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 اخالق   فروپاشی    بستدر کوچه ُبن قانون

 ناصر فکوهی

 اه تهران و مدیر گاستاد انسانشناسی دانش

 موسسه انسانشناسی و فرهنگ 

 

به مثابه خود  ،یگرید  ِ، دوست داشتنیگرید  ِخود و اخالق اخالق ِشان مفهومیاتیاله یهاشهیدر ر یقانون و قانونگذار

 انیکه در سنت اد ینیاز گناه، همچون گناه نخست زیپره یبرا ابزاریعامل و رسانند؛ را می یگریبه مثابه د ،و خود

جبران ممکن  نی. و البته اشودپنداشته میجبران آن گناه  یراو زجر آنها تا ابد ب نیها بر زمسبب هبوط انسان یمیابراه

 Νόμος در یونانی، قانون ،زیباستان ن انیرانیو ا انیونانیدر نگاه . )تورات( از اخالق و قانون خداوند تیمگر با تبع ستین

 یبه معنا  Dātu ša šarri است و در دوره هخامنشی نیز ،یعنی شکل معرب آن ،«قانون»ریشه   κανόνιاست، و « ناموس»که ریشه 

در یونان  است.  نماینده خدایان(خدایان و پادشاهان )به مثابه از که در همه جا به معنای تبعیت  1را داریم« قانون پادشاه»

ها به مثابه آناز رفتار  دیتقل)در ادیان ابراهیمی( و  و بندگی او خداوندقانون به معنی اطاعت از  باستان و ایران و رم

 یاو  محور -ادیان شرقی اخالق  هزاره پیش از میالد و یا ادیان شرقی باستان والنهرینی چندبین د. حتی در ادیانالگو بو

اما . 2و سلطه کامل دارد رواج قانونو  ییاخالق استعال انیم وندیپنیز این « ابتدایی»ماورای طبیعی مردماناعتقادات 

حور شدن جهان و م -ی نزدیکتر به ما که با رنسانس و روشنگری و جهانی شدن و استعمار و اروپادر دوران

  ِتریافته پیشقانون از نقاط مرکزی )کشورهای توسعههای مبتنی بر  ورود و گسترش حتی آسیب زده جهانشمولی

سو، روشنگران  نیروسو به استیم نیز از هتر زیر استعمار( گر( به نقاط پیرامونی )کشورهای در حال توسعه پیشاستعمار

، ف اجتماعیو سرانجام عر )تربیت( خانواده و )نظارت و تنبیه( در شکل کل دولت مبتنی بررا  «قانون» ،انیگراو انسان

ها را ضامنی چه برای ایجادش و چه تند و اینسدانهای مدرن و رفتارهای روزمره در شهر، میاز عرف سنتی تا رسانه

 4شهرمندیو اصوال  « شهروند»که در مفاهیم  3یجامعه مدن. گرفتنددر نظر میبه خصوص برای کارا بودن و تداومش 
ها به ای جز اصل به حداقل رساندن  آسیب انسانتوانست پایهروسو نمیژان ژاک شد، برای فیلسوفی چون تعریف می

برای رهایی نسبی از سرنوشت شوم خویش که با راه حل  نیباالتریکدیگر داشته باشد. از نظر روسو، ت و به عطبی

اهنگی با طبیعت و خود را با تالش برای همسازی و هم« ذات نیک»اش از طبیعت اتفاق افتاده، آن است که جدایی

اش از و به حداکثر رساند و فساد حاصل از جدایی کرددید، تقویت می« ابتدایی»های که او در انسان 5ی«وحشی نیک»

« شهر»جدید  را ترسیم و « قرارداد اجتماعی»های طبیعت را به حداقل. این کار برای گروه بزرگ روشنگرانی که پایه

ها با رفتار بود که انسان نکردند آتعیین می ،تحقق یافتن این قرارداد  ِزمان / و همه اجزایش را به مثابه فضا

دوباره به دست بیاورند.  را انداز دست داده عتیطب از ییاکه با جد یبزرگ راثیاز م یاندک دستکمخود  6«شهرمندانه»

توان خط سیر مستقیمی شود میبرده می نام« ارفعالم اب دائرهحاص»ها به عنوان برای این اندیشمندان  که عموما از آن

، اطاعت ترسیم کرد9شال برمنرو ما 8، دیوید هاروی7اندیشه شهر در نزد هانری لوفبور ها تا آخرین اندیشمندان ِاز آن

دموکراتیک و  یقرارداد اجتماعیک  اسیدر مقداری( گرا ) و نه استعماری و سرمایهمحور و انسان-انسان از قانون

ادن ژنو دپذیر است. همانگونه که روسو این امر را در الگو قرارساختارهای بزرگ زیستی، کاری و... امکانپرهیز از 

  کرد.مطرح می واربه مثابه یک شهر کوچک الگو

                                                           
1 Sophie Démare-Lafont, « dātu ša šarri. La « loi du roi » dans la Babylonie achéménide et séleucide », Droit et 

cultures, 52 / 2006, 13-26. 
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 یسر به سو ،1980در دهه  تاچر -گانیکارانه رحافظهمپس از انقالب  ژهیدوم و به و یپس از جنگ جهان ،اما جهان

داری متاخر داروینیسم اجتماعی، سلسله مراتب اصل و اساسش در سرمایه گذاشت که یاالعادهخارق یرحمیتوحش و ب

مدرن( به جای مبتنی بر خشونت و قدرت و ثروت و فناوری و حرکت برای جایگزینی طبیعت فناورانه )شهر سوپر

ترین موقعیت قرارداده است ر بحرانیدهل سال اخیر  به وجود آمد و امروز جهان را چطبیعت است. ویرانشهری که در 

ای  شدن/ و حاشیه« نخبگان»و رقابت میان بهترین « بازندگان»و « برندگان»و بر اساس آن همیشه باید بر اساس قانون 

 ،بود  و آنچه در این میان اهمیت داشت« طبیعت» ،فرودستان  پیش رفت. آنچه به دست فراموشی سپرده شد  ِکردن

 پیلیف دهیبه عق گوییم نه یک واقعیت آرمانی خود به خود موجود، اینکه برخالف  نظر روسو، طبیعتی که از آن سخن می

های غالب )اروپای  پانصد سال اخیر( موجودیتی تفسیری است که انساناستاد انسانشناسی کلژ دو فرانس  ،10دسکوال

ای :  یعنی رابطهاندهایجاد کرد« عشق و نفرت»ای به قول روانکاوان از و سپس با آن رابطه هکرد« ابداع» راآن  خود

های گذاری و بازیهای آمایشی و قانونکه شهرسازی و معماری از یک سو ویرانش کند و از سوی دیگر با تردستی

ن شهرنشینی و معماری بدل به  ابزارهایی را تقدیس کند. بدین ترتیب قوانی نآ« ستایش محیط زیست»زبانی و گفتمانی در 

ها و ذهنیت عموما فرادستان مراتب انسانهای سلسلهبودند، و بر اساس نیاز و خواسته  11شدند  که نه فقط دلبخواهانه

به مثابه برپا ساختن آرمانشهرهای تخریب زیستگاه )شهر(  12تنظیم شدند، بلکه هدفشان در نهایت، فرایندی از زیباسازی

در معنای « روح»ماده و  یو جاودانگ کرانیقدرت ب ،کرانیثروت ب معنایبیهدف پوچ لین بود؛ برای رسیدن به خیا

-گذار از خدا تیکالم اگر رنسانس روا کیدر کردند. مطرح می نکه آنها برای گذار از انسا  13ایرایانهگتراانسان

داری ِ نولیبرال ِ  سرمایه ِمتاخر تهیمدرن .را امکان پذیر کرد در علم و فرهنگ و هنر  15یمحور-به انسان   14یحورم

 یبرا ،پس از کشتن او و سپس کشتن انسان ،خدا یبه جارا  16انسانتر یینها ینیگزیجا تیرواگرا، نخبه  ِداروینیستی

ست و نه در  و معماری را باید در این نکات بست قوانین شهری نرا به تحقق برساند. راز کوچه ب   گذار از او بنیادین ج 

آسا برای  اجرای  قوانین، لی معجزهحای که با ابداع و تقلید دائما در پی یافتن راهساالرانهمهندس و حقوقی و دیوان اندیشه

آید که چرا هیچ کسی رسد، به شگفتی در میبست خود مینجوید و چون به انتهای ب  از طریق قوانینی بازهم بیشتر می

نبود، « اخالقی»نبود، وقتی « خدایی»کند، وقتی نهفته درک نمی« قوانین»و خیر خود را  که در اجرای  حتی مصلحت

اگر خدایی وجود »:استوار شود و یا به گفت داستایوفسکی« هیچ»ن اتواند بر پاینمی« قانون»نبود، « مدنّیتی»وقتی

این خدا نیست »گفت: ها میشخصیت او در برادران کارامازوف از زبان یکی از   ،«نداشته باشد، همه چیز مجاز است

توان پذیرفتشان و در زبان معماری قوانین همان خدایی هستند که می«. پذیرم، بلکه جهانی است که او آفریدهکه من نمی

شک، با سطح ران شهری، بیها باور داشت، اما آنچه قابل پذیرش نیست، شهر و بناهایی است که همه کنشگبه آن

های متفاوت )از مسئوالن سیاسی و شهری گرفته، تا معماران و شهرسازان، از  نخبگان دانشگاهی و روشنفکران مسئولیت

بستی با مشخصاتی ویژه: بست است. اما ب ناند: این یک کوچه ب نگرفته تا همه فرادستان و فرودستان جامعه( ساخته

اند چون دیگران درونش رفته کردیم،میو تصور یماچرا واردش شده ،دانسیممان، نمیالخلقهته ناقص، در آغاز مدرنیدیروز

ریزد و یم. اما امروز که از هر سو آوارش بر سرمان میخوشبخت خواهتردید ما نیز بیاند، رستگار شدهما و به خیال 

دهند، اند و جان میتکه شدههایش تکهها که زیر خرابههای آنگرد و خاک و بوی تعفنش نفسمان را بند آورده و ناله

یم و هربار همچون یک غریق دستمان به هر تکه چوبی شو جخار نچگونه از آ دانیمنه می دهندگوشمان را آزار می

چه بیشتر بمانیم: در نهایت ما هر« زنده»در آن  هدانیم دستکم چگوننه میو چسبیم )این بار به قانون( رسد به آن میمی

سپاریم، تا نفس هست، بمانیم و تا پاها جان دارند، پیش برویم مان میمیخهای زو بیشتر خود را به دست بیولوژی و بدن

     ها قدرت دارند، تکانشان دهیم. و تا دست

ل و اساس این و کم ارتباط با اصول قانونگذاری شهری، که اص یو اجتماعشناختی انسان-ای فلسفیمقدمهآنچه گفتیم نه 

 ساخت و ساز در کشور نیقوان یعنی .شودیفرض م یموضوع مهندس کی یتصنع یکه به شکل یموضوعامر است. 

مه چیز فرو هشود و با قوانین بدتر، ای در ذهنمان شود که گویی با قوانین بهتر، همه چیز درست میبدل به اسطوره

شان « قانون اساسی»درک کردند که   هامریکاییاکثریت قریب به اتفاق آریکا، مهای گذشته در آپاشد. در بحران ماهمی

 امریک و  به قول هانا آرنت آن را نه یک  قانون بلکه  کنندتقدیسش می «قانون الهی»د یک حسندی که در یعنی 

                                                           

10 Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2005. 
11 Arbitrary  
12 Eugenization 
13 Transhumanism 
14 Theocentrism 
15 Anthropocentrism 
16 Transhumanism 
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عی و باور و اعتقاد های نهادینه و رفتارهای شهروندانه کنشگران اجتماو بدون ضمانت ، در واقعیترندپندامی استعالیی

ن خدایان بمیرد وتواند همچکه می اییزی نیست. نوشتهچکاغذ  ایی بر تکهاجز نوشتهبه اصول آن و رفتار بر اساس آن، 

ها فراتر از همه ذهن ،لوگیری کند. بحرانی که هم اکنون در آمریکا وجود داردجو  دیگر هیچ کسی نتواند از هیچ چیز 

دانش و علم و عقالنیت  کرد که در کشوری با این پیشینه گسترده از قانونگذاری و کسی تصور نمیرود، چون هرگز می

 یرند و تنها بهپذقایق روشن پیش روی خود را نحها میلیون کنشگر اجتماعی یافت که به راحتی همه مدّرسی، بتوان ده

کنند و به بازتاب وقایع کشور خود در توجهی که نه به تجربه تاریخی خود آنبی شته باشندباور دا 17«دروغ بزرگ»

اند عزم راسخ توقیقت و عدد و رقم و استداللی  نح. و هیچ بدهند 18«بردگی خودخواسته»تن به  ،سادگیجهان  و تنها با 

های و شخصیت یک فرد و زیر سئوال بردن نهادهای قدرتمندی چون احزاب« کیش شخصیت»ها را به تن دادن به آن

 یحاصل بودن و حتیب یاصل لیدل که بودیم  درست برعکس، بر آن ،در آنچه گفتیم منصرف کند. کهنه کارسیاستمدار 

 ییربنایو ز سو اسا هیبلکه در نداشتن پا نینه در خود قوان ،یدر امر معمار ،گریو ضوابط د نیقوان نیبودن ا رانگریو

 .آنهاست یو اجرا نیتضم یمستحکم برا

 ایبه هر بهانه یاریگذرد و بسیم السش از صد یب ،رضا شاه در زمان رانیبه ا یاستبداد یاتهیدوره ورود مدرن از

اما . «میچه شد»و  «میچه بود» دینیبب ندیگذارند تا بگویم مانیش رویستم را پیقرن ب یابتدا ریها و تصاوحال حشر

یارب مباد آن که گدا معتبر  »مگر به تعبیر ] .میشد «یزیچ»و نه  میبود «یزیچ»در آن است که نه  ،طنز و هیقض تیواقع

و قابل  نییدست پا یلتیفض ستتوانیمشاید که خود  ستیبودن ن «چیه» دن،ونب یزیمنظورمان از چ ،از این رو «[شود

 ؛میکرد سقوط چیتر از هنییپا یانقطهبودیم و به « پایین»است که  نیا ،بدترهم. منظورمان از آنی باشد«زیچ»به  دنیرس

  ِ در نفس یحت ،لهسئم متر ضربه بخوریم.ک تاپایمان را جمع کنیم  وآنکه فرصت کنیم دست بیهم  ن، آتند یبیش آن هم در

ه شهری زیبا تبدیل ب )(س مدرن را به دست اوسمانیو شقاوت پار ییبا زورگوهم  19پلئون سومان رایز ،نبودهم استبداد 

استبداد ناپلئون شکل   ِیقانونیدر ب سیکه پار یی. در سالهاتهیمدرن برایی تختیبه پا یهارو دیوید لبه  قو کرد و 

به اربابان فضله مرغان شمال را هم  ازیامت ندحاضر بود یکه حت میبود اوباش قجری  ِ فضاحت گرفت  ما در اوجیم

 ،یفرهنگ راثیها، نه منه انسان کسانی که در نظرشان :ندنک دوش خونو  شیع سود آن را صرف د تانواگذار کنبیگانه 

صد ساله که  راثیم نیرا نداشت. و حال ما با ا یلحظه دغدغه شاهنشاه کیحتی ارزش  یگرید زیچچینه هو عتیبطنه 

درش به نظم میتوانیم ،یسدموکراو « قسنطیطوسیون» با تکیه به و انونقبا زور  میکنیم گمانگاه هنوز  و میکردیم گمان

 ونیسیکم و میکنیوضع م نونا: قانون پشت قمیزنیم در جاغزی ت هی مدستان یخ بسته و  ،پاهای کرختهنوز با  ،میاوریب

صنعت، فاجعه  یهاهرکش: فاجعه رویممی« پیش» میرا نقض کرده و دور بزن نینقواهمان آنکه  یبرا ،ونیسیپشت کم

های فرسوده و اسکان هایبافتاک و آب و هوا، خودگی لآ ،زمین نشستنهای بلند مرتبه، فرو، فاجعه ساختمانشهرهاباغ

«  ِهای تک» وها مالفاجعه مگاو نه برعکس،  رانندمیبه حاشیه رفته رفته که شهرهای کنار خود را  یرسمریغ

 ،ییپولشوخودنمایی، تازه به دوران رسیدگی و  یمثابه ابزارهابه ،های و ساخت کاخحرمدرنمان در طراپمعماران سو

، فاجعه شدکه بر سر مردم آوار « مهر مسکن»جاده و  ینکردنباور ریومو مرگ یهرش نیسنگ کیجعه تراففا

است ه پروردگار بتوکل راه خالصی از آن برایمان تنها  که یاو زلزلهکشند ها سر به هوا میهایی که بر گ سلساختمان

های خاک که شهرها شوند و طوفانتر میکه روز به روز گستره ییهاابانیب ؛کم در طول حیاتمان شاهدش نباشیمکه دست

هایی که بخار شده و به هوا ها و دریاچهشوند، رودخانههایی که نیست میب رند و جنگلها را میدهند و نفسرا به باد می

چشممان  شیپکه یاجتماعستمیس کیشوند و یم لیو گندزار تبد ریبا یهانیکه روز به روز به زم ییهاو جنگل می روند

هستیم. یک دور  انین و قوانین بیشتر و اجرایی کردنشانوندارد و ما که در فکر قپایانی  فهرستاین و...  زدیریفرو م

  بار.تاسف یک کمدی ِ :کامل

ساخت و  یانونگذارو ق یسمهند نظامنهیمزفناورانه از جمله در  سپردن به توهمسوراخ دعاست و تنکردنگم، ما داستان

 هندیو آ ایم ی که نداشتهگذشته درخشان از نانیکه با اطم یاز باتالق دنمانیکشرونیب یبرا نیآفرهمعجز یواملعمثابه ساز به

اصرار  و میاهگذاشتقدم درونش ینکردنباور ینانیو اطم یبا شادمانی که بعید است به این زودی از راه برسد، تردرخشان

 وتاتفبی ندهدیباتالق هشدار م نیدور در اکه از هر سو به ما درباره خطرغرق شدن نه چندان ییادهایهمه فر که میدار

و در حال دست و پا زدن  و غرق شدن در آرزوی ساخت کشتی بزرگ نجات خود از جنس آب و موج و نمک  بمانیم 

                                                           
17 Big Lie,  پس از انتخابات تنشآمیز 2020 و عدم پذیرش نتیجه از طرف دونالد ترامپ این نامی بود که مخالفانش به » دروغ بزرگ « لو

یروزی جو بایدن را پ «بزرگ  غدرو»  یعنی تقلب سراسری علیه اوی دادند، اما خود او نیز از این عنوان علیه دموکرات ها استفاده کرد و

 دانست. 
18 Le Discours de la servitude volontaire, 1574 
19 Napoléon III 
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ریشه شک یب  - ینانیند و با اطملب یبا صدا نیز سرانجام و .نجات دهد ورطه نیما را از ا بتواند دیشاتا  دریا باشیم

  به خود و به دیگران بخندیم.  - تاریخی یاز بالهتگرفته 

 شیو جامع و آما یلیتفص یهاها شد تا طرحصرف آن اردهایلیم اردهایلیمکه ینیهمان قوان ؟یساختمان نیقوان د؟یگفتچه

کلمات  ،نوشته انبوه کاغذ و و آن های بزرگ از دلشان بیرون بیایدو گزارشساله چند و نیتوسعه چند یهاطرح ن،یسرزم

که  یکوه شیرین  ِتی؟ حکارها کند کشاندمانیمکه فرو یقدرتمند یگل و الچاله هولناک ِ ها و خطوط ما را از و نقشه

 لیتبد کلمه نینمادو یواقع یمعنبه رانهیو کیه به کبل رانشهریویک به نه  یحت که یهرشهمان آرمان ؛دییموش زا کی

 شد. 

 هر دو؟ ای ما ایاشکال داشتند  نیقوان: است نیحال ا پرسش

 

 1400مهر مجله کوچه شماره ششم 


