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باشااا    ساانن کنراران    سخنرانی دکتر سعید خاقاانی در  کاوی دیوار به ، نشستی با نام روان۱۳۹۵بهمن  ۲۶در تاریخ  توضیح کوبه:

دانشجویان دانشاا  تهران برگزار شد. برگزارکنندة این برنامه انجمن علمی مطانعات معماری ایران دانشاا  تهران بود. متنی که پای   

 روی شماست، صورت مکتوب سخنرانی دکتر خاقانی در این نشست است. 

از دانشااا  منسساتر   « مطانعات بصری»وسته و دورة دکتری معماری از دانشاا  یزد در مقطع ارشد پی تةآموخ دکتر سعید خاقانی دان 

معماری اساممی  توان به کتاب  شناسی معماری است و از تأنیرات او می نااری معماری ایران و جامعه انالستان است. تخصص او تاریخ

زماان و تصاویر مکاان: نظاری بار      مرهوم (، مقانة Tauris, 2012)  در ایران: نظریة پساساختارگرایی و تاریخ معماری مساجد ایران

(، Archaeopress, 2012به سرویراستاری م.گریاوز )  اندازهای نو هنر، معماری و فرهنگ مصانح: چشمدر کتاب  های اسممی باغ

سرویراساتاری ممماد    باه خوشنویسی در معماری اسممی؛ فضاا، فارم و عملکارد    در کتاب های علیرضا عباسی  سریر هنر: کتیبهمقانة 

ساوگگی و فضاا؛ تاأممتی درباارة زنادگی      های در دست انتشار  (، و کتابEdinburgh University Press, 2013پور ) قاری

نااااری معماااری ایراناای در دوران  انجماان خاقااان: تااأممتی دربااارة تاااریخ( و SeanKingstonPublishing) روزمارة ایرانیااان 

 اشار  کرد.شا   فتمعلی
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 کاوی دیوار روان

 دکتر سعید خاقانیسخنران: 

 تبدیل گفتار به نوشتار: احمد عالءالدین

 امیدوارم بمث بارای هماه باه انادازة    و  مطانعات معماری است ةگیری بمث بیشتر در حوزجهت کنم. میبمث را شروع  پ  از بیان یک مقدمه

 کافی جذاب باشد. 

 ماة که ممکن است ذهن ه است کلیدی یشما جذاب نباشد، پرسشبرای پرسم که اگر حتی روش برخورد در این سمینار هم اساسی می پرسشی

اشتبا   تخمینماگر  از،س و ساخت عنوان متخصصان حوزة ا معماران بهم شود معماری روزمر  را مطانعه کرد؟شکل می ما را درگیر کرد  باشد. به چه

ای به  حوز  را بهکنیم، و معماری و در مورد آن صمبت نمیدانیم را واجد پسوند معماری نمیاطرافمان  هایساز و نود درصد ساخت بی  از ،نباشد

کنایم. ونای   عنوان یک عمل خاص را دنبال می بهو معماری  معنای خاصّ آنخمقیت طراح معمار به  در آن کهایم  تبدیل کرد   fine artsنام 

کنیم و  رفک معماری هم به آن ةدر حوز الزم استکه  است دنیای هنر افتاد  ، اتراقی دریما هگرفت ما از شاخه هنر این اناو را و طرز برخورد رااگر 

های  زیاادی  ها و مخانفموافقکه ، استهنر افتاد   ةحوز است. اتراقی که در  visual studiesگذر از تاریخ هنر به علم تصویر یا  اتراق این

های زیادی کتاب. دنکن میعلم تصویر بررسی  حوزةبه عنوان  رادنیای تصویر  خاصطور  و بههنر  وزةدارند ح این است که ،رابطه دارد هم در این

نیم اتاو می ها به چه شکلما معمار امّا .مطانعه کند تواند سی خواست در این مورد بداند، میاست که اگر کمطرح کرد   هم در فارسی این قضیه را

مان  کاه   اسات ایان یاک پرسا  بااز      ن بمث کنایم؟  سازهای دنیای اطرافما و دربار  ساختانیم توما می چه شکل بهیم؟ هاین گذر را انجام بد

 شما مطرح کنم.با  «روانکاوی دیوار»کار تمت قانب  عنوان یک نمونه خواهم امروز به می

ابر شهرها و خیلی  متروپونیتن یا ،که در مورد پول است مطرح شناس بسیار جامعهیک  1غاز کنیم. جورج زیملآ هید بمث را با یک نوشتهاجاز  د

متدیک او به انداز  کافی که  شود این است میمطرح  2وبر در قیاس با  مثمً ،زیملانتقادی که به جورج  است. بمث کرد  های دیار موضوع

، شهر و پول ،در مورد نباس است. حوز  های مختلف کرد  زیادی در ةخمقانهای کار حال او با این.   ساختارمند نیستیاهیا کار عمل نمی کند

است. او « ها و درها پل»برای ما معمارها، دارد که عنوان   مخصوصاً و بسیار مهم، کوتا  ةیک مقاناو  .است صمبت کرد  خیلی چیزهای دیار

ای  جمله رد شدن به بمث خودبرای وا یدهکنیم. اجاز  بدتقسیم می ها فضا را چه شکلی ما انسان به که کند صمبت میدر این مقانه از این 

با هم  بدون این که اول جداسازی انجام بدهند دنناتوها برعک  جهان طبیعت نمی انسان گویدمی هیم. زیملاین مقانه را مبنا قرار بد کلیدی در

 .در ارتباط باشند

                                                           
1
 George Simmel: شناسی  جامعه»شناسی است که به  رود. او خانق مکتبی در جامعه شمار می شناسی به آنمانی و فیلسوفی نوکانتی که از پیشاامان جامعهشناس   جامعه

پدیا(. درگذشت )ویکی ۱۹۱۸زاد  شد و در  ۱۸۵۸شهرت دارد. او در « صوری  

 
2
 Max Weber: است. او « داری اخمق پروتستانی و روح سرمایه»مدار آنمانی است و اثر معروف او  ستدان و سیا شناس، استاد اقتصاد سیاسی، تاریخدان، حقوق جامعه 

پدیا(. است )ویکی ۱۹۲۰و درگذشتة  ۱۸۶۴متوند   
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Human being cannot connect without separating. 

 

یا جهاان انساانی    ءاشیا گویدمی زیمل در ادامه. در ارتباط باشیم انیم با همدیارتونمیبندی و جدا کنیم،  بدون اینکه بخواهیم فضاها را تقسیمما 

 و موضوععنوان یک  یم حاال بههخوا. مییافته مطرح بشود شکل ارتباط سازمانسازی مبمث ارتباط یا براساس این جدا اول باید جدا بشوند تا بعداً

فاوق انعااد     ةپدیاد  دیوار یاک  .نگ معماری ما و فرهنگ ایرانی داردحوز  فره ای دراساسی صمبت کنیم که دیوار چه نق از این مصداق یک 

 ااار نه، انگنبدخا گیریم، مانند ایوان ون میشا جدی کنیم ورانه در کنار عناصر معماری دیاری که ما در موردش صمبت میساست که متأایرانی 

 ،3اما دیوارها ساکت هستندکنند ها صمبت میدر گوید جاست. امّا برعک  حرف زیمل که می نیک نق  کارکردی صرف است که آ فقط دارای

-میداستانی را دنبال گیرد،  برای اینکه باوییم دیوار کجای فضابندی ایرانی قرار مید. زیادی دارن های حرف ها اتراقاًوییم که دیواریم باهخوامی

 نیم.ک

                                                           
3
 but the walls are mute 
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 نیماتاو ونای ایان دو خاط را مای     ساز ما دارد،بستای به ناا  ساد بندی  این تقسیمهستند. انبته بندی معماری ایران بسیار مهم فضا دردو ممور  

مرحله روی آن چهار  ودشکه میرود یکی یک خط افقی است که دارد به عمق می ؛معماری ایرانی ببینیم یدر سازماندهی فضای میزان بسیاری به

هاای مادارس   ها در حجر  این اسم دقیقاً که گذاشت این خط شود چهار فضای کلیدی را برروی می. استخیلی مهم تقطیع این خط . تعیین کرد

 که گاویی  (بایریدها را هم در نظر  طور واگ  اینخوان و خانه و ) پیشخوان، زادانة عملکرد؛ فضای آ و عنوان فضای باز صمن به :شوندما دید  می

رسایم   ها مای  از این بعد ؛ وبه معنی اتاق است «تو»فرهنگ ما  در، که «تو»سپ   ؛دنشو که در جلو واقع می است  stageدرآمد، یک  یک پی 

ها  بیان این نکتهد من از مقصو د.نشو حاوی معانی دیاری نیز می تر، و تر، خصوصی ا تاریکیم، فضاهورداخل این خط می اناار هرچه .«پستو» به

نیز هست که این ممور هام   عمودی یممور گیرند.های ایرانی کجاها قرار میدیوار ای برای پاسخ دادن به این سوال است که گذاری زمینه پایه

گاذاری  ایان ارزش روی بار  اسم گذاشتن  ما پسوندهای متراوتی در و رود می باالتا  نزمی از زیرِ ،گرت از قعر شودکه می، ستارزشی ا مموریک 

ی یعنای اصاطمحات   – نتروپومورفیکهای آ نشین گرفته تا واگ  هایی مانند شا از واگ های این فضاها و عناصر،  گذاری در نامبینیم. عمودی هم می

باه   یوعگاویی درحکام نا   رود که  شود و به سمت سرداب می آغاز میاسپر و پایه  و پیشانی و تاج مانند  – دهیم انسانی که ما به این عناصر می

 ببینایم کم  کمبعد  باوییم تا اجاز  بدهید این مقدمات راامّا بیشتر صمبت شود،  ها اینمعانی  الزم است دربارة ست.ا رفتن یا به داخل زمینعمق 

  .کنددیوار کجا شکل پیدا می
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 . باید تاذکر بادهم کاه   ددهشکل می دهی فضایی معماری ما رام سازمانه که باز هایی که گرتیم دو تقسیم بندی بزرگ وجود داردکنار این خط

در دورة صمبت شود.  ه همئلدر مورد همین مس الزم استسازی است و  انبته این کار نوعی ساد  ام که های متنوع دیار را کنار گذاشتهبندیفضا

را باه معنای عاام     هگنبدخانا نوعی  به اگر -و گنبدخانه، و دوتاییِ  ایوان شود هماهنای میمعماری ایرانی پیدا  در ای که معماری اسممی شاخصه

 د. مثمًاین دوتایی معانی خیلی پررنای هم دارن ،زبان مماور  این است که در ادبیات ما در بجان شبستان است، و نکتة-ایوان -شبستان باذاریم

و شکو  از آن یااد   که با پسوندهایی مثل بلندی ستامردانه  ایوان فضایی کاممًبینید  میکنید  جو و شاهنامه اگر شما صرفاً واگة ایوان را جست در

ا پسوندهای جمال، ب ایوان که -بینید نمی هرگز هم شاید یا–بینید  گیرد. کمتر میاست که جلوی میدان قرار می «4استیج»نوعی  و دقیقاً شود می

 .شناخته شود ها و پسوندها گونه صرت زنانه یا این

هاا باا ایان     سی خانمنین نثرهای فارعنوان یکی از اوّ تاریخ سیستان به در که مثمً بینیم مقایسه کنیم،  میشبستان را  برخمف وضعیت ایوان، اگر

خاواهم   می .شد  استکار برد   ها بهبرای خانم همشبستانیان  اگةو حتّی در تاریخ سیستان .«ل شبستاناه»و  «پردگیان»: شوند ها خطاب می واگ 

 . ها نسبت داد به آن شودمی ای است که پسوندهایی رادوتایی ،باویم این دوتایی

 در برابار فضاایی   مرداناه  یشبستان، فضای در برابر ایوان د  شود؛اهای بیرونی د یم رفرن ا  آورد ای که در این تصویر الزم است راجع به هر واگ 

داخلاای، فضااایی کااه  و ای بسااتهخااارج، در براباار فضاا ،فضااای خصوصاای، فضااای بااازفضااای عمااومی در مقاباال همسنااین ، اساات زنانااه

حمایات و گارم   ،  protectionفضایی که در ماورد   در برابر  مراهیم است طور ایننکی و یا جشن و سرحال شدن و خُ  refreshmentبرای

ای بااز  فضااه  :ممعماری صرویه را بر روی این دو فضا پیاد  کنی ستا  بهتر برهمیم فقط کافیخوان  را یم. برای این که این زنبودن  حرف می

                                                           
4
 Stage 
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بعاد فضاای اساتیج یاا      . زناد تضااد بازرگ مای   محارف   یاک  ه قرماز باودن  و ناوع تزییناات     کا  در برابر فضاهای شبستانایوان  آبی رنگ

representation  یا فضای نمای  مردانه با فضای حجاب یاintimacy ،خورد. چشم می چنینی به های این ویژگیگرما یا دیار ، ممرمیت  

بیشاتر   باار   در ایان  الزم اسات  است.جامعه هیئتیتعبیر من  بهیا  حلقهو این مرهوم فضابندی ما خیلی مهم است،  درکه  ی هم هستمدل دیار

 صمبت کنیم.

ایان   .زدن حلقههم کردن یعنی توجه کنید. انداختن یک زیر انداز و دور هم جمع شدن و رو به  اوی آشنای چیدمان فضایی ایرانیان یکبه این 

. این چاه انااوی   گیردرو به دنیای بیرون قرار می  و پشت شودر داخل یک فضای بسته جمع مییک روی اجتماعی دارد، رویی است که د اناو

 ترین اناو در سازماندهی فضا در معماری ایرانی است. ای این پایه صمبت کنیم. هئلمس اینیم دربارة هخوا؟ میهد ارائه کندخوامیرا مدنیتی 

 

 دقیقااً  .گیارد  شکل مای ای ، این جامعه حلقههیئتی که برای این جامعة است یکی این دیواری، ی دیوار هم داریممدل کلّ در فرهنگ ایرانی ما دو

دیوار این خانه  و پشت این دیوارها دقیقاً دصمنی دارن و رو به یک اندکه به همدیار چسبید ایی هستند هاتاق هایی که داردمعماری ما هم دیوار

  زند و نوعی مرز است. فضایی از آن بیرون میکه  هم هست یدیوار دیارسازد. می را
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 یاا  ایِحلقاه  ای بازی که وسط این جامعةحیات اجتماعی ایرانی داریم. یکی صمن یا فض وار است که ما دو صمن هم دربراساس این تعریف دی

کاه   دیااری  کند و دیاوار این جامعه را مشخص می شوند و دیوار عرصةجمع میآن ها دور گرد آدم؛ صمنی که مثل یک میزِاستهیئتی  ةجامع

ک مادل شاکل دادن   هیئتی ی این جامعةطور که گرتیم،  همان. کند تعریف می را فضا دو اینفضای خصوصی و مرز خصوصی یا  دارد بین عرصة

 . حیات جمعی هیئت است  عرصة ی  دقیقاًدیوار برا اجتماعی نیز دارد؛ 

 

؟ بارای  کناد پیادا مای   فضای بیرون چه معنایی  ؟کند شکلی پیدا می چهای حلقه این است که مدنیت درون آن جامعة شودپرسشی که مطرح می

 شود؟تعریف می به چه شکل «دیاری» ،دنوشهایی که دور هم جمع می آدم

  o  باا باا   the otherکاه ایان   ، ما درون ممرل ما حضور نادارد  ه معنی کسی که در جامعةدیاری باوّنی . دارد «دیاری»مدل  دو این جامعه 

من اگار شاهروند    ، واند بسه باشدتومن اگر پدر هستم دیاری می، تواند زن باشددیاری می ست؛ مثمً در این معنا اگر کسی مرد استکوچک ا

 The ونی ما یک شود.که نسبت به من متراوت می است کسی  other یعنیدیار باشد.   مملة اند شهروند آنتو ه هستم دیاری میاین مملّ

Other هم داریم که با  دیارO این .بزرگ استOther   اگر بخواهیم یاک  ند تعریف شوداتونمیبراساس جهان یک شخص کسی است که .

کامال   «دیاریِ»متصور شد، یک  شود آن رامن نمی ست که بر اساس اناوهای جهان ا به کسیغریبه. غری شودذاریم میا  بیاسم فارسی برا

 است. 

جه متراوت اجتمااعی دارد.  و یک وشود بیرون از دیوار تعریف می ر حوزةکسی است که د Otherاین اناوی دومی این  ویم که درم باهخوایم

شاکل   مادنیت چاوناه   اصمً ای چنین جامعهدر  آید که . اکنون این پرس  پی  میستاغریبه  یک هیئتی ةجامع، در ایحلقه در جامعة این فرد

 کند؟ پیدا میشود و فضای بین دیوارها بر چه اساسی تعریری مدنی  عی تبدیل میااین غریبه چاونه به یک فرد اجتم ؟ گیردمی

اسات  ، و مجباور  گیارد تر قرار می کند این است که هر دیوار درون یک دیوار بزرگای شکل پیدا میحلقه عةاین جام اونین اناویی که مدنیت در

-دممن اسات، و آ  گوید این خانةمیو  کشدیک دیوار می را تعریف کند. تری بزرگ د تا عرصة حیات اجتماعیشکل بده تری را دیوار های بزرگ

 افاراد  شود دیوار ممله یاا کاوی.   ترش می دیوار بزرگ لة بعدهها. در و غریبه دنوش، و بقیه میشوندمی اهل خانه هایی که داخل این خانه هستند

 .کند را تعریف می شهر دیوار تر شود . باز اگر بزرگشود غریبه می ها ای ممله همنسبت به  و کسی که بیرون از این دیوار است شوند می ملهاهل م

پاذیر کاردن فضاا در    این یک اناوی شاناخت  .دیوار بکشد گیرد ای که داخل  قرار می دور حوز    از اهلیت این است که بتوانداین جامعه درک

 حلقه است. تعریف  ةش از دریسا پذیری ای که تنها شکل جمعیت ؛ جامعهام گذاشته مداردیوار جامعة را که من اسم   ای استجامعه
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 کوچاة یاک  برای ما  شود. ببینیدیا نزدیکی مطرح می proximityاین جامعه از دریسه  درون ردمدنیت  است کهآن  ن ویژگی این تمدندومی

یکای اسات   زدن» کناد:  با این مرهوم پیدا می اش را  دقیقاً ش یا شکل مرهوم اجتماعیا شهری  است؟ کوچه تعریف یمعنای فضای به چطورقدیمی 

زنایم  گیرد.این حرف را میشد  قرار می است که بین دیوارهای به هم نزدیکفضای مدنی فضایی  گوید. بعد می«5سازد که مدنیت و ارتباط را می

وجهای از  م وییم باا هیخاوا مای  و دقیقااً  نیسات مانع و سد  معنای منری بهدیوارفقط  برسیم. در این معنا، معنای ایرانی از دیوار کم به یک که کم

 .شکل پیدا کرد  استایرانی با همین دیوار مدنیت 

 

 شهرنشینی ما تاریخ جاهایی از در که شکل بسیار مهمی است وم یهم بررسی کن هید این شکل دوم رااجاز  د. است انارک این تصویری از شهر 

 م دقیقاًا  بازسازی تقریبی کاخ خسرو در قصرشیرین است. ببینیند این رنگ آبی که کشید آن یکی هم و است. این پمن کاخ سروستان  گم شد 

مقاابل  باشاد از   من بادون ماانعی کاه در     به تصور .  فضایی کهشودهم دید  می مشابههای و مدل سروستان کاخ  دراست که  دیواری فرضی

جاایی اسات کاه    ونی دیاوار   ،هم دارند نهای خاص خودشا ضی از این فضاها عرصهبع .شود باز میرونی و رو به فضای بی کند ایوان استراد  می

 و از باالی آن رخی اجتماعی رو به بیرون باز می شود کندتعریف می را داخل خودش آن فضای دیوارکشیدةاندرونی یا به اصطمح 

                                                           
5
 proximity makes civility 
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 -اسات  انخاصّ یفضا گرت توان می که–وصی خص ن عرصةآ وگذارد فراتر از دیوار می تضاد بین این وجه عمومی که پای  را ،این بازسازی در

. اسات  توجه شد به آن سرانه کمتر هم و متأ اریخ معماری ما خیلی مهم استت قاپو در مین دوتایی است که پمن عانیه اساس بر .شود دید  می

رسد  می به مدل دوم -خود دارد ی بسته درکه فضای است ای کشید دیوارْ ارگِ ای که مدل قلعه - «طبرک»افتد که اصرهان از قلعة چه اتراقی می

است کاخی  ونی دقیقاً ت،کجاس آن هم حرف زد که دیوار این کاخ راجع به انبته باید شود؟ باز می اجتماعی روی یک عرصة که به است کاخی که

انبته این ید. وشخصوصی دربار هم می آن شما وارد عرصةاز طریق ای که  درواز  شود به تبدیل می شود،نمای  عمومی می مقر یک تبدیل به که

رصد  شودتاریخ شهرنشینی ما مهم است و می عانی قاپو در این رقده م چویم باهخوامیشا  عباس و سیاست صروی خواند.  زمینة با پ را باید 

 ایم.  تظاهر بیرونی رسید  به این اناوی ای جامعة حلقهکرد که کجاها ما از این 

تصویر بینیم. دیار آن را نمی یجای  شکل خاص بدین که دارد ای فضایی اناوییدارد،  من این است که ایرانی مدنی خاص از مدنیت کمم خمصة

، ن اداری  از فضا نه ساختن یک ساختماو اونین تعریر کند به پونی دست پیدا میاتراقی از شهرهای ما است. یک سازمان دونتی  عکسی پایین

دور آن فضا  شود آن است با آجر و بلوک یک دیوار به انجام میاونین کاری که  رسدمیها  ایرانیهایی که به در ارثیهکه کشیدن یک دیوار است. 

 .کندتعریف می هویت فضا را والًکه اص چون دیوار است کشند؛ می
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 .«حجااب و دیاوار  »مسائلة   و  «هویت و دیوار»؛ مانند مسئلة چند مسئله حرف بزنیم باید دربارةبدهیم ها  را بسط  حال اگر بخواهیم این صمبت

ی پراکناد   هاای  مثاال کناد.    برای ما شکل پیدا مییکه دیوار معناهاست جاها نصمبت کنیم، آ کمیهید در مورد هویت و مسئله دیوار اجاز  بد

شااخة از  »ویم که این م باهخوامی .دریباید بُ امد  رکه از دیوار باغ بیرون آ ای هر شاخه -نیست خاطرم در شعر اصل – گویدزنم. مونوی میمی

پایی کاه   یا است فراتر گذاشته معنایی که از حد و حدود خودش پای  رابه  و آن راگوید ببریم و که موالنا می چه معنایی دارد «مد آ دیوار بیرون

 کند؟ شبیه می است از گلیم درازتر شد 

د کال  دها دستور مای  از هرات برود،د هخواوقتی که می ،کندکَند و شهر را تسخیر میمی شهر را کند، دربِبه هرات حمله می تیمور بعد از اینکه

را پاایین   شاهر  جایااا  ارزشای  . برای اینکاه  هویت کردن شهر است یا بی برو کردنآ نوعی مثل بی عملی که گویی به. دخراب کنن دیوار هرات را

را  هاکشاتار و هماة کشات   ا تسخیر کارد  شهر ر :که دیار هیچ کاربردی برای او نداردرغم آن علی که دیوارها را خراب کنند، ددهمیدستور  بکشد

 .رودو می کندخراب می دیوار شهر را. است انجام داد 

 ،چااردیواری » زادی هام هسات:  مارز آ  ماانع اسات  انیم. دیوار برای ما اگار  نی هم با هم بخواانمثل ایر ضرب و یا چند هید چند شعرحاال اجاز  بد

 ؛«دالآناا  اهل خانه درو جمع شد  /دیوارهای خانه چون مجموع شد به نظم» گویدکه می کندتوصیف می چاونهببینید موالنا  .این را «اختیاری

-یعنی اونین پارامتری که می «.برآید خانه و انبارهاها/ کی اری دیوارید گر نباش»گوید  باز میداند. دیوار می یعنی اونین ضامن شکل دادن خانه را

 دیوار است. د با آن خانه را تعریف کند هخوا

ری ، یعنی  هم -در تعریف باجناق ها اصرهانی قول به– و چراغی هم ،واگة همسایهشود. مینیز شود که حتی تعریف همسایه نه تنها مرز نمی دیوار

هایی که در کنار هام   در توضیح بازاریچراغی به معنای کسانی که چراغ مشترک دارند  هم. هم هست گیر کرد  است جا یکشان کسانی که ریش

مرهاوم نزدیکای    "دیوار به دیوار" ، که سایة دیوار است؛ و جانب آنکه همسایةسقف ةنه سای ،این سایه نیز همسایه رود. در واگة کار می به هستند

 دهد.می

چاونه دیاوار  برای نشان دادن اینکه . برای مثال استدیوار همان کل ش اینجا به یک پیکر دقیقاً داریم و« پیکردرو بی»واگة ما در فرهنگ فارسی 

تن چو دیوار و پ  »یا  «ست و مور و اگدهامار ا / خانةزیر دیوار بدن گنج است یا»شود، باید به ی به معنای مرهوم تن تصور میدر فرهنگ فارس
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هام   جاهاای دیاار   از موالنا زدم و در ها رامثال همة منانبته  دیوار و تن را یکی می کند. روشنی اشار  کنیم که اناار دارند به« دیوار افتاد  دنی

ای از  نیاز همساایه  ها  ر فیلم. داستنیز مرز تعریف همسایای  که دقیقاً ،شودجدا کردن می معنای به نه تنها دیوار  را جستجو کرد. دیوارمی توان 

درخت اناور سار دیاوار بهتارین     دیوار است. نوعی آغاز ارتباط از روی سرِ به کند به صمبت کردن؛ گویی شروع میدیوار و  د سرِآیبغلی می نةخا

 ل همسایه است.ماتجلی ارتباط است. سهمی از اناور درخت روی دیوار 

 اگار باه  شاود.   ایرانی دارد در پروگة عکاسی از دیوارها جانب مای عنوان هنرمندی که برداشت عمیقی از فرهنگ  ر کیارستمی بهچقدر کا جا در این

که این شااعرانای   و  تنها هنرمندی تصویر شد  استبه عنوان عامل جدایی  و منری یبه عنوان عامل اشتبا  به ادبیات معاصر ما رجوع کنید دیوار

 .است همین کیارستمی است به تصویر کشید  خوبی هب ایقای دیوار راین بوط ،دیوار

در  .یک زن بود هویت کردنِ معنای بی نوعی به به . چادر از سر زنان کشیدنشودمرز هویت می ، یک نوعزندگی ایرانی دیوار در فرهنگ ایرانی، در

با کاری که تیمور با هارات کارد مقایساه    شود این را شدیدی داشت. آیا می معنای منریچادر از سر کشیدن شد، فرهنگ ما در دعواهایی که می

تار از دیاوار ماا پیادا      دیاواری کوتاا   » انمثل دیااری هسات کاه    رود. باز ضرب های معنایی شهر و زن از بین می مرز کنیم؟ گویی در هر دو مور

د گویمی ،زنندکسی که تهمت کار ناشایست می به یک مثمً ؟ارزشی کمتر از من پیدا نکردیکه مرز هویتی بی هد باویدخوامیگویی  «نکردی؟

دانند. ممکن است فردی امضای غلط کند، چون نهایت تعدی به حقوق دیاری را باال رفتن از دیوار دیاران می ؛«ام از دیوار مردم که باال نرفته»

 از دیوار مردم باال رفتن است. دروغ باوید، اما نهایت تصورش از کار غلط 

ماانع درک   حجاب در ادبیات عرفانی ماا دو معناای متضااد دارد. اوالً    .حجاب است شود مسئلة در آن مطرح می دیوار ةاین قضیمورد دیاری که 

هاایی   حقیقت از دریسة حجاب :حجاب وجود دارد به نیز ای وارونه ناا ونی  شود؛ صمبت میشدن حجابِ حقیقت  ، مثمً جایی که ازحقیقت است

ها بیند/ سر  چشم کو تا که جان»گوید نا میموال ،در مورد حقیقت خداوندیامکان بروز پیدا کند؛ مثمً  وتواند تجلی میشود تعریف میکه برای  

 .«االبصار ست یا اونی پرد  از درودیوار/در تجلی یار بی»یا هاتف اصرهانی که می گوید: «. برون کرد  از در و دیوار

به حرفی  ،  و ایندهند نشان میکند را به عنوان بروز حقیقت ناا  می زنی که از الی درز در دارد بیرون راتصویر بیینیم که در فرهنگ ما  باز می

با ایان   .«مرد رویه است و زن آستر»گرتند که  های خودمان هم می قدیمی .«ه استحقیقت در درون خودش زنان» شباهت دارد: زندکه نیسه می

دارد. این ترسیری که یکی از فیمینیست هاای  در درون خودش ناه می کند که آن بُعد زنانای حقیقت رامردانه پیدا می تعریف حجاب یک سبقة

باا  آن را زن اساممی   ،زن شارقی  ( وحجاب یک دیوار متمرک است) veil is the moving wall :گویداسممی در مورد چادر کرد  و می

 رود مقایسه کنایم:  کار می بهچادر  هایی که دربارة این را با تمام تشبیه دیوارمدار است. ةامعچادر منطق ج .برد داخل اجتماعدارد و میخودش برمی

مادار وجاود دارد    این را با اناوهای مدنیتی که در جامعاة هیئتای و حلقاه    چادر مثل صدفی برای دُر است.چادر مصونیت است، چادر مانع نیست، 

. اکنون باید به این بپردازیم و بیرون غریبه است، یی که تعریف مدنی پیدا نکرد درست شد  و در فضا. اناار یک ماکتی از یک دیوار مقایسه کنید

 دهای متراوتی دارد. عکه این غریبای چه بُ

آن را باه   وداریاد  هیئتی از حجاب را برمی جامعةاین معنای  ،دیپیکر نباشدرو اصطمح بی یت پیدا کنید، پیکر داشته باشید و بهشما برای اینکه هو

-جایی که خانم در یک فضای جمعیتی شلوغ حرکت می بینید که می . اگر با زنان و مردان سنتی روبرو شد  باشیدبرید می این طرف و آن طرف
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نانای معنای دیوار و مرهوم زماکت  ترین روشنکند که خانم به کسی برخورد نکند. این ای حرکت می رد با حرکت بدن و دستان  به گونهکند، م

 فضای درون است.

هایی که ما نسبت به هم اعتماد داریام در برابار غریباه اسات کاه معناای در و        ی فضای خودی، فضای اهل، فضای آدممعنا کنار مرهوم دیوار به

این جا در و درواز  معنای خاص خود را  شود.رح میداب وارد شدن به فضا مطیا آ  the ritual of entranceدرواز  و حراست و به اصطمح 

 کند. پیدا می

 هماه بارای   کاه ایان   اسات  ها بیرون نرفتاه  این ذهنیت هنوز از ذهن ما ایرانی ؟ اناارساختیمساختیم و داالن میچرا ما به این میزان هشتی می

ها فراتار از معناای    این   است، گذاریم حراستم که میسازیم و اونین چیزی هدرواز  می ،تا دانشاا  گرفته شهر صنعتی های مختلف، از مجموعه

 روانی و معناشناختی هم دارند. ةعنوان کنترل ورود و خروج به فضای درون دیوارها، جنب به خود، کاربردی

پیادا کارد  و کجاهاا    ها امکان بروز تا چه حد مهجور شد  و کجا که آن را پیشتر تعریف کردیم، دیوار در فرهنگ ایران مدل دومحال ببینیم که 

هاایی کاه ممکان اسات      در پا  شاکل   :شاود وجه مای ایرانی کمتر به آن تمعماری که در مدرنیته و مدرن شدن  موردی. است بستر تغییر شد 

امکاان  کند و یا آن چیزی که از دیوار بروز پیدا مین تصویری که از ایوان . آایستاد  است  یدیوار هنوز ممکم سرجاهایشان عوض شود،  قیافه

گوید همان کاری را که رضاشاا  باا کشاف    وارطان میایسه کرد. ایرانی مق ةشود با اناوهایی از مدرنیتبروز اجتماعی یا تغییر دارد را با احتیاط می

در  بعاد  شاود و د کشف حجاب میندهیم. این جمله را خود وارطان گرت، همان موقعی که دارمعماری انجام می کند ما داریم در حوزةحجاب می

باید به  که خواهم باویممییم در عرصه اجتماع نشان بدهیم. خواههای دیوارها گم شد  بود را ما می ای که در بین الیه زیبایی گویدترسیرش می

 ناا  کرد. خاص خودشانهای  این تمایمت در زمینه
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در اجرا مشکل به شهر ابمغ شد ونی  عمومی روهای ساختمان ی فضاهای عمومی و باز کردنهابرداشتن دیوار برای قانونی پی  د  سالحدود 

 یاک  ،دارناد پنجر   وتراس پیدا هایی که ماند همین دیوار است. ساختمان  مییای که سرجا ترین عنصر معماری برای اینکه سرسخت پیدا کرد،

بخ  از زندگی که قرار است  د آنشوتا مطمئن  استدیوار وجود و این نمای  در کنار  دهند ارائه می رو به بیرون را عرضة بازی فرمال نمایشیِ

سبز و باز  یاش فمن است و در فضای آبی که قیافه ورِ ممکن است ما معماری آن . هنوز سرجای  استمعنایی دیوار بماند  در حوزة دیوار یا حوزة

 کند.  معنایی و فضایی ایرانی را بازتونید می ةشود که عرص می همرا  با دیواری قرار دارد را کپی و بازتونید کنم، اما

یاک عامال معمااری را در     یک پدیاد  و  ما این بود که. سعی کردیم چه کاری انجام دهیم تمشبندی کنم و باویم ما اینجا  کنم جمع سعی می

کناد.  شکل پیدا مای  کند وست مید معنا درکجاها دار ،باوییم این عامل در کجاها حضور دارد و ای از معناهای اجتماعی و فرهنای ببینیم شبکه

رفتاار   ما عرصاة  کنیم. اصمًکه ما فضا را با دیوار تعریف مییکی این :کندایرانی می بسیارپارامتری گویم چند عامل هست که دیوار را باز هم می

های  ترین عاملی است که در حوز  سرسخت دیوار ست.برای ما هویتی یدهیم. دیوار نه تنها مانعی نیست، بلکه مرزاجتماعی را با دیوار شکل می

هایی این امکان  وجود دارد که در دور  در تاریخ مدنی از دیوار در حوزة ما برای بیرون رفتنکند. اناوهای مدنی برابر تغییر مقاومت میدرمختلف 

تنهاا از طریاق نزدیاک شادن      شاکل  ی کاه در ایان  مادنیت  باالخر و  .گردیم برمی هیئتی ما باز هم به همان اناوی جامعة کند ونیبروز پیدا می

 کند.فضاهای دیواری به هم شکل پیدا می

بشاکافیم و   پرتااب شادیم را  بار  در یک فضاای جدیاد    یک که ما به این مرز بین جهان سنتی و جهان مدرن، این توانیم ، میشکل تملیلا این ب

هاای فرهناای فضاا را بازتونیاد      و چقدر هنوز ما پارادایم است مدرن ما هم امکان بروز پیدا کرد قدر دیوار در اناوهای زندگی نشان بدهیم که چ

این  .زندگی روزمر  بمث کنیم ةتوانیم درباب یک بخ  از معماری در حوز می یدیار اینکه به شکل . ها عوض شد  باشند کنیم هر چند قیافه می

 دهد.  های معنایی/فضایی یک فرهنگ را بهتر نشان می رود و شبکه درن و فاخر/روزمر  فراتر میسنتی/م مثل ییها بندی شکل از برخورد از دسته

هاای   حارف زدن درباارة پدیاد     از ناوع برای ایان  کاوی یک روش  روان انتخاب کردیم؟ وی را برای این کاری که ارائه دادیمکا روان ةچرا ما واگ

دیاوار را  ، ناد خواهای پ  ذهن آن هاا را مای   گرتند و داستانها یک داستان می گذاشت و آن را میها  دمکه آ ،جا ما مثل فروید . اینبیرونی است

دیاری قدم بزنیاد بارای    شهر دیاریاگر شما در یزد یا  «؟تظاهر مدنی آن دیوار است شود که همةچرا شهری ساخته می»گذاشتیم و پرسیدیم 

ای  معناای  دیوار بر ترسد یا می از اینکه رو به بیرون باز شود ای است که . آیا این جامعهاذریدباید از پ  دیوارها ب برسید مدنی یاینکه به فضای

خوانیاد. ایان ترااوت واگة    آن را مای  و شما دارید از درون آن پ ِ ذهن گویدگوید که دیوار خودش سخن نمیکاوی می جا روان این خاصی دارد؟

-شود را بازخوانی میشما گرته می هایی که به اگر خواندن صرف صورت بایرد شما حرفاست.   reading intoخوان  است. خوان  ترجمة

 شما حضوری پررنگ برای به حرف درآوردن یک پدید  خواهید داشت. reading into درکنید ونی 

کاه   کناد تا این حد خشونت اعمال مای بیند و میی معنایی ه موالنا تا این حد دیوار را به عنوان عاملب، همسایه، سایه، در و پیکر، اینکدیوار، حجا

جاا نبایاد    یان و ا کناد  بروز پیدا می خواندحضور فعال کسی که این پارامترها را می از دریسةمعنا  خواهد بِبُرد، را میاز سر دیوار  آمد   شاخة بیرون

 .ای که وجود دارد زمینه شود، پ  خواند  میدارد ذهن یک امر  پ ِبلکه ، شود فرهنای می ةیددیک پسوار  نامربوط معنایی دارد ترس داشت که
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از - شاود ن سااخته مای  ای کاه دور و بار خودماا    را، معمااری  خودمان توانیم معماری روزمرةما چاونه میکه  گردم بازمی ام به سوال اونیة اصلی

ای کاه   عماران است که از این دنیای بساته ما میک پرس  بسیار کلیدی است و وظیرة  این ؟بخوانیم -ش گرفته تا دیوار و فرم و مصانحا پنجر 

 یم.یزنیم بیرون بیاحرف می یباز های خاصاز معماریایم وهبرای خودمان ساخت

امر عاام باه آن نااا      عنوان یک یک امر تاریخی بیرون کشیدم و به جا دیوار را از اینباویم. من در هم را اشکال این خوان  الزم است در آخر 

یاک مرهاوم   عنوان  بهشود دیوار را می سازد را کنار هم گذاشتم.ادار  میموالنا با دیواری که یک موسسه یا  م. دیوار امروزی را با دیوار دورةکرد

 دیوارهایی را فروریخته و کجا دیوارهای متراوتی ساخته است.کجاها جامعه ایرانی  تاریخی ناا  کرد و پرسید که

هاا تازئین   رنای در شهرهای ما دارناد. دیوار ها هنوز حضور پر. دیوارمسئلة بعدی این است که جامعة معاصر ما با دیوار چاونه برخورد کرد  است

سارت و ممکام    در بسایاری از ماوارد   جایی که باید حضور پیدا کنند هناوز  ، ونی آنشودشان عوض میکنند و مصانمپیدا میرو و شوند، رنگمی

 ،هاایی معنایی/فضاایی   شابکه  باما هنوز . جهان مدرنمان را جهانی بیاانه تصور نکنیم این گرته به این اشار  دارد که ما مثمً سرجایشان هستند.

 کنیم. جهان خود را معنادار می

 ماهدیاوار نوشات   کتااب درباارة     باشم. من در حد یکجدی در ذهن شما مطرح کردطور  بهاین پرس  را  باشم وامیدوارم پراکند  صمبت نکرد  

. امّا این یک فرآیند جانب است، اینکه مثمً  ما باه  بیرون ندهمتا االن این متن را  زنم باعث شد هایی که می ونی عدم اطمینانم نسبت به حرف

 طاور  باه  طرافماان در ا شاد   ای سااخته ها  این پدید  الزم است ما دربارة مبت کنیم؟ص ، در، نما، کوچه و امثانهمپنجر  توانیم دربارة شکل می چه

 شناختی حرف بزنیم.معنا شکلی بهتر و  جدی

 پرسش و پاسخ

 -پارامترهای معماری ایران هستند که از -گرایی حجاب و محرمیت و درون و دیوارمعنایی  ةرابط تأکید زیادی برشما  -

ین دیوار بررایش تعریر    ا آیا معماری مناطق معتدل و مرطوب یا معماری کوشکی ایران حجاب ندارد؟ یا اصالً .داشتید

 بینید؟را چگونه می ها جایگاه دیوار در این نوع معماری گراست؟ نشده است و یک معماری برون

درون دیوارهاا   های ما اتراقااً  کوشک طور جدّی فکر کنیم. بهشود های ما نسبت داد  می از معماری خشیبگرایی که به  این واگ  برونباید دربارة 

دهاد. بارای    قدر شراف به بیارون نشاان   کند که خودش را اینز را پیدا میکوشک این فضای با شوند و بعدهستند، یعنی اول دیوارها کشید  می

ت و وسط  یک فضای سبز جدا از جهان اطاراف  شاکل پیادا    ، یک دیوار است که وسط بیابان کشید  شد  اسمثال باغ شازد  ماهان را ببینید

 کند.درون این دیوار است که کوشک شکل پیدا می کرد  و

ن ایا  کوشکی کاه باه   کردند. ما اصمًگا  بدون دیوار شکل پیدا نمی های ما هیچ کند. کوشکتعیین میمرز این آزادی را  دقیقاً دارد دیوار است که

کند مقابر ار حضور پیدا میم که تنها فضای ساختمانی معماری ایرانی که بدون دیوا همن در این کتاب نوشت بایرد نداریم. معنا بیرون از دیوار قرار

کند مقابر هستند. ماا جاایی کاه دیاوار     . تنها ساختمان ما که بدون دیوار حضور پیدا میشود ی است که مسئلة مرگ مطرح میجایهستند و  این 

 شکل پیدا نکند نداریم. 
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ای باز و گسترده است، چون بنا به نوع  و نوع شهرسازی شودهایی که ساخته می این کوشک ایران در معماری شمال -

مسرکونی و هرم   معمراری   این باز بودن مورد نیاز است و این مسئله هم دربه دریا بودن  واقلیم و نیاز به کوران هوا و ر

سوال من این است که تعری  ما از دیوار یک بار معنایی دارد یا اینکه پارامترهای  .خورد چشم می به معماری شهری آن

 توانند تعیین کنند که دیوار چه نقشی بازی کند؟دیگر می

، ایان نااا    درنظار ناارفتم  تااریخی   عنوان یک پدیدة من پدیدة دیوار را به که عمو  بر اینکه این استشود  های من وارد می نقدی که به گرته

 . ام را نیز درنظر نارفتهی فرهنای متراوت یجغرافیا

، مثم نبایست درنظر گرفت شودفقط به عنوان یک پارامتر ساختمانی که در یک ارتراع ساخته می و دیوار را به عنوان یک امر فیزیکی حال، با این

گویند همین که اینجا یک نرد  باذاری یا یک شمشاد یا چیز دیاری بکاری برای شمانی هم مشخص است که دیار نباید ر شمال میاین که د

-به فرد کنااری مای  و شود ارائه کردم که یک زیراندازی انداخته می ها ایرانی نشستن دور همد. مانند آن عکسی که من از آن ین مرز رد بشواز ا

 شوند کجاست. این جامعه ای که دور هم جمع میگوید که عرصه 

خواهم باویم در فرهنگ ایرانی، که این ایرانیت را تا کجاا بتاوانیم تعمایم  بادهیم و     تواند بروز فیزیکی متراوتی پیدا کند ونی من میدیوار می

یق نیست ونای در هماین عرصاه شامال هام اگار       تراوت های جغرافیایی اش را در نظر بایریم، دیوار معنایی حضور دارد. برداشت من خیلی دق

حضور دارد. ممکن است هم دیوار آن جا و مرهومی  به عنوان یک عامل فرهنای  ،کنیمترسیر  اقلیمی ةبه عنوان یک پدید انخواهیم این پدید  ر

 بروز فیزیکی متراوتی پیدا کند.

ا جدا کننده ه شما تعری  کردید، اگر معنای آن رآیا این عرصه تعری  شده از حضور است یا برای مثال این دیواری ک -

 توانیم به آن اطالق بکنیم چون ما فقط دو عرصه را از هم جدا کردیمن شرایط بصری را دیگر نمیدر نظر بگیریم، پس آ

 شررود.کنرریم، امررا عرصرره بصررری هنرروز برری حجرراب اسررت و از بیرررون دیررده مرری   کرره یررک حررریم را تعریرر   

شود ولی از نظر بصرری، چرون شرما بره     تصویری که نشان دادید فقط عرصه ها از هم تفکیک میبرای مثال در همان 

شود، فقرط عرصره هرا از هرم     پس آن حجاب بصری ایجاد نمی شود.موضوع حجاب اشاره کردید، چیزی پوشیده نمی

 شود؟ آیا عملکرد دیوار در معماری شمال هم به همین گونه است؟تفکیک می

ی مبهم صمبت نکنیم، شمال شما را با همین تصویری که دیدیم و دیوار واقعی در آن وجود ندارد مقایساه کنایم. دیاوار وقتای     اگر بخواهیم خیل

 آندهد که در مورد کنترل ناا  کردن و این که چه چیزی از مرهوم  وجود داشته باشد یک شبکه معنایی اجتماعی هم حول خودش شکل می

 ،از بیارون  نااا  باا   ،وجود ندارد فیزیکی دیوارحاال که نیست که  طور این ین دیوار جلوی ناا  هم هست.م باویم اخواهبروز پیدا کند و حتی می

نااا  کاردن،    فرهناای مطاابق ایان دیاوار معناایی وجاود دارد کاه در آن کنتارلِ         ةیک شبک. کردداخل این عرصه را هم ناا   راحتی بتوان به

نیست که ناا  هم به همان انداز  آزاد است کاه هارک  خواسات     معنا بداناویم اگر مرز بصری وجود ندارد خواهم ب. میاسترفتار دهندة  شکل

 این فضا را ناا  کند. 
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شود مثالی از غرب به طور عام یا بررای مثرال از کشرور آمریکرا     گوییم این دیوار یک مفهوم است، آیا میاین که می -

بینیم، در آن ها به چه شکل تعری  شده؟ و این که این قدر ما دیوار را ایرانی می نمونه ای بیان کنیم که این دیوار برای

 آنجا این دیوار چه نقشی دارد؟

همین قضیه آزادی بود که رابطه اش با توانم عرضه کنم از آن جا بزنم ونی ببینید یک تراوتی که می یمن با آمریکا آشنا نیستم که بخواهم مثان

مارز  دیاار  شود. از یک طارف  دید  می یکنیم دیوار به عنوان مانع آزادکه بررسی میمعاصرمان دیوار چاونه است. در ادبیات جدیدمان یا شعر 

شاود و آزادی باه معناای    مای منرای دیاد     ، دیوارآورم درون یک مانکیت خصوصی و از این بعدرا می آناتملک جهان اطراف من است که من 

شود. به نظر من این مراهیمی که توی ادبیات معاصر ما هم رد پای  پیدا شد  قدری برداشت آن سامتِ آبای از معناای    شکستن دیوار تصور می

 مثاانهم فرانساه و ا  درهایی که  موازی انقمبجا اتراق می افتد،  که در این ای سازی عد سیاسی و ساد فارغ از بُدیوار است. برای اینکه مثال بزنم، 

مشروطه یا شرط گذاشتن  به دنبال دهیم که ما انقمبی شکل می ،است شکستن قراردادهاانقمب به معنای آزاد کردن و ها  در آنو  افتد اتراق می

 .استیک قدرت مطلقه  برو حد و حدود گذاشتن 

در  و بعد آزادی یک عمل یا حد و حدود تعریف عمل درست یا چارچوبی که قرار است گذاشته شود ةاویم که اگر دیوار به معنی عرصخواهم بمی

مختلاف   اناواع  باه دیواری ، و ایان چاار  تا آزادی را نشان دهد «خودم است ةچاردیواری خان» شود که گرته می، وقتی تعریف شود آن اتراق بیرتد

هاایی هام در    طاور اسات کاه مشاابهت     این کند. ممکن است و مطمئناًیرانی شکل پیدا میمعنایی رفتاری فرهنگ ا ةشبکاناار  ،شود تعریف می

 شود. های مختلف دید  می فرهنگ

جهانی که تعریف ندارد. از دیوار چین گرفتاه کاه پشات     یعنی ،است اویههجهان  6این که گرتم جهان بیرون، جهان غریبه یا به قول میرچا انیاد 

کشد در اروپاا و بیارون   شوند تا دیواری که هادریان میشود تا دیوار ساسانی که پشت  دیوار قوم های بربر میمی جوجأم جوجأدیوارش جهان ی

دیاوار هناوز هام    اما های جاهای دیار نیز پیدا کرد.  شود مشابهت هایی در فرهنگند، میشوآن قوم های غیر رومن و عرصه بیرون از رومن می

 اسام  را که ی ا این جامعه و حرظ کرد  است،خود را هنوز  یشود ونی دیوار آن بستر معنایها عوض می د. قیافهما دار ةدر جامع پررنگ یحضور

 .شود بازتونید می ایرانی ةدر جامع هنوز هم به اشکال مختلفدیوارمدار گذاشتیم،  یا هیئتی

حلقاه نیسات، فاارغ از ایان      که درینهر» :گویدکند. میوارد میای است که بر اساس یک اعتماد شما را به داخل یک حلقه  هیئتی جامعه ةجامع

اعتمااد  مورد ید. هرک  آمد داخل این دیوار اهل است، ا  که شما داخل این دیوار نشد به این معناستفراغت از این ماجرا جا  در این «. ماجراست

اعتماد نداریم مار به او که ما  شخصی استف غریبه است. غریبه هم تعری فرد بیرونی دقیقاً شود.  اجتماعی هم به او داد  میو بعد نق شود می

هیئتی توانست  ةکه این جامعممض این به. قرار دارددیوار  ةکه بیرون از جامع است آنکه خمف  ثابت شود. این یک تعریف ضداجتماعی از آدمی

 یدر ایان جامعاه شاکل   و مدنیت هم  سازیاعتماد فرآیندتواند اعتماد کند. می ،را  بدهد های بیشتری را در خود تری بکشد و آدم های بزرگدیوار

ی بیرونی هم داشاته  ها مشابهتممکن است . فرهنای ایرانی گذاشت ةشود شبککند که اسم  را میست میای را در ها شبکه این. داردمتراوت 

 ست.ا جامعه های فرهنای این ما تبیین چارچوب ةباشد ونی مسئل

                                                           
6
 Mircea Eliade:   پدیا(. درگذشته است )ویکی ۱۹۸۶شد  و در متوند  ۱۹۰۷شناس رومانیایی است. او در  پژو  و اسطور  دین  
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های شهری ما هماهنگ بود و معرف سبک زندگی و  جداره .معماری ایرانی همیشه منظر شهری موزونی داشتیمما در  -

ین بینیم اامروز و عصر رسانه که تکثر را در ذهن ها پدید آورد، ما داریم می ةایرانی بود. اما در زندگی روزمر نوع زندگی

 شهری امرروزی  های جداره بهتوانیم فرهنگ را یا میآ .دهدمی ارد خودش را نشانها د تکثر در سیمای شهر و در جداره

 معرف چه نوع فرهنگی است؟ ها پرسیم که این جدارهبدهیم و ب هم بسط

ن کناد، ونای ما   اهر و شکلشان تغییار مای  کنند، ظها رنگ و نعاب پیدا میاردیو .ها را نخوریم من این بود که باویم فریب قیافه هدف از این کار

ممکان   -صورت استبه همین  در بسیاری از مواردکه - اش برود ن ریل قدیمیهای اجتماعی فرهنای بر هما این است که اگر چارچوباعتقادم 

عمال دیادن را    ای که اصمً ، ونی پردة کلرت زدن جلوی این پنجر نما کار کنیم روی یا مثمً اضافه شود های ما پنجر  صورت ساختمان  است به

 . است های دیار ها و شکل بازسازی همان مرهوم دیوار در قیافهکند حذف می

 های مشابهی با گذشته کند. هنوز پارادایماش را از دست داد  است و دارد کار جدیدی می از فضاییهای معناس چارچوب فکر نکنید این جامعه همة

دیاوار هساتیم، حتای      در حال ساختنِو نشان دهم که هنوز کجاها ما  ماش دربیاور بود که دیوار را از قانب فیزیکی و سعی من هم این وجود دارد

دیاوار بار   ر از ای پُا  هنوز جامعه کنید ز این دست خطاب میا با انقابی و ناهماهنگتکثر و ای که آن را م متراوت شود.  این جامعه های  اگر شکل

 ار باشاد نا و نمای بیرونی و نق  ر از پنجر  وپُساختمان از بیرون تبیین کردیم. ممکن است  آن را جا اش است که این مبنای همان مرهوم قدیمی

های  این جلو  ،آیدمیر چین جلوی آن پُ ت که از کف ارتراع دارد و یک پردةای اس  پنجر ،اما اگر در ذات  بروید ،است باز شد بیرون به  اناار که

داریام  ما این دیوارها را هنوز برای اینکه درون این چاردیواری آراما  داشاته باشایم     من این است کهیک بازی بیرون است. نظر  صرفاًبیرونی 

 کنیم.بازسازی می

 ضرد   عنوان یک دورة را بهانقالب مشروطه توان  آیا می یا مثالً باشد؟ ای کم دیوار ای داریم که دوره تاریخی آیا ما دورة -

 یا خیر؟ کرددیوار معرفی 

از دیاوار  کاه    مدل ایرانی و آن بود  است برای شکل دادن به حوز  مدنی  اصلی مسئلة که مواجهه با دیوار اند  هایی بود که گرتم دور  رطو همان

ایان   گیارد شکل مای  چیزی که در آن فضای مدنیقاپو زدم دید.  شود در همین مثانی که از عانیمیپاهایی از آن را  ردّ وجود دارد. آیدبیرون می

شود هام در  می اهای بیشتر ر کند. مثالبیرونی پیدا می آید و یک عرصةاری بیرون میدرب ای است که فضای حکومتی از دیوار بستة جامعة حلقه

ی هماین  ا حتا تا  از کاری که رضاخان کرد مبارز  با دیوار داریم، های دور روی نکنیم  جامعة تاریخی پیدا کرد و در دورة مدرن هم حتی اگر زیاد 

 . وجود دارد های عمومی ساختمان برچیدن دیوارها در قوانینی که امروز  دربارة

و  فرد هنوز پررنگ اسات  ،ار اطراف خودای و ساختن دیو ة حلقهجامع مثمً، می کند تعریفرا های خاص خودش  ای که مدنیت به شکل در جامعه

عناوان یاک    ، دیاوار را باه  دهد. شکل دادن فضای مدنی بیرونمنری شکل می یچون نیروهای ،کندنمی یکمکچندان شکستن این دیوارها  اتراقاً

موارد مشاابه  حجاب و  که در مسئلة مویگمی اًددج. مو اجاز  ی سرک کشیدن از دیوار را می دهد کندمی کم کمرنگ جداکنند  کم سازِل مرزعام

 داد.  مرهوم دیوار را بسط این شود می
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در مثالی گفتید جایی که ممکن است دیرواری نباشرد    را از مفهوم فیزیکی آن خارج کنید وخواهید دیوار گفتید که می -

شوید. چیزی هم در مقابلش وجود دارد که اگر واقعا هم دیرواری داشرته   ولی شما مرزی را بسازید و حریمی را قائل می

ای هسرتید. درون یرک    کنید یا درون حلقره راحتی میحساس باشید به این معنا نیست که به طور کامل امنیت دارید یا ا

هرا و  درون این دیواراما  یا افراد درون یک محله یا یک کوچه، شهروندان یک شهر هستند شهر همة مردم درون حلقة

 کامل احساس امنیت و قرارگرفتن درون یک حریم کرد.طور بهشود این حلقه ها نمی

ب اسات.  که برای خود من هم جان زنم ی تاریخی میمثان کنید.ون دیوار را مطرح میتعرض به در مسئلة داریدشما اگر درست متوجه شد  باشم، 

و در یاک فضاای   ورد آ شنویم که فرد مهااجم چناد آدم را مای    بینیم یا می میهایی که به عنوان یک دیکتاتور جای مدل ، بهنادر به هند در حملة

دیوارها شاکل   های تررق از درون زمزمه»گوید و می کُشدکشد و میها بیرون می ها را از داخل خانه آدم رود و بعضی، نادر میزند اجتماعی دار می

عنوان فضایی که کسی آن را برای خودش  و کنترل همیشه به دیوارها بهعنوان عامل قدرت  همین خاطر کسی که بیرون است به به .«کندپیدا می

بود  است، ناااهی کاه دوسات داشاته      مطرح ناا  بیرونی درون دیوارها همیشه مسئلة. کند ناا  می گرددجدا کرد  و درون آن دنبال آزادی می

ای خوان  یک فرهنگ را گسترش داد. مثانی دیاار  شبکه شکلشود این می چنین چه خبر است. این دیوارهااست ببیند و کنترل کند داخل این 

گیارد نااا     درون یک فضای باز شاکل مای   تر از مجمعی که در عنوان یک فضای ترسناک به« تیمی خانة» به فضاهای سیاسی زنم. در همة می

 شود. کنند  دید  می تری بیرون از ناا  کنترل های تررق بزرگشوند زمزمههایی که درون دیوارها جمع می. چون پشت این خانهشود، می

عامال  شاان و  عامال آزادی ن، بلکه به عنوان یک عامل حماایتی،  سدی در مقابلشا عنوان سازند، دیوار را نه بهاز طرف دیار کسانی که دیوار می

های نروذ به دیوار را هام  کنند  وجود دارد و را  باشم این ناا  کنترل اگر درست متوجه سوال شما شد سازند. کنند  میناا  کنترلشان از فراغت

 کند.پیدا می

شاکل باا ایان نااا       دنبال این باشیم که برهمایم باه چاه    باید به فرهنای بیرون خودش نیست و ما این فضای معمارانه چیزی فارغ از اناوهای

عنوان یک فضاای   و کوچه به در وپنجر   توانیم دربارةطریق ما می . به همینبدوزیم به مسائل اجتماعی اطراف آن توانیم معماری راای می کهشب

-پذیر میشهرهای ما را دیوار امکان های فشردةبافت . اتراقاًاست بین دیوارها proximityکوچه به عنوان یک  هم صمبت کنیم که اجتماعی

 کند. 

دهد. حاال اگار   توانم به دیاری نزدیک شوم، چون این دیوار است که به من امنیت نزدیک شدن را میمن هناامی که دور خودم دیوار دارم می

فضاای اجتمااعی را   یاک   نیاز اسات تاا  اناوی دیاری  به اجبار باید ساخته شود و بعد تری به رگد، فاصله های اجتماعی بزاین دیوار برداشته شو

 شکل بدهد.

بط دانست و این شبکه اجتماعی اطراف  مرت-های فیزیکی را به مراهیم فرهنای شود پدید ضیح دهم چاونه میتمش من این است که تو همة

هایتان شما دارید اید  گوید نقدی که می گرایی وبرای ذهنیتکه شرط این ، بهادامه داد ،صمبت در مورد جزئیات کوچک تا حدّ ،اش را تا حد نهایی

 شته باشیم.دهید جوابی داجا بسط می به همه« انکی»طور  را به
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ادبیرا  قردیم و   هرایی کره از   ، با توجه به مثالتوان به یک کالبد ربط داد مییک رفتار اجتماعی را  دربارة اینکه چطور -

دهنرد بره چرارراه    زنند از داستان یک بازرگان و ربطش میآوردید، و یا اینکه مثال میهای مختل   ادبیا  فعلی و دوران

 شود از این گفته ها دفاع کرد؟ارتباطی و مرکز بودن ایران و نمونه هایی از این دست، چقدر می

براساس یک دوخت و دوز ساختای ربط بادهیم و ترااوت هایشاان را درک     ها را ر را، زمانه را، تراوتست که تغییهمانقدر که حرف شما درست ا

های پنهاان   ادی تصور نکنید و بدانید در الیهاین تغییرهای ظاهری را به عنوان تغییرهای بنیگویم ام و می نکنیم، من دقیقا برعک  شما ایستاد 

 حارف شاما را   شود. من دقیقااً به یک جهان بلبشو تبدیل می ها وجود نداشته باشند جهان ما کاممً اگر این ها و امتدادهایی هست که اتراقاًتداوم

نبایاد صاورت بایارد و تغییارات      پایاه  دوزهای بی و عتقاد دارم این دوختاام. من هم   شما ایستاد یا منری negativeدر جایاا  قبول دارم ونی 

 داریم. و تغییرناپذیر اسم ایرانی به ی ممکمذاتشمرد  شود و باوییم ما کم ارزش تاریخی و جغرافیایی 

 کاه  خواهم باویممی حال هیم و تغییر را نادید  بایریم در عینِگویید بازرگانی را با مرهوم شبکه ارتباطی امروزی ربط بدبرای مثال همین که می

زن چادری صد سال پی  را باا   ها را ببینیم، مثمً توانیم این می های پنهانی وجود دارد . تداومبدهیم تغییراتنباید ارزشی بی  از حدّ الزم به این 

گر فرهنگ این است که این و به نظر من کار تملیل توان در ارتباط با هم دید نااه  به حجاب عوض شد  را میکه  پوش امروزیخانم خوش

 . ای را برهمد چنین جامعهمکانیزم بتواند  تاگویید بخواند  اندازة آن تغییراتی که شما می ها را بهودوز دوخت

معنایی است و این دیوارها را  دیوارساز است، چون دیوار برای آن یک عرصة ای جامعه ، انبته نه به اندازة قبل،جامعة ما قصدم این است که باویم

 کند. ها را بازتونید می امروز دارد این شکل ةسازیم. هنوز جامعما هنوز می

-مری ایی که در دیوارهای شهری خودمران  الگوه،«را سازیم و شهرها مردمما شهرها را می» گفته کهبا توجه به این  -

می وایرن تردا  برای  مثالیبا توجّه به تغییرا  شهرهایمان شود میگذارند ها تاثیر می اً بر رفتار درون خانهبینیم، مستقیم

 که گفتید بزنید؟

هر جای دیااری   شهر امروز یک بازتونید از مریخ یا از غرب یا از مثانی برای شما بزنم ونی حاضرم با شما بمث کنم و باویمدانم چه  دقیقاً نمی

هاای  این شکل غریب را بازتونید کرد  باشیم. هنوز مکاانیزم  ی خاصو ما منرعمنه یا تمت شرایط ایرانی نیست که آورد  شد  باشد درون جامعة

 جا بیان کردیم؛ دیوار. این اش را های مختلف وجود دارد که یک نمونهفرهنای در قانب اناوهای دهندةشکل

ما  ناا  تغییر انکار کنم؛ شهر امروزی هست، ترافیک هست، مسئلة بینیدعنوان تغییر بنیادین می شما به که را خیلی از پارامترهاییخواهم  من نمی

ای فکار کنایم،    اگر بخواهیم الیه  ، و به بسیاری دیار از این مراهیم وجود دارد، امّاعمومی ةعرصاجتماعی، به زن، به مرد، به نسبت به مراهیم 

یابد.  نمود میخواهیم این جهان را معناپذیر کنیم و این معناپذیری از طریق تداوم اناوهای آشنای ایرانی ما هنوز می ای وجود دارد که در آن الیه

 گوییاد،  هویتی و همة چیزهایی که مای  ، با نماظ کرن مراهیم تغییر و بیشودشهری که ساخته می ها ون آپارتمانیدنیل من اعتقاد دارم ا همین به

هایماان  ای که ما هناوز در آپارتماان  پنجر ها هستیم؛  دادن به آن ها در حال شکل وجود دارد که ما ایرانیهایی  هنوز الیههنوز پسوند ایرانی دارد. 

دهایم  نمایی کاه شاکل مای    و ما در مورد ناا  کردن، بیرون، ناا  از بیرون به درون، و از این دست مسائل است های زشسازیم بر اساس ارمی

 آورد.زیاد ها  ود از این دست مثالش می. ر مورد جایاا  اجتماع، جایاا  زن و جایاا  مرد استما دمراهیم اجتماعی حامل هنوز 



  

www.t.me/koubeh 

20 
 

ای جامعاه  چاون اصاوالً   سازد،ها پیوندهایی میما ایرانی ای وجود دارد که در این تغییرات بزرگ اجتماعیمن هنوز پارامترهای فرهنای ةبه عقید

دوزهاا   و توانیم بر سر این بمث کنیم که این دوخت می کند.اش زندگی امروزی دوز در این وضعیت تغییر یافتة و وختهای دتواند بدون این نخنمی

 همان انداز  اشتبا  است.  ها نیز به عقیدة من به اند، امّا نری کامل آن ا کرد اند یا تغییر پید متزنزل شد 
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