
 

 

  ناصر فکوهیناصر فکوهی  ||روسپی بزرگوار در ویرانشهرِ رؤیایی روسپی بزرگوار در ویرانشهرِ رؤیایی 
آورد؛ ان میه ارمغشود که ویرانشهر را بهایی خالصه میای از نبودها و نامکاننایافته، به مجموعههای توسعهمعماری در پهنه

کنند. اگر نقد یمهایی هستند که در شرق و غرب چشم را خیره و اندیشه را از زمین تفکیک معمار و معماری، معجزه کهیدرحال

 شان متصور شد.توان برایها وجود نداشته باشد، هیچ، تنها سرنوشتی است که در ایران میاندیشه

The respectful prostitute in a romantic dystopia | Nasser Fakouhi 

The architecture in the underdeveloped regions is adumbrated into a collection of absences and nowhere; resulting in a dystopia; while architect and architecture are 

striking magics to perfect the soul. Without critical thinking, in Iran decline is the fate of them. 

 

)سازنده( یونان باستان، تا سه اصل زیربناییِ « 1تکتون»)بزرگ و عظیم( و « آرشی»گیری نظریِ مفهوم و کارکرد معمار و معماری، روایتی طوالنی دارد: از فرایند شکل

کند؛ و از آنجا مطرح می 6و زیبایی 5، مفیدبودگی4یعنی استواری، «3دربارۀ معماری»در قرن نخست میالدی در رسالۀ معروفش  2اساسی معماری در نظریۀ ویتروویوس

کند سنتز خویش دربارۀ مدرنیتۀ معماری را از خالل شهر صنعتی بیان ( که در آن تالش می1971و کتاب معروفش دربارۀ تاریخ معماری مدرن ) 7ولوتا لئوناردو بنه

شدت به سنتی فلسفی در تعریف معماری پردازی بهکالسیک متصور شود. در قرن بیستم، این نظریه کند و بر آن اساس یک مدرنیتۀ معمارانه و فراتر از عصر

هستیم و جایگاه بزرگی که وی برای گسترش فضا در عالم خیال قائل  9( از گاستون باشالر1957« )8بوطیقای فضا»گردد و در نتیجه ما شاهد تبیین کتابی چون بازمی

( که شهر، فضا و معماریِ حسی و بیش از همه، برتری 1996« )چشمان پوست»ویژه در به 10ری بسیار ارزشمند دیگر در کار یوهانی پاالسماشود، یا یک رویکرد نظمی

 کشد.حس المسه و درک لمسی از فضا را به میان می

تنها شهر در بناها یا حسی گوید، آنجا که دیگر نهتی شهری سخن میشناخجامعه( از یک معمار و معماری خُرده1974« )بوطیقای شهر»نیز در  11در کنار او، پیِرسانسو

های ها و کنشگران شهر را در فضا و مکانشدۀ کُنشهایی است که زوایای پنهان یا کمتر دیدهحرکات و ذرهکنند نیست، بلکه در خُردهکه بناها به انسان منتقل می

های اجزا، به که پویایی در روایترسد، درحالیممکن در فضا/مکان می دهد: اینجا دیگر ایستایی به حداقلکدیگر پیوند مینهایت، در عالم واقعی یا در عالم خیال، به یبی

ی گیرد، معمار و معمارها شکل میهای شهری نیست، بلکه در حرکاتی است که میان آنحداکثر. در اینجا معماریِ شهری دیگر در سنگ، چوب و حتی در نماد و نشانه

بدن هوشمند و »شود. در اینجا دیگر، معمار بیشتر از آنکه فیلسوفِ فضا باشد یا شاعرِ زمان، یک در خیال تعریف می« نبودن»در ساخت، بلکه در « بودن»اینجا نه در 

 است. این راه، راه درازی است.« کهکشانی از ذرات شهری»یا یک « حساس

گیرد که خود ناگزیر نه از آن خبر دارد و نه از راهی که در زندگی ای که با دستانی انجام مییهان هستند: اما معجزههایی به عظمت خلق کمعمار و معماری، معجزه

ها نسانکنند: اها را خیره و اندیشه را از زمین تفکیک میدر غرب چشم 13در شرق و رنزو پیانو 12ای چون تادائو آندوآورد؛ راهی که در انتهایش معجزهها پدید میانسان

ای دارند تا درک کنند فضا/زمان در تعبیر انسانی، یعنی در تعبیر هرمنوتیکی فرهنگی چیست و سالهمغزی چند میلیون -کالبدی و رشد حسی-نیاز به تجربۀ محیطی

در « سازندۀ بزرگ»پندارند: ها میینشی که آنچیز در ساخت )آفرینش( نهفته است، ولی نه آفرها را تبیین کرد؛ راهی دراز برای آنکه بفهمند همهچگونه باید آن

رود؛ اما شواهد حاکی از آن است که در این راه، ما شاید هنوز، حتی به نیمۀ اندیشۀ یونانی همین آفرینندۀ زمینی است: کسی که بیشترین انتظار در این زمینه از او می

ها نیز در طول زمانی ها و کژراههآید بیشتر بیراهه و کژراهه است تا راه؛ اما همۀ بیراههآنچه به چشم میایم. ها آرمانی بیاید، نرسیدهآنچه بتواند به نظر خودِ انسان
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آورند، بیرون رفتن از راه به هوای سراب، هر بار ممکن است به بازکشت به راه برای دهند و دوباره به دست میو بارها از دست می بیکران، انرژی و خالقیت خود را بارها

فرهنگی تهدید -های اندیشۀ انسانیچیز. هرچند اینجا آنچه معماری را همچون سایر جنبهرغم همهنهایی کردن خالقیت بزرگ بینجامد؛ یک امید و یک آرزو به

ورسویی از امید را بنمایاند این است که تواند کشدن، وسوسۀ نشستن بر فراز برج بابل و بازتعریفی نو به دیالکتیک فضا/زمان است؛ و آنچه میگونکند، اسطورۀ خدایمی

 نجامد.سرنوشت برج بابِل در انتظار جوشش مهارگسیختۀ خالقیت نباشد و معمار و معماری از خالل معماریِ فرامدرنیته، به جای آرمان به فاجعه نی

ان به طبیعت رش سنگین انسوه و یوگیرد، یعنی تولید و مصرف انبام میزای انقالب صنعتی انجشدت آسیبتعریف دیالکتیک فضا/زمان، بنا بر مالحظات و نیازهای بهباز

داری متأخر؛ و رِ سرمایهمحو-انسان کردن فضا/زمانِ؛ اما حقیقت در جایی دیگر است: در فرایند جهانی«رفاه زیستگاهی»و « کردندموکراتیزه»به بهانۀ کمابیش واهیِ 

طلق بر زمان و دیکتاتوری م وای قدرت یت انسان و گذار از او، برای هموار کردن راه بر سالیق فرادستان؛ برای آنکه رؤیکردن محورحتی از این هم بیشتر: در قربانی 

عت تا های ممکن؛ از طبیاع: همۀ ابدامکان تحقق دهد« ابداع»طور مداوم به آمیز فرادستان بتواند بههای جنونفضا، به یک واقعیت زمینی تبدیل شود؛ برای آنکه رؤیا

ها باقی آن رگ برج بابِلها(ی بنای بزها )خشت«واحد»پایان بزنند تا فرودستان همچنان در قد و قوارۀ هایی بیشهر و حکمرانی شهری؛ و حتی پیوسته دست به ابداع

ت طبیعی و ابدیت: طبیع به طول هان یافته و زمانیشده بتواند حضوری به گسترش کیشده، هنجاریافته و بازتعریفبمانند؛ تا دیکتاتوری بر زمان و فضاهای مراقبت

در  وی فرادستان( نها براترمزگشایی )اما شده و قابلهایی سراسر رمزگزاریطبیعت شهری، زیستگاه و زیستن تکراری و کارکردیِ روزمرگی شهری، نماد و نشانه

ا در اصل اول و دوم، ریند؛ اما آن شناسانه برگزها )زیبایی( را به مفهوم سلیقۀ زیباییومین آنکالم: باور به اینکه معماری فرامدرن، باید از سه اصل ویتروویوسی، سیک

ایِ فرادستان اندیشیده اسطوره «ه زیستگاهیرفا»و هر سه اصل را درون ماشین کیمیاگرِ بازتعریف و بازابداع خود فروبرد تا بتواند در جایگاه « بسازد»کرده و « کاربردی»

 شود.

ای ممتاز برای سلیقه»نایافتنی برای تمام دیگران: ها باقی بماند و رؤیایی دستشده( برای شماری اندک از آدمشدت محافظتها، شاید واقعیتی )بهمر به گمان آناین ا

شود: پیش و پس از کار و خواب تعریف می، در گُنگی و بیهوشیِ «شهرنشینان»اتفاق بهقریب؛ خوانشی غریب از شهر که تجربۀ آن برای اکثریت«فرادست شدن شهری

های های پُر دود و کثیف، یا بر پردهها در خیابانهای سخت ماشینهای مترو و تکانهدر حس دردناک، چسبناک و مرطوب و خفگی میان اشیای خاکستری و سیاه تونل

ی الیگارشیک فرادستی با خشونتی که الزمۀ حفظ آن از تعرض فرودستان است نیز های کوچک و بزرگ. اما معمارهای همراه و رایانهسرد و غمناک الکترونیکی تلفن

جان و از های بیدور از هیاهو، از صداهای مزاحم، از ویروس های بهشتی، بهمراتب کمتر و کمتر؛ تا در باغاست، هرچند برای تعدادی به« خالقیت»حاصل همین 

هایی شدن اندیشۀ معماری، باید از ما انسانانی را روی زمین تجربه کنند. شاید به همین دلیل باشد که با اصل شرطیهای جاندار و وحشی شهرها، پردیس آسمانسان

های باستان بیفتیم و تمایزی روشن، شنویم، به یاد یونانیرا می« معمار بیش و پیش از هر چیز یک هنرمند است»هایی چون: ساخته شود که هر بار گزاره

توان گفت که در نگاهی عمومی و کلی، شدند. حال می( قائل می14ها میان فرمانبران سازنده )تکتون( و فرماندهان طراح )آرخیتکتونبی و بیولوژیکی که آنمراتسلسله

شناسان نسل نخست کنیم: مردمانسانی مقایسه  در علوم« شناسیانسان»کمابیش، همان نقش و جایگاهی را در مهندسی داشته که شاید بتوانیم آن را با « معماری»

انسانی؛ فراتر از همۀ مرزها و « نیک»و « اصیل»و گسترش یک جوهرۀ « ترمیم و بازسازی تاریخ»کردند: باور به ضرورت اروپایی در خود نیازهایی غریب احساس می

انگیز؛ و چراکه نه؟ مرکزی خیال« پیرامون»انگیز به نسبت یک لخیا« مرکز»و نهفته در وجود یک « ذاتی خالق»و « خدادادی»ها؛ باور به امری ها و مکانزمان

محور بودن جهانِ قدرتمند، پیشرفته و شناسی آن را با انسانشده ساخته بودند: یک خودشیفتگی که در ابتدای انسان، زیرا آن را در بطن طبیعتی بازابداع«طبیعی»

 کردند.متمدن تعریف می

گون. در یابیم. ساختن تاریخ، زمان، فضا و انسان نیکِ خالق خدایبازمی« مهندسی»و « عمران»را در « استعمار»که معنای اصیل  حال به معماری بازگردیم جایی

فلسفه و  المعارفی است؛ و با فضا/زمانی که ناکجاآبادی است و در میان خالقیت و هنر، موسیقی،شود که دائرۀای با هوشی تعریف میگونهمعماری چنین انسان خدای

معمارانه و شاید از همین رو بود که در « وجودی»ناپذیر از اندیشۀ و تفکیک« طبیعی»بپندارد که « ذاتی»گرفت و دوست داشت خود را به همان اندازه شعر قرار می

توانست صادق ت. البته حتی آنچه گفتیم در شرایطی میای مبتذل به خود گرفجنبه« شهرساز»یا « مهندس»واژۀ فناورانۀ « آرشیتکت»یا « معمار»برابر واژۀ پُراُبُهت 

کرد: از تحول شهرهای تجاری اروپای قرن چهاردهم و آغاز داری تبعیت میبودن خود را نشان دهد که کمابیش از منطق و عقالنیت تاریخی پانصدسالۀ رشد سرمایه

یافتۀ متأخر؛ اما گویی نه باور و صداقت وجود داشت نه عقالنیتی، زیرا عنی دموکراسی توسعهگرایی و تا به امروز، یغارت جهان تا هنر رنسانس و روشنگری و انسان
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یافته، بیشتر در ترجمانِ های توسعهامروز پهنه«: آرمانشهر»تعریف شد و نه « وایرانشهر»های جغرافیایی جهان با حاصل هزاران سال معماری برای اکثریت بزرگ پهنه

« قلعه»وار( در جهان مدرن در قالب فروپاشی درونی یا برونی شوند و در بیان یک فوبیا )وحشت دیوانهمحور تعریف می-محور و سرمایه-انسان« زیباییِ»روایت تاریخی 

نایافته، شرایطی ی توسعهها(. در همین حال پهنه15)گایا در زبان برونو التور« مادر طبیعت»ی پیرامونی یا به دست «بربرها»زیستگاهی )شهر مدرن( زیر فشار وحشیانۀ 

 چه گریزناپذیرتر را به ارمغان آورده است.که ویرانشهری هر« هانامکان»و « هاآسیب»، «نبودها»، «آرزوهای بربادرفته»ای از کنند: مجموعهکل متفاوت را تجربه میبه

و  1330های کنند، چیزی جز این نبوده است. در دههمواره قاعده را تأیید میهایی چند و با استثناهایی که هتجربۀ زیستی معماری معاصر ایرانی، البته با ویژگی

رفته، ممکن بود کرده و فرنگنشین، تحصیلدرصد( از جامعه با سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی باال، شهر 10هنوز تنها قشر فرادستی خاص و بسیار اندکی )شاید زیر  1340

ویژه بوروکراسی دولتی و را به معنایی مدرن و قرن بیستمی )اروپایی( به کار ببرند، اما تنها برای گروه فرادستان، به« معمار»این انتظار وجود داشته باشد تا واژۀ 

یش همۀ شده و مهمی داشتیم، ولی کماباش مطرح بود: البته ما معمارانِ شناختهگفتۀ نخستین و یونانیدر معنای پیش« معمار»ها مفهوم خواندانشگاهیان و کتاب

هم در برابر کسانی چون ای بیش نبودند؛ آنتجربهنفس و بیها در برابر میراث نسل نخست از هنرشناسان و معماران خارجی که به ایران آمده بودند، جوانان تازهآن

( و نخستین رئیس دانشکده پیش 1319طراحی کرد )موزۀ ایران باستان را ساخت و دانشکدۀ هنرهای زیبا را  1316حافظیه و در سال  1314که در سال  16آندره گدار

که برای نخستین بار تاریخ هنر ایرانیان را به صورتی  17ای چون آرتور پوپ( بود؛ یا در برابر دانشمندان برجسته1341( و هوشنگ سیحون )1332از محسن فروغی )

 روایت کرد.( 1939ویژه در تاریخ هنر ایران پوپ )های خود، بهشان در کتابعلمی برای

-1299های بزرگ ایرانی را نیز با آثاری درخشان داشتیم: ازجمله هوشنگ سیحون )های دهۀ چهل و ابتدای دهۀ پنجاه ناماز این دوره، در سال باوجوداین، اندکی پس

( را بر پا کرد؛ اما این 1350آزادی )شهیاد( ) سالگی، برج29( که در 1321( را ساخت و حسین امانت )1347( و فردوسی )1332( که آرامگاه بوعلی سینا )1393

گرایانه که نطفۀ فروپاشی )و نه اصالت مفروض و جوهرۀ ذاتیِ متصور( را معماران در یک دهۀ پیش از انقالب، گویای رشدی اساسی در فرهنگ ما بودند، اما رشدی نخبه

هایی بزرگ در ندرت، البته با استثناهایی چند، شاهد آن بودیم که بتوانند به چهرهرج شدند، دیگر بهای که پس از انقالب، زمانی که از ایران خاگونهدر خود داشتند، به

ها را در زیر سلطۀ توانیم آنگونه معماران که میهرروی، اینشد. بهها و با شرایطی بسیار متفاوت انجام میمعماری جهان تبدیل شوند: رقابت در آنجا، زیر آسمان

در « معمار»گونه که گفتیم تصور عمومی جامعه از واژۀ تنها اندک بودند، بلکه همانویتروویوس نسبت به دو کارکرد دیگر و نظریۀ یونانی معمار بدانیم، نهکارکرد سوم 

و « بنّاها»، «سرکارگرها»آن، مهندسان، تر از گرفتند که چند پله پایینمراتبی در باالی پلکانی قرار میهایی بودند که در منطقی سلسله«سازنده»خارج از نخبگان، 

 شد( قرار داشتند.به کار برده می« عمله»شدت تحقیرآمیز شده و امروزی است، اما در آن زمان به جای آن، واژۀ بهای زیباسازیدرنهایت کارگران ساختمانی )که واژه

دقت و اعتماد هببتوانم  که از حافظه، بدون آنکه-کند ا در ذهن من تداعی میدوستم مهندس حائری جملۀ معروفی داشت که همیشه داستان معماری در ایران ر

های هنکسانی که خا وبفروش بودند:بساز« بنّاهای»نامیدند، ولی در حقیقت می« معمار»هایی داشتیم که خودشان را پیش از انقالب ما آدم»این بود:  -تکرارش کنم

یگری د« معماران» ها جای خود را بهتر آمدیم، آنچه جلوگذاشتند، اما هرشان میفروختند و تفاوتش را در جیبگران میساختند و ارزش و ضعیف را ارزان میبی

شتند و دانمترین ارزشی ساختند که کپایه و زشت را میارزش، ضعیف، بیهای بیها و خانهبودند، یعنی کسانی که بازهم همان ساختمان« بساز و بینداز»ها دادند: این

های عنی همان خانهنام داد؛ ی« زنساز و بیندا»ها رحم که باید به آن؛ تا سرانجام رسیدیم به کالهبردارانی واقعی و بی«انداختندمی»با تقلب و کالهبرداری به دیگران 

 «.انداختندمی»ارزش را بدون آنکه بسازند به نوکیسگان بی

چندان زیباتر دارند( کنار را )که داستانی دیگر و نه« هاستاره»و « های موفقیتداستان»ها و شرط آنکه سلبریتیاشد؛ بهکنم این روایت واقعی معماری ما بفکر می

که امروز در  ها هستندافزایند. همینها بودند که امروز این شهرهای زشت را برای ما به یادگار گذاشتند و هر روز بر طول و عرض و ارتفاع این شهرها میبگذاریم. همین

اندازد(، سمینار، کنند )که به قول دوستی، انسان را به یاد مجالت تبلیغاتی داخل هواپیما میها مجلۀ معماری منتشر میشهری که هویت معمارانۀ چندانی ندارد، دَه

ها هستند که کالهبردارانی بدتر از گویند؛ همینالمللی خود سخن میگیرند و از افتخارات ملی و بیندهند و جایزه میگذارند و جایزه میمی« وبینار»تازگی نشست و به

سازند از خودشان بدتر: هایی میها آدمها یک ساعت را هم تحمل کرد و از آنتوان در آنکنند که از فرط زشتی نمیهایی اسیر میخودشان را به نام دانشگاه در اتاق

سوادان، ها هستند که در شهرِ کوران و بیدهند؛ همینمی« معمار»ایستند و به خود نام ه بلندی یک برگ کاغذ، میب« افتخارآمیز»ها که روی یک ستون کاغذی آن
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کنند و یکدیگر را اندیشی و گردهمایی برگزار میاندیشی، دواندیشی، همآورند؛ کارگاه، نمایشگاه، تکترین معماران جهان درمیهرماه صدها کتاب معماری از پیشرفته

های ترین بها، پولها هستند که با گرانکنند؛ همینکنند و معلوم نیست چرا به خود یا به دیگران از جنس خودشان در گذشته، حال یا آینده، افتخار میتجلیل می

به « نظیربنای بی»رسیده را برای یک دورانبهای اینجا و آنجا سفارش آدمی تازهکنند و به ضرب چسب و قیچیِ رایانهکثیف را تبدیل به بناها و ویالهای لوکس می

ها زشت بیاید. شان ابدیتی مادی بیابد. شاید این سخنان به گوشکوبند تا نامتازگی بر این بناها امضایی از جنس بتن، سنگ و سیمان هم میآورند و بهتحقق درمی

دولتی، شناسان از معماران بدتر، پزشکان و مدیران دولتی و غیرمعماران نیستند: جامعه ها زشت هستند و چون موضوع برخالف انتظار، تنهادرست است؛ چون واقعیت

 آخر، همه از همه بدتر. فروغ شعری دارد با این مضمون:استادان و دانشگاهیان و روشنفکران و الی

 «ریزد، مرواریدی صید نخواهد كردهیچ صیادی در جوی حقیری كه به گودالی می»

یافت « جهان»شناسانه با ویژه زیباییهبای حسی، عقالنی و این یک واقعیت است و تا زمانی که جرئت مواجهه با آن را نداشته باشیم، نباید امیدی داشت که بتوان رابطه

(؛ یعنی نه کردیم )که نکردیممی گر درست آن را درک، ا«نقد»پوسیم، بیرون بیاییم. کنند اما در حقیقت درونش میکنیم از ما محافظت میهایی که فکر میو از حباب

زه با آن نی برای مباردرت دروکنیم یا باید یک قشدت عفونی زندگی میهاست. وقتی در محیطی بهها که راهی برای رهایی از این آسیبنقد شخصی، بلکه نقد اندیشه

به جان آفرین تسلیم  پذیریم و جانبتوم را ها را هم نداریم(، یا سرنوشت محه آن استفاده کنیم )که آنعفونت داشته باشیم )که نداریم(، یا از دارو و درمانی بیرونی علی

 وشهرهای زشت  یان اینمشناسی، یا علم[ ایرانی و سرنوشت معمار ایرانی در ، سرنوشت معماری ]یا سینما، یا جامعهکنیمایم(. آیا فکر میکنیم )که کرده

 «.یچه»تلخ است:  تأسفانهمتر از صفر رسیده است چه خواهد بود؟ پاسخ شان نسبت به زشتی و زیبایی به پایینهایی که حساسیتن این آدمتحمل، در میاغیرقابل

چیست،  بر سر دانستند که سخنیتوانستیم از آن استنباط کنیم. همه مبزرگی که دهۀ چهل پهنۀ فرهنگی ما را فتح کرد، زیرا تنها معنایی بود که می« هیچ»همان 

 ولو آنکه شاید خود نیز بدان سخن باور نداشتند.

شکنی و که تنها با هدف گسست، تخریب، شالودهاینجاست که باید ارزش نقد اجتماعیِ معماری را همچون نقد اجتماعی خودِ علوم اجتماعی درک کرد. البته درصورتی

های ایتالیایی ازجمله واهیم به جایش بنشانیم انجام نگیرد. در فاصلۀ دو جنگ جهانی، فوتوریستخپاشیدن هر آنچه هست، بدون آنکه بدانیم چه چیزی میفرو

ها در همین ها را به آب بست و تخریب کرد، زیرا این تنها راه آزاد کردن آثار هنری و هنر و بازگرداندنش به زندگی است؛ سورئالیستگفتند: باید موزهمی 18مارینتی

پنداشتند؛ اما را تنها راه رسیدن به چیزی از ردۀ هنر حسی و فکرناشده می« 21ناهنر»شان، و بعدها، پیروان« 20گراییبدوی»، یا «19هاساختهپیش»به دوران پناه بردند 

ها را از سقوط عی این شاخهتاریخِ تاریخ، در تالش آن هستند که تفکر اجتما-شناسی و ضدتاریخ جامعه-تاریخ فلسفه، ضد-امروز نیز نقادان اجتماعی با نوشتن ضد

های تدافعی پناه ببریم؛ کاری حال چارۀ بهتری است از آنکه به حبابهرماند و بهای است که باقی میبازگشت به ابتذال نجات دهند. تخریب و ویرانگری گاه تنها چارهبی

ها، نهادهای آموزشی، تربیتی، اخالقی و... ری که حتی نهادهای ما نظیر دانشگاهکنند؛ کاهای فکری، فرهنگی و هنری ما میفقط معماری ما، بلکه اغلب شاخهکه نه

همچون همۀ مردم جهان که -هاست. وقتی ما مردم خود را ها که درون آناند و در انتظار آن هستند که طوفان بگذرد. طوفان نه بیرون حبابدرونش غلطیده

های خود )ازجمله در معماری( یافته و دوست دارند از آن برای خودِ «گذشته»هایی دربارۀ گوییی از خیال و پریشانآمیخته، نیمی از واقعیت و نیمهمدر« چیزهایی»

 به جای آموختن نقد و اندیشۀ انتقادی، به -شان پیدا کنندهای کنونیها و خشونتدادن به بالهتای برای مشروعیت ، نه در معنای هویت، بلکه عامل و بهانه«تاریخ»

ای و خود خواهند پنداشت و بر آن اساس به درکی اسطوره« هویت»آلود به آینه را آمده از نگاهی زهرشیفتگی تصنعیِ برونرفته، خودکنیم، رفتهها تشویق میاین کار

هایی که هم در فضاها و زمانبروند، آن «رفتۀ خودهویت ازدست»های هزار سال پیش به تسخیر یابند با سالحرسند و تمایل میمی« گذشته»خطرناک از همان 

 شوند.های دیگری میرفته و تبدیل به فضا/ زمانشده و در همان لحظه ازمیان کلی متفاوت، پیچیده و در پویایی مطلق، در هر لحظه خلقهایی بهقالب

آن را در ذهنش « معمار»شوند و یک هایی که خاطره را پذیرا میو مکانبنا، ساختمان طلبد، به سنگِدرک تقلیل این فرایند در اندیشه که کوششی جدی و عمیق می

برای پاسخ به  خلق کرده و در یک زمان مشخص به ساختش رسیده، کاری است یا ناممکن یا ممکن و بسیار خطرناک. اینجاست که معماران ما در برابر کسانی که
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، ناچارند سرشان را با اعتماد کامل به «هویت اصیل اسالمی»و « هویت اصیل ایرانی»یا اثری از « در هخامنشیسر»خواهند یا می« نماهای رومی»ها هایشان، از آنعقده

 بدهند:« مشتری»وجدانی نسبت به رشتۀ خود تکان دهند و اطمینان مطلقی به بی

ی شریف بپندارد که در حقش «نژاد»بزرگ به « تعلقی»معنا را، بی، چه باید بکند؟ رنگ پوستش را انتخاب کند و سفیدی این الیۀ 22( سارتر1948« )روسپی بزرگوار»

هویتِ به یک ویرانشهر دوزخی؟ یا حقیقتِ بینوایی هویتِ بی عام یک شهر و تبدیلشگناه و قتلتکه کردن سیاهان بیهر کاری رواست، ولو شهادت دروغین برای تکه

های تخصصی معماری و شهرسازی ها و برنامهبخرد؟ پاسخ این پرسش را در رایانه« آینده»و « گذشته»، «تاریخ»، «هویت»را که با زور و قدرت برای خود « سفید»

ها فروریخته، اشرافیت، آبرو، حقیقت و شرف شده، خانهوجو نکنیم، پاسخ بیش از آن در وجود ما نهفته است که جایی دیگر به دنبال آن باشیم. شهر ویران جست

شک برخی پاسخ خود را تاب معماری، درمان کرد؟ بیمدرن و خطوط تیز و دیوارهای بیهای پساها را با سردرهای اشرافی و خمیدگیتوان آنا میرفته است؛ آیازمیان

 برای این پرسش دارند. ولی ما هم.
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