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مجموعه متونی که در اين کتاب عرضه شــده اند بــا اين هدف  گرد آمده و به 
فارسی برگردانده شده  که بتوانند در کنار هم، و در تداخل با هم، موقعيتی متناقض نما 
)پارادوکســيکال( را در يک حوزة نظری به نمايش گذارنــد. اين حوزه نظری را 
می توان »هنر« در عام ترين معنای آن تعريف کرد: در پهنه ای که از هنرهای تجسمی  
آغاز می شــود و تا هنرهای تصويری و نمايشی و ادبيات و شعر و خالقيت زبانی 
تداوم می يابد. البته در انتخاب هايی که در اين مجموعه شده، تأکيد بيشتر بر معماری 
و شهرســازی و هنرهای تجسمی بوده اســت، اما زبان و ادبيات و خالقيت هايی 
که بيشــتر قالب متن را به خود می گيرند نيز مد نظرمان بوده اســت. موقعيتی که 
ما خواســته ايم ولو به صورت متناقض  نما به آن برسيم، موقعيت و چشم اندازی از 
واقعيت نگرش ها در يک پارادايم اســت. هر چنــد همين رويکرد را ممکن بود و 
هســت که بتوان در مجموعه هايی ديگر از فلسفه، جامعه شناسی و ساير حوزه  های 
فکر و خالقيت نيــز انجام داد. زمانی که از يک نقطه نظر و يک رويکرد و نگرش 
ايستا در يک نويسنده يا انديشمند در زمان و مکانی خاص به انديشمندانی متفاوت 
با نگرش های مختلف، در زمان ها و مکان های گوناگون گذر می کنيم، تحولی روی 
می دهد: اينکه ممکن اســت متن نهايی به نظر نامنســجم، پراکنده و بدون وحدت 
فکری بيايد. همين امر اســت که ادبيات علوم انسانی و اجتماعی را از ابتدا تا قرن 
بيستم عمدتاً در چارچوب ادبياتی تعريف کرده که به آنها می توان ادبيات مؤلف نام 
داد: يک پروژة فردی در ارايه يک متن واحد منســجم و به ظاهر پايدار در زمان که 
بتواند فراتر از مؤلف موضوعيت خود را به مثابه محور انديشيدن در آن حوزه حفظ 
کرده و حداقلی از ضمانت را برای رسيدن به نتايج نظری يکسان ايجاب کند. »اثر« 
بدين ترتيب يک »بيان نامه« فکری خواهد بود، يک پروژه در نگرش به موضوع برای 
بازآفرينی، بازتعريف و باز تفســير موضوع از خــالل همان پروژة فردی. راهبردی 

پیشگفتار
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 برای ساخت دستگاه های کوچک و سپس بزرگ نظری که ايدئولوژی نام می گيرند. 
آثار کالسيک در فلسفه يونانی و در مسيحيت و اسالم که سپس تا دوران انسان گرايی 
و روشــنگری و ايدئولوژی های قرن بيســتمی و شــاخه های رشته ای تخصصی 

دانشگاهی تداوم می يابند، نمونه های آرمانی چنين پارادايمی هستند. 
اما پارادايم ديگری که اين کتاب و بسياری ديگر از آثار ترجمه و تأليف نگارنده، 
در کنار آثارش در پارادايم اول، شــامل آن می شــود، شکســتن وحدت صوری و 
الزام آور ساخت متن در يک زمان و مکان و نگرش يکسان )چه با يک مؤلف چه با 
چند مؤلف( و حرکت به سوی گرد هم آوردن نظرات، نظريه پردازان و نگرش هايی 
است که به موضوع يا يک پهنة موضوعی نسبتاً واحد، نگاه ها و تحليل هايی گوناگون 
دارند و در پی القای نظر و تفســيری خاص از واقعيت نبوده بلکه بر آن هســتند 
که هر خواننده بنا برســاختارهای ذهنی و کارکرد های کنشگرانه خود از مجموعه، 
برداشتی کند که برايش به صورت متن کامل يا بخش هايی از متن قابل استفاده شود. 
وحدت و انسجام موضوعی و پارادايمی در اينجا از طريق گرد آوردن تنوع نگرش ها 

حاصل می شود. 
هر دو روش در ســاختن و بر ساختن آثار نظری در طول قرن ها مورد استفاده 
بوده اند؛ روش نخســت با عناوينی که هويت مؤلف را محور قرار می دهند و روش 
دوم با روشــی که هويت موضوع محور قرار می گيرد. کما اينکه می توان يک تاريخ 
نظريه  را از ديدگاه و به قلم يک انديشــمند داشــت و يا يک تاريخ نظريه  را که از 
حاصل گردآوردن متون نويسندگانی متعدد باشد. اما اين نکته بايد مورد تأکيد باشد 
که روش اخير با دموکراتيزاسيون علمی برون آمده از نظام های سياسی از قرن نوزده 
به اين سو، رابطه ای نزديک دارد و دائماً نسبت به روش نخست رو به افزايش بوده 
است. اين امر حتی اگر در شکل اثر نيز کامالً قابل مشاهده نباشد در محتوای آثار و 
حرکت حتی فردی ترين آثار از مجموعه پژوهش های موجود در هر حوزه به روشنی 
ديده می شود. بنابراين خصوصيت اساسی در چنين آثاری دموکراتيزاسيون فکری و 

باال بردن سطح بردباری نسبت به انديشه های متفاوت با خود است.
نگاه به متون گرد آوری شده در اين کتاب نيز بايد با در نظر گرفتن پارادايم اخير 
باشد؛ اينکه درک کنيم چگونه و چرا بايد در مفاهيم و مباحثی چون فضا، معماری، 
هنر و ادبيات، برداشت ها و تحليل های گوناگون را شناخت و از آن مهم تر آن ها را در 
زمان ها و مکان ها و چارچوب های فکری متفاوت به يکديگر و با انديشه های بيرون 
از آن ها پيوند زد. هم از اين رو آنچه دربارة هر يک از نويسندگان و احتماالً درباره 
برخی از متن ها آمــده، اهميت زيادی دارد زيرا متن را درون همبافتی قرار می دهد 
که هم آن را درون خودش و هم آن را به نسبت ساير متون و انديشه ها و کنش های 
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برون متنی، خوانش پذير و قابل تفسير، و هم از اين راه سر چشمه ای برای بازانديشی 
به همان موضوع يا موضوع های پيوسته به آن می کند.

متونی که در اين کتاب همراه با تصاوير مرتبط با آن ها آمده، بسياری از عرصه ها 
و نويســندگانی که هنر، فضا، معماری يا شهر را موضوع انديشه خود قرار داده اند، 
پوشش می دهند. بخشی از متون، از يک کتاب گزيده متون معماری انتخاب شده اند1 
اما در مواردی که چنين نبوده، منبع متن دقيقاً ذکر شده است. نمونه نخستين ِ برخی 
از متون پيش از اين در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ منتشر شده  ، اما برای اين کتاب 
مورد بازبينی قرار گرفته اند. در پايان بايد از آقايان مهدی آتشــی مدير انتشــارات 
کتابکده کســری و دکتر جبار رحمانی مدير انتشارات انسان شناسی که به صورت 
مشترک انتشار اين مجموعه را بر عهده دارند، برای زحمات و دقت و سليقه ای که 
به خرج داده شــده، تشکر کنم. روشن اســت که برغم تالش ما، هيچ کاری خالی 
از کاستی نيست؛ از اين رو از همه خوانندگان اين کتاب نيز پيشاپيش تشکر می کنيم 

که اشتباه های احتمالی و پيشنهادهايشان برای بازنشر آن را از ما دريغ نکنند. 

ن.ف.
مرداد ۱۳۹۷ 

1- Fillipetti, Sandrine, 2014, Le Goût de l’architecture, Paris : Mercure de Franc e. 
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