
 ۱ایران در معماری حوزۀ انتقادی متفکران روی پیش اشکاالت به نگاهی :(۵/۱) دخو از انتقاد

 2ای بر نوشتار اول()افزونه

 نویسنده: علی جاودانی

و نخستین ایراد تفکر انتقادی در معماری ایران است؛  ترینبزرگانضمامی،  جایبهگفتم، ایراد تحلیل انتزاعی  ترپیشچنانکه  -1

من و ما پاسداران وضع  زعمبهنیز گفتم که این ایراد در مای منتقد هم به همان اندازه اسفناک است که در گروهی که 

به مورد دوم بپردازیم  کهآناز  پیش موجودند.

از ایراد تفکر انتزاعی را به  اینمونهبد نیست 

یم و در آن خوب مداقه کنیم تا تماشا بنشین

بفهمیم که آبسکورانتیزم تئوریک دانشگاهی را 

کالن اقتصادی  هایسیاست چه دخلی است به

است به اعمال  کارچهدانش معماری را و 

  قدرت؟

این افزونه از یکسو پاسخی است به موردی که 

بالفاصله به چشم من فرو رفته و از دیگر سو، 

ایرادی است که  پیامدهایاز  ایگوشهمبین 

 تکتکگشودن  بساایمتذکر شدم و  ترپیش

، موضوع آیدمیمواردی که در این افزونه 

 . بعدی در این سلسله باشد نوشتارهای

 یآمادهاز ذهن کسی است و فضای زبان فارسی  برآمدهالجرم  کشیممیمتنی که به نقدش الزم است متذکر شوم  تر،پیش

اما آشکار است که برای من/ما، شخصیت انسانی هرکس متفاوت است  ؛شخصی برگرداند ایحملهرا به  آن است تا هر نقدی

نشکافیمش، خود به زنجیرهای خودمان  زود یاداریم که اگر دیر  سروکار ودستگاهیدماینجا ما با  در جایگاه آکادمیک او. از

دردناک اما  ایرحمیبی. رحمیبیشد و ما ناگزیریم از این با رحمانهبیکه نقد، باید  دانیممی. نیز نیک شویممیبدل 

 پیش آید. چه تا .رحمانهبیما سریع خواهد بود و  نقد .3درمانگر

                                                           
های شبه فاشیستی از آن ی دانشگاهی از ما ربوده و در قالب شاعرانگیو بدنیت نقد درست همان چیزی است که نوشتار اخته آمیختگی منطق و احساس۱ 

شود. هرکجا اسی میش احساستانداردازحد ام به روی کاغذ ندارم و متن گاهی بیشهای بدنیخودش کرده است. از این رو است که هیچ ابایی از پرتاب تکانه

 ام.تر شدهام، به هدفم نزدیکای را ایجاد کردهچنین تلقی

البته یکی از -ی متن، احضار شبح هولناک پارادوکس زنونچراکه افزودن چیزی به میان دو پارهیم؛ بنام ۵/۱د نیست این نوشتار را نوشتار ب2 

هذا را بپیماید و بر مبنای علیباید نیمی از آن را و الجرم دوباره نیمی از نیم باقیمانده را و قساست: برای طی مسیر میان دو نقطه، آدمی  -هایشپارادوکس

ای گونههای حسابی آشنا نبود ورنه داستان بهالبته که زنون با مفهوم سری) به مقصد رسیدن ناممکن است. این پارادوکس، این طی کردن ابدی است و الجرم

ی شمار دیگری است که منتظر لحظههای بیآور نیمهی افزوده، پیاماین نیمه ماندیم از پارادوکس زیبا و ترسناک زنون(.وم میشد و ما محرصریح حل می

 یست.هایش، برای نویسنده لذیذ نی پانویساندازههیچ بخشی از یک متن به پاره شدن زاینده است وای از همین پارهراستی که هر پانویسی نیز سایه تحریرند.

 http://tajrishcircle.org/%D9%86%D9%82%D8%AF-چیزهای موجود: یهمه یرحمانهبیر.ک: نقد 3 

%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%80-%D9%87%D9%85%DB%80-
%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF/ 



می بایست به معنای واقعی کلمه، آن را منضم به بافتار برای برخورد منتقدانه با نوشتاری که به دستما ن رسیده است،  -2

آن است که  -ما بخورد« درد»نقدی که به -پیرامونش قرائت کرد.به عالوه، چنان که در نوشتار اول اشاره شد، بهترین نقد

شد ای نظری به همین دلیل است که باید دست به دامان دستگاه های کارکردی وضع موجود را بشناسد و بشناساند.مکانیزم

را به تمامیت وضع موجود در نظر آورد و نیز در عین حال، نقش -ای از دانشدر اینجا گزاره-ارتباط و اتصال یک پدیدهکه 

ودستگاه تحلیلی نوشتار حاضر مبتنی است بر یکپارچگی رو دمازاین .آن را در بازتولید شرایط تولید وضع موجود نشان دهد

ین در ا خواند.می 4قدرت/دانشهای سامانهو کارکرد همزمان دانش و قدرت در هر صورتی از مناسبات تولید یا آنچه فوکو 

بست دائم دانش را با کار که  ها، از یک سو، قدرت مبتنی است بر دانش و کاربست دانش و از دیگرسو این قدرت استسامانه

های خاص اعمال قدرت، که به شیوه ۵بخشیا، کارکرد دانش، نه صرفا مشروعیتدر این معن گسترد.کند و میآن، بازتولید می

 ها و به یک معنا، اعمال قدرت بر آنها است.که هدایت رفتار سوژه

ی معماری با ارگانیک تولیدات گفتمانی در حوزهجوی پیوندهای وشود جستدر این معنا، آنچه در این پروژه مطرح می 

نباید فراموش کرد که برای  ی تولید خاص ایران معاصر است.های اعمال قدرت حاکم بر مناسبات تولید برآمده از شیوهشیوه

طور که انهم شود وای از اعمال قدرت محسوب میهایشان گونهها به هویتکردن سوژهو یا میخ «6هدایت رفتار»ما، هرنوع 

 است که هاییسوژه ایدئولوژی، که از قضا کمک به برساختن  در این کار، نقش دانش، نه صرفا پروپاگاند کردن یک گفتیم،

 7شوند. داررا عهده های خویشبدن یو زندانبانبازتولید وضع موجود  خود

و آنچه ه و معنای خانه به چاپ رسیده است پیرامون خان 8روایت یمجله ۱2ی شمارهبحث ما نوشتاری است که در  یبهانه -3

 ینشانهنخست یعنی  یصفحه .ایاسطورهنخست  یصفحه: نخستش هیچ نیست یصفحهتاکنون به دست من رسیده، جز 

 9محتوای مقاله تنها برای ساختن توهم عمق است و بس. باقی محتوا. یعنی اصلی؛ یعنی نام واقعی؛

امور پنهان و پنهان پرداختن به ترین چیزها است و عیان فراموش کردننخستین دامی که باید از آن پرهیخت،  راست آنکه

مور واضح و آشکار او ما نیز به همین  نام؛ همان خط اول. همان همان صورت است و ظاهر. محتوا نه! .۱0در پشت و پسل

 خواهیم پرداخت.

 ست؟نمادین و کارا حاوی چی یصفحهو اما این  -4

                                                           
4 Power/knowledge 
۵ Legitimization 
6 Conduct of the Conduct 

 ها، اندکراست آن است که در حین نوشتن یادداشتکردم اما مطرح می «۱قاد از خود انت»تر در تی شفافورشاید بهتر بود که این دستگاه نظری را به ص7 

 تیز تر و بران تر.تر می شود و به یک معنا تیغ ما تر و کاملاندک دم و دستگاه تحلیلی ما نیز شفاف

سخن گفتن از تحلیل و فرهنگ و روایت، یعنی فراهم  مصرف.ای قابلی فرهنگی تحلیلی روایت: نامی سنگین، درخور توجه و صدالبته نشانهصدالبته نشریه8 

های واژهر کهنهپسندند درا می «رهنگف»و  «روایت»اند و خسته ...الی دانش که از انقالب و سیاست وکنندگان کاآوردن خوراکی برای گروهی از مصرف

 ...و «کار»، «سرمایه» ،«وجه تولید»ای نظیر پوسیده

 

و ای  شودمی دستبهدستاول است که در اینستاگرام و تلگرام  یصفحهکارکردی نیز این همین  صورتبهبه نیکی اشاره کرد،  میرنظامیمجید  کهچنان9 

اگر  بریمنمیما ره به خطا  هررویبه پس بیابد. ایخوانندهاندک  زبانفارسیدر جهان  -تئوریک اعم از خوب و بد هایمتنهمچون تمامی -بسا محتوای نوشته

 اول بپردازیم. یصفحه همینتنها و تنها به 

 ی پو.«ی گمشدهنامه»های داستان درسی است از درس۱0 



 :خوردمیاین جمله به چشم  نویسنده،از  ۱۱ی«آزاددست»در کنار فیگور   -5

 .«باشد یا کاخ خوابی گورخوابیکه  کندنمیآنجا که خانه نیست، تفاوتی »

را نیز به  انداصلیکه پیامد آسیب  هاییآسیب خوبیبهآسیب را دارد بلکه  تنهانهکیسی است پاتولوژیک که در خود این جمله 

خانه است و  یگمشدهجوهر : صحبت از کندمیرا به یقین بدل  شک ما هست که هاییکلیدواژه، نوشتار لید در ۱2.گذاردمینمایش 

محرومی؛  «در خانه بودن»از حس  هرحالبه، نشینکاخباشی و چه  گورخواب، چه زدوده معنا، در این جهان گشتگیگماینکه در این 

 ما است. یشایستهاز آرامشی که 

که  هافرضپیشاز  ایملغمه ی ایرانی است: معمارانهتئوریک  آبسکورانتیزم یچکیده، خوردمیآنچه در نگاه اول آشکارا به چشم 

 نیست: غیرسیاسیو  جهتبی رویهیچبهصدالبته 

 .وجود داشته یا دارد که اکنون غایب است یا از دست ما گریخته است جوهری صورتبه ایخانه احتماالً. 1

 است. آدمیان یهمهدرد مشترک  این جوهر یا به کالم بهتر گوهر، شدنگم. 2

نام انسانیت داریم که  یعنی چیزی به درواقعاست.  «انسانی»درد، دردی  این در این دریای درد، تفاوتی میان فقیر و غنی نیست. .3

م جوهری به نام ه اینجا انسانیم. هرحالبهو گورخواب را در میانه تفاوتی نیست: همه  نشینکاخ درواقعان مشترک است و میان آدمی

 انسان وجود دارد.

هتر لذیذ و در قالب نافذ آنکه در ترکیبی زیبا یا به بیان ب ویژهبه رسندمیمعصوم به نظر  هایگزارههمگی در نگاه نخست  هاگزارهاین 

آنچه به  شویمنمیما اما درگیر لذت این خوراک  فکورانه. حالدرعینای لذیذ اما غمبار و گویهگزینگویه در کنار هم بنشینند؛ گزین

 زمانهمو  شکافیممی یکبهیکو مفروضات را  بریممیبه آزمایشگاه کوچک و تاریک خود  اشمزهرا فارغ از  انددادهخوردمان 

 :نگریممیپیامدهایشان را 

  جوهری صورتبهوجود خانه 

 واجد دارد وجود مادی غیر صدالبته و  گمشده جوهری -خانه مورد، این در و- ای پدیده هر پشت پس در آنکه تصور

 :است بسیاری اشکاالت

 چراکه؛ ایمآوردهرا بر زبان  پایهبیسخنی در نظر آوریم،  ایانسانی یپدیدهه جوهری واحد را برای هر اینک محضبه اول:

چه رسد تعریفی واحد را مفروض داشت؛  تواننمی ایانسانی یپدیدهآدمی را تعریفی واحد نیست و برای هیچ  دانیممی

 به آنکه جوهری واحد را.

 

                                                           
آینده و در بحث  در برای تولید ارزش نمادین/فرهنگی: این متن برای معمارها نوشته شده است. اینشانه؛ «معمارانگی»شدن فیگور یعنی  کشیده آزاددست۱۱ 

 و کارکردشان سخن خواهیم گفت. هاارزشاز این  تفصیلبهدر دانشگاه، از مجرای آراء بوردیو  افزودهارزشنظام تولید 

ای بیماری»را  نشینیحاشیهیا  گویدمیسخن  «بیماری فرهنگی»گفتار پزشکینه ای که از ضربات  تمرینی است برای بازگرداندنپزشکینگی این جمالت ۱2 

 به مراجع گفتمان. (/http://memari.online/4408) داندمی «ذهنی



است؛  ناراستیا منحرفین یا مغرضان پیرامون خانه  الناسعواموجود چنین جوهر راستینی یعنی آنکه تصورات ما  دوم:

 ۱3جوهری واحد را در نظر آوریم؟ چرا ورنه

 

که آدمیان عادی را ره به شناخت آن نبوده  مهرسربهلحن جمله حاکی از آن است که این راز، رازی بوده است  سوم:

صالحیت گوینده یا  مؤیدخود  بلکه ختگی نیست؛تنها نشان از این ناشنا گویهگزینشاعرانگی غمبار این  ۱4است.

 -فرهنگی ایسرمایه بخوانید-گوهر، واجد دانشی یشناسنده، من ترتیباینبه گویندگان گزاره برای یافتن این گوهر است.

 از آن ناآگاهید. -کنیدمیهرچند که همگی خانه را با پوست و گوشت خود لمس  -هستم که شمایان

زیست آدمیان متکثر  هایشیوهمادی و به تعداد  اساساًست ا ایپدیده خانه در مورد خانه نباید هیچ شوخی کرد. چهارم:

 .شوندمیخوانده  که خانه ایپدیدهخاص کارکرد مادی هزاران هزار  هایشیوهدر  است و هیچ وحدانیتی ندارد مگر

 است. هاانسان یهمهدرد  -این جوهر شدنگمدرد -این درد 

 همگان است؟ یدغدغهالاقل بیرون از ذهن نگارنده وجود واحدی ندارد،  که دیدیم راین جوه شدنگمآیا : اول

 در اولویت نیست! احتماالً نه! اگر هم باشد حتماًنه! 

سرپناه، به هر شکل و  عنوانبه. بسیاری هستند که چیزی اندمحرومبسیاری هستند که از یک وعده غذای گرم در روز 

 4خانه )حداقل متری  بسیاری هستند که توان پرداخت بهای خرید یعده .نیافتنیدستصورتش برایشان آرزویی است 

به خندق  ریزندمیرا  آورنددرمیهستند که هرچه  بسیاری ( را ندارند.«زیر پونز» اصطالحبه هایقسمتمیلیون تومان در 

سقفی باالی  واقعاًبرایشان محلی از اعراب ندارد چراکه  اساساًحس خانه  شدنگمستند که ه بسیاری .خانهصاحببالی 

 سرشان ندارند که حال بخواهند به حسش بپردازند یا نپردازند.

 ایگونهطبقاتی است و حتی اندیشیدن به چنین دردی،  یویژهمعتبر، ناشی از شرایط  هرچنداز این دست،  هاییدغدغه 

 :مالی متصل است یسرمایهبه  مستقیماًکه  شودمیفرهنگی محسوب  یسرمایهاز 

 یسرمایه ، این نشانی است از افزونیفهمیمنمی اگر این درد، دردی ویژه است که درد همه هم هست اما مابه بیان بهتر 

از دردهای مادی  ایدستهاز  چنانآناین توجه، ناشی از آن است که جهان گوینده  اما ؛(فهمممیفرهنگی گوینده )بیشتر 

پول  و نباشد مسئلهکه برای گوینده، قبض آب و برق  تا زمانیذهنی است.  ایبهانهتهی است که برای دردمندی محتاج 

نبود  نه درددردش ورزی آدمی نباشد، تهران محل اندیشه هایخیابانتا زمانی که کف داغ  ،یارانه رقمی به حساب نیاید

که  ببری یا نه اتخانواده در پایان ماه نانی درست سر سفره توانیمیعدم اطمینان از آنکه  نیز حداقل امکانات مادی و

                                                           
و هر نوع مخالف نداردوجود خارجی مرز درست و درمانی  چنانکه در نوشتار اول بر آن تاکید کردم در فضای فکری ایران میان اعتقادات آیینی و علم ۱3 

ای ممکن است در جهان فکری غرب به هیچ روی واجد چنین شود که یادآور انگیزیسون است و بس. در واقع چنین گزارهای با برخوردهایی مواجه میخوانی

ست آنکه پس از قرائت متن کامل مقاله، تمامی هایی را آشکار می کند. راهای پنهان چنین گزارهداللتی نباشد اما تنفسی کوچک در فضای تاریخ ایران، داللت

ای زیرین، بل چون قبای آشکار متن های ایمانی/اعتقادی نه چون الیهمند و پیگیر خواهند دید، یقینکه خوانندگان عالقههایم به یقین بدل شد و چنانشک

 کند.های تاریخی آدمی را دوچندان میای، ترسپوشیبی هیچ پرده

 ضمنی هایداللت و کندمی مشخص گفتمانی بستر که آدمی خود نه را آدمی سخنان محتوای که شوم متذکر باید بخورم، داوریپیش نگا آنکه از پیش

 هم هاتحلیل دست این به نیازی که هست برخورنده چنانآن داستان خودآگاه محتوای حاضر مورد در آنکه چه ما؛ مدنظر محتوای تا ترندصادق بسا هاگزاره

 و دهدمی جهت و معنا آن به و کندمی تحدید را عاملیتش که مواجهیم ساختاری با ما باشد، هرچه نگارنده هدف که است ذکر به الزم آن، از بیش! نیست

 .کندمی ممکن را وجودش که ساختاری با سنجید؛ پیرامون ایدئولوژیکی بافتار با نسبتش در باید را ایگزاره هر روازاین

این  است که چنانآنما  موردنظرعبارت  یشاعرانهگویانه و ، مخاطب دانا نیست؛ اما لحن گزیننیز هرگز مخاطب فلسفیعلمی یا تحلیلی یا  یگزارهدر یک ۱4 

 .کندفرومیرا به صورتی آگاهانه به چشم آدمی  نگاه یشیوه



این به آن معنا است که دردی که در این عبارت مطرح شده، شاید درد گوینده یا  ۱۵است. جوهر خانه شدنگمدرد 

تومان مرا بعد از گذشت دو ماه از  هزار ۱0ساعتی  التدریسحقما باشد، اما اولویت برای من یکی آن است که آیا  یهمه

 یا نه. کنندمی، برایم واریز ترمپایان

اگر این درد، درد شما نیست، »بریم: آمیز نیز پی میالبته محتوای این جمله را اگر خوب بنگریم، به صداقتی شقاوت دوم:

 «پس شما آدم نیستید!

هایی که دردشان، درد نداشتن سرپناه، درد اجاره خانه، درد قبض آب و برق آن ؟کیست که بر این گزاره مهر تایید نزند

 ی سکنی گزیدن در گور.ای شایستهاند و در نهایت، تفالهآنها در بدایت نیروی کار خام و آماده است، بی شک آدم نیستند.

گیرد. داری، حیاتش را از سر مییهشود و پولیس سرمااز نو برقرار می حیوان،در اینجا هم مرزهای کهن میان شهروند و 

بان ی خیاخانمان را از عرصهبیهوده نیست که حکمرانان شهری ما هم اینگونه با ابزارهای بدوی، دستفروش و معتاد و بی

دان هایشان را به زبالهبایست پس از تمام شدن نقششان در تولید ارزش مازاد، بدنزدایند: اینان آدم نیستند و میمی

 انداخت. تاریخ

 .است. «انسانی»درد، دردی  این در این دریای درد، تفاوتی میان فقیر و غنی نیست 

این چنان برخورنده است که آدمی را به  متأسفانهاست و  هاآنمحتوم  ینتیجهدو مورد قبلی و  یچکیدهاین مورد آخر، 

 برکشیدن فریادی از عمق جان.کند برای  پیدارا  ایگوشهکه نوشتن را ترک گوید و  اندازدصرافت می

 خواهیم آن به خود جای در که-عنوان این آشکار محتوای نه انگیزد،برمی مرا گزاره این در که چیزی نخستین اول:

از دال نگارنده  اگر .«گور خوابی»: شهروندان از گروهی اسفبار وضع به شده میخ است هاییدال از استفاده که -پرداخت

که این آخرین دست آورد دولت  آمدنمیبرخورنده  چنیناین جستمیسود  «نشینکاخ» یقرینهبه  هم «نشینکوخ»

استعاری از  یاستفاده را با این صراحت به مقام بحثی نظری بکشاند. -دار دول پیشین استکه البته میراث-اعتدال

. حتی دیدن آن گذاردمیی را باز نجای هیچ مماشات اندشدهتوسعه له  هایچرخوضعیت مرگبار شهروندانی که زیر 

 .شرمتحت عنوان  آوردمیدر آدم چیزی را پدید  هم هاعکس

 مکانیسماز  راحتیبهاخالق آکادمیک کجا تواند بود وقتی  راستی شنویم.را چه قدر کم می شدهگمنحیف و  یواژهاین 

ینی زیست گروهی از شهروندان را عو شرایط مادی و  جوییممیسود  -۱6ماشین جهان ترینفاشیستیاین -یزبان استعاره

 ؟کاهیممیزبانی فرو  ایاستعارهبه 

 مستقیم و بدنی به یک دال اخته؟ یتجربه فروکاستچه رمزی است در این 

و لذیذ در تواند آمد تا روشنگر وضعیتی  آهنگخوشدالی  هیئتبه  چیزهمهاین است آفت آبسکورانتیزم تئوریک ایرانی. 

و حسانی و تجربی است  واسطه بالرا نخست آنچه  چراکهباشد مجزای از محتوای نخستین آن چیز: زبان فاشیست است 

 اشتهی، بل از درون کشدمیتجربه را  تنهانه چراکه -به معنای اخص کلمه–و استعاره، ابزاری فاشیستی است  کشدمی

مچاله از شدت رنج در گورستانی در  و دیگر نه یادآور بدنی انسانی که گذاردمیاز آن بر جای  ایاختهنها دال و ت سازدمی

 خانه. یگمشدهای پیرامون جوهر گویهگزینکه بخشی است از  تهران

 

 هاییکاخرا، همان  بزرگ و خوشگلش صدالبته-بدون جوهر هایخانه، از همین گورخوابانکه به  کنممیپیشنهاد  بازهم

                                                           
 

 رد.بسیار دا هایحرفبارت پیرامون این امر  روالن ؟چرا زبان فاشیست است.۱6 



ندارید،  هاخانهاگر از این  یا ۱7بدهید و ببینید که دیگر به جوهر نیازی نخواهد بود. -کنندنمیکه فرقی هم با این گورها 

و من یکی نخواهم  اندنفرتخشم و  هایدالرنج و الم،  هایدال، هادال این این واژه بپرهیزید. یسادهالاقل از کاربست 

 ۱8آکادمیک بدل شوند. یاختهاین سادگی به یک دال گذاشت تا به 

 که نشان از تساوی شرایط دارد. اینشینیهم؛ است گورخوابیو  نشینیکاخ نشینیهماز مورد قبل،  ترخطرناکدوم: 

 هم دردیم. باهمهمه و همه  «معنای سکنی گزیدن»در این از دست رفتن  ظاهراً

مفهومی است از بیخ  -دردی مشترک میان تمامی آدمیان–به نام درد مشترک  ایپدیدهاست:  جاهمیناما اشکال درست 

باال هم ارزش  خطرناک یگزارهو بس.  کندمی کشیمالهطبقاتی و سیاسی و اجتماعی را  هایشکافو بن ایدئولوژیک که 

کوتاه را در نظر آوریم:  ایصحنهحال برای آشکار شدن این خطر کافی است  «ما باالخره انسانیم. یهمه» یگزارهاست با 

به »: گویدمیو در پاسخ به اتهاماتش  -دادگاهی خیالی البته-هیتلر را در نظر آورید که در مقابل چشمان دادگاه

 «انسانم! هرحالبه اما ؛...و کنممیهم خطا  من من نگاه کنید! من هم انسانم. هایچشم

که همگی عکسی از  دهدمی، تلویزیون بارها و بارها تصاویر سربازان اسرائیلی را نشان کندمیژیژک نیز اشاره  کهچنان

باالتر از آنکه  چه خیانتی به انسانیت اما اند وم انسانها هآن درواقعکودک یا نامزدشان را در کیف پولشان دارند و 

 کنی؟ کاسهیک مکتوببا را  کاتب ۱9مظلوم، جانی را با قربانی و به قول ایاز با بخواهی ظالم را

 

 ینشینانکاخبا  اکنونهم ما از کارکرد افتاده است. ست کهها اسالباید با شجاعت ایستاد و فریاد برآورد که مفهوم انسان 

 طرفبی رویهیچبهمتنفریم و  نشینانکاخ . ما ازکنندمی، قصر و کاخ خود را بنا «خوابان گور» هایگردهروبروییم که بر 

نزاعی  با ما اینجا! نه چه ناآگاهیم اگر بپنداریم که دردی مشترک میان این دو وجود دارد. و ؛هم نیستیم و نخواهیم بود

 وضع موجود. یادامهدیگری، آبسکورانتیزم تئوریک خواهد بود و کمک به  بندیصورتنوع  هر و بس. مواجهیمطبقاتی 

 

 را چه نسبتی است با روابط قدرت معاصر و وضعیت انضمامی حیاتی ما؟ هااین یهمهاما  -6

 وضع موجود به کدام طرف است. وسویسمتبرای فهم این مورد باید دید که 

با  داریسرمایهدیگر به روشنی آن را  توانمی که است نئولیبرال داریسرمایه تولید از ایشیوه مجری ایران، دولت

 هایحکومت ودستگاهدم جایشبهپیاده شده و  شموتور لیبرال که ایداریسرمایهخواند؛ ماشین  20آسیایی هایارزش

در همین راستا است که موتور سیاسی وضع موجود، دیگر هولناک کهن نشسته است.  هایسیاستو  خواهتمامیت

، گورخوابی و بحران ترتیباینبه است. هاآنکه در پی نادیده انگاشتن  هاشکافجوی ترمیم ونه حتی در جست

نیست! و از  کسهیچکه درد همگان است و الجرم درد  آیدمیدر و انتزاعی سوبژکتیو  ایمسئله هیئتسرپناه، به 

                                                           
سعی  و ؛ناگزیرم اما ؛و ایدئولوژیک بارتأسف چنیناین ایگزارهگورخواب، حتی برای پاسخ به  در همین نقطه الزم است بگویم که شرم دارم از کاربست نام۱7 

 مچاله شده را فراموش نکنم. هایبدنآن  ایلحظه کنممی

چیرگی نشان  خیانتی است به اونتولوژی و اتفاقاً به یک مفهوم،  هابدن یتجربه فروکاستاز هایدگر و مفهوم سکنی گزیدن و دازاین سخن گفتن و سپس ۱8 

  معماری ایران بپردازیم. یحوزهمداقه در این مفهوم و این ایراد اساسی هم بماند برای زمانی که به نقد جریانات آبسکورانتیزم تئوریک در  اپیستمه بر آن.

 

ی خاص اعمال قدرت در ایران دانست. ایاز توان بهترین مطالعه در شیوهاین کتاب را می رضا براهنی. ینوشته ایاز آقای زخیدو روزگاردر  مکتوب ایاز۱9 

و ما باید این را بدانیم پیش از آنکه بیش از این کاتب و مکتوب، «. شود کفل من نوشتهبرروی  تاریخقراراست  کههیچ تصور نمی کردم »گوید: بارها و بارها می

 ایاز و محمود یکی شوند.
20 Capitalism with Asian values 



 .گورخوابانبر  نشینانکاخاین رو نه نشانگان شکافی طبقاتی است و نه شاهد اعمال خشونت آشکار و نهان توسط 

اعمالش سنتی  هایروشدارانه و سر و کار داریم که هدفش سرمایه ایپیچیدهبا ماشین  گفتیم، ما کهچنان عالوهبه

، الجرم رسوبات و یا بهتر بگوییم ایپدیده این معنا آشکار است که در فضای گفتمانی، فرم تئوریک چنین در است.

رد پای رتوریک  هیچ نیستند جز هاشتکو  هالکهاز فرم ایدئولوژیک سنتی را بر خود دارد و این  هاییشتکیا ها کهل

در این سطح، پیوندی ارگانیک را  رازورزی شرقی که از قضا ایگونه، ای عرفانگونه ی شرقی؛ ردپایعرفانی/رازورزانه

 2۱.کندمی برقرار ایقارهاروپای  شناختیهستی  یفلسفه روبنای فاشیستیبا 

تولید  پسماندهای روازایناست و  شدهساخته هابدناز  کشیبهره یپایهاین موتور نئولیبرال/آسیایی، بر  عالوهبه

شهر »و خواب خوش  شوندمیهیئت گورخواب ظاهر  هستند که در ایشدهمچاله هایبدن مستقیماً، اشافزودهارزش

رد پایی از وجود مشکل را در این سطح  هرگونه بایستمیاین معنا، در سطح گفتمانی،  به 22.درندمیرا  «زیبای من

سی به مادی و سیا اساساًتاریخ/انضمامی و  ایپدیدهگورخوابی را از  آنکه که از بهتر کارچه پاک کرد و در این مسیر

محض، به دالی اخته و تهی بدلش سازیم که بر هیچ  ایاستعارهبدل سازیم و در نهایت به  شناختیرواندردی 

 ؟کندنمیداللت  راستینی یپدیده

 ودستگاهدمبخشی از  عنوانبه -ورانتیزم تئوریک در دانش معماریآن است که آبسک شودمیآنچه مشاهده 

، مشکلی عینی را به در همین یک کیس کوچک-23ایدئولوژیک مولد وضع موجود، البته به هیئت روبنایی ضعیف

 گورخوابیو  نشینیکاخمیان  یرابطه نشانی ازدردی عمومی و هستی شناختی بدل ساخته است که در آن هیچ 

  24.گیرندنمیباهم قرار در تنازع  رویهیچبهو به یک معنا این دو  شودنمییافت 

بخشی از کارکردهای ایدئولوژیک  بر مبنای نتایج به دست آمده  از این کیس به خصوص، توانمی در نهایت

ی خاص اعمال قدرت  در مناسبات تولید نئولیبرال/آسیایی شیوهآبسکورانتیزم تئوریک معمارانه را در راستای 

 ایرانی، به صورت زیر خالصه کرد:

 آدمیان به دالی اخته یزیسته یتجربهتقلیل  اول:

 شدهگمآدمیان ذیل یک جوهر یا معنای واحد  یزیستهگانگی تجارب نادیده گرفتن بس دوم:

درد در  یابیریشهدرد و  اقتصادی حاکم( با بازتفسیر هایسیاستبه  دقیقاً) موجودبخشی به وضع : مشروعیتسوم

 جایی غیر از موضع خطرناک

و تثبیت گفتمان  رازورزیو نمادین با استفاده از  تولید ارزش مازاد فرهنگی یویژهماشین  بازتولید چهارم:

 رازورزانه.

                                                           
 او. یپیچیده غایتبه هایاندیشهآکادمی از  کارمحافظهامثال احمد فردید و نیز اصحاب  یاستفادهمعرفی هایدگر در ایران و  یشیوهنگاه کنید به 2۱ 

 شدند! آوریجمعپسماند بودند و الجرم  هاآن: گذاشتنمیبود که جای هیچ سخنی را باقی  آورشگفت چنانآنبرخورد دولت نیز با این پدیده 22 

خواهند  ایویژهددان تاریخ هم قرار بگیرند، کارایی  یجبههتذکر این مورد از آنجا واجب است که ناگهان امر بر اهل معماری مشتبه نشود که حتی اگر در 23 

ی اندازهاند اما خود نیز بههای که هرچند برآمده از زیربنای اقتصادی/اجتماعیدانشبسیاری از  برخالف ،ایران معماری دانش رسدمیداشت؛ چه آنکه به نظر 

اما ما  ای ایدئولوژیک و نه ماشینی مولد!نشانگان؛ عطسه یک کلمه است و بس: اخصروبنایی ایدئولوژیک به معنای  بیشتر، همان زیربنا مؤثر و کارا هستند

 ه حلقه ها ضعیف و آشکارند بگیریم و بر این امر هم مصریم.مچ سیستم را درست در همان نقاطی ک باید

آلترناتیوی است برای وضع  ظاهربهاست و  اشزمانهدولت وقت را هم در نظر آوریم که الجرم در راستای وجه تولید  البته بد نیست که سیاست آشتی ملی24 

، حتی در ذهن متن یک ینگارنده لزوماً  آنکهبینشان از چنین میلی داشته باشد  تواندمیبا گورخوابی  نشینانکاخانگاری موجود؛ و بنگریم که چطور همسان 

 اندیشیده باشد. مسئلهخود به این 



پنهان ساختن تضادهای طبقاتی  درنتیجهو  ،نجانیان و قربانیا، استثمارگران و محرومان دانستن ارزهم پنجم:

 واقعی، آشکار و ملموس.

 

 در تئوریک آبسکورانتیزم توانیممی که است آسیب پر بافت این از ساده ینمونه یک از مختصر نتایج این مبنای بر

 آسیایی داریسرمایه گفتمان/ساختار مولد و محصول و ایدئولوژیک اساساً کارکردی واجد را ایران معماری فضای

در راستای  تمامیبه وضع موجود، یکنندهبازتولید هایودستگاهدمدر پیوندی ارگانیک با  که ایپدیده بدانیم؛

ی  آن و نیز به کار انداختن دوباره و صدباره یکنندهبازتولید نهادهای بخشی بهبازتولید شکاف طبقاتی، مشروعیت

 2۵و تمام. دکنمیدانشگاهی عمل  «فرهیختگان»فرهنگی برای  یافزودهارزشماشین تولید 

 

 

 آنچه دیدمبه دستم رسید.  نقد مورد یمقالهمتن کامل  این یادداشت بود که یبدنهپس از اتمام  :1نوشتپی 

اما زهی خیال باطل  ؛عنوان نهفته است یصفحهکل مقاله در همان  «جوهر»که  کردممیخالف انتظارم بود: فکر 

واجد وجهی  اساساًبرداشتی غریب و ، گراییذاتمیان  ممکن نشینیهم ترینعجیبکه سراسر مقاله مشحون بود از 

 . این امر مراآمدمیغریبی که آشکارا به چشم آدمی  نرساالریمذهب، عرفان، ناسیونالیسم و از هایدگر،  «آسیایی»

به معنای  یمقالهآبسکورانتیزم تئوریک در معماری ایران، به این  هایجریاندر بحث به این صرافت انداخت که 

نمای ساختار ماشین و هم در موضوع، سرشت ؛ چه آنکه هم در فرم، هم در محتوابازگردم «کلیدی»واقعی کلمه 

 تئوریک اعمال قدرت در ایران و ماشین سوژه ساز نئولیبرالیسم آسیایی است.

 

ها اندیش، به  خامی و ناپختگی آشکار متن من، فارغ تمام کلیشهدوستان و یاران تاریک امیدوارم :2نوشتپی

 کس کنند.عنی تحلیل را به من مهای مرسوم واکنش نشان دهند و  عیوب متن را و شیوهپاره کردنتعارف تکه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 :احمد شاملو -هابا چشم2۵ 

  ٬کاشای توانستممی لحظهیک توانستممی کاشای»

 را  شماربیخود بنشانم این خلق  هایشانهبر 

 گرد حباب خاک بگردانم

  ٬تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند 

 «توانستممی کاشای


