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عباس منوچهري
ماركوزه ع�لاوه بر تاثيرپذيري از آراي ماركس متاثر
از هايدگ��ر ،نيچه و وبر اس��ت .وي در بحث عقالنيت از
آراي وبر ،در بحث فناوري در دنياي مدرن و نقش آن در
زندگي انسان معاصر از آراي هايدگر و در ضرورت بازنگري
نسبت به اصول ارزشهاي پذيرفتهشده در دنياي مدرن از
آراي نيچه تاثير گرفته است.
وي معتقد اس��ت فراسوي نظام مسلط سرمايهداري
صنعتي – مصرفي فضايي فيزيكي و ذهني براي ساختن
قلمرويي از رهايي هس��ت كه مانند زمان حال نباش��د؛
رهاي��ي از آزاديهاي نظام اس��تثمارگر ،رهايي كه بايد
بر س��اختن يك جامعه آزاد مقدم باش��د و يك گسست
تاريخي از گذشته و حال را ايجاب كند.
مارك��وزه حركته��اي اعتراضآمي��ز جنبشهاي
دانش��جويي سال  1968فرانس��ه را آرمانگرايي راديكال
خوان��د و معتقد ب��ود آنها مج��ددا مواضع��ي را مطرح
كردهاند كه هم عليه بورژوازي است و هم عليه همه انواع
بوروكراسيهاي استثمارگر .اين مواضع پيشرفت نيروي
توليد و سطح باالتر زندگي را تابع همبستگي نوع انساني،
ناب��ودي فقر فراس��وي همه مرزهاي مل��ي و حوزههاي
منفعت ،براي رسيدن به صلح ميكند.
ماركوزه در انتقاد از ماركسيسم در اجتناب از آرماني
انديش��يدن ،تاكيد ميكند كه نظريه انتقادي بايد از اين
محدوديت خود را برهاند .ماركوزه معتقد است آرمانشهر
ديگر به معناي «ناكجاآباد» نيست بلكه وضعيتي است كه
تحقق آن به وسيله قدرت جوامع مستقر جلوگيري شده
اس��ت .وي معتقد است ممكنات آرماني در دل نيروهاي
فني و فناورانه سرمايهداري و سوسياليسم پيشرفته نهفته
اس��ت .اما اين دو نظ��ام در نهايت نظامهاي اجتماعي –
اقتصادي س��ركوبگرند؛ زيرا همچنان بر «تامين نيازها»
تاكيد دارند .نكته اساس��ي اين اس��ت كه «خود نيازها»
اكنون در معرض س��وال هس��تند؛ پرس��ش اين نيست
ك��ه چگونه ميتوان بدون آس��يب رس��اندن به ديگران
نيازهاي فردي را بر طرف كرد .بلكه پرس��ش اين است
كه «چگونه ميت��وان نيازها را برطرف كرد بدون صدمه
زدن به خويشتن» ،يعني بدون بازتوليد وابستگي به يك
دستگاه اس��تثمارگر از طريق خواستهها و رضايتمندي
خويش؛ دستگاه استثمارگري كه با رفع نيازهاي انسان
بندگياش را تداوم ميبخش��د .ماركوزه در واقع اشاره به
ضرورت بازنگري نسبت به كيفيت نيازهاي انساني دارد.
وي ظهور يك جامعه آزاد را منوط به تغيير كيفيت نوع
زندگي ميبيند ،تغيير در نيازها و رضايتمنديهاي انسان
بايد متفاوت و در واقع ،ضد آنگونه نيازهايي باشد كه در
جوامع استثمارگر وجود دارد.
اما ،اين «بندگي» تنها :از طريق عمل سياسي كه به
ريشههاي محصور كردن و قانع كردن در زيربناي انسان
ميرس��د قابل شكستن اس��ت .عمل سياسي گسستن
ارزشمند از س��اختار حاكم و اعراض از آن ،با هدف يك
فراارزشگذاري ارزشها.
مارك��وزه چني��ن عملي را معط��وف به بري��دن از
شيوههاي آش��نا و رايج «ديدن ،شنيدن ،حس كردن و
فهميدن چيزها» ميداند؛ به گونهاي كه ارگانيسم انساني
بتواند پذيراي شكلهاي بالقوه يك جهان غيرسركوبگر و
غيراستثمارگرشود.
به گفته ماركوزه ،پيشرفت سرمايهداري نهتنها محيط
آزادي را ،يعني «فضاي باز» وجود انساني را كاهش داده
است ،بلكه نياز به اين فضا را نيز از بين برده است .از نظر
ماركوزه ،در باالترين مرحله س��رمايهداري ،ضروريترين
انقالب غيرمحتملترين انقالب به نظ��ر ميآيد .از نظر
وي ،ش��رايط عيني به آگاهي طبقاتي تبديل نميشود و
عامل ذهني بسيار عقب مانده است؛ بنابراين نياز به تعريف
جديدي از انقالبي هس��ت .به گفت��ه وي تامين فزاينده
نيازها ،حتي فراتر از نيازهاي معاش ،وجوه گزينه انقالبي را
نيز تغيير ميدهد .چنين گزينهاي ،طرح ساختن يك نظم
اجتماعي ميشود كه نهتنها قادر است بيشتر توليد و بهتر
توزيع كند ،بلكه بتواند به شيوه ديگر ،چيزهايي متفاوت
توليد كند و شكل جديدي به روابط انسانها بدهد.
از نظر ماركوزه ،سرمايهداري متاخر باعث شده است
پايگاه اس��تثمار از كارخانه و كارگاه و از كارگران صنفي
فراتر رود .آنهايي كه مورد اس��تثمار و كنترل و سركوب
واقع ميشوند ،تحصيلكردگان ،طبقات متوسط و مرفه هم
هستند .وي معتقد است كليت افراد ،يعني هوش و حس
آنها ،براي توليد و بازتوليد در سيستم سرمايهداري موضوع
اداره شدن شده است .در قاعده جامعه ذرهاي شدن حاكم
اس��ت فرد به بدن و ذهن به ابزار يا حتي بخشي از ابزار
تبديل شده است.
چنين فردي در همه احوال و همه اوقات در حال
خدمت به سيس��تم است .ساختار تكنيكي استثمار
شبكه وسيعي از ابزار انس��اني را سازمان ميدهد تا
يك جامعه ثروتمند را به وجود آورده و حفظ كند .هر
فردي كه جزو اقليتهاي سركوبشده نباشد ،حتما از
اين ثروت بهره ميبرد .در واقع نظريه انقالب ماركوزه
از نظر تاريخي و نوع متاخرترين نظريه انقالب است.
او در بطن جامعه مرفه و آزاد غرب انقالب را ضروري
ميبيند .ماركوزه حيات اجتماعي – سياسي معاصر را
در پرتو تاثيرات ويرانگر كاربرد فناوري موجود ترسيم
ميكند و معتقد است :در پس پوشش تكنولوژيك،
در پس پوشش سياسي دموكراسي ،واقعيت پيداست
بردگي همگاني ،از كف رفتن حرمت انساني در يك
آزادي انتخاب مصنوعي .ساختار قدرت ديگر به سبك
فرهنگ ليبرالي ارتقا داده نميشود ...بلكه همه ادعاي
حقيقت عدالت را به دور افكنده است.
اما ،در واقع امر :امروزه در عصيان عليه جامعه مصرفي
دغدغهها در پي سياسي شدن هستند ...رهايي حسهاي
فردي آغاز و حتي بنياد رهايي همگاني است.
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آرش بصيرت
براي اليهبرداري از نيات و اهداف متابوليس��تها ميتوان از
ريشهيابي خود واژه متابوليسم شروع كرد .آنها نام متابوليسم را
به آن دليل برگزيدند تا تبييني باشد از ايده اساسي مشتركي كه
ميانشان نضج گرفته بود؛ «فهم خاص بيوتكنولوژيكي از شهر
در قام��ت فرآيندي ارگانيك ،فهمي كام�لا در تضاد با پارادايم
مدرنيستي طراحي شهري كه شهر را همچون سيستمي ماشيني
مينگريست».
( )Lin Zhongjie, 2011: 13-32اگرچ��ه همانگون��ه
كه پيش��تر ذكر ش��د تعارضهايي در تحلي��ل عناصر طراحي
متابوليستها وجود دارد ،گروهي ديگر از تحليلگران هم چون
ويليام جي ار كرتيس در كتاب معماري مدرن از  1900در مواجهه
با انگاره ماشين نزد متابوليستها نظرگاه ديگري ارايه ميدهد .او
ميگويد« :درونمايه بسياري از ديدگاههاي متابوليستها ،نگرش
آيندهگرايان را تداعي ميكرد مبني بر اينكه شهر مدرن بايد به
صورت ماشين متحركي با بخشهاي متحرك و متنوع ساخته
شود .معماران ژاپني به تصويرپردازيهايي كه در آنها محفظهها
و اتاقها در قالبهاي شبكهاي قرار ميگرفت يا برش مييافت،
پرداختند .متابوليستها تالش كردند تا تمايز ميان عناصر ثابت
و متغير طرح را تقويت كنند و به همين دليل اغلب به برجهاي
عظي��م با ويژگيهاي يادب��ودي روي آوردند( ».كرتيس ويليام،
 .)535 :1382با اين حال هر دو تحليل بر علقههاي پيش��روانه
گروه تاكيد دارند ـ تاكيد گزاره اول بر بيوتكنولوژي و تاكيد گزاره
دوم بر آيندهگرايي.
اين تمايل به آوانگارديس��م در جمالت ابتدايي مانيفس��ت
متابوليستها هم مشهود است« :متابوليسم نام اين گروه است؛
گروه��ي كه در آن هر ك��دام از اعضا ،چ��ه در قامت طرحهاي
واقعي و چه خيالي ،پيشانگاش��تهاي آيندهنگرانهاي از دنياي
پيشرويمان ارايه ميدهند .ما جامعه انساني را همچون فرآيندي
زنده و پويا پاس ميداريم ـ دگرگوني ممتدي از اتم تا كهكشان.
دليل آنكه چرا از چنين واژه زيستشناس��انهاي ،متابوليس��م،
اس��تفاده كرديم ،صرفا به آن قرار اس��ت كه باور داريم طراحي
و تكنولوژي بايد وقف جامعه انس��اني شود .ما متابوليسم را در
قامت يك فرآيند تاريخي طبيعي نميبينيم ،بلكه تالش ميكنيم
ب��ا طرحهايمان دگرگون��ي فعال متابوليك را تش��ديد كنيم».
( )Lin Zhongjie, 2011: 13-32ك��ي يونـُـري كي كوتاكه نيز
جذابيت تحولگرايي در متابوليستها را اينگونه تبيين ميكند:
«برخالف معماري گذشته ،معماري معاصر بايد قابل تحول ،پويا
و جامع باشد و قابليت مواجهه با اقتضائات متغير عصر معاصر را
داشته باشد .آنچه براي نشان دادن واقعيت پويا مورد نياز است،
نه كاركرد ثابت و ايس��تا ،كه كاركردي است با قابليت تحوالت
بنيادي ...اينك نبايد به كاركرد ايستا و قالب بينديشيم ،بلكه در
عوض بايد در انديشه فضا و كاركرد تحولپذير باشيم( ».كرتيس
ويليام )535 :1382 ،ميل به پويايي اس��تاتيك در صورتبندي
كــروكاوا از اصول طراحي ويژه متابوليستها نيز مشهود
نوريا ُ
است:
 -1تقسيم فضا به واحدهاي اصلي
 -2تقسيم واحدها به واحدهاي تجهيزاتي و زيستي
 -3نشان دادن تفاوت در تواليهاي متغير در فضاهاي واحد
 -4نش��ان دادن رابطهها و اتص��االت در ميان فضاهاي با توالي
متغير و گوناگون (همان)536 :
آيندهب��اوري در تحلي��ل متابوليس��تها از عناصر طبيعي
پردازشكننده معماري نيز مش��هود اس��ت .آنها در پروژههاي
شهري خياليشان ،غالبا« ،آسمان و دريا را همچون مامن آينده
نوع بش��ر ميديدند و بر اين قرار ش��هري را پيش ميكشيدند
كه رش��د ميكند ،دگرگون ميش��ود و همچون ارگانيس��مي
ميميرد .متناس��ب با ايده رش��د و بازتوليد شهر مدرن ،آنها به
تحرير سيس��تمي از طراحي ش��هري همت گماردند كه ميان
عناصري از مقياسها و ادوا ِر[زيست] متفاوت ،صورتبنديشده
و تحت ش��مول عناصر ثابت همچون زيرساختهاي شهري و
عناصر متغير همچون واحدهاي مسكوني تمايز قايل ميشود».
( )Lin Zhongjie, 2011: 13-32متابوليستها با اين باور
كه «هجوم تكنولوژيكي ميتواند باعث شود فضاهاي خصوصي
به محفظههايي بس��يار متراكم نظير هر يك از كپس��ولهاي
ي��ك برج تبديل ش��وند» (ملوي��ن جرم��ي ،)126 :1389 ،در
پاس��خ به چرخههاي متابوليك موجود در ش��هر به «تركيبي
از يك كالنس��ازه كه در قامت ي��ك پايه ثابت عمل ميكند و
تعداد قابل مالحظهاي واحدهاي شخصي متصل به كالنسازه
و مناسب براي جابهجايي و جايگزينيهاي چندين و چند باره»
( )Lin Zhongjie, 2011: 13-32روي آوردند .بهطور مثال،
كــيكـــتاكه از تعداد زيادي واحدهاي مسكوني
مارين سيتي
ُ
مقياس بتن مسلح
مش��ابه كه به چند برج س��يلندري عظي م
ِ
وصل ش��دهاند ش��كل گرفته ،برجها به عنوان سازه اصلي شهر
عمل ميكنند و به موازات افزايش جمعيت از نظر ارتفاعي بلند
ميشوند ،غالفهاي زيستي تكنفره مهارشده در اين برجها نيز
امكان نوسازي در مقاطع زماني مختلف را خواهند داشت .رويكرد
متابوليستها به ارتفاعگرايي جدا از آنكه كانسپت مونومنتاليسم
را با كانسپت زيباييشناسي سازهاي گره ميزند و به تداوم ايده
بزرگي( )1كمك ميكند وجه تمايز گروه با اسالف ساختارگرايشان
تيم  Xرا نيز تبيين ميكند ،برخالف تيم  Xكه با اميد به حل
مشكالت در مقياس انساني به طراحي و برنامهريزي شهري روي
آوردند ،متابوليستها در باالترين مقياس قابل تصور كار كردند،
البته وجه تمايزشان با بلندمرتبهسازان پيش از خودشان نه تنها
در «پاس��خ به فرضيه ساخت و ساز به عنوان فرآيندي پايدار و
نامح��دود در زندگياي بهتر» (ديويد اس��ميت كاپن:1388 ،
 )265كه همچنين در قامت كانسپت محتوايي آثارشان نيز رخ
مينمايد« .آنها ساختمانهاي خود را از پس استعارههاي زيستي،
به صورت ترجماني از نيروهاي حياتي جديد شهر ميديدند .به
اين ترتيب با وجود اين مقياس بزرگ ،متابوليسم گزارهاي فلسفي
در باب سكونت در زمين ،در هماهنگي با نيروهاي طبيعت بود».
(بـِـنه ُولو لئوناردوَ )738 :1384 ،لــري ُبــســبـِـئا در كتاب
توپولوژيها؛ ش��هر آرماني در فرانس��ه از  1960تا  1970نيز بر
اهميت موضوع هماهنگي در آثار متابوليستها تاكيد ميگذارد.
او محصوالت متابوليس��تها را «چش��ماندازي كامل از ارتباط
هارمونيك ميان شبكه و س��لول» (Larry Busbea, 2007:

تدقيق جايگاه متابوليسم در قامت يك جنبش معماري بينهايت متعارض و متناقضنماست .در
يك برداشت كالن ،متابوليستها بدون شك آرمانشهرگرا هستند ،ثقل تكنولوژي ـ البته دركي
بيشتر ارتباطي ،الكترونيكي ،اطالعاتي و كمتر زيستي از تكنولوژي ـ در پردازش ايدههايشان آنها
را در زمره تكنوتوپياگراها ميآورد ،تالششان براي استخراج پرداختي معاصر از مفاهيم بومي آنها
را با نومنطقهگرايي برآمده از رهيافتهاي پديدارشناسانه پيوند ميزند ،وابستگيشان به انگاره و
عناصر برآمده از ماشين همچون توليد صنعتي كپسولهاي زيستي در سنت معماري مدرن ـ با
وجود موضعگيريهاي واضحشان نسبت به پيآيندهاي مدرنيسم ـ به نوعي آنها را تحت شمول
آنارشيستهاي مدرني صورتبندي ميكند كه تالشي هم براي بازتدقيق ُخرد ساختارها دارند،
همبنديش�ان با مفاهيم برآمده از نظريه سيستمي همچون سيبرنتيك ،چرخههاي باز و بسته

و مفهوم بازخورد ـ با وجود آنكه برخي اين قياس را س�وءتفاهمي بيش نميدانند – همنش�يني
آنها با س�اختارگراها را امكانپذير ميكند ،تدوين مفاهيمي تركيبي ـ كالنسازه ،فر ِم متشكل
و خرابهه�ا ـ براي ايدئولوژيزه كردن رهيافتهاي طراحيش�ان به آنها س�ويهاي پس�تمدرن
ميدهد و در يك رويكرد مورفلژيك و كمتر مفهومي محتوايي ،علقهش�ان به بلندمرتبهسازي،
تركيب خيابان با سكونتگاه و «معماري مجسمهگون ،سازماندهي پرتحرك فضا و سطح و تدوين
عرصههايي سرشار از نيرو» (بكوال ساندرو )289 :1387 ،خاطره جريانهاي اصيل مدرني همچون
كانستراكتيويستها و فوتوريستها را زنده ميكند .آنچه در پي ميآيد سعي ميكند اليههاي
مختلف اين جريان را از هم جدا كرده و تاثيرات آنها را بررسي كند و نهايتا پس از پيش گرفتن
مواجهه انتقادي ،آنچه آنها براي امروز ما آراستهاند را نيز تبيين كند   .

مانيفستشان كالنسازههاي شهري را به مهمترين ابزار تبديل
 )77ميخواند .در ادامه يافت بارزههاي مابعد جهانشمولي مدرن
كرد كه به واس��طه آن ژاپن سهمي منحصر به فرد در معماري
منطق رسش به منطق ه شمولي و بومگرايي در رهيافتي
و يافت
ِ
مدرن ايفا كرد و به واس��طه بهرهبرداري از تكنولوژيهاي نوين
پديدارشناس��انه در تبارشناس��ي همين هماهنگي و هارموني
ساختوس��از ،معماري ژاپني را به حد اعالي بلوغ و اس��تقالل
منتهي به سكنا گزيدن نهفته است .همان گونه كه پيشتر آمد
نس��بت به ديگر نگرههاي موجود در فرهنگهاي ن و استعماري
رهيافت متابوليستها در طراحي پيآيند آگاهي زيباييشناسانه
رس��اند )Lin Zhongjie, 2011: 13-32( ».پ��س از تفهيم
از اص��ول و مراتب حاكم بر تركيببنديهاي فضايي و فرم نبود
چگونگي حدوث آن غير اروپايي در قامت متابوليستها و تبديل
و بيشتر ريشه در عنصري از سنت معماري ،زيست ،بود و باش
س��خن آنها به بخشي از گفتمان معماري پس از جنگ جهاني
و هستيشناسي ژاپني داشت :سيستم .متابوليسم فرآيند توليد
دوم ك��ه در ابتداي مقاله به آن اش��اره رفت ،با عبور از مفاهيم
ماده ،تالش براي بقا ،تخريب و بر ره اين گذر آزاد شدن انرژي در
خاص��ي همچون گفتمان معماري و نزديك ش��دن به مفاهيم
ارگانيسم است« .متابوليستها از اين واژه براي تدوين و تبيين
عامي همچون جامعه و گره زدن آن به سياست متوجه ميشويم
انگاره معمارانه نوسازي چرخهاي استفاده كردند.
روايت كنش متابوليستها به آن يكدستي و همگنياي نيست
اگرچه در آن برهه نظريه سيستمي ُمدي فكري و خوشايند
كه در قلمرو معماري از آن ياد ميشود .آنچه مبرهن است و در
بود ،اما كنه اين مفهوم نزد متابوليستها بيشتر ريشه در سنتي
تمام تحليلها وجه اشتراك دارد و تمام جريانهاي شهري دهه
ژاپني داشت)Suzuki Hiroyuki, 2002: 150-157( ».
 60بر محور آن تجميع ميكنند تالششان بر انقطاع از گذشته
اين ريش��هيابي به خوبي در مقاله مدرنيزاس��يون و سنت؛
اس��ت« .رهيافت جديد كه مقرر شد مفهوم برنامهريزي بر قوام
معماري ژاپني نوشته هيرويوكي سوزوكي آمده است .سوزوكي
آن قرار يابد ،تبديل به رايجترين ش��عار
مينويس��د« :در كش��وري همچ��ون
مهمترين مباحث معماري و شهرسازي
ژاپن كه به واس��طه فص��ول از يكديگر
هيچ حد وسطي وجود نداشت،
دهه  60ش��د .هيچ حد وس��طي وجود
متماي��زش ،ش��ناخته ميش��ود ،اين
هر آنچه بود ،رودررويي بود ميان
نداش��ت ،هر آنچه ب��ود ،رودررويي بود
چرخش ساالنه به وضوح به يك پديده
تالشهاي يوتوپيايي براي كنترل
ميان تالشهاي يوتوپيايي براي كنترل
ادراكي تبديل ميشود و به سبب زيبايي
پديدههاي ديناميك شهري
پديدههاي ديناميك ش��هري از يك سو
ماحص��ل از تغيير فصل ب��ه يك فهم
از يك سو و ابزارها و اقدامات
زيباييشناسانه نيز دامن ميزند .ژاپنيها متصلب حكومتي از سوي ديگر ...و ابزاره��ا و اقدامات متصلب حكومتي از
ِ
كل تالش آنها ،عليه تمام
كش��اورزي و توليد برنج را نيز متناسب
كل تالش آنها ،عليه تمام تجربيات س��وي ديگرِ ...
راديكال شهري دهه هاي  1920و
تجربيات راديكال ش��هري دهه  1920و
ب��ا چرخه فصول به انجام ميرس��انند.
 1930قوام يافته بود
 30قوام يافته بودLarry Busbea,( ».
برنجكاري فعاليتي اس��ت توليدي كه
 )2007: 96اي��ن معمارشهرس��ازان
طي يك چرخه ساالنه انجام ميپذيرد و
با «ش��ورش علي��ه ش��اكلههاي حاكم
تمامي دستاندركارانش را درگير فهمي
ب��ر بازس��ازي ش��هري پ��س از جنگ،
عميق ،واضح و روش��ن نس��بت به اين
خواس��تههاي خود را در قالب س��اختا ِر
چرخه ميكند .بسياري از رويدادهايي
شهري س��هبعدي و به عنوان چارچوبي
كه در ش��ينتوـ مذهب بوم��ي ژاپن ـ
براي رش��د ش��هري اراي��ه ميكردند تا
گنجانده شدهاند ،عميقا به رويدادهاي
در س��ياق س��اخت و عمل شهر مدرن
كش��اورزياي گره ميخورند كه درون
انقالب��ي افكنن��دLin Zhongjie,( ».
اين چرخه ساالنه حادث ميشوند .اين
 )2011: 13-32ام��ا وج��ه اختالف و
رويدادها كامال طبيعياند و به واس��طه
انفكاك تحليله��ا در فهم پيآيندهاي
مناسبات فصلي محقق ميشوند .سنت
اجتماع��ي و سياس��ي اي��ن پروژهها و
شينتو را ميتوان به موضوعاتي همچون
تاثيرشان بر جايگاه انسان رخ مينماياند.
آگاهي زيباييشناسانه و تركيببندي
در يك نگاه كلي ميتوان اين گمانهزني
فضاي��ي تقلي��ل داد ام��ا در هر حالت
ويليام كرتي��س را پذيرفت كه« :اگرچه
نميتوان منكر وجه تمايز چرخهاياش
هي��چ ك��دام از ديدگاههاي ارزش��مند
ب��ود .اين ب��ارزه را ميتوان در س��طح
متابوليس��تها تحقق نيافت ،هرازگاهي
وسيعي تعميم داد و به اين گزاره رسيد
انديشههاي آنان در ابعاد محدودتري به مرحله اجرا ميرسيد و
كه فرهنگ ژاپن ،فرهنگي است اساسا چرخهاي .متابوليستها
گاه پيشافكندهاي معماران ديگر را تحتتاثير قرار ميداد ...البته
اين كيفيت چرخهاي را از دل فرهنگ ژاپني اس��تنتاج كردند و
در طرحهاي مذكور ،همواره اين خطر وجود داشت كه معماري
به آن ،در مقياس��ي جهاني ،سويهاي كاركردي دادند ...البته اين
نگرش سحرآمي ِز فناوران ِه بيمغز تنزل يابد( ».كرتيس
رهيافت تنها زماني اجازه بروز پيدا كرد كه [نقش] فشار خارجي
تا حد يك ِ
ويليام )536 :1382 ،اما نگاه موشكافانهتر اختالف نظر واضحي را
در ايجاد بحران هويت ملي [به وضوح] كم ش��د و ژاپنيها اين
در توصيف وجوه فرامعمارانه تالشهايي اينچنين تدقيق ميكند.
امكان را يافتند تا آزادانه س��نت ملي خود را تفسير كنند .عمال
كساني مانند مانفردو تافوري( )2طرحهاي پيشنهادي ايدئولوژي
با ظهور متابوليسم بود كه معماري ژاپني براي اولين بار توانست
نوين شهري را شهرسازي معمارانه و سوپرتكنولوژيك ميدانند
سرس��پردگي ،تمس��ك و وامدارياش به كيفيتهاي بيگانه [و
كه «عمال بازكشفِ همان بازي قديمي است در قامت شرايطي
غيربومي] را نفي كند .در حاليكه گذش��ته غالبا تحت شمول
براي سرگرم كردن مردم؛ پيشبياني پيامبرانه از جوامعي است
تالش براي يافت همسويي ميان معماري ژاپني و معماري مدرن
كه زير بار زيباييشناسي خفه خواهند شد» ،لري ُبــســبـِـئا بر
صورتبندي شده بود [با ظهور متابوليسم] معماري ژاپني براي
گري ِز معمارشهرسازان پيشرو از مواجهه با جنبههاي غيركالبدي
اولين بار توانست خود را در جهان معماري به واسطه سودمندي
[يـــنا]
روشاش تثبيت كند( ».همان) اين رويكرد بومي به تدقيق يك
طرحهايشان تاكيد ميگذارد« :نه [كــِــنزو] تانگه ،نه ُ
فريدم��ن( )-1923( )3و ن��ه [پل] مايمون��ت ()2007 -1926
گونهشناس��ي كالبدي نوين انجاميد :كالنسازه .همان گونه كه
ِريــنـِـر بـِــنــهام اذعان ميكند «پروژههاي متابوليستها و
هيچكدام حاضر به پذيرش خطرات و ريسكهاي حاصل از نگاه
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سياسياي كه در پس دگرگونيهاي شهري قرار داشت ،نبودند.
كل تالش آنها ،عليه تم��ام تجربيات راديكال
كامال برعك��سِ ،
ش��هري دههه��ای  1920و  1930قوام يافته بود .آنها جز آنكه
تمام آن تجربيات را از ريخت انداخته و يكدس��ت كرده بودند،
جنبههاي سياسي و تمامي تركيببنديهاي گونهشناسهشان را
ني��ز در ازاي تمرك��ز بر فرم به كناري نهاده ي��ا به جدال با آنها
برخاس��تند )Larry Busbea, 2007: 96( ».ژُنگجي لين اما
عكس نظر او را دارد« :متابوليس��تها در طرحهاي پيشنهادي
متمركز بر بازسازي شهرهاي با گسترش سريع ،نظم اجتماعي
جايگزيني براي جهان ميجستند .طرحهاي آنها با چشماندازي
مدرن نس��بت به جامعهاي اشتراكي ،مملو از مضامين سياسي
بود )Lin Zhongjie, 2011: 13-32( ».تبلور اين تعارضها
و تضادهاي تفس��يري البته دور از ذهن نيست ،چرا كه در اين
برهه ،عمال ،انس��ان با بحران معنا مواجه ش��ده است و تمامي
رهيافتهاي طراحي در فرآيند معنايابي انسان در حوزه عمومي
ـ بخوانيد درك درست سياست ـ از طريق طرح ناكام ماندند و
دل به متغيري بيطرف :تكنولوژي بستند؛ نوعي ناگزيرگرايي از
تكنولوژي.
«اين ناگزيرگرايي را مش��روعيت تاريخ��ي آنچه ايدئولوژي
صنعتي ش��دن ناميده ميش��د تقويت كرد كه منظ��ور از آن،
س��نت تفكري اس��ت كه تكنولوژي را به مثابه دست پنهان در
تحوالت و جدا از مسايل اجتماعي قدرت و مهار درك ميكند...
پيام اين ايدئولوژي آن اس��ت كه صنعتي شدن از طريق تحول
تكنولوژيك ،ضرورتي عملي ،به جاي سياسي ،براي دستيابي
به تحول اجتماعي است ...اين پيام به پيشگوييهايي مشروعيت
ميبخش��د كه تجلي ارتق��اي فرآيند صنعتي ش��دناند و اين
مش��روعيت اغلب ب��دون توجه به پيامدهاي سياس��ي يا حتي
اجتماعي آنها اعطا ميش��ود ...صنعتي ش��دن مساوي است با
مدرنيزاسيون ،با پيشرفت ،با زندگي بهتر و سالمتر براي همه».
(وبس��تر فرانك و رابينز كوي��ن )108 :1384 ،اين گزارهها در
مورد متابوليستها كامال صدق ميكنند .متابوليستها متاثر از
ايدئولوژي صنعتي« ،نوآوريهاي فني را پيشنهاد دادند ...معماري
متابوليس��مي رونق جامعه صنعتي را نويد ميداد .اين معماران
اعتقاد داش��تند كه معماري يك كاالي بادوام است ،در نتيجه
استفاده از سرپوشهاي بيروني ،واحدها و پانلها لزوما نيازي به
راهحل تئوري نداشتند ،بلكه با بهرهگيري از توليد عناصر انبوه
و پديد آوردن روشهايي كه ميتوان آنها را [پس از مس��تعمل
ش��دن] جايگزين كرد و تغيير داد ،جامعه صنعتي را تمجيد و
ستايش كردند( ».كوشالك ريچارد و استوارت ديويد بي.)31 :1390 ،
پينوشتها:

1ـ بزرگي يا  Bignessبعدها توسط رم كولهاس تئوريزه ميشود.
هــمــ ِرسي معماري به شهرسازي است.
مراد از اين واژه گستره َ
براي آش��نايي بيشتر ببينيد «نگري انتونيو ،1389 ،پارادوكس
در زيست پسماندي؛ كولهاوس و مساله بزرگي ،آرش بصيرت،
روزنامه ش��رق ،شماره  »8 :1048و همچنين ببينيد «بصيرت
آرش ،1390 ،مدرنيس��م به ش��يوه كولهاس ،ماهنامه معماري
همشهري ،شماره يازدهم ،دي ماه  :1390صص »26 -27
 :1935-1994 - 2معمار ،تاريخنگار و تئوريسين ايتاليايي
معماري .بس��ياري او را مهمترين منتقد معماري  50سال
اخير ميدانند.
 -3معمار ،طراح و شهرس��از مجارس��تانيتبا ِر فرانسوي ،نام او
در دهههاي  50و  60كه به عصر كالنس��ازهها معروف اس��ت
بينهايت در محافل مطرح بود.
 -4معمار فرانس��وي ،فارغالتحصيل مدرسه هنرهاي معاصر
پاري��س .وي در س��ال  1959ب��راي گذران��دن ي��ك دوره
تخصصي به دانشگاه كيوتو رفت و از اين طريق با آثار و افكار
متابوليستها آشنا شد.

گروه تاريخ :نيمه نخست اسفند (هفتم) سالروز
درگذش��ت اس��تاد علياكبر دهخدا از بزرگترين و
فعالترين استادان ادبيات فارسي در روزگار معاصر
بود .لغتنامه بزرگ دهخدا كه در بيش از 50جلد به
چاپ رسيده ،شامل همه لغات زبان فارسي با معناي
دقيق و اش��عار و اطالعاتي درباره آنهاس��ت و كتاب
امثال الحكم كه شامل همه ضربالمثلها و احاديث
و حكمتها در زبان فارس��ي است ،خود به تنهايي
نشاندهنده دانش و شخصيت علمي دهخداست .او
به غير از زبان فارس��ي به زبانهاي عربي و فرانسوي
نيز تسلط داشت و عالوه بر اينكه دانشمند و محقق
بزرگ��ي بود ،مبارز جدي و كوش��ايي نيز در انقالب
مش��روطه محس��وب ميش��د .او مبارزه را نيز از راه
نوشتن ادامه ميداد و مطالب خود عليه رژيم مستبد
قاجار را در روزنامه صوراس��رافيل كه از روزنامههاي
پرفروش و مطرح آن زمان بود ،چاپ ميكرد.
دهخ��دا در س��ال  1257در تهران متولد ش��د.
هنگامي كه او 10ساله بود پدرش فوت كرد و فردي
به نام ميرزا يوسفخان قيم او شد .دو سال بعد ميرزا
يوسفخان نيز درگذشت و اموال پدر دهخدا هم به
فرزندان ميرزا يوسفخان رسيد .در آن زمان يكي از
فضالي عصر بهنام شيخ غالمحسين بروجردي كه از
دوستان خانوادگي آنها بود ،كار تدريس به دهخدا را
به عهده گرفت و دهخدا تحصيالت قديمي را در كنار
او آموخت .وي حجرهاي در مدرسه حاجشيخ هادي
داشت و به تدريس زبان عربي و علوم ديني مشغول
بود .دهخدا غالبا اظهار ميداشت هرچه دارد ،بر اثر
تعليم آن بزرگ مرد بوده است .وقتي مدرسه سياسي
در تهران افتتاح شد ،دهخدا در آن مدرسه مشغول به
تحصيل و با مباني علوم جديد و زبان فرانسوي آشنا
شد .در همين ايام به تحصيل زبان فرانسه پرداخت و
پس از درس خواندن در آن مدرسه به خدمت وزارت
امورخارجه در آمد .در س��ال  1281هنگامي كه 24
سال داشت؛ معاونالدوله غفاري كه به وزير مختاري
ايران در كشورهاي بالكان منصوب شده بود ،دهخدا
را با خود به اروپا برد و استاد حدود دو سال و نيم در
اروپا و بيشتر در وين پايتخت اتريش اقامت داشت و
در آنجا زبان فرانسه و معلومات جديد را تكميل كرد.
وقتي دهخدا از س��فر بالكان بازگش��ت ،انقالب
مش��روطه كموبيش آغاز ش��ده بود .او كه هميشه
به فكر پيش��رفت و ترقي مملكت خود بود ،انقالب
مش��روطه را راه مناسبي براي رسيدن به اين هدف
ميديد .او در آغاز ورود به ايران ،از طرف امينالضرب
مهدوي به عنوان معاون و مترجم موس��يو دوبروك،
مهندس بلژيكي اداره شوسه خراسان استخدام شد.
از همي��ن زم��ان ديگران از نامهه��اي اداري و نحوه
كار دهخدا اس��تعدادهاي او خصوصا استعدادش در
نويسندگي را شناخته بودند .شش سال بعد ،وقتي
مشروطه در كشور اعالم شده بود و مشروطهخواهان
در حال تالش براي بيدار كردن مردم از خواب غفلت
بودند ،دهخدا از طرف ميرزا جهانگيرخان ش��يرازي
و ميرزا قاس��مخان تبريزي به عنوان نويس��ندهاي
در روزنام��ه صوراس��رافيل ،ب��ه تهران دعوت ش��د.
ورود دهخ��دا به روزنامه صوراس��رافيل در واقع آغاز
فعاليتهاي سياسي دهخدا بود .روزنامه صوراسرافيل
ك��ه در حقيقت يك هفتهنامه بود و به طور هفتگي
منتش��ر ميش��د9 ،ماه پس از اعالم مشروطيت در
محل كتابخانه تربيت واقع در خيابان ناصري تهران
آغاز به انتشار كرد .صوراسرافيل يكي از اساسيترين
سالحهاي مشروطهخواهان بود كه تيراژ هر شماره
آن حدود 24هزار نس��خه بود .اي��ن روزنامه به طرز
ماهرانهاي و براي اولين بار در ايران توانسته بود طنز،
اخبار ،مقاالت سياس��ي و نيازهاي مردم آن زمان را
به طور دلپذير و مردمپسندي در قالب يك روزنامه
چاپ كند .شايد اين اولين روزنامه ايراني بود كه مردم
كوچه و بازار نيز آن را ميخواندند.
از مي��ان مطالب اي��ن روزنامه آنچ��ه بيش از
همه طرفدار داش��ت و باعث شهرت روزنامه شده
بود ،س��توني بود به نام «چرندوپرند» كه با امضاي
دخو به چاپ ميرس��يد و نويسنده آن دهخدا بود.
نوشتههاي دهخدا در ستون چرندوپرند از دو نظر
قابل توجه هستند؛ اوال سبك نوشتار دهخدا در اين
مقاالت كه ميتوان آنها را به نوعي س��بكي جديد
در نگارش فارس��ي دانست .بنا به تاييد بسياري از
مورخان س��بك نگارش او در چرندوپرند س��بكي
كامال نو ب��ود و بس��ياري از نوش��تههاي امروزي
برگرفته از آن سبك هستند .همچنين استداللها
و طعنههاي سياسي دهخدا در دفاع از مشروطه در
نوع خود بينظير بودند و تاثير زيادي در طرفداري
مردم از حكومت مشروطه داشتند.
صوراس��رافيل در ط��ول مدت انتش��ار پنج بار
متوقف ش��د .وقف��ه اول و دوم آن هر دو به خاطر
مق��االت تند روزنامه بودن��د و در هر دوبار روزنامه
براي مدتي منتش��ر نش��د .براي بار س��وم محل
چاپ روزنامه ني��ز مورد غارت و حمله قرار گرفت.
در چهارمين وقفه ،انتش��ار مجدد آن طوالني شد
و دلي��ل آن بيماري دهخدا ذكر ميش��د .آخرين
توقف در كار چاپ روزنامه س��ه روز قبل از به توپ
بستن مجلس شوراي ملي بود .پس از حاكم شدن
فضاي رعب و وحشت در جامعه ،دهخدا ،تقيزاده
و سيدجمالالدين واعظ و تعدادي ديگر در خانهاي
نزديك مجلس شوراي ملي پنهان شدند و سپس به
مدت  25روز به عنوان پناهنده سياسي در سفارت
انگليس به سر بردند تا اينكه باالخره محمدعلي شاه
ب��ا هر تدبيري كه بود آنه��ا را از آنجا بيرون آورد و
تبعيدشانكرد.
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