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 باسالم

شرکت مهندسی نقش جهان پارس با آقای میرمیران در محمدعلی مرادی است.  اول خودم را معرفی کنم. نام من

ن آقای میرمیرا «.جتماعی اقتصادی بر کالبد شهرعوامل ا ۀاثرات دوسوی» کردیم؛ با نامکار میروی یک پروژه 

نیم روی ها بتوااق دارد. یعنی با آن تئوریجا مصدهایی که در دنیا هست چه قدر اینگفت که ببینیم تئوریمی

ران یخواندم. من به میرمفلسفه می یمقدار بودم و دانشگاه تعطیل شده بود وکار کنیم. آن موقع جوان اصفهان 

ین ابرای خواهم بروم داشته باشیم. من میما توانش را کنم فکر نمیخواهد که گفتم این کار سواد زیادی می

ا ببینیم ت ،مقایسه کنمجا ها را دربیاورم و با مدل ذهنی اینتا بتوانم مدل ذهنی آنچند سال فلسفه بخوانم پروژه 

اعی اقتصادی وامل اجتمع ۀا بتوانیم بفهمیم که اثرات دوسویکنیم تناسباتش را پیدا کنیم تشروع  ؛چگونه است

طور مثال اصفهان واجد چه منطقی است. میرمیران به من گفت اگر بخواهی فلسفه بخوانی بر کالبد شهر به

ت رفتم هشوشصت ان است. من رحل سفر بستم و سالچرا که مهد فلسفه آلم ؛باید بروی آلمان فلسفه بخوانی

جا دیدم سوادم خودمان بودم. در آن ۀه دنبال پروژخواستم مدرک بگیرم چراکجا نمیآلمان. وقتی رفتم آن

ی از و خیلرفتم  شبانه دبیرستان طور غیررسمیبه چهار سالسهبرای همین  ؛ها خیلی کم استبه آننسبت

 ۀبچ یک فهمیدم رفتمیاد گرفتم. شبانه که میشبانه ان در دبیرست ،مویتوانم بگهایی که برای شما اینجا میبحث

لیسانس لیسانس و فوقدهند. بعد رفتم کالج، چگونه متن نوشتن را یادش می ،آیدمی در دبیرستانآلمانی که 

ران وقتی برگشتم ایای که قرار بود سه چهار سال طول بکشد بیست سال طول کشید. ا خواندم و پروژهو دکتر 

ه بود او ایران آمد بود و فقط یک بار در فرانکفورت موقعی که برای ساخت کنسولگرین فوت کرده آقای میرمیرا

مفهوِم »با موضوع لیسانسم را ، فوق«مثابه یک دوراننگری بهروش» لیسانسم را با موضوع ۀنامرا دیدم. پایان

تم. اما چون دوستانم همه معمار نوش «آگاهی و خودآگاهی نزد فیشته»و دکترایم را  «مفهوم در سنجش خرد ناب

 آلمان نشگاهدر دا پروژۀ معماری به آلمان رفته بودم همیشه به معماری توجه داشتم،بودند و من از اول برای 

 2«ای برای تئوری معماریچهل متن پایه»به نام ت و کتابی معمار اسکه یک فیلسوف 1به نام نومایرهست آقایی 

 رفتم. می« ؟فلسفیمچگونه معماری را می» با عنوانگفتارهایی بود که درسهمیشه کالسش را  من دارد.

های ای دارم و با بچهحاشیه هایم اینجا سایتی طراحی کردیم به نام معمارنت و کالسااین مدتی که آمده

ک سر ماری مع به فیلم و وتخصصش فلسفه است که  کسیاست، من  م. این پیشینۀدار  معماری دائم حشر و نشر

ا وارد بحث هفلسفه در ایران این است که فیلسوف کی از ایرادهایی فهمم.فلسفه را همین گونه می کشد. منمی

                                                           
1-Fritz Neumeyer  رتمند و پرینستون.دو های دانشگاه استاد  معمار و فریتس نومایر، ؛ 
2 -theorie-Quellentexte zur Architektur 
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را  هایشهایدنظر داشتند و  ها روی آنبیند فیلسوفمی ،شوند. اگر شما دانشگاه برلین را در نظر بگیریدنمی

 اند. فیلسوفان داده

 ضوع سمینار:پردازیم به موپس از این مقدمه می

 زم:ها بپرداکنم به نحو سیستماتیک به آنت که من سعی میچهار سؤال برای این سمینار انتخاب شده اس

 چرا باید دربارۀ معماری نوشت؟ .۵

 آیا نوشتن درمورد معماری با نوشتن درمورد چیزهای دیگر فرق دارد؟ .۷

 د دارد؟درمورد معماری وجو هایی برای نوشتنها یا فرمچه شیوه .۹

 ی دارد؟یاهچه ویژگی های نوشتنهرکدام از فرم .4

ی های جدهای انشایمان ساعتساعت فرم در نوشتن یکی از مسائلی است که باید در دبیرستان یاد بگیریم و

ن در های نوشتپرسید فرمشود با تمرکز بر معماری میچگونه است و های متفاوت نوشتن فرمنوشتن باشد. 

 3فکروشتن چه بنیادهای نظری وجود دارد؟ برای مثال کسی که پارهن صورت است و پشت هر فرِم  معماری به چه

 نویسد چه بنیان نظری پشت این گونه نوشتن هست.می

که  یم،نکه اصاًل چرا باید بنویسگردد به ایمقدماتی است و برمی یسوالمعماری بنویسیم،  بارۀکه چرا باید دراین

تار. فدریدا سعی کرده است توضیح بدهد که در فرهنگ غرب نوشتار مسلط است یا گ دارد.نظری  یبحث خود

 وژۀهای سکه جرقه هنگامیاست. ولی مسلط  ارنوشت برگفتار آوامحوری  دلیلگوید در سنت غربی، بهاو می

یک متن  خودت نویسی،قتی شما میشتن آغاز فردیت است. و. نوتبدیل شدبه نوشتار گفتار  ،یونانی زده شد

 خواهی وارد دیالوگ با کس دیگری بشوی. هستی و نمی

ف که به تأمالت دکارتی معرو-نویسد می تأملنویسد شش وقتی دکارت می ،از گفتار به نوشتار در دوران گذارِ 

جای خدا  یعنی فیلسوفکند. آفریند و یک روز استراحت میمعادل اینکه خدا در شش روز می -شده است

ه یک تکمله نوشته و یکی تو بنویس ک ،گلشیری را خوانده باشید پنج مجلس نوشته ۀنامنشیند. اگر جنمی

شود آغاز می نوشتن که فردیت بااینشود و خلق با نوشتن آغاز می انگار .صفحات خالی است که باید تو بنویسی

 توان نوشت و نگه داشت.مثاًل می

                                                           
3 Fragment 
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رز هم یک طو شود که یک طرز نوشتن در علم هست د نوشت باید به این مسئله توجه بای که چرااما در جواب این

عماری علم است یا هنر که خودش که میعنی این ؛هم وجود دارد معماری در هنر. این تنش درمیان دانشجویان

معماری  ،دهی عقالنی و خالقیتباید دید که بین سازمان ؟هنرسیستماتیک است یا  علمیرد؛ نظری دا یبنیان

همه کارهای  هنری دارد. ها را نگاه کنیم سه ژانر اصلی در کارهای غربیوقتی متن گیرد.صورت می کجادر 

سناریوی سینما را شامل  درام و گویند. دیگری درام است که تمام عناصرمی 4ریکیهنری در فرم شعری را ل

 ،نندکترکیب این سه فرم کلی را ممکن است که های رمان، قصۀ کوتاه و داستان است. تمام فرم 5کشود.  اپیمی

ستان گیرد. مثال در اپرا با شعر داستانی دارد که همراه درام شکل میگوید اپیشه درام یعنی یک دابرشت می مثالً 

 گویند.می

انی یک بچه آلم ریح، روایت و... . توصیف عکس راوصیف، تشت ؛توان دیدهای علمی دوازده نوع فرم را میدر فرم

هایی اش چه ویژگیبپرسید همسرتان در چهره ی ایرانیهاکردهگیرد. شما از خیلی از تحصیلدر مدرسه یاد می

ت های نوشتن اسدیگر فرمنویسی از چگونه است. پروتکل ت نکرده صورت همسرششاید نداند چون دق ،دارد

و تفسیر 6حواشینامه،  ها را بنویسی.ها و جدلوانی سوال. یعنی بتگوین،جلسه میسی صورتفار آن در که به 

ا ه. برای یادگیری این دوازده فرم تمرینات زیادی الزم است و تشخیص این فرمهای نوشتن استاز دیگر فرمهم 

مدنی تاز به تمرینات زیادی دارد. در زیم نیبنویسیم و پرتره بسا متمایز هکه چگوننیاز به آموزش زیادی دارد. این

تواند کرده میشود. یک تحصیلهای نوشتن آغاز میبالفاصله کار جدی روی فرم را جدی بگیرند،که نوشتن 

 تواند نوشتن بلد نباشد.ریاضی بلد نباشد اما نمی

توانیم در صد سال اخیر تاریخ تمدنی آن را می معادل. ، از بین رفتن تجارب ماستازای متن ننوشتنبهما

 اش وجود ندارد.کشورمان ببینیم که هزاران اتفاق در این کشور اتفاق افتاده ولی هیچ متنی درباره

ین . اگر تنشی در اردازیمبپ معماری ه موضوع خاص نوشتن دربارۀبپس از پرداختن به خود موضوع نوشتن حاال 

عوای د ،توانست کار نظری بشوداگر می .هستتنش خوبی  ،هندسی معماری هستدانشکده بین مطالعات و م

. حاال میها را نگه داریم و به باروری این دو گرایش کمک کنتوانستیم این بحثمی و شدنظری خیلی خوبی می

پرسید  شودمی این سوال ۀاست یا یک هنر تکینه است؟ در حوز باید به این سوال بپردازیم که معماری یک علم 

سنجیم. اگرشما بخواهید یک کار ؟ حاال ما نسبت این سوال را با نوشتن میمعماری مطالعات معماری یا هنر

جام کنید بلکه وقتی کار هنری انری کار هنری میکه شما با تئوهید نیاز به تئوری دارید. نه اینهنری انجام بد

ین سازد و با اکار هنری تئوری می ۀآید دربار تئورسین میسازند؛ یک اش تئوری میدربارهو آیند می ،دهیدمی

                                                           
4 Lyric 
5 Epic  حماسه ترجمه شده است اماEpic .به مثابه ژانر با حماسه که از حنبۀ محتوی در مقابل تراژدی قرار دارد، متفاوت است 
6 commentary 
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ئوری در براین ما با تکند. اما در کار هنری باید بیش از هرچیز تئوری را از خودمان دور کنیم. بناکار تثبیتش می

ر آن دو م ازخواهیم و از طرف دیگر مییعنی از یک طرف به آن نیاز داری نسبت عشق و تنفر داریم. کار هنری،

  شودشویم ولی آیا می
ً
با الهام و شهود کار کرد؟ گفتیم برای کار هنری باید تئوری  از یک چیز دور شد و فقط صرفا

. یعنی کنی از خودت دوربیشتر توانی تئوری را را از خودمان دور کنیم بنابراین هرچه بیشتر تئوری بدانی می

ی ساختار ذهن ؟ چون درباید چنین کاری کنمور کنم. چرا را از خودم د نم آنتا بتوا شناسمتئوری را بباید من 

زنم. در تمدن ما این کار را نیما انجام های جدیدی میحرفکه  توهم باشماین کنم و در فکر ممکن است خودم، 

 دمیعنی توانسته بفه یده و توانسته از آن بیرون بیاید.داده است. یعنی شعر دوران کالسیک ما را خوب فهم

ر هنری انجام خواهی کا. بنابراین وقتی میبیاید بیروناز ساختار موجود خواهد و کجا می دعوایش کجاست

 تواند در خألباید خودت را تکرار کنی و این نمیبلکه  ؛توانی دیگری را تکرار کنیینمبدهی که تکینه باشد، 

 انجام شود.

ان پرسیدم او ایر  ۀدربار  نومایرسیم. وقتی من از حال برای اینکه تئوری داشته باشیم الزم است که بتوانیم بنوی

ی ما در است. یعن ایران نیمه گفتاری نیمه نوشتاری ۀشناسم. در واقع جامعایران متنی نمی ۀگفت که من دربار 

 هایمان باقی نمانده است.ایم یا حداقل چیزی از نوشتههایی ننوشتهایم ولی در حوزههایی نوشتهحوزه

 عنیشبیه متافیزیک است ی اساس تئوری این است که هست؟هایی م تئوری واجد چه ویژگیباید ببینیحاال 

آوریم. مهمترین وجه تئوری سیستماتیک بودن آن است. اصلی وجود دارد که از درون آن ساختاری به وجود می

. دآورید میا این اصل به وجومنطقی ب ۀدر رابطگذارید و بقیه را میرا اصلی سیستم یعنی شما  ؟سیستم یعنی چه

توان تئوری درست کرد. فرق واژه با مفهوم چیست؟ واژه این است ترین وجه تئوری مفهوم است. با واژه نمیمهم

ایم واژه گفته «مائده»اگر بگوییم  .گوییم آقای ایکس و مفهوم آن است که بگوییم دانشجوی دانشگاه تهرانکه می

ایم. برای اینکه بخواهیم تئوری درست کنیم اول باید ذهنمان سمت مفهوم رفته ولی اگر بگوییم زن ایرانی به

هایی منطقی درست کنیم و تئوری را بسازیم. یک اتفاق ۀمفاهیم در یک ساختار رابطمفهومی شود. بعد باید برای 

دستگاه درست  سازم و یکها مفهوم میآیم از این متنحاال من می ،هایی نوشته شده استافتاده است و متن

طور وانیم نظم دهیم. همانترا میری جهان پراکنده و پرآشوب آید؟ به کمک تئوکنم. تئوری به چه کار ما میمی

هایتان هدر خانافیزیکی و تئوریک این نظم را به صورت متهر روز نویسیم. شما که در متافیزیک نظم اشیا می

 صورت ریخته ون هرکدام جای مشخصی دارد. اگر بههایتاقلم هایتان وبه این صورت که لباس ؛دهیدانجام می

وب، آشپر سامان و بیاین جهان بیرونی  برایپس شما مجبورید  .دانید هرچیزی کجاستنمی ،پاشیده باشد

ا هردیم به معماری. جهان پرآشوب ساختمانگبسازید. حاال ما از زندگی بر میای ذهنتان نظریه ۀحداقل در حوز 

یم خواهیم کار مطالعات معماری بکنتا بتوانیم آن را خوب بفهمیم. وقتی ما می بیاوریم در یک تئوری مجبوریم را

جام ان چه گذشتگان ماخواهیم آنوری درست کنیم؟ چون میخواهیم تئمجبوریم تئوری درست بکنیم. چرا می
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 ،یمتوضیح دهکامپیوتر این کار را  زباناگر بخواهیم به . بشودتثبیت  ،ایمخودمان انجام دادهآنچه و  اندداده

یشتر هایش از جنگ برگی که ضایعهم هست را بیاوریم در هارد. یکی از معضالت بز ه در ر  که چیزهایی کیعنی این

هشت مرداد وو بیست سال از مشروطه هنوز راجع به جنگ نظریه درست نشده. یعنی صداست آن است که 

برای همین آشفتگی در ما خیلی زیاد است و  .اش نظریه درست کنیمگذشته ولی هنوز نتوانستیم درباره

نتوانستیم جهان پرآشوب خودمان را نظم دهیم. حاال معماری هم همین است. یعنی اگر در این شهر این همه 

 ۀوجود دارد و ما نتوانستیم در حوز ندگی در روح و روان و ذهن ما این پراک از این روست که ،ستهپراکندگی 

شود ه میگونمان درست کنیم. پس این دعوای بین خالقیت و تئوری اینبرای حیات و زندگی ایدانشگاه نظریه

تد افیاتفاق م دانشگاهنشاند. تئوری در دهم و تئورسین این خالقیت مرا در مفهوم میکه من خالقیت نشان می

شروع  فیلم ساختن را جاآن ،دبخوانیکارگردانی اگر شما  افتد.ترهای معماری اتفاق میو خالقیت در دف

میسین و دجا رابطۀ بین آکاپس این .که بتوانی تئوری درست کنی این کار آکادمیسین استولی این؛ کنیدمی

ان در جنبد عیپشه ب»ین معماری باید ورسیعنی تئ .است انهرابطۀ تعامل خالقیک  ،کندآن کس که عمل می

وضعیت  چه کسی متولی کند. برداریگرتهتواند در این کشور باید بایستد و بگوید کسی نمی .«نظرش باشد

؟ مطالعات معماری. مطالعات معماری کردن هستند برداریگرتهکه امروز همه در حال  استمعماری ایران 

 .ندارد برداریگرتهی حق کس جااینمواظب است که  انهایستد و هوشیار می

کنیم. اساس تئوری متکی بر درک درست می ها مفهوماز آن ید که ماآهای بسیاری به دست میری از متنتئو

. ایی داردهتواند نقد بشود که چه محدودیتیکنیم. خرد میم خرد را نقد توانخردمندانه از جهان است ولی می

بودند؟  کسانیقضا یک معمار سردمدارشان بود، مکتب بازل. مکتب بازل چه  در اروپا مکتبی شکل گرفت که از

نند گوید معماری مار یک بحث اساسی دارد که میست. زمپیاکوب بورکهارت. زمپر معمار ا نیچه، دیلتای، زمپر و

ر دتواند بگوید که شاید هستۀ اصلی معماری است. تئورسین ما می ،لباس است و مبنایش آتش است و اجاق

شاید در ایران آب مهم بوده یا خورشید  .گونه بوده است چرا که در اروپا هوا سرد است و آتش مرکز استاروپا این

 ؛شودمی ،شود برای معماری ایران تئوری ساخت باید گفت بلهمهم بوده باشد. در پاسخ به این پرسش که آیا می

اند و آن را فتهگ ها چهبرویم ببنیم غربی کهاین ییم نهرون بیاها بیرا بدانیم و از آنها به این شرط که تمام تئوری

مان در بطن . ساخت تئوری برای معماری ایران هنوز آغاز نشده چون ما هنوز سوژهبخورانیم به معماری خودمان

ه به خودش نو نگاه پدیدارشناسا بیایدبیرون خودش  و شروع کند ازمسلط شود به خودش ا این تمدن نایستاده ت

 ،یگونه متن بنویسخواهی اینیعنی وقتی میمتن نوشتی به صورت تشریح است داشته باشد. این ساحت 

 کند به نتیجه برسد و اینمتنت دارای یک ساختار خاص است یعنی یک مقدمه دارد و یک بدنه دارد و شروع می

 گوییم. هایی است که به آن متن علمی میمتن
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متنی  جستاریعنی چه؟  جستار. 7جستارشود. بین متن سیستماتیک و ها آغاز میین متنجا یک درگیری باین

ی درست شود یک التقاط. باید ببینیم بین فرم هنری و فرم علمی میاست علمیادبیات شاعرانه و فرم  بین فرم

 جاعارخواهد شما مین جستاردر  .«جستار به مثابۀ فرم»دارد به نام  ایمقالهخت. آدرنو کرد و یک ترکیبی سا

 شودمی گفته دانشگاه درکنی بنویسی. توانی حاالت خود را بنویسی و هرچه برداشت میبدهید. یعنی تو می

یعنی چه؟  تارجس. بنویسی ایصفحه سه جستار پنج یا بنویسی تشریح صورتبه ایصفحه پانزده کار یککه یا 

اش دربارهنظر خودت را صفحه  چهار و عمارانه پیدا میکنیم یدیدگاه روی،می یعنی شما در خیابان که

گوید که می یفرم تشریح نیست که ما بخواهیم در قالب تئوری صورت بدهیم. دستگاه تئور ،نویسی. این فرممی

یستم س»با نام درش جان استورات میل است که کتابی پثر از علوم طبیعی است و متأ ،باید سیستم باشد

که  عین روشی ،علوم انسانیتمام مفاهیم برای خواهد بتواند که پدر علوم انسانی است. او مینوشته  8«منطق

سازی در علوم های مفهوممحدودیت»با نام  کتابی  9ریکرتتم درست کند. سسی ،برای علوم مهندسی داریم

م وم طبیعی ببینیخواهیم معماری را در مدل علیعنی علوم طبیعی چه ساحتی دارد. آیا ما می ؛نوشت «طبیعی

خواهیم معماری را در علوم انسانی یا علوم فرهنگی در نظر بگیریم. می ،و سیستماتیک با آن برخورد کنیم یا نه

شکل  10زمینههای نظری در معماری آورد که معماری در یک ازام فرهنگ که آمد با خودش مابهاین جریان عل

ی فرهنگ ۀزمینبلکه معمار در  ؛نه علم است نه هنر است ؛دس استنمعمار نه هنرمند است نه یک مه .گیردمی

عر ش ،بیندفیلم می ،خواندرمان می :ماری بکندکند تا معاستفاده می گیرد یعنی از همۀ عناصرشکل می

گیرد عقلی شکل میر مفاهیم یثجام دهد. متن سیستماتیک که تحت تأخالقیتی انکند خواند و شروع میمی

فتند ها تحت تأثیر کاباال گکم یهودیکم لیو ؛لهیات مسیحی است که خدا در مرکز استثیر ابالفاصله تحت تأ

گونه است که شما یک اصل قرار چه فرقی با سیستم دارد. سیستم این  منظومه. سازیممی 11منظومه که ما

اویه از این ز سازید ولی منظومه یعنی پدیده را یک بار کنید و کل سیستم را میدهید از آن اصل حرکت میمی

ت و یک فرم دیگر نوشته اس منظومهم. فرم یکنها را سرهم میبینم و بعد این زاویهبینم یک بار از آن زاویه میمی

 ۱5 هایو برودل وجود دارد که سال خمارک بلو  ه سیستماتیک ننویسیم. دو متن ازدهد کبه ما این امکان را می

 می ۱۳ و
ً
تند خواسدغدغۀ سیستم داشتند و میهگل و کانت . اندمه نوشتهمنظوشود گفت چاپ شده و تقریبا

واهیم خای که علم فرهنگ شکل گرفت، از مفهوم عبور کردند و گفتند میسیستماتیک بحث کنند و از دوره

مفهوم  یحرف بزنیم. چگونه استعاری بنویسیم. حاال وقتتوانیم استعاری بنویسیم. یعنی چگونه می 12استعاره

ای. گویا متن ی یعنی چه؟ یعنی چند رگهدنویسیم. هیبریمی 13یدو استعاره را با هم ترکیب کنیم در متن هیبری

                                                           
7 Essay 
8 System of logic 
9 Heinrich Rickert 

Context10 
11 Konstalion 
12 Metaphor 
13 Hybrid 
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نویسند. گرایشی در ایتالیا هست که معماری را در متن ی میدآقای فالمکی هیبریالیه است. ونتوری، دلوز و یهال 

را ما  های آقای فالمکیگویند کتابدقت کرده باشید همه مینویسند. اگر ی میدفهمند و متن را نیز هیبریمی

 ستا نویسد. سه فرمی که مطرح شد یکی فرم سیستماتیکی میدایشان هیبری ؛ علت این است کهفهمیمنمی

ی. این سه فرم دهیبریآخر هم و  منظومه دیگری ؛هایش استو پروتکل و توصیف از زیر مجموعه که تشریح

 م.ها را پیش ببریهای مختلف معماری این فرمبتوانیم در ساحتتواند سه ساحت مختلف معماری باشد و ما می

خواهید تاریخ معماری بنویسید وقتی شما میها کجاست؟ خواهیم ببنیم جایگاه هر کدام از این فرمحاال می

ید وب بنویسهای خالدین بیوگرافیزین یعنی شما دربارۀ میرمیران و ؛تواند باشدبیوگرافی می ها مثالً یکی از فرم

فی بنویسیم. اش بیوگرایا دربارۀ یک ساختمان بیوگرافی بنویسید. یعنی یک ساختمان را ایزوله بکنیم و درباره

 نویسد و به محضهای جهانگردی میخانمی هست که برای مجله وشتن برای جهانگردان است. مثالیک فرم ن

شوند. این خانم به فرم قرون مکان روانه میها به سمت آن توریست خیِل  ،نویسداینکه دربارۀ جایی چیزی می

د و نویسهایی راجع به این رستوران میداستان ،های قدیمی دارندمانلِ هایی که اِ نویسد. در رستورانوسطا می

 های آن رستوران زیاد می شود.شود و مشتریدر مجله چاپ می

های ما ژورنالیست معمار نداریم. فرمگیرد. مثاًل ها هم قرار میوشتنمطالعات معماری این گونه ن ۀدر حوز 

 علتش ؟ا در مطبوعات ما نقد معماری نیستچر  گیرد؟معماری نوشتن چگونه شکل می ژورنالیستی دربارۀ

 گردد به فرم نوشتن. یعنی شما باید یک فرمی بلد باشی که بتوانی نقد معماری بنویسی. برمی

توان این پرسش را نیز اند میهای اجتماعی شدهات جدید وارد عرصۀ شبکهامروز که عدۀ زیادی از مردم با امکان

 گیرد؟های اینترنتی دربارۀ معماری چگونه شکل میهای نوشتطرح کرد که فرم

 که ما بخواهیم بگوییم امروزه متنشود؟ نه اینتقسیم کار انجام می در ایران باید این سوال را پرسید که کجا

های دیگر بنویسیم. متن سیستماتیک به این خاطر که جامعه بتواند قوام بگیرد الزم و فرم سیستماتیک ننویسیم

ک بیاورد های سیستماتیها را در متناست یعنی ما باید بتوانیم آکادمی داشته باشیم. یعنی آکادمی بتواند داده

لف در های مختاز گرایش واریاسیونی و نویسیبیوگرافی و نویسیجستار های مختلف و سازمان دهد و بعد الیه

 ادبیات معماری شکل بگیرد.

خواهد ننویسد حتما باید این ها دارد؟ معماری که میخواهد ننویسد چه نسبتی با اینحاال معماری که می

کوربوزیه و همفکرانش آمدند گفتند که ما دیگر  .کنممن عمل می ،نویسمگوید من نمیادبیات را بشناسد. می

دهیم. ولی اآلن بحث این است که بالفاصله که شما متن ننویسی به تئوری نداریم و ما منشور می نیازی به

ا چگونه هکه اینوندرروهه و لوکوربوزیه به تاریخ بود. اینحمالت میس این کنی وخودت پشت می ریخی بودِن تا

 مختلف ساحات معماری کشورایش آن چیزی است که باید در آر  ،کنندکنند و به آن پشت میاز تاریخ عبور می
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دهیم دربارۀ میدان مشق انجام می ما کاری هست کهکجا عمل.  و کندوری نقش بازی میشکل بگیرد که کجا تئ

شود راجع به معماری متن نوشت که مانند رمان خواهیم میدان مشق را مثل یک رمان بنویسیم. یعنی میو می

وقتی شما یک رمان ترجمه شده  درونش هست.انی عناصری از معماری ایر های های ایرانی و رمانباشد. فیلم

های معماری به المان یتوجه چونرمان بوده،  ۀجمخوانید موقعی که مترجم در حال تراز داستایوفسکی می

 رمان ،ستمهای دنیا در قرن بیترین رمانیکی از مهم های معماری را توضیح نداده است. مثالً فرم نداشته،

 جویس 
 
ند اهه تابلو زدهایی که در رمان جویس بودساختمان جایجای ،بروید دوبلینبه ر لیس. شما اگاست، ا

گلشیری روی معماری فکر کرده است و سعی کرده  ۀنامرمان جن ،هااتفاق افتاده است. در ایرانی که اینجا فالن

 های معماری را در رمانش بیاورد.فرم

 خسته نباشید.
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 پرسش و پاسخ:

کنید این مسائل نظری کجا باید شکل بگیرد؟میشما فکر   

مدرسه فرق با  دانشگاهاست.  دانشگاههای ایران نبودن ایط حصول علم است. یکی از بحرانر دغدغۀ من ش

جایی  انشگاهدهای بنیادی علم را انجام دهیم. داشته باشیم باید بتوانیم بحث دانشگاهکه بتوانیم دارد. برای این

میرزا  عباسافتد باید بتواند واکنش نظری به آن بدهد. گیرد و هر اتفاق که در جامعه میمیاست که خرد شکل 

اسخ ولی پ کرده؟ عباس میرزا سوال درستی خورمای فرانسوی چرا من از تو شکست می :پرسید اساسیسوالی 

ادامه دارد. یعنی ما فکر  هنوزشاه و اآلن هم محمدرضا شاه و ه است. این پاسخ غلط در زمان رضاغلطی داد

 باید به صورت آکادمی شکل بگیرد دانشگاهش ،خردمندانه شکل بگیرد ۀخواهد یک جامعم وقتی میکنینمی

کند خودش نباید در پروژه باشد. استادی که خودش استاد تمام است نباید و استادی که در آکادمی کار می

ها نقد شود وقتی استاد خودش در پروژه ی است که باید این پروژهشگاه جایچرا که دان .برود در مهندسین مشاور

ما وجود دارد. در حالتی  ۀعماری ما نیست در تمام حیات جامعاین فقط در م .توان نقد کندا نمیش ر است خود

هد. منتهی دهای نظری بیرون میکند و کتابپروفسور سازمان تولید علم را هدایت می ،گیردبشکل  دانشگاهکه 

ت معلوم نیسدر ایران هست.  عمل هم یک بخشی از آنبلکه های نظری است ین نیست که همۀ زندگی کتابا

خواستند است. در زمان شاه میهم مدرسه  بوده و امروز مدرسه. اینجا از اول متولی دانش چه کسی هست

تئوری مهندسی کار کند ولی اآلن هیچ کدام از  تی باشد که علوم مهندسی باشد و.آی.دانشگاه شریف مانند ام

تفکر سه فرم دارد. تفکر تصویری، تفکر شنیداری و تفکر مفهومی.  های ما این وضعیت را ندارند.دانشکده

رد کنند. آقای کیارستمی تفکر تصویری داها با گوششان فکر میدانموسیقی ،کردبتهوون با گوشش فکر می

  دانشگاهیری است. در حتی کتابش دربارۀ سعدی تصو
ً
از  هدانشگاتفکر مفهومی وجود دارد. وقتی در  عمدتا

این  ،این است کتاب»کتاب چیست؟ باید بتوانی کتاب را مفهومی توضیح بدهی نه این که بگویی  دشما بپرسن

 «!این کتاب است ؟چیست

عنی کسی که ی استادکار سازند را شکل بدهیم.می استادکارجا که مدرسه و آنو  دانشگاهبنابراین ما باید بتوانیم 

خوبی است. یک عده  کشد و مهندس عملیاتخوب می ۀی را خوب بلد است. معماری که نقشعلم کاربرد

ه و فکر نشد ،آرایش ساختار نظام داناییدر ایران روی شوند تئورسین معماری. شوند مهندس و یک عده میمی

علم بومی که این روزها در ایران مطرح است آیا هیچ  ۀلأرنیامده است. مسهنوز هم به صورت موضوع نظری د

نظری بشود و وقتی وارد حوزه نظری شد دیگر  ۀمسأله باید وارد حوز کتابی دربارۀ آن نوشته شده است؟ این 

کنیم. مفهوم بلکه این موضوع را در قالب مفهوم بحث می ؛گیرداش شکل نمیدعواهای هیجانی درباره

اش بحث نظری کنیم. ولی در ایران بحث نظری وجود ندارد چرا که توانیم دربارهگیرد و مینات را میهیجا

اسلوب و  ارجاعشمردم نیست و  ارجاعش ،گیرند در حالی که علمرا از مردم می ارجاعاتشانای در بحث عده
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ماری حرف بزند. یعنی فاجعۀ معماری دربارۀ مع انداستدالل است. مثال دربرنامۀ صد معمار رضا کیانیان را برده

ها دهد دربارۀ نقد معماری حرف بزند. چرا که در این جمعت میئکشور این است که رضا کیانیان به خودش جر 

د یک بحث نظری دربگیرد. نکه بخواهنه این ،خواهند جمع شوندد بحث معماری انجام شود بلکه مینخواهنمی

گیرد که استدالل هایی شکل نمیها و علم در حوزهآید به کف خیاباناست که علم در کشوری می علتیاین 

 های مختلف شکل بگیرد. این پرسش من هم هست که شرایط حصول علم معماری چیست؟بکنیم و گرایش

 ، حوزه یا کفدانشگاهگیرد. بحث این است که مرجعیت علوم کجاست؟ شکل می دانشگاهمرجعیت علوم در 

یرون ب بنیادگراییگوید اگر مرجعیت علوم ضربه بخورد از درونش اس همین است که میخیابان. بحث هابرم

 ید. آمی

ایم ها چیزی دربارۀ معماری ننوشتهرود اما ما سالشما گفتید که ما اگر ننویسیم تجاربمان از بین می

های از نوشتن راهکنید به غیر ما نسل به نسل انتقال پیدا کرده است. آیا فکر نمی ولی سنت معماری

 دیگری برای انتقال تجارب معماری وجود داشته باشد؟

 اند؟اآلن ما سنت معماری داریم چرا شهرهامان این طوری

 منظور من هم همین است. به نظر من نیاز به نوشتن برای از بین نرفتن تجارب یک نیاز جدید 
ً
دقیقا

نوشتن وجود ندارد ولی تجارب از نسلی به نسل دیگر توانیم فرض کنیم که است. یعنی ما شرایطی را می

 شود.منتقل می

در سنت  . کتابتنداهای زیادی نوشتهما جامعۀ نیمه گفتاری نیمه نوشتاری هستیم. بخشی از روحانیون ما متن

برویم  همان شکل بگیرد باید بنویسیم. از کارهایی که باید بکنیم این است کوجود دارد. اما اگر بخواهد سوژه ما

 ودشگفتند میکه آقای فالمکی می هاییاز جمله کار  .اش را جدا بکنیمهایمان عناصر معمارانهدر میان متن

ارد و در صدوپنجاه سال اخیر در شعرهایمان ساختارهای معماری را بیرون بیاوریم. ما  انجام داد این بود که برویم

فاده استاز آن  و فهوم این صندلی را داریمما مگی غایبیم. این زند ولی از نظر نظری در  ؛زندگی جدیدی شدیم

چه . اما آنودشطور سوبژکتیو میکه انسان روی صندلی چاش را نیز باید پیدا کنیم. اینازای نظریمابه ،کنیممی

های شفاهی باشد ولی این تواند سنتهای ما میگویید هم تا حدودی درست است. بخشی از سنتشما می

به سرعت در حال از بین رفتن است. برای مثال فیلم مازیار میری که درباره موسیقی مناطق محلی بود  هاسنت

 ،دادندچه از رادیو گوش میآن ،اجرا کنندهای خود را که ملودیدانان به جای آنداد که این موسیقینشان می

 برد. وید و میشها را دارد میها تمام این فرهنگکردند. ماهواره و اینمی یشاجرا

https://telegram.me/koubeh


 
https://telegram.me/koubeh 

 
کردم ما باید تئوری معماری ایران را بشناسیم تا بتوانیم بر طلق آن معماری ایرانی را من همیشه فکر می

 رشکل بدهیم در حالی که شما امروز گفتید که ما باید هرچه بیشتر تئوری را از خودمان دور کنیم. اگ

 کل بدهیم؟ونه معماری ایرانی را شتئوری را از خودمان دور کنیم چگ

ه مفهوم گسترده است کدانیم یعنی چه؟ مفهوم ایران یک ام ایران. ایران یک مفهوم است که ما نمیمن نگفته

 ما هنوز نمی
ً
هم ما را از زندگی  و چیست. حرف من معطوف به زندگی است. تئوری هم الزم است دانیم دقیقا

 و رمانی فکر کنم. رمان اگر یم ادبیاتیهم بتوان م علمی فکر کنمیجا الزم است که هم بتوانکند. ایندور می

خواهید معماری کنید باید از تئوری دور شوید. کتاب پیتر فلسفه است. وقتی می رمان نیست؛ ،مفهومی باشد

کسی  اگر .گیرداش در رابطه با زندگی شکل میست. یعنی معماریاباره  اندیشی در همینتو به نام معماریموز 

عماری برای زندگی اصفهانی م ،تواند به این چیزها دقت کند. شما اگر برای زندگی معماری کنیدیتئوری بداند م

گر ما اما اها دقت کنم و بشناسم. کند که من بتوانم به اینکردن با تبریزی متفاوت است. تئوری کمک می

بر باشیم چرا که ما در هجمۀ بدون آن که خودمان باخ ؛کنیمها تقلید میها را خوب نشناسیم از آنئوریت

ها را آن ها را بدانیم تا بتوانیماطالعات از سوی تلویزیون و اینترنت و دیگر جاها قرار داریم. بنابراین باید تئوری

 از خودمان دور کنیم.

نویسی است و این که این فرم کجا ممکن است نویسی یا به قول شما گزینه 14گویهپرسش من دربارۀ گزین

 معماری بیاید؟  به کار

خواهیم نویسد. خرد واجد یک سیستم است وقتی که آدورنو آمد گفت ما دیگر نمینیچه آفوریس می

که خرد بتواند چرا که اعتقاد به این .بنویسیم کلمات قصاریا  15فکریپارهخواهیم میو سیستماتیک بنویسیم 

روید در یک ند. شما مینویسرا می (momentsها )لحظه ای همینبر  .همۀ چیزها را احصا کند ندارند

در  ودر یک نظریه توانیم میرا  هالحظهخواهیم ببینیم این حاال ما می ؛نویسیدرا می هاییساختمان و لحظه

وانم بگویم تمن نمی نویسند.می گویهگزیننویسند ها مییا خیر. خیلی از کسانی که در وبالگبیاوریم آکادمی 

های داده :های زیسته باشد. در آلمانی ما سه مفهوم داریمتواند بخشی از تجربهها مینویسی. اینتو داری بد می

 ،هزیست ۀزیسته. بهترین فرم برای نوشتن تجرب ۀدهی شده و تجربهای سازمانداده خام بدون سازماندهی،

گیریم. نوشتن یاد میباره که چگونه در عمل در موقع  نویسیم در ایننامه مییک پایان ن مااست. اال گویهگزین

صوری تاست که در یک لحظه به صورت  گویهگزینشود ها نوشته میدر ایران بخشی از چیزهایی که در وبالگ

 از یک معماری نوشته شده است.

                                                           
14 Aphorism 
15 Fragmental 
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 نویس؟نویسی بستگی به ابژۀ معماری دارد یا سوژۀ معماریانتخاب فرم در موقع معماری

آمده  وژه بیرونو س های جدید از این کانسپت ابژهثیر علوم طبیعی ابژه از سوژه جدا بود. اما بحثقبال تحت تأ

است.  باره در همینکه  نویسممی رود به مثابۀ میراث فرهنگیاتمسفر زاینده با موضوعاست. اکنون کتابی 

دا نیست. ه جشود. سوژه از ابژ جربه میترکیبی با همدیگر ت ، دراتمسفر در فضایی است که بدنت و خودت و فضا

چرا که  .های علمی را بزنیم و کنار بگذاریمتوانیم بحثا ما نمیثیر علوم طبیعی است. اّم مدل سوژه ابژه تحت تأ

ییم اریخ اروپا و مباحث علمی بیرون بیاز تا میم. اگر ما بخواهیهست رویداعش و بنیادگرایی روبه ۀلئاآلن ما با مس

توانید در توانید از کرانۀ علم امروز بیرون بیایید. بلکه میید. یعنی شما نمیآبنیادگرایی می بالفاصله داعش و

د و نهایی را مطرح کنید تا بتوانیم ساختارها را عوض کنیم. امثال فوکو اشتباه کردکم بحثکرانۀ دانشگاه کم

همان شد که به آن نقد داشت. ما که در افتد. انقالب ایران یک اتفاق دیگر می انقالب ایران در فکر کردند 

ها زدند چرا که بانکا آتش میها ر خواستیم همه جا خودپرداز بشود. آن زمان بانکجنگیدیم نمیها میخیابان

شود یکه نمفهمیدیم تر شده اند. ما آن موقع نمیها به مراتب مسلطداری بود. اما اآلن بانکنماد تسلط سرمایه

ده بود که این را آدورنو فهمی بنابراین تو باید در کرانه بایستی و نقد را شروع کنی و ؛اییمبیرون بیاز این موضع 

 شود یک شبه طی کرد.ک پروسۀ دو هزار ساله را نمیی
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