تاورکرین ها.

۱.  عنوان نوشته وام گرفته از سورۀ حجر است: »حتی اگر دری از آسمان به روی آن ها باز کنیم که از آن باال 
روند، باز خواهند گفت که چشمان ما بسته است و ما قومی سحرشده ایم«.

۲.  منظور این نیست که مصال، عملی به جاست.

۳. که در واقع از ماهیت ایدئولوژی جز این هم توقع نمی رود.

پی نوشت
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معمار: حافظ نظم موجود یا انقالبی و تحول خواه

یمی سارا کر
karimy.sarah@gmail.com

این متن جستاری است که به نسبت فلسفی میان انقالب و معماری می اندیشد. در واقع طرح 
مسئله ای کلی است که اهالی معماری، شهر و فلسفه را به نقد و تفکر دعوت می کند. متن می کوشد 
با مقابله با دوگانه های ثبات-تغییر، نظم-آشوب، امنیت-آزادی، جاودانگی-فناپذیری، ایده-عمل 
و باألخره معماری-انقالب این پرسش را مطرح کند که »امید به تغییر جهان چگونه ممکن است؟« 
و »آیا معماری می تواند امیدی به تغییر جهان داشته باشد؟« پس »نسبت معماری با تغییر و ثبات 

چیست؟« یا »تغییری که معماری ایجاد می کند چگونه تبدیل به ثبات می شود؟«. 

هدف از نگارش این جستار نه یافتن پاسخی برای این پرسش ها بلکه دامن زدن به پرسشگری است. 
امید می رود که این تالش در گفت وگویی دوسویه با عالقه مندان تحقق یابد. 

مدرن  دورۀ  در  معماری  تحول  به  راجع  وقتی      
نظرمان  به  که  نامی  نخستین  می گوییم،  سخن 
می رسد چیست؟ بی شک به یاد او افتاده اید همان 
»به  کتابش  نخستین  نام  که  معروف  لوکوربوزیۀ 
سوی یک معماری جدید۱« است. او در این کتاب 
می نویسد »این مسئلۀ بناست که در بنیاِد ناآرامی 

اجتماعی امروز خفته است«. 
و  پایداری  که  ساخته ای  چیست؟  او  منظور 
فانی  و  ناپایدار  چنین  جهانی  در  را  جاودانگی 
شاید  باشد؟  انقالبی  می تواند  چگونه  می جوید، 
دنبال  به  هم  انقالب  خب،  که  باشد  این  پاسخ 
تغییر  امید  با  انقالب   

ً
اساسا است.  جاودانگی 

مدعی  که  تغییری  می افتد.  اتفاق  بهبود  برای 
متعین ساختن رستگاری است و شاخص رستگاری 
یافت  آن  در  کاملی  و  ثابت  چیز  که  جهانی  در 

نمی شود، دنیای رنج ها و شادی های زودگذر، تنها 
در غایت مندی معنا پیدا می کند.

با این حساب هم آن که عمارتی می سازد که در زمان 
باقی بماند و هم آن که ساخته ها را در می نوردد و 
بر  انقالب می کند، هر دو سوار  علیه نظم موجود 
هم  شاید  می زنند.  به عمل  ایدۀ جاودانگی دست 
»به  فعل  به یکدیگر در همین  دو  این  پیوستن  راز 
هر  از  پیش  عمل کردن  باشد.  دست زدن«  عمل 
شناخت یا آگاهی، نیازمند امید است، امید به غلبه 
بر تناقض ها و تضادها و فراتررفتن از کاستی هایی 
که کمال خوشبختی را مانع می شود. چنین امیدی 
اراده!  آزادی  به  باور  برمی آید؛  بنیادین  باور  از یک 
چراکه  است؛  وابسته  آزادی  باور  به  آزادی  به  امید 
اگر آزادی ممکن نباشد، امید به آن نیز منطقی به 

نظر نمی رسد. اما منظور از آزادی چیست؟

نسبیت فلسیف میان انقالب و معماری
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است  کمبودهایی  و  نقص ها  از  رهایی  آزادی 
در  باقی ماندن  شرایط،  تحمل  به  مجبور  را  ما  که 
می کند.  هست،  آنچه  به  قناعت  یا  وضعیت  یک 
با نفی آغاز می شود، نفی  با پذیرش که  نه  آزادی 
آنچه  بایدها!  وضع  و  هست ها  و  محدودیت ها 
هست«  »آنچه  علی رغم  را  »باید«  یک  می تواند 
اراده می کنیم که  اراده است. پس ما  متعین سازد، 
شرایط موجود را تغییر دهیم و از آنچه هستیم فراتر 
رویم و بر مبنای این اراده دست به عمل می زنیم.
و چه  مانند معماری  باشد،  این عمل چه ساختن 
بر یک  انقالب،  مانند  برای نوسازی  خراب کردن 
مبنا ایستاده است؛ اصل وجود ارادۀ آزاد در انسان!

پس لوکوربوزیه پر بیراه نگفته است؛ چراکه آنچه 
جهان  اصالح  هدف  با  اگرچه  می شود،  ساخته 
پیرامون باشد، نظمی را شکل می دهد که با تغییر 
تدریجی زمینه، به عنصر متصلبی تبدیل می شود 
نطفۀ  و  نیست  تازه  نیازهای  پاسخگوی  دیگر  که 
»انقالب«ی را در درون خود می پرورد. پس همان 
در  اجتماعی  ناآرامی  بنیاد  می نویسد،  او  که  طور 
مسئلۀ بنا نهفته است. اما لوکوربوزیه از این طرح 
عنوان  و  می گیرد  اصالح طلبانه  نتیجه  ای  مسئله 
اجتماعی،  انقالب  از  پرهیز  برای  که  می کند 
به  صورت  جدید،  تکنولوژی  از  استفاده  با  باید 
خانه سازی  جامعه  مختلف  اقشار  برای  گسترده، 
را  او سعی کرد توجه معماران و شهرسازان  کرد. 
او ضمن  آینده معطوف کند.  از گذشته به سمت 
نیویورک،  و  شیکاگو  آسمان خراش های  تحسین 
معرفی  جهان  نقاط  سایر  برای  الگویی  را  آن ها 
شهرهای  راه حل  تنها  که  است  معتقد  و  می کند 
آینده، بلندمرتبه سازی و پیش ساختگی است. آیا 

این پاسخ، راه حل مؤثری است؟
بهتر است از مصداقی آشنا برای تجزیه و تحلیل 
این موضع استفاده کنیم. همان طور که لوکوربوزیه 
ایران  تشریح کرد، مسئلۀ انقالب سال ۱۳۵۷ در 
هم مسئلۀ بنا بود. یکی از بنیادین ترین چیزهایی 
گرفت  شکل  آن  اصالح  هدف  با  انقالب  که 

بود  کاخ نشینی  و  کوخ نشینی  میان  تضاد  رفع 
انقالبیون  بود.  گرفته  شکل  پهلوی  زمان  در  که 
را  گروه  دو  این  میان  اجتماعی  جایگاه  شکاف 
که  می دانستند  انسانی«  »حرمت  زیرسؤال بردن 
از  بهره بردن  در  اما  برابرند،  هم  با  انسان بودن  در 
شکل گرفته  نظم  نمی شوند.  فرض  برابر  منابع 
 ۴۰ و   ۳۰ دهه های  در  شهری  توسعۀ  فرایند  طی 
دهۀ  در  بیش از پیش  تمرکزگرایی  موجب  شمسی 
به  اولویت دهی  با  تمرکز  این  بود.  شده  پنجاه 
بودجه  تخصیص  زیرساخت ها،  تأمین  در  شهرها 
خدمات  ارائۀ  و  رفاهی  امکانات  ساخت  برای 
را  خود  بزرگ  شهرهای  شهروندان  به  اجتماعی 
به  از روستا  مهاجرت گسترده  بود.  آشکار ساخته 
شهرهای  به  کوچک  شهرهای  از  ادامه  در  و  شهر 
بزرگ، حاشیۀ فربهی از زاغه نشینی و حلبی آباد را 
بهانۀ  به  گاهی  از چند  هر  که  بود  آورده  به  وجود 
بولدزرها  هجوم  مورد  فضا  غیرقانونی  اشغال 
این  به تدریج  اما  می شدند.  تخریب  و  گرفته  قرار 
توانستند  کردند،  پیدا  قدرت  حاشیه  بافت های 
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جایی  از  انقالب  زمزمه های 
نتوانست  هشری  هویت  که  شد  جدی 
هشرنشین  روستایی  خود  تعریف  در 
در  فضایی  او  برای  و  دهد  جای  را 
بخش  که  حایل  در  کند،  ابز  خود  درون 
این  اشغال  در  هشری  فضای  از  مهمی 
جز  چاره ای  بود.  شده  رانده  نیروهای 

نبود قانون  در  انقالب 

۳۳

و  آورند  به  دست  امکاناتی  شهری  طرح های  در 
در  را  خود  گفتمان  نهایت  در  و  سینما  و  ادبیات 

جامعه بسازند.
قهرمان های داستان های دهۀ پنجاه شکل و شمایل 
و  داشتند  را  مناطق  این  ساکنان  لهجۀ  و  ژست  و 
جریان های انتقادی روشنفکری در دانشگاه و بازار 
ناشهروند  شهروندان  این  مسائل  حول  مساجد  و 
موتوری ها،  رضا  می کردند.  پیدا  مشروعیت 
می رفتند  سینما  به  قیصرها  و  آمریکایی ها  ممل 
داستان ها  این  قهرمان های  با  همزادپنداری  با  تا 
از  انقالب  زمزمه های  برسند.  آرزوهایشان  به 
در  نتوانست  شهری  هویت  که  شد  جدی  جایی 
تعریف خود، روستایی شهرنشین را جای دهد و 
باز کند، در حالی  او فضایی در درون خود  برای 
این  اشغال  در  شهری  فضای  از  مهمی  بخش  که 
در  انقالب  جز  چاره ای  بود.  رانده شده  نیروهای 
قانون نبود؛ چراکه قانون جز تبعیت چیز دیگری 
تبعیت  برای  امکانی  عمل  در  و  برنمی تابید  را 

وجود نداشت. 
پس ناشهری های شهرنشین با امید ساختن شهری 
عادالنه تر، گفتمان نارضایتی از وضع موجود را به 

راه انداختند و توانستند در سطح ملی ارادۀ انقالب 
را شکل دهند و آن را به عرصۀ عمل برسانند. اما 
در  جاودانگی  برای  آن ها  نبود،  ماجرا  آخر  این 
جایگزینی  می خواستند  می کردند،  تالش  تاریخ 
ارائه  جهان  در  موجود  نظم  نواقص  همۀ  برای 
دهند، پس قوانین را تغییر دادند، مدیران را تغییر 
دادند، ساختارها را متحول کردند، کاخ ها را اشغال 
غرب زدگی  و  اشرافی گری  بر  کردند،  عمومی  و 
در معماری شوریدند و به درون ساختارهایی تازه 
شهرهایی  بسازند،  دیگرگون  شهرهایی  تا  رفتند 
نبرده  غرب زدگی  از  بویی  که  ایرانی-اسالمی 
شما  برای  که  باشد  نداشته  لزومی  شاید  باشند. 
در  زندگی  گوناگون  چالش های  با  که  مخاطبانی 
تمرکز  می کنید  نرم  دست و پنجه  ایرانی  شهرهای 
بیش از پیش سرمایه و امکانات در شهرهای بزرگ را 
در دهه های پس از انقالب توضیح دهم؛ تمرکزی 
که روند مهاجرت را تداوم بخشید و حاشیه هایی 
انبوه  با  شهرهایی  آورد.  به وجود  شهرها  از  بزرگتر 
پوسترهای  از  الگو گرفته  بلندمرتبۀ  ساختمان های 
یا  ایرانی  هویتی  نه تنها  که  نماهایی  و  خارجی 
خاصی  منشأ  نمی توانند  بلکه  ندارند،  اسالمی 
کنند.  معرفی  خود  برای  را  مشروعیت بخشی  از 
شکاف  انقالب،  از  دهه  چهار  گذشت  با  اکنون 
در  را  فضا  از  عمده ای  که سهم  میان شهرنشینانی 
مالکیت خود دارند و شهروندانی که برای یافتن 
محله  محله  به   کوچ نشینانی  زندگی،  برای  جایی 
هستند، به اوج خود رسیده و آنچه بیش از همه به 

خطر افتاده امید به اراده و بهبود است.
باید  می رسد؟  اینجا  به  انقالب  یک  چگونه  اما 
که  می کرد  فکر  او  اندیشید.  لوکوربوزیه  پاسخ  به 
اگر با استفاده از تکنولوژی برای همۀ مردم خانه 
بسازیم و شهر را گسترش دهیم که برای همه جا 
در  کرده ایم.  جلوگیری  انقالب  از  باشد،  داشته 
شهرهایمان  ساکنان  از  بیش  ما  اکنون  که  حالی 
شهر  در  جایی  هنوز  آن ها  اما  ساخته ایم،  خانه 
نطفۀ  سر،  در  ناچاری  سر  از  شاید  و  ندارند 
باید  اینجاست که  تحولی دوباره را می پرورانند. 
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باشد، در حالی که  پرسید ساختن می تواند چاره 
سیاسی،  مالی،  ساختارهای  به  ساختنی  هرگونه 
وابسته  اجتماعی  ارزش های  و  گروه ها  منافع 
است؟ هر چه ساخته می شود در چارچوب تنگ 
تازه  عمل  هر  و  می یابد  تعین  موجود  امکانات 
نتیجه رسیدن  به  از  پیش  که  است  بندهایی  اسیر 
دارد.  آماده  کانال هایی  محصول،  برداشت  برای 
ایدۀ  هر  که  است  موجود  نظم  منطق  همان  این 
تازه ای را می بلعد و به آرامی با آن همراه می شود 
تا آن را با خود همراه کند. معماری پیوندی میان 
شود.  جاودانه  می کوشد  که  است  عمل  و  ایده 
مصون  خطا  از  را  جاودانه  پیوند  این  چیز  چه  اما 

می دارد؟ 
زوال  دچار  عمل  اما  است،  آزادی  عرصۀ  ایده، 
برخاسته  هاله ای  ایده ای  هر  گرچه  است.  زمینه 
مادی  زندگی  اما  ماست،  مادی  زندگی  از 
محدود  خود  مرزهای  در  را  ایده  آن  عملی کردن 
موجود  نظم  بندهای  که  بپذیریم  اگر  می کند. 
که  نیست  آن  یارای  را  ما  و  نامرئی اند  و  خزنده 
تنها  دهیم،  تشخیص  را  آن  تمامیت  لحظه  هر  در 
آزاد  شرایط،  دام  برابر  در  مقاومت  برای  راه حل 
این  که  است  عمل  مهار کردن  و  ایده  نگاه داشتن 
آزاد  ایدۀ  این  یعنی  به  هم وابسته اند.  به سختی  دو 
نقادانه می بیند، راضی  را  و خالق است که عمل 
در  یوتوپیایی  به  خود  اتصال  برای  و  نمی شود 

افق، به مرزهای موجود قناعت نمی کند. 

بند  را  ایده  آنچه  توجیه  از  جلوگیری  برای  پس 
می کشد و از آن برای بازتولید ساختارهای موجود 
بهره می کشد، باید اندیشه ای انتقادی داشت که با 
جریان  عمل  میدان  در  آنچه  به  ایده ها  به  دامن زدن 
در  بی امان  نقد  مشروعیت  کند.  نظارت  می یابد 
موجود  کمین های  از  رهایی   احتمال  عمل،  لحظۀ 
قدرت گرفتن  از  با جلوگیری  و  می دهد  افزایش  را 
بخشی از نیروهای عمل کننده، توازنی را به وجود 
می آورد که نظارت قدرت های عمل کننده را بر هم 
اگر  که  اینجاست  می سازد.  تعیین کننده  و  بیشتر 
معماری مدعی شد با ساختن انبوه خانه های مدرن 
خوشبختی  برایمان  مهیب  آسمان خراش های  و 
در  زمتور  پیتر  چون  کسی  آورد،  خواهد  ارمغان  به 
تضاد آن برمی آید که ادعا می کند، معماری تنها در 
زمینه معنا پیدا می کند و هر زمینه فقط و فقط یک 
معماری تکینه و منحصربه فرد را شکل می دهد که 

امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت. 
موتور  »امید«  اگرچه  گفت  باید  نهایی،  تحلیل  در 
محرکۀ هر حرکت اجتماعی و جنبش جمعی است، 
اما هرگاه امید به گفتمانی بزرگتر از نیمی از جامعه 
از  را  همگان  دربرگیرندۀ  تعمیم هایی  و  شد  تبدیل 
درون خود صادر کرد، باید سخت به آن شک کرد. 
امکان  بعدها  که  باشد  نهفته  آن  در  قدرتی  شاید 
نقدش از دست برود و در نتیجه ایده ای را که آزادانه 

طرح شده بود، در بازوان تنگ خود محصور کند.

نام با   ۱۹۲۷ سال  در  و  منتشر  فرانسه  زبان  به   ۱۹۲۳ درسال   »Vers une architecture« کتاب   .۱ 
»Toward a new architecture« به انگلیسی ترجمه شد.
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یجانی ین الر نسر
nasrinlarijani1374@gmail.com

دیوارنگاری ها در سال های پس از پیروزی انقالب، به عنوان بخش عظیمی از چهرۀ شهر چه نقشی را 
بر عهده داشته اند؟ زبان شهروندان بوده اند یا نمادی از خاموشی آنان؟ با نگاهی به دیوارنگاری های بعد از 
انقالب و به خصوص دیوارنگاری های کنونی شهر، صدای گم شدۀ شهروندان شنیده می شود. قصدم از این 
متن نگاهی تاریخی و مستندنگارانه نیست، بلکه تالشی است برای یافتن ردپای زندگی معاصر شهری، 

بر قامت جداره های شهر.

)۱
۳۴

ل، ۰
رافی

راس
صو

(

  دیوارنگاری در ایران امری معاصر است و اولین 
نمونه های آن به دوران پهلوی اول بازمی گردد. 
دیوارنگاری هایی شهری در دوران پهلوی، بسیار 
عمارت های  و  کاخ ها  در  اغلب  و  بود  محدود 
)میراسکندری  می شد  برده  کار  به  سلطنتی 
عمری، ۱۳۹۱(. در تعریف دیوارنگاری می توان 
گفت دیوارنگاری شامل بخش وسیعی از نقوش 
بر دیوارها بدون درنظرگرفتن شیوۀ کار است که 
نقش اندازی  اجرایی  سبک های  انواع  می تواند 
بر دیوار را در بر بگیرد. سنگ نگاری در غارها، 
بر  نقش اندازی  سنگ،  بر  نقش برجسته سازی 
حتی  چوب،  و  آهک  بر  نقاشی  کاشی،  و  آجر 
گچ و گچ کاری و آینه کاری از انواع دیوارنگاری 

به شمار می آیند )شریف زاده، ۱۳۸۱(.
گونه ای از دیوارنگاری در دوران پیش از انقالب 
تصاویر،  شمایل  در  که  شد  متولد  اسالمی 
نوشته ها و شعارهای اعتراضی بر دیوارهای شهر 
 
ً
عموما که  دیوارنگاره ها  این  می شد.  جلوه گر 
به  تبدیل  می یافت،  تولد  عادی  مردم  توسط 
زبان انقالبیون برای بیان خواسته ها، اعتراضات 
این  در  حقیقت  در  بود.  شده  آرمان هایشان  و 

اهمیت چندانی  زیبایی شناسی  وجه  دیوارنگاری ها 
نداشت و آنچه مهم بود، ابراز و انتقال پیام جمعی 
انقالبیون بود. به این صورت ساکنان شهر از بدنۀ آن 
به عنوان رسانه ای برای بیان خواسته هایشان استفاده 
می کردند. این امر باعث می شد که هویت مردم به 
دربارۀ  که  نظریه هایی  در  یابد.  تسری  شهر  هویت 
ساکنان  هویت  است،  شده  مطرح  شهر  و  مکان 
معنی  بدین  است؛  مکان ها  هویت  به  وابسته  شهر 
به  شکل دهی  در  مشارکت   با  مکان  یک  ساکنان  که 
هویت  آن  از  و  می بخشند  هویت  آن  به  مکان  یک 
می گیرند. می توان گفت در این دوران نیز، نگاشتن 
همان  نقش  شهر  دیوارهای  بر  خواسته ها  و  شعارها 
مشارکت در شکل دهی به مکان را داشته که هویت 

مردم را در شهر جاری می ساخته است.
گستردۀ  موج  عراق،  و  ایران  جنگ  شروع  با 
دیوارنگاری در ایران پدید آمد و جایگزین مضامین 
هدف  با  نقش ها  این  شد.  دیوارنگاری ها  انقالبی 
مبارزه  به  آن ها  تشویق  و  مردمی  نیروهای  تهییج 
سازمان های  وسیلۀ  به  جنگی  شهدای  از  تجلیل  و 
تبلیغات  سازمان  پاسداران،  سپاه  جمله  از  مختلف 
به  شهرها  مختلف  محله های  در  بسیج  و  اسالمی 

دیوارنگاری یا دیوار پوشانی
وایت های گمشده  در بازخوانی دیوارنگاره های شهری  بررسی ر
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 .)۱۳۹۱ عمری،  )میراسکندری  درآمد  تصویر 
این دیوارنگاری ها جلب توجه مردم  هدف اصلی 
از دفاع مقدس  به مسئلۀ جنگ و معنویت برآمده 
نقش  دیوارها  بر  که  جمالتی  و  شعارها  بود. 
می بست، همه به اموری غیرمادی و فراتر از زندگی 
نگاره ها،  این  عالوه  به  داشت.  اشاره  دنیایی  این 
بر  را  دفاع  و  جنگ  مسئلۀ  به  تقدس بخشی  نقش 
به  زمینی  و  مادی  عملی  از  را  آن  و  داشت  عهده 
به  که  مقدسی  امر  می ساخت.  بدل  مقدس  امری 

وسیلۀ آن شهدا اسطوره می شدند.
جامعه ای  شور  فرونشستن  با  و  جنگ  از  بعد 
دورۀ  شروع  با  و  بود  جنگ  و  انقالب  درگیر  که 
به  جنگ  از  نیز  دیوارنگاری ها  موضوع  سازندگی، 
این  از  بسیاری  یافت.  تغییر  سازندگی  مضامین 
نقش ها با موضوع جنگ از بین رفتند و جای خود 
را به کاال ها و مضامین مصرفی دادند. این مضامین 
بود  جدید  دورانی  فرارسیدن  بر  مقدمه ای  جدید 
را ترویج  آرمان مصرف  نام داشت و  که سازندگی 
مقدس  امور  از  دیوارنگاری ها  موضوع  می کرد. 
هم سوی  و  کرد  تغییر  مادی  امور  به  معنوی  و 

سیاست هایی شد که جامعه با آن ها اداره می شد.
با فرارسیدن دهۀ هشتاد اما موضوع دیوارنگاری ها 
بازگشتی به عقب را تجربه کرد. بازگشتی که هنوز، 
جنگ  و  انقالب  از  دهه  چند  گذشت  وجود  با 
جنگ  موضوع  با  دیوارنگاری هایی  دارد.  ادامه 
مضامین  و  بازگشته اند  شهر  به  آن  اسطوره های  و 
آنچه  با  چندانی  تفاوت  شهر  امروز  نقش های 
تفاوت  تنها  ندارند.  می شد،  پرداخته  آن  به   

ً
سابقا

طبیعی  مناظر  از  نقش  هایی  ورود  شاید  ایجاد شده 
باشد که بدون هیچ هماهنگی با زمینه در جای جای 
تازه تر  تکنیک های  ورود  یا  و  می شوند  ظاهر  شهر 
اتوبان ها  دیوارۀ  سرتاسر  که  موزاییک کاری ها  مانند 
هیچ  اما  بین  این  در  پوشانده اند.  را  پل ها  زیر  و 
ساکنان  و  شهر  معاصر  وضعیت  از  گویایی  تصویر 
آن روی دیوار شهرها نیست، هرچه که هست همان 
گذشته  دهه های  شعارهای  و  مفاهیم  مضامین، 

است.
نام  آن  از  که  دوره ای  سه  طول  تمام  در  گویی 
که  است  جامعه  ادارۀ  سیاست های  این  شد،  برده 
نه  با خود شکل می دهد،  مطابق  را  دیوارنگاری ها 

به  هویت بخشی  از این رو  مردم.  ارادۀ  و  خواست 
شهر تنها توسط گروهی از جامعه که قدرت مسلط 

است شکل می گیرد و نه شهروندان شهر. 
از  متفاوت  اثری  که  تالشی  هر  دیگر  اکنون 
منظر شهر  از  به سرعت  کند،  ارائه  موجود  ساختار 
تنها  نگاشتن  گویی  می شود،  پوشانده  و  حذف 
جز  چه  هر  و  می  یابد  معنا  خاص  مواردی  برای 
شهر  دیوارهای  شود.  پوشانیده  می  بایست  آن، 
نوشته ها  گرافیتی ها،  مرگ  و  تولد  شاهد  روز  هر 
به سرعت  که  هستند  نشانی  و  بی نام  تصاویر  و 
تولید می شوند، به سرعت از بین می روند و جای 
خود را به خطوط و رنگ هایی می دهند که آن ها را 

می پوشانند. 
نوع  دو  مبین  مدام  پوشانیدن  و  نگاشتن  این 
صاحبان  توسط  شهر  در  مفهوم  انتقال  به  رویکرد 

دیوارها است:
منظر  و  دیواره ها  بر  دائم  به طور  آنچه  آنکه  اول   •
به  که  است  ارزش هایی  می شود،  تکثیر  شهری 
اثر  تنها  و  ندارند  شدن  نو  به  نیازی  می رسد  نظر 
زمان بر آن ها، تکرار مداومشان بدون هیچ خلل و 
تغییری است. در این بین تغییرات اندکی در نوع 
تالشی  تا  است  گرفته  صورت  ارزش ها  این  ارائۀ 
در جهت نوسازی آن ها باشد، ارزش هایی که تنها 
خود  هم بستۀ  مفاهیم  ارائۀ  برای  نوتر  قالب هایی 
پیام ها  این  در محتوای  تغییر  اما عدم  برگزیده اند، 
پیام،  مخاطبان  معاصر  زندگی  به  نزدیک نشدن  و 
است.  گرفته  آثار  این  از  را  شهروندان  همراهی 
از  رونوشتی  فرایند،  این  در  شهری  دیوارنگارۀ 
اسالف پیشین خود است با رنگ ورویی متفاوت. 
در این بین آنچه توسط مردم بر دیوارۀ شهرها نقش 
از زندگی معاصر شهری است،  می بندد و برآمده 
به  باشد، محکوم  نداشته  بر  در  انتقادی  اگر  حتی 
عمل  این  دلیل  است.  شهر  جداره های  از  حذف 
حق  چیزی  آن  تنها  که  جست  این  در  می توان  را 
توسط  یا  که  دارد  را  شهری  جداره های  بر  ماندن 
عامالن قدرت مسلط ایجاد شده باشد و یا به تأیید 

آرمان های قدرت بپردازد. 
نقاشی های  نصب  به  اقدام  نقاشی،  هنرمند  اخیرًا 
این  اغلب  می کند.  شهری  فضاهای  در  خود 
نقاشی ها انتزاعی هستند و پیام انتقادی مستقیمی 
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ندارند.  موجود  وضعیت  و  سیاست ها  به  نسبت 
آنکه  از  پیش  »تا  که  است  معتقد  آثار  این  هنرمند 
و  هست«  دیدنشان  برای  فرصت  شوند  تخریب 
اینستاگرام  در  را  در شهر  نقاشی های خود  تصاویر 
سرنوشت  جمله  این  با  و  می گذارد  اشتراک  به 
اثرش را پیش بینی می کند. این قطعیت تخریب که 
از آن سخن می گوید و به آن آگاه است را  هنرمند 
در  هنری  اثر  هر  که  دانست  این  از  ناشی  می توان 
شهر که از جانب قدرت مسلط ایجاد نشده و یا در 
جهت تبلیغ مضامین آن نباشد، محکوم به نابودی 

است.  
که  دیگری  ارزشی  نمونۀ  از  می توان  اما  مقایل  در 
حامل مفاهیم قدیمی است نام برد که به تازگی در 
این طرح  ایجاد شده است.  انقالب تهران،  خیابان 
چهرۀ شهدا را در قاب های آینه ای به تصویر می کشد 
که چهرۀ عابران را در خود منعکس می کند. تبدیل 
انعکاس  برای  آیینه هایی  به  شهدا  چهرۀ  محیط 
در  قبلی  پیام  همان  بازتولید  امروز  آدم های  چهرۀ 
خیابان  آن سوی  در  درست  است.  امروزین  قامت 
نمازگزاران جمعه،  برای  بر روی جایگاه های وضو 
شهادت  مفهوم  به  هم  آن  که  دارد  وجود  نوشته ای 

است  گونه ای  به  آن  اجرای  شیوۀ  و  دارد  اشاره 
این  می کند.  معرفی  خود  بانی  را  عادی  مردم  که 
منظر  از  این دست  از  دیگری  نوشته های  و  نوشته 
شهری پاک نمی شوند و باقی می مانند. بقا و فنای 
نگاشته های دیوار را خواست و ارادۀ قدرت مسلط 

تعیین می کند.
اگر مقصود این تصاویر را رساندن پیامی به کمک 
زبان تصویر در نظر بگیریم و دیوارها را مکان های 
منسوخ  است  زبانی  این  شهروندان،  با  گفت وگو 
که  شهروندانی  زبان  از  فاصله گرفتن  دلیل  به  که 
نمی شود.  فهمیده  دیگر  می گوید،  سخن  آن ها  با 
آثار  به  نگاهی  در  شهر  دیواره های  تک زبانی  این 
حکومت  یک  به عنوان  شوروی  از  باقی مانده 
 در محل های 

ً
ایدئولوژیک نیز دیده می شود که غالبا

به  آن ها  همۀ  و  بودند  بسته  نقش  شهری  ایست 
ارزش های یکسانی از قبیل کار، سازندگی و برابری 
نمادی  به عنوان  چکش  و  داس  و  داشتند  اشاره 
ایدئولوژیک در اکثر این دیوارنگاری ها مشهود بود. 
نه تنها در  با گرافیک خاص خودشان  ارزش ها  این 
و سایر  پوسترها  در  به طور گسترده  بلکه  دیواره ها 

مدیوم های تصویری نیز بیان می شدند.
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تصویر ۱. اثر نصب شده در چهار راه ولیعصر قبل از تخریب و تخریب اثر بعد از مدت چهار روز  
منبع: صفحۀ اینستاگرام سعید میرزایی، خالق اثر.          
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دیوارها،  پوشانده شدن  با  که  است  این  دوم  نکتۀ 
انقالب  جریان  در  که  را  کاربردی  جداره ها  این 
دیوارها  یعنی  داده اند.  دست  از  داشتند،  اسالمی 
فضای  شهروندان  آنچه  بیان  برای  مکان هایی  از 
دیگری برای گفتنش پیدا نمی کنند، به تخته های 
سیاهی تبدیل شده اند که هر نقش و نوشته ای که 
آن می ماند  باشد، موقت روی  آن، شهروند  خالق 
از  این ترتیب وجهی  به  و به سرعت پاک می شود. 
از  دیوار که آیینۀ زندگی شهروندان است، به کلی 
بین رفته است. تحقق این امر باعث به وجودآمدن 
ممکن  که  جایی  تا  است:  شده  رویکرد  چند 
که  مفاهیمی  همان  با  شهری  جداره های  است 
جای  دیگر  تا  می شوند  اشباع  شد،  پرداخته  بدان 
باقی  مردم  از جانب  مفهومی  بیان  برای  خالی ای 
و  زیباسازی  سازمان  مختلف  طرح های  نماند. 
دیگر نهاد ها هر روز بیش از پیش جداره های خالی 
شهر را اشباع می کنند و حتی به صورت فیزیکی 

هم جداره ای در تملک مردم باقی نمی ماند.
کشیده  مردم  توسط  که  گرافیتی های  مقابل  در 
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تصویر ۲. ارائۀ یک مفهوم در دو سوی خیابان و حفظ نوشته های همسو با زبان قدرت. عکس از نگارنده.                   

می شوند و فارغ از موضوعی که به آن می پردازند، 
در  که  آمده  وجود  به  دیوارنگاره  از  دیگر  نوعی 
از  دیوارنگاره ها  این  است.  رو برو  تناقضی  با  خود 
شهر  منظر  از  که  گرافیتی هایی  بصری  زبان  همان 
در  سخنی  اما  می کنند،  استفاده  می شوند  حذف 
می گویند.  گذشته  بازتولیدی  ارزش های  ادامۀ 
دیواره ها  بر  مردم  که  آنچه  مفهوم  ترتیب  این  به 
گرافیکی  بیان  همان  اما  می شود،  نفی  نگاشته اند، 
می شود.  گرفته  کار  به  دیگری  سخن  گفتن  برای 
به این ترتیب تصاویر ایجادشده از لحاظ مفهومی 
لحاظ  از  و  می یابند  وحدت  دیوارنگاره ها  باقی  با 
نیاز  از  بخشی  و  می گیرند  فاصله  آن ها  از  بصری 
اعتراض هم  این عمل  با  اغناء می کنند.  را  بصری 
و  نفی می شود  است،  گرافیتی  از ذات  که بخشی 

فرم گرافیتی ابزاری می شود در خدمت قدرت.
جامعه  یک  فرهنگ  از  بیانی  می تواند  گرافیتی 
باشد و با حذف آن از دیوارهای شهری، زبان بیان 
گنگ  شهر  کالبد  در  جامعه  یک  معاصر  فرهنگ 
گرافیتی  باختری  کرانۀ  در  مثال  طور  به  می ماند. 
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تصویر ۳. موزاییک کاری سقف ایستگاه مترو مسکو ، داس و چکش نماد کارگران و کشاورزان شوروی 
تصویر ۴. دیوار نگاری ایستگاه مترو مسکو با موضوع کار و سازندگی )عکس ها از نگارنده(

به قدری  و  شده  تبدیل  فرهنگی  بیان  به نوعی 
از  را  مدیوم  این  هنرمندان  که  است  یافته  اهمیت 
این  می کشاند.  فلسطین  به  جهان  مختلف  نقاط 

اهمیت از دوجهت قابل بررسی است:
• حملۀ گستردۀ اسرائیل به ناسیونالیسم فلسطینی 
به  وفاداری  ابراز  و  فلسطین  پرچم  حضور  منع  و 
فراهانی  )لوات،  فلسطین  سیاسی  سازمان های 

.)۱۳۹۳
در حقیقت در اینجا هم فلسطینیان از دیوارنگاری 
استفاده  اعتراضشان  بیان  برای  رسانه ای  به عنوان 
جهانیان  گوش  به  را  خود  صدای  و  می کنند 

می رسانند.
نقش  آن  بر  آنچه  و  گفت وگو  مکان های  دیوارها 
طی  که  زبانی  است.  شهروندان  زبان  می بندد 
سال های اخیر در ایران سهمی جز سکوت و تکرار 
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تصویر ۵. تکرار داس و چکش به عنوان نماد 
کارگران و کشاورزان شوروی بر دیوارۀ مترو 

مسکو . عکس از نگارنده.     

مکررات نداشته است. پاالیش و حذف مدام آنچه 
شهروندان می خواهند به مدد این زبان ابراز کنند، 
بیگانگی  باعث  نیافتند،  گفتنش  برای  مجالی  اما 
شهروند  گویی  است.  شده  شهر  با  شهروندان 
این  بر  عالوه  نیست.  آن شان  از  که  هستند  شهری 
به  بخشی  هویت  در  مردم  مشارکت  تعمدی  نفی 
آن  ساکنان  هویت  از  کلی  به  را  شهر  هویت  شهر، 
بیگانه ساخته است. می توان گفت مشارکت مردم 
که  است  ریسمانی  به مثابۀ  شهر،  به  شکل دهی  در 

۴۰

منابع
• لووات، هیو. )۱۳۹۳(. از مقاومت ملی به جنبش جهانی: درآمدی بر دیوارنگاری فلسطینی، ترجمۀ عباس 

شهرابی فراهانی. 

• شریف زاده، سید عبدالمجید. )۱۳۸۱(. دیوارنگاری در ایران. تهران: انتشارات مؤسسۀ صندوق تعاون.

• میراسکندری، فریبا و عمری، نازنین. )۱۳۹۱(. شناخت فرهنگ دیوار نگاری های خیابان ولیعصر شهر تهران، 
مجلۀ مطالعات جامعه شناختی ایران، ۲)۷(:  ۸۲-۶۹. 

• کاظمی، عباس. )۱۳۹۷(. امر روزمره در جامعۀ پسا انقالبی. تهران: انتشارات فرهنگ جاوید.
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تصویر ۶. استفاده از زبان بصری گرافیتی هایی 
که از شهر حدف می شوند برای باز تولید 
   nazaronline.ir :ارزش های گذشته . منبع

از  اکنون  این ریسمان  به شهر می پیوندد و  را  مردم 
به  تعلق  بازگرداندن حس  برای  است.  هم گسسته 
شهروندان و رفع این بیگانگی میان شهر و شهروند 
باید حق نگاشتن را به آن ها برگرداند و جایی برای 

بروز گفتمان مردم شهر باقی گذاشت.
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سید رضا هاشمی معاون سابق وزارت راه و شهرسازی

 در گفت وگو با »کوبه«:

انقالب تأثیری در معماری ایران نگذاشته است

علی پوررجبی
alipoorrajabi@gmail.com
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انقالب و معماری  رابطه بین  را درابرۀ  بگذارید گفت وگوی خود 

آغاز کنیم. به نظر یم آید معماری و هشرسازی به علت رابطه 

ارتباط  در  سیاست گذاری  و  فضا  و  رسمایه  اب  مستقیمش 

مستقیم اب قدرت است. قدریت که در طی انقالب فرویم اپشد و 

دگرگون یم شود. این فرواپیش و دگرگوین قدرت چه أتثیری در 

معماری و هشر یم گذارند؟

یعنی  کرد؟  جدا  اشرافیت  از  را  هنر  می شود  آیا 
معماری،  داشت؟  وجود  هنری  نبود  اشرافیت  اگر 
موسیقی و شعر همه در ارتباط با اشرافیت هستند و 
چیزی که به عنوان فرهنگ ارزش گذاری شده است، 
معماری  به  اختصاص  و  است  اشرافیت  محصول 
ندارد. موسیقی و شعر نیز محصول اشرافیت است 
 امروزه یکی از مشکالت هنر در ایران و دنیا 

ً
و اتفاقا

از هنر وجود  برای حمایت  اشرافیتی  که  است  این 
ندارد و هنری که در طول تاریخ تعریف شده است، 
داشته  وجود  نمی تواند  اشرافیت  حمایت  بدون 
به  جدیدی  مراجع  اشرافیت  جای  به  اآلن  باشد. 
وجود آمده اند که هنر را دسته بندی و ارزش گذاری 
شما  که  قدرتی  که  است  این  من  منظور  می کنند. 
از  را  معماری  و  است  اشرافیت  همان  می گویید، 
بقیۀ هنرها جدا نکنید. به صورت بد یا خوب به آن 
 قدرت اگر اشرافیت داشته باشد، 

ً
نگاه نکنید. اتفاقا

۴۲

می تواند هنر خلق کند و اگر فاقد اشرافیت باشد، 
توان خلق هنر را نخواهد داشت. همان طور که اآلن 

می بینیم قدرت تنزل می کند به اقتصاد و پول.

اب یک مثال حرفم را روشن یم کمن. ما نزدیک به انقالب موسییق 

انقالیب داریم، شعر انقالیب داریم، آیا یم شود در معماری هم 

چنین چیزی را دید؟ آیا ما معماری ای داریم که انقالیب ابشد؟

موسیقی که یک شبه به وجود نمی آید، شعر که یک 
است  این  مهم  نکتۀ  و  است  نیامده  وجود  به  روزه 
که جریان اعتراضی در موسیقی و شعر مگر چقدر 

دوام آورده است؟

است؛  بوده  گونه  این  انقالب  تاریخی  شرایط 
اوج شتاب  با  ما  که  افتاده  اتفاق  زمانی  در  انقالب 
شهرنشینی روبرو هستیم. این شتاب از ۱۳۳۰ آغاز 
این  افتاد.  اتفاق  انقالب  شتاب،  همین  در  و  شد 
دیگر  بعد  و   ۱۳۶۸ سال  تا  کرد  پیدا  ادامه  شتاب 
۷۵درصد  به  شهرها  جمعیت  امروز  و  شد  اشباع 
کل جمعیت کشور رسیده است، در صورتی که در 
۱۳۳۰ حدود ۳۰درصد بود. اآلن ما جامعه ای داریم 
همان  یعنی  تربیت شهری  فرصت کسب  هیچ  که 
تمدن را نداشته اند و این جامعه هم نه فقط توده های 
خیابان، بلکه از رأس تا پایین، مجلس، وکیل، وزیر 

عیل پوررجیب: »سید رضا هاشمی« از معدود مسئوالن دست به قلم در حوزۀ معماری بوده است. او که سوابق 
مسئولیتش قبل از انقالب در معاونت شهرسازی شهرداری همدان آغاز شده و بعد از انقالب به مقام های 
و  مؤسس  رسیده،  مسکن  وزارت  معماری  و  شهرسازی  معاونت  و  همدان  استان  شهرسازی  مدیرکل 
سردبیر دو مجلۀ معماری مهم بعد از انقالب یعنی »آبادی« و »معمار« بوده، ده ها مقاله دربارۀ معماری 
معاصر نوشته و در تأسیس جایزۀ معمار نقش داشته است. از این رو در این شمارۀ کوبه که دربارۀ موضوع 
»معماری و انقالب« است او را که از روندهای تصمیم گیری در سطح باالی سیاست گذاری در حوزۀ 
معماری و شهر و همچنین از بحث های دانشگاهی و انتقادی مطلع است، فردی مناسب برای گفت وگو 
دانستم. در طول مصاحبه متوجه شدم او موضعی انتقادی نسبت به معماری بعد از انقالب ایران دارد، اما 
مسئولیت این نابه سامانی را بر عهدۀ انقالب نمی داند، بلکه آن را محصول تحوالت تاریخی ای می داند 
که منجر به انقالب ایران شد. در تمام طول مصاحبه که بیش از سه ساعت طول کشید و در دفتر آقای 
هاشمی انجام شد، تالش کردم دربارۀ ارتباط بین واقعۀ انقالب، شعارها و آرمان های انقالبی با معماری 
و شهرسازی بحث کنم، اما هر بار با این موضع روبرو شدم که »معماری بعد از انقالب به انقالب ربطی 
سابق  یک مسئول  از  مسئولیت زدایی  نوعی  یا محصول  نظری  می تواند محصول موضعی  این  ندارد«. 
را  بتواند نقاط مبهمی  اما خواندن متن مصاحبه شاید  این موضوع ساده نیست،  باشد. قضاوت دربارۀ 

روشن کند: 
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آدم هایی  یعنی  گونه اند.  همین  همه  شهر،  شورای 
باید سیر متمدن شدن را طی کنند. دوران قبل  که 
از انقالب به حادثۀ انقالب ربطی ندارد، بلکه این 
یک جریان فرهنگی است که مسیر خودش را طی 

کرده است.

مشا که در منت انقالب بودید، وقیت بدنه کارشنایس کشور اب 
انقالب از کشور خارج شدند، تمصیم ها بعد از انقالب چگونه 

شکل یم گرفت؟

به همین راحتی قبل و بعد از انقالب را جدا نکنید. 
اما  است،  تقسیم شده  بعد  و  قبل  به  رژیم سیاسی 
به قبل و بعد تقسیم نشدند.  انسان ها که  جامعه و 
شرایط افزایش جمعیت شهرنشین وقتی به سرعت 
اتفاق می افتد و جابه جایی جمعیت روی می دهد، 
فرصتی برای شکل گیری تمدن باقی نمی ماند؛ از 
آنجا که تمدن در جایی اتفاق می افتد که چند نسل 
چیزی را بپرورانند، حاال چه معماری، چه شعر و 
شهرنشینی  شتاب  بعد  به   ۱۳۴۰ از  چیزی.  هر  چه 
اگر  محال  فرض  به  و  نداده  را  تمدن  ایجاد  اجازۀ 
وضعیت  همین  کم وبیش  نمی شد،  هم  انقالب 
بی فرهنگی  این  هم  باز  یعنی  بود؛  حاکم   امروز 
جامعه را کسی نمی توانست با سیاست گذاری حل 
کند. یعنی کمابیش دانشگاه های ما همین بودند. 
حاال ممکن بود آن پرورش یافته های قبل چند کار 

دیگر هم انجام می دادند.

نظر مشا بر این است که منی توان انقالب را به عنوان نقطه ای 
اما  گرفت،  نظر  در  کند  توجیه  را  ایران  معماری  تحوالت  که 
از  بعد  حوادث  به  منجر  مستقیمًا  انقالب  حادثه  این  خود 
خودش شده، برای مثال هناد مهندسین مشاور که نقش 
از  داشتند،  معماری  و  هشری  تمصیم گیری های  در  مهمی 
بین رفتند. یا آرمان های انقالیب به شعار اصیل مسئولین 
شکل  انقالب  از  بعد  را  معماری  که  چیزی  شدند.  تبدیل 
واقعیت های  یا  بود  انقالیب  آرمان های  از  متأثر  یم داد، 

فرهنیگ، سیایس و اجمتاعی؟

وقتی یک روند تاریخی دچار یک انقالب می شود، 
ادامۀ روندها دیگر هم سو نیستند. روندهای زیرین 
مردم  عمدۀ  فرهنگ  یعنی  جامعه  ژرفای  در  و 
می دهند،  ادامه  خودشان  روندهای  به  همچنان 
تغییر  و  می روند  بین  از  روساختی  روندهای  ولی 
سیاست  و  قدرت  با  که  چیزهایی  یعنی  می کنند. 
تغییر  دستخوش  سریع  دارند،  مستقیم  ارتباط 
زیادی  تغییر  خیر،  زیرین  الیه های  ولی  شده اند، 
نکرده اند. شما باید به این توجه کنید که در گذشته 
هم  با  روندها  همۀ  داشت،  وجود  معماری ای  اگر 
هم سو بودند و بعد از انقالب دیگر این گونه نبود. 
نفوذ عمیقی  لحاظ قدرت سیاسی  به  ما  از طرفی 
در خاورمیانه پیدا کردیم، اما در داخل با مشکالت 
با یکدیگر  این ها اصاًل  عمدۀ فرهنگی مواجهیم و 
هم سو نیستند و شما انتظارات روندهای هم سو را 

نمی توانید بعد از انقالب داشته باشید. 

درگیر  سخت  جامعه  رهبران  انقالب  از  بعد 
جهان  با  ارتباط  و  سیاسی  مسائل  حل وفصل 
دربارۀ  تصمیم گیری  نه صالحیت   

ً
تقریبا و  بودند 

مسائل فرهنگی را داشتند، نه آگاهی اش را و نه در 
الویتشان بوده است. این گونه بود که خیلی چیزها 
به طور کلی رها شد. شما ببینید بعد از انقالب چه 
تهران  دانشگاه  معماری  دانشکدۀ  رئیس  کسانی 
شدند. این ها که بودند و چه بودند؟ این ها معماران 
قوی یا معماران نزدیک به قدرت بودند؟ می بینیم 
مشابه  دیگر  که  است  بوده  قدرت  اقتضای  که 
فروغی و سیحون رئیس دانشکده نمی شوند، بلکه 
باشند. وقتی شما  اعتماد  کسانی می آیند که مورد 
رؤسای دانشکده را از انقالب تا همین اآلن بررسی 

ادامه  یم شود،  انقالب  یک  دچار  اتریخی  روند  یک  وقیت 

در  و  زیرین  روندهای  نیستند.  هم سو  دیگر  روندها 

به  همچنان  مردم  عمدۀ  فرهنگ  یعین  جامعه  ژرفای 

روندهای  ویل  یم دهند،  ادامه  خودشان  روندهای 

یعین  یم کنند.  تغییر  و  یم روند  بین  از  روساخیت 

چیزهایی که اب قدرت و سیاست ارتباط مستقیم دارند، 

زیرین  الیه های  ویل  شده اند،  تغییر  دستخوش  رسیع 

خیر، تغییر زیادی نکرده اند.
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کنید، می بینید که هیچ کدام صالحیت دانشگاهی 
یا علمی نداشته اند. 

آیا آرمان حکومت مستضعفین یا حکومت اسالیم أتثیری 

سیایس  تمصیم گیری های  و  انقالب  از  بعد  معماری  روی 

درابرۀ هشر و انقالب نداشت؟ آیا این ها فقط شعار بودند یا 

عماًل أتثیری در معماری و هشر داشتند؟

اسالمی  حکومت  و  مستضعفان  حکومت  شعار 
هم  مردم  و  دادند  انقالب  رهبران  که  بود  شعاری 
دنبالش رفتند. اگر بخواهیم این را بشکافیم، خیلی 
چیزها می توان دید که آیا همان شعارها و اعتقادات 
تاریخ  طول  در  اصواًل  خیر.  یا  داشتند  همه  را 
حکومت عرصۀ فرصت طلبی است؛ یعنی اآلن که 
از اصالح طلب و اصولگرا همه سرخورده هستند، 
آن  دنبال  به  مردم  و  شود  پیدا  جدیدی  شعار  اگر 
خواهد  فرصت طلبی  عرصۀ  هم  همان  باز  بروند، 
فرهنگی  انحطاط  همان  خاطر  به   

ً
دقیقا این  و  شد 

بخواهیم  اگر  واقع  در  که  دارد  وجود  که  است 
توهینی به کسی نشود می گوییم عدم بلوغ تمدن 
 فرصت رسیدن 

ً
شهرنشینی. به این علت که اساسا

به این بلوغ وجود نداشته است. وقتی شما از مردم 
آمده اید،  شهر  به  زمانی  چه  که  می پرسید  شهرها 
در  پدربزرگانشان  یا  پدران  که  می شوید  متوجه 
این شهر نبوده اند و یعنی اصاًل یک زمان تاریخی 
برای انتقال فرهنگ وجود نداشته و همه به شدت 
در  می خواهند  که  هستند  فردگرایی  انسان های 
را  شهری  فضای  از  بیشتر  هرچه  مدت  کم ترین 
برای خودشان تصاحب کنند. نتیجه اش هم همین 
تصمیم گیری  البی های  در  که  است  چیزهایی 
و  مستغالت  بازار  ما  اگر  یعنی  می بینید. 
شهرداری  در  را  مابه ازایش  داریم،  بسازوبفروش 
می برد  زمان  فرهنگ  این  داریم.  هم  وزارتخانه  و 
را  مستضعفان  حکومت  این  من  شود.  درست  تا 
است  این  حکومت  این  ادعای  نمی فهمم.  خیلی 
که اسالمی است و می خواهد اسالم را پیاده کند. 
ولی اینکه معماری بخواهد با این موضوع ارتباط 
همان  است.  دشواری  بسیار  مسئلۀ  کند،  برقرار 
برای  تالش  در  است  سال ها  حکومت  که  طور 
موفقیت  اما  است،  انسانی  علوم  اسالمی کردن 

را  بحث ها  وقتی  و  است  نشده  حاصل  چندانی 
پایین  بسیار  بحث  سطح  می بینید  می شنوید، 
که  نیست  این  هیچ کس  درد  و  است  مصنوعی  و 
قرار  چیز  چه  و  چیست  ما  انسانی  علوم  مشکل 
قوی  معمارهای  شود.  حل  اسالمی شدن  با  است 
آن دوره مثل فرمانفرما و اردالن و سیحون هم اگر 
معماری  جریان های  از  پس  هم  آن ها  می ماندند، 
پس از ۱۹۸۰ نمی توانستند کار کنند. همان طور که 
نمونه هایش را ما دیدیم. درست است که سیحون و 
دیبا و فرمانفرما رفتند ولی علیزاده و کالنتری هم 
که ماندند نتوانستند کار کنند. کالنتری که معمار 
زمان  میلیونی  دو  شهر  بود.  گردن کلفتی  بسیار 
هیچ کس  دیگر  میلیون   ۸ می شد  وقتی  فرمانفرما 
جلودارش نیست؛ یعنی اگر حکومت شاهنشاهی 

هم بود، دست پس می کشید. 

یک مقطع را شما خوب مطالعه کنید؛ دورۀ خروج 
سیحون از ریاست دانشکده و آمدن میرفندرسکی 
به عنوان ریاست دانشکدۀ معماری. این مربوط به 
سیاست های آمریکا در قبال ایران بود که خواسته 
شد  همراه  که  شوند  عوض  ایران  مدیران  بودند 
دانشگاه  رئیس  به عنوان  رضا  پروفسور  آمدن  با 
تهران که دکتر نصر به این موضوع در مصاحبه اش 
از  سیحون  وقتی  است.  کرده  اشاره  دهباشی  با 
دانشکده رفت، دیگر نه تنها از دانشگاه رفت، بلکه 
سیاست های  این ها  یعنی  نکرد.  هم  معماری  کار 
باشند.  اتخاذ کرده  یا شاه  نبود که فرح  آگاهانه ای 
آمد،  ایران  به  بار  چندین  انقالب  از  بعد  اردالن 
حرف های  و  بکنند  کاری  نتوانستند  دیگر  ولی 
که  قوی تر  حمایتی  جریان های  با  و  ضعیف تر 
که می شناسیم،  است  مدرن  معماری پست  همان 
وارد معماری شد. کالنتری که معمار مدرن بسیار 
دیگر  نتوانست  انقالب  از  بعد  هم  است  قوی ای 
دو  مسلمان های  که  دانشکده ای  و  کند  کاری 
آتشه ای چون چمران رئیسش بودند، دانشجویانی 
بلکه  هیچ  که  اسالمی  معمار  که  داد  پرورش 

پست مدرن های درجه یکی شدند. 

پس مشا همه چیز را جربی یم بینید. یعین یک اتفاق هایی 

ابید یم افتاده و افتاده؟
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همه چیز بین جبر و اختیار است؛ یعنی نیروهایی 
اختیاراتی  و  شما  اختیارات  از  بیرون  دارد  وجود 
این نیروها  موجود است که شما نیز می توانید بر 

تأثیر بگذارید.
شده،  ساخته  خودبه خود  هتران  هشر  این  مشا  نگاه  نوع  اب 
است.  نداشته  آن  بر  أتثیری  هیچ  یا  تمصیمی  هیچ  یعین 
من اشاره ای به شعار حکومت مستضعفین داشمت. بعد از 
انقالب هشرک های ساده و کم خرج ساخته شد. آیا این ها 

هم ربطی به انقالب ندارند؟

هیچ ربطی به انقالب ندارد. خانه های ارزان قیمت 
از قدیم می ساختند. در شهر خوِد من، همدان، در 
سال های ۴۹-۱۳۴۸ خانه های ارزان قیمت ساختند 
داشت،  مهر  مسکن  از  بهتری  معماری  البته  که 
خانه های  همین  هم  مصدق  زمان  بود.  ارزان  ولی 
در  سی متری  خانه های  که  ساختند  را  نازی آباد 

زمین های ۹۰ متری بود.

 یعین در تحلییل هنایی آیا معماری ایران قبل و بعد از انقالب 
فریق کرده است یا خیر؟

شما  که  مقایسه ها  این  به  فرقش  ولی  کرده  فرق 
بعد  هم  و  انقالب  از  قبل  هم  نیست.  می گویید، 
از انقالب همۀ این حرف ها که شما می زنید بوده 

است.
و  » مهندسانه اندییش  انم  به  مقاله ای  در  طریق  توکیل 
انقالب  از  قبل  یم گوید،  مجهتندسانه«  والیت مداری 
استاد  یا  حرفه مند  هرنمند،  به عنوان  کارشنایس  جایگاه 
بوده  مرشوعیت بخش  و  مستقل تر  جایگاه  دانشگاه 
را  خود  مرشوعیت  قدرت،  گویی  انقالب  از  بعد  اما  است، 
را  مرشوعیتش  یم گیرد،  کارشنایس  کار  از  غیر  جایی  از 
تمصیم ها  کارشناس  جای  به  بنابراین  یم گیرد.  آمسان  از 
کارشنایس  کار  از  را  خود  او  و  یم گیرد  سیاست مدار  را 
یب نیاز یم بیند. در واقع سیاست گذار یم گوید که من چه 

یم خواهم و کارشناس آن سیاست ها را عمیل یم کند.

زمان  و  نداشتیم  مجلس  اصاًل  که  رضاشاه  زمان 
که  بوده  ضعیف  قدر  همان  مجلس  محمدرضا 
اآلن،  تا  بگیرید  مشروطیت  از  شما  هست.  امروز 
بگیرید  را  معماری  فلسفۀ  یا  موسیقی  رشتۀ  چند 

به  ربطی  اصاًل  نزولی  منحنی  این  جلو.  بیایید  و 
ادامه  همچنان  نزولی  منحنی  این  ندارد.  انقالب 
و  بهار  ملک الشعرای  از  شما  است.  کرده  پیدا 
فروزانفر و عالمه قزوینی تا به امروز قوس نزولی 
را طی کرده اید و رسیده اید به شفیعی کدکنی که 
دیگری  هیچ کس  ما  می گویند  ایشان  از  بعد  تازه 
این  است.  بوده  طور  همین  همه اش  و  نداریم  را 
یک جریان فرهنگی است که اصاًل ربطی به الیۀ 
سیاست ندارد و انقالب ما چون در الیۀ سیاست 
متمرکز شده است، این ها در الویتش نیست. همان 
 طور که گفتم، منشأ این فرهنگ، اشرافیت است و 
اآلن دیگر نه در ایران و نه در جهان اشرافیت داریم 

و دیگر این هنر تکرار نخواهد شد. 

در  انقالب  معتقدید  مشا  یم رسد  نظر  به  که  حال  خوب، 

درابرۀ  کمی  بگذارید  است،  نگذاشته  أتثیری  معماری 

است،  دولت  مستقیمًا  سیاست گذارش  که  هشرسازی 

صحبت کنیم.

تهران  برای  اولین بار  برای   ۱۳۴۵ سال  در  ما 
طرحی تهیه کردیم. دفتر فرمانفرما با رهبری دفتر 
اجتماعی  مطالعات  با  آمریکایی  گروئن  ویکتور 
تهران  برای  طرحی  داد،  انجام  تهران  دانشگاه  که 
سال  طرح  همان  تهران  فعلی  طرح  کرد.  تهیه 
این  که  است  سال   ۵۰ اآلن  یعنی  است؛   ۱۳۴۵
طرح در حال اجرا است. منتها تا یک زمانی شهر 
اصاًل  و  بود  کنترل  امکان  و  می کردند  کنترل  را 
یکی  نداشت.  وجود  اضافه سازی  برای  تقاضایی 
بود  این  کالنتری  چون  معمارانی  شانس های  از 
برای  می خواستند  خانه  یک  مشتری هایشان  که 
می خواست  دریابندری  نجف  مثاًل  خودشان. 
آقای کالنتری  بسازد، می داد  برای خودش خانه 
بسازد. آقای کالنتری تعدادی خانه برای مشاهیر 
زیاد  جمعیت  که  به تدریج  ولی  ساخت،  ایران 
برای  شد،  فراهم  مستغالت سازی  فرصت  و 
بارگذاری  نقشه   روی همین 

ً
عینا بیشتر  بارگذاری 

آقای  دست  به  کار  این  و  کردند  برابر  چند  را 
کرباسچی امکان پذیر شد، اما بارگذاری غیر متوازن 
می توانستند  که  کسانی  اینکه  برای  و  شد.  انجام 
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به  نسبت  انقالب  از  بعد  معماری های  معدل  که  است  این  من  قضاوت   

سیحون  کارهای  در  یعین  است؛  ضعیف تر  انقالب  از  قبل  معماری های 

جدید  معماری  یک  کشف  برای  دانمشیر  کارهای  از  بیشرتی  شوق  و  قدرت 

دارد. وجود 

مناطق  در  بیشتر  کنند،  ملک سرمایه گذاری  روی 
در  بیشتر  بارگذاری  این  بودند،  شهر  شمالی 
این  من  منظور  منتها  شد.  انجام  شمالی  مناطق 
کرباسچی  آقای  است.  بوده  نقشه  که همان  است 
بودند  انقالب  در  درگیر  نیروهای  جزو  این ها  و 
داشته  انقالب  از  بیشتری  سهم  می خواستند  که 
باشند. آقای کرباسچی اولین شهرداری بود که در 
کابینه شرکت کرد و اگر حوادث آن سال ها برایش 
هم  باالتری  در جات  به  احتمااًل  نمی آمد،  پیش 
باالخره یک شاهی وجود  زمان شاه  در  می رسید. 
می کرد  شهرداری  می رفت  هم  شهردار  و  داشت 
به کار خودش  و  و نمی توانست دیگر شاه بشود 
قناعت می کرد. از طرف دیگر هنوز شرایط توسعه 
در ایران به آستانه های بحرانی که بعد از انقالب به 
آن رسید، نرسیده بود. این شرایط بحرانی را هیچ 
نمی توانید  شما  کنند.  اداره  نتوانستند  دنیا  جای 
قرن  از  آن ها  چون  بزنید  مثال  را  پاریس  و  لندن 
۱۸ ام در حال توسعه هستند و ما در عرض ۵۰ سال 
برویم.  را  رفته اند  آن ها  که  راهی  همۀ  می خواهیم 
یا  بروید  التین  آمریکای  بروید،  هندوستان  شما 
حتی ترکیه، یا از ما بدتر هستند یا مثل ما هستند. 
منتها ترک ها مثل ما غرور ندارند و می روند کپی 
چیزی  مسئله  ابعاد  ولی  می سازند.  و  می کنند 
نیست که شما نسبت بدید به آدم های بعد یا قبل 

از انقالب.

و  خیاابن ها  امس  به  یم شود  خالصه  انقالب  أتثیر  یعین   
عکس هشدایی که در خیاابن ها دیده یم شود؟

تأثیر انقالب این بوده که اآلن ۸۰ میلیون جمعیت 
میزان  و  شاه  زمان  از  کمتر  جینی  ضریب  با  را 
برخورداری بیشتر از زمان شاه، با این همه توزیع 
اداره می کند.  ایران  آب و برق و جاده در سراسر 
تأمین  را  این ها  می ماند  هم  شاه  اگر  بود  ممکن 
می کرد. اما منظور این است که انقالب آن قدر که 
به این گونه موارد پرداخته، به شهر نپرداخته است. 
یک  است.  بوده  متفاوت  انقالب  الویت های 
ولی  بوده،  اولش  همان شعارهای  به  شبیه  مقدار 
 همان شعارهای اول انقالب هم نبوده است.

ً
دقیقا

یعین مشا یم گویید هشر الویت انقالب نبوده است؟

من خودم از سال ۴۶ درگیر مسئلۀ شهر بوده ام و 
معاون  انقالب  از  بعد  هم  و  انقالب  از  قبل  هم 
در  تمدنی  نگاه  هیچ  اصاًل  بوده ام.  شهرسازی 
وجود  اآلن  تا  انقالب  اول  از  ما  حکومت گران 

ندارد. 

نگاه متدین یعین چی؟

آقای  چه.  یعنی  خوب  شهر  بفهمند  اینکه  یعنی 
بود.  امروز  تهران  همین  ایده آلش  رفسنجانی 
آقای  رفسنجانی.  آقای  مشابه  هم  روحانی  آقای 
روحانی گفته بافت های فرسوده را خراب کنید و 
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برج بسازید و بروید ببینید ترک ها چه کار کردند. 
آغاز فصل  به  نه  البته  بیاورید،  ایمان  می گویم  من 
سرد )با خنده(، منتهی من آدم خوش بینی هستم 
حل  دیگر  سال  و  امسال  شرایط  این  می گویم  و 

نخواهد شد، اما ۴۰ سال دیگر حل خواهد شد.

جرب  به  مشا  شد،  اشاره  این  از  پیش  که  طور  همان  پس 
اتریخی اعتقاد دارید؟

نه. در اصل من به هیچ قاعده ای برای تاریخ اعتقاد 
ندارم.

زمان  توسعه  برانمه  همان  ما  بگوییم  یم توانیم  ما  یعین 
ادامه  انقالب  از  بعد  را بدون هیچ تغییر و خالقییت در  شاه 

دادیم؟

به  شما  که  مستضعف  طبقۀ  همان  به  ولی  بله 
آمار  اگر  شد.  رسیدگی  بیشتر  می کنید،  اشاره  آن 
مالک باشد از سال ۹۰ )میالدی( که سازمان ملل 
مدام  کرد،  تعیین  را  انسانی  توسعۀ  شاخص های 
این ها  با  منتهی  است.  شده  بهتر  ایران  وضعیت 
خیلی نمی توان دربارۀ شرایط معماری حرف زد.

که  مشا  که  بود  همین  ابتدا  از  کیل  طور  به  من  سؤال 
سال ها معاون وزارت  مسکن و هشرسازی بودید، در لحظه 
عمل آیا شعارها مطرح یم شد یا شعارها فقط برای عرصه 

عمویم بود و در عمل کار دیگری انجام یم شد؟

که  مردم  تودۀ  شعارهای  داشت.  غلبه  شعارها 
می گفتند همه چیز را باید بین ما توزیع کنند، وقتی 
می آمد از یک سطحی باالتر این بود که طرح های 
جامع طاغوتی است و این طرح ها را شورای عالی 
شهرسازی تصویب می کرد. می گفتند این طرح ها 
و  کردند  حمله  و  می کرد  تصویب  فرح  دفتر  را 
طرح  سیفیان  آقای  انداختند.  دور  را  طرح ها  این 
آن    که  هم  من  و  انداخت  دور  را  تهران  به  مربوط 
موقع به وزارت خانه رفته  بودم، دیدم در همدان هم 
دارند همین کار را می کنند. من هم دیگر آن  موقع 
به وزارت خانه رفته بودم دیدم همدان را هم دارند 
می رسید  نظرشان  به  یعنی  می کنند  را  کار  همان 
حال  رفاه  برای  همه  شده،  وضع  که  مقرراتی  این 
ریخته  دور  باید  این ها  وهمۀ  بوده  باالشهری ها 

فضاهای  تمام  گفتند  آمدند  سیفیان  آقای  شود. 
می خواهد  که  هرکس  را  جامع  طرح  در  خدماتی 
تا  شعارها  داشت.  غلبه  شعارها   

ً
اتفاقا بسازد. 

ولی  داشت.  غلبه  رفسنجانی  آقای  دورۀ  اواخر 
صمیم  از  خیلی  دولتمردها  طرف  از  شعارها  این 
موقع  آن  یکی  که  وزیر  تا  دو  بار  یک  نبود.  قلب 
 ۲۲ منطقۀ  در  می خواستند  بود،  مؤسسه ای  رئیس 
فعلی سایتی برای تعمیر هلیکوپتر درست کنند و 
احتیاج به مجوز ما داشتند و من گفتم طرح جامع 
اینکه  بر  عالوه  نمی دهد.  را  کار  این  اجازۀ  تهران 
نمی توانید  مردم  از سر  را  معیوب  هلیکوپتر  شما 
بود،  وزیر  هم  بعدها  که  آن ها  از  یکی  دهید.  عبور 
یعنی  را می گوید،  فرح  عالی  گفت طرح شورای 

شعارها از صمیم قلب نبود.

پس ابألخره شعارها أتثیر داشت.

اگر  هم  اآلن  و  دارد  تأثیر  شعارها  هم  اآلن  بله 
بخواهند سروصدا کنند، با همان شعارها می کنند 
ولی مسئلۀ مهم تر این است که نگاه تمدنی وجود 
بچه  همه  که  تاریخی  مسئلۀ  این  دلیل  به  ندارد. 
هر  ولی  ندارد،  عیبی  دهاتی  بچه  هستند.  دهاتی 
ما  می گویم  می شود،  حاشیه نشینی  بحث  موقع 
همه حاشیه نشین تمدن هستیم. من هیچ قضاوت 
است  بحثی  شما  بحث  اما  نمی کنم،  ارزشی 
موسیقی  و  معماری  است.  تمدن  بسترش  که 
حد  در  این ها  اگر  است.  تمدن  بسترش  شعر  و 
کاخ ها  این  از  هیچ کدام  می ماند،  اولیه  ضروریات 
از  را  این ها  آمد.  اشرافیت  ولی  نمی شد،  ساخته 
ضروریت های اولیه درآورد و این چیزها را ساخت. 
شعر حافظ و شاهنامۀ فردوسی هم اشرافی هستند. 
فردوسی بچۀ کوچه و خیابان نبود. دولت بعد از 
انقالب دغدغۀ این مسائل فرهنگی که شما دنبال 
نکرده  مسائل حمایتی  این  از  و  ندارد  را  می کنید 

است. 

روبرو شدم  این موضوع  من در نوشته هایتان در آابدی اب 
که گفته بودید انقالب ابعث کاهش رفت وآمد ما به غرب شد 

و این در افت کیفیت معماری ایران أتثیر گذاشت.

در سال های اول بله. بعد از انقالب تا مدتی توجه 
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به این مسائل تعطیل شد. من یک مقاله در معمار 
نوشتم دربارۀ همین نسل جدید معماری.

معماری  تقسیم بندی  بگوییم  هنایتًا  یم توانیم  ما  پس 
ایران به دورۀ اتریخی بعد و قبل از انقالب یک تقسیم بندی 

غلط است؟

بگوییم  و  بکشیم  تایم الین  یک  می توانیم  ما  نه. 
از  بعد  و  قبل  بناهای  آن  روی  و  ایران،  معماری 
انقالب را نشان دهیم. اما سؤال اینجاست که ما از 

این مقایسه قرار است به چه نتیجه ای برسیم. یعنی 
نگاه  معماری  این  به  باید  نگاهی  چه  با  دید  باید 
از نگاه یک  یا  تاریخ هنری  از نگاه یک منتقد  کرد، 
معدل  که  است  این  من  قضاوت  اجتماعی.  منتقد 
معماری های بعد از انقالب نسبت به معماری های 
قبل از انقالب ضعیف تر است؛ یعنی در کار سیحون 
معماری  یک  برای کشف  بیشتری  و شوق  قدرت 

جدید از کار دانشمیر وجود دارد.
آیا یم توان گفت بعد از انقالب برای خاستگاه دولت انقالیب 

تصویر ۲. مقبرۀ کمال الملک
طرح هوشنگ سیحون، ۱۳۴۲

تصویر ۱. پردیس سینمایی ملت
طرح رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونف، ۱۳۸۷

حفظ  به  نیازی  دولت  دیگر  بود،  مردیم  خاستگاهی  که 
روابطش اب هرنمندان و روشنفکران نداشت و مستقیم اب 
مردم سخن یم گفت و به همین سبب رابطه دولت بعد از 
از  قبل  دولت  که  حایل  در  شد،  قطع  روشنفکران  اب  انقالب 
انقالب سعی یم کرد روابطش را اب روشنفکران حفظ کند ات 
مرشوعیتش را حفظ کند؟ آیا یم توان گفت به همین علت 
حفظ  برای  تالیش  هیچ  اسالیم  جمهوری  که  هست  هم 

میرمیران به عنوان معمار جمهوری اسالیم منی کند؟

 چیزی به نام معماری ندارد. 
ً
جمهوری اسالمی اساسا

اصاًل الویتش نیست. مگر باید درون هر انقالبی تمام 
الیه های تمدنی باشد؟ نیست. این انقالب، انقالب 
ایستاده  هم  امروز  و  بوده  غرب  برابر  در  ایستادگی 

و  است  افتاده   عقب  بسیار  تمدنی  لحاظ  از  ولی 
این عقب افتادگی هم ربطی به خود انقالب ندارد، 
مربوط به یک سیر تاریخی است. این یک جریان 
نمی شد،  هم  انقالب  و  است  فرهنگی  انحطاط 
این روند ادامه پیدا می کرد. اآلن ما در مهندسی و 
پزشکی چیزی کمتر از انقالب نداریم، اما به لحاظ 

تمدنی رو به افول داشته ایم.
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