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مهمترين مبحثى كه در حوزه معمارى و شهرسـازى،   ام سالهاى متمادى كار در حوزه ميراث فرهنگى دريافته طي
و تا پيش از حـل و فصـل جـدى آن بـا      ،مورد غفلت واقع شده ،ها و البته نه فقط در اين حوزه بلكه در همه حوزه

ترين مراتب عينى و  از زمين تا آسمان مبحث هويت، از نازل ؛است هويتبحث  ،هستيم مشكالت اساسى روبرو
بـه ايـن نتيجـه     آنترين مراتب فرهنگى و ماهوى. امروز پس از تأمـل فـراوان دربـاره     ترين و رفيع ملموس تا عالى

قـدمات ورود بـه   از سـويى م  ،ام كه تا وقتى مراتب زمينى و ملموس و عينى بحث هويت حل و فصل نشده رسيده
و از سويى ديگر اكتفا كردن به بحث درباره مراتب آسمانى هويـت بيشـتر بـه مثابـه      نيست،مراتب آسمانى فراهم 

قرارى و آشوب فرهنگى جامعه ايرانـى آرام   هويت فتح نشود بى آسمانيتا قله مراتب البته گريز از واقعيت است. 
عموم اهل فن و منتقدان معمارى و شهرسازى ايرانى است با حل و بسيارى از آنچه تمناى گو اينكه  اما گيرد نمى

 شود. فصل مرتبه زمينى مبحث هويت حاصل مى

ازجملـه در حـوزه معمـارى و     ،هـا  در همـه عرصـه  و در كشور مـا  الزم است ابتدا به همين دليل است كه معتقدم  
مان عمومى اهل فن و صـاحبان نظـر   به گفتتبديل شهرسازى، اين مرتبه از بحث هويت به صورت شفاف و عينى 

روى سـرمان   ، سـقفش سازيم در وهله نخست بايد استوار باشـد  ساختمانى مى اگر يم كهدارنهمه قبول آيا بشود. 
جـويى انـرژى    زندگى را بدهد، اصل صـرفه جارى پاسخ نيازهاى  ،خراب نشود، از جهت اقتصادى به صرفه باشد

سـازيم   بجا نگذارد و... يا شـهرهايى كـه مـى    يو ضايعات ،طبيعى باشد د، در هماهنگى با محيطودر آن مراعات ش
اداره  وارزان ساخته  ،فضاى مطلوب و مطبوع زندگى برايمان فراهم نمايد ،ناسب با زندگى جارى در آنها باشدتم

 ونوجوه گوناگون كيفيت زنـدگى جـارى در   ةقوار همهاى طبيعى و  حافظ ثروت ودر هماهنگى با محيط  ،شود
حل و فصـل ايـن امـور    تازه بعد از و مصون از تهديدات زيستى باشد.  ،از منابع زيستىبرخوردار  امن، ،ود باشدخ

وقتـى هنـوز در ديكتـه غلطهـاى فاحشـى داريـم چگونـه         ؛هويـت بپـردازيم  توانيم به مراتب آسمانى  مىاست كه 
 توانيم انشاى پرمغز و زيبا بنويسيم؟ مى

 صاحبان نظرات گوناگون، ازجملـه معتقـدان بـه    همه و عينى معمارى و شهرسازى با  به اعتقاد من در مرتبه كمى
تـاريخ و فرهنـگ    و غرافيـا كـه از حـبس شـدن در قفـس ج     ،المللـى  بـين  سـبك  پايبنـدان بـه   روند جهانى شدن و

اى  لـه در مورد اينكه ساختمان باالى سـرمان بايـد محكـم باشـد مجاد     زيرايابيم.  نيز وجوه مشترك مى، هراسند مى
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سـال   25تـا   20جويى در مصرف انرژى يا غيرمعقول بـودن عمـر    درباره ضرورت صرفهاينكه  اختالفي نداريم. يا 
كـه در   شـود. امـري   غيـره مـي  ارقام نجومى از سرمايه ملى و ةهر سال رفتنِ نداريم كه منجر به ساختمانيك براى 

 ،بـادآورده نفـت   ميـراث  كـاذبي، چـون   بـه امكانـات   با اتكـا  .ايم هاى اخير به شدت از آنها غفلت كرده طول دهه
ايـم. بنـابراين    جدى به خود و سرزمينمان وارد كـرده  يايم و خسارات خالف جهت رودخانه سعادت خويش رانده

گيرد بحثم را درباره معناى مهندسى  كه موضوع مهندسى ذيل بحث مرتبه زمينى هويت قرار مىبر اين من با تأكيد
 كنيم. آغاز مى

 .تكنولـوژي  علـم و  موضـوعِ بـه دو   نسـبت مهندسـى يعنـى دانـش     ،چه نزد اهل فن و چه غير آن ،ر تلقى عرفىد 
معمـاري و شهرسـازي   مـثالً در حـوزه    كـاربردي؛  علـومِ  امرتبه عبارت است از آشنايى كافى بـ  مهندسي در يك

اي  مرتبـه  شـود. در  ره مـي غيـ  و ،شناسى، خـواص مـواد   زمين ،مكانيك علوم رياضى، هندسه، فيزيك دربرگيرندة
زمـان   ةگيرى از علوم شناخته شـد  عبارت است از آنچه انسان با بهره تكنولوژي است. تكنولوژياشراف بر  ديگر

 سازي، آزمون، و غيره. سازه، ترسيم، مدل بردارى، نقشه ؛ مانندكند براى رفع نيازهاى عملى خود ابداع مى

 بغـداد مثالً لگاريتم خوارزمى در  ؛است مشخصمكانى  متعلق بهدارد و هر علمى، در زمان نقطه آغازى  ترديد بي
محـدود و  ديگـر  از حبس زمان و مكان خارج شـد و   بالفاصله. ليكن شدو به جهان علم عرضه  تبيينقرن چهارم 
گيرد ولى در چـارچوب مكـان    در حبس زمان قرار مى اما تكنولوژي 1زمان يا مكان خاص نماند.يك متوقف در 

هـاى منعطـف    از گنبد روى پايـه مربـع تـا سـازه     ،اختراعات و ابداعات بشر ازهيچيك شود.  ى محبوس نمىخاص
در حالى كه همـه بـه نـوعى تـاريخ مصـرف پيـدا        ؛اند ، در حبس مكان نماندهيكابلى از راديو نفتى تا ترانزيستور

 شوند. جايگزين شده يا مى كارآمدتر و ارزانتر تكنولوژياند و در طول زمان با به ميدان آمدن  كرده

 
 .اسـت جغرافيايى فارغ از حـبس مكـان    منظرِاز  اما ،تاريخى محبوس در زمان منظرِاز  نيز از مهندسى عرف تلقى 
 يبعد اندر دورپايبندى به آن و  ،دارددوره تاريخى اختصاص به همان  عصر مهندسى در هراين عبارت ديگر  به

 طـرحِ يش از پـ دانـم   الزم مـى  اما تابد. محدوديت جغرافيايى را بر نمى آن محصول اماشود  واپسگرايى شمرده مى
را با زمان و مكان مورد تأمل قرار دهيم. چـرا كـه گـاهى     تكنولوژيتلقى خود از مهندسى نسبت دو مرتبه علم و 

بـودن   يشود زيرا اغلبِ اهلِ فنِ امـروزي تمايـل بـه جهـان     مواجه ميمقاومت ذهنى مخاطب  با بحث درباره هويت
در خواهنـد   مـي . باقي بماند و بومي محلىدر سطحِ سازند  بنايى كه مى ياكنند  كارى كه مى خواهند دارند، و نمي

كننـد افتـادن در    يا هر جاى ديگر. يا فكـر مـى   جنوبي كره ،آرژانتين، فرانسه ؛برپا كردبتوان هر جاى جهان آن را 
 .استرو به آينده  امريلى كه مهندسى در حا ،به گذشته است عقبگرددام هويت به معناى 

                                                 
گسـترش  طى زمـان بـا    برخي فرضياتو البته  ،شود و مجموعه علم بشرى در هر زمان با پيش و پس از آن متفاوت است علم مى يسبب غنازمان  مرورالبته  1

 تتفـاو آنچه به مـرورِ زمـان    ه است وبودو المكان الزمان  همواره ـ  اثباتي يا پوزيتيوـ  »پذير دانشِ تكرار و آزمون«علم در معناي  اما شوند نسخ مىعلوم   دامنه
 .استعيار علم بشر  كند مي
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و آنرا زمانمند  داداگر مهندسى را بكارگيرى دانش بشرى در اين دو مرتبه بدانيم بايد حق را به تلقى عرفى  حال 
تصـور   م و مراتب پيش گفته را مقدمه الزم براى تحقق آنناد مرتبه سوم مىمهندسى را . اما من دانستو المكان 

مهندسى يعنى  پساست. » اندازه«معرب فارسى » هندسه« گيرد. ريشه ميعربى » هندسه«واژه  . مهندسى ازكنم مي
مـثالً اگـر    ؛توانـد كارآمـد باشـد    مـى  تكنولـوژي كـه   اسـت  وناگونمتغيرهاى گة با رعايت انداز .ها رعايت اندازه

 محيطـى دو سـرزمين  بـه دليـل تفـاوت شـرايط     ايـن يخچالهـا    ،براى دانمارك و عربستان يخچال بسازندبخواهند 
متغيرهاى محيطـى   ةانداز واحد يخچال را متناسب با تكنولوژيبايست براى هريك  و مى باشنديكسان  توانند نمي

  .كنندهريك مهندسى 
 غيـره.  ، رطوبت، ارتفاع از سطح دريا وحرارتة مثل انداز ؛اند مربوط به محيط طبيعى ي محيطيبخشى از متغيرها

نسـبت بـه    را درِ يخچـال  هـا  ي. مـثالً ايرانـ  محصول استبردار  هاى فرهنگى جوامع بهره اندازه مربوط به بخشى هم
بنابراين  . ژاپن است ازبارزتر يا روحيه انباركردن مواد غذايى در ايران  ،دكنن خيلى بيشتر باز و بسته مى ها يفنالند

پيـدا  ها تناسب  هنگ ما يا ژاپنى، ولى مهندسى آن بايد با محيط و فراستيخچال در همه جهان واحد  تكنولوژي
 .كند

و در كـوران جهـانى شـدن بخشـى از      ،نـد ك و فرهنگى در طول زمان تغيير مى طبيعيبخشى از متغيرهاى  هرچند 
بـاقي  ثابـت    متغيرهاى محيطى و فرهنگى در هر مكـان و در هـر جامعـه    ةعمدد ليكن شو مى شبيهبه يكديگر  آنها
هزار سال پيش چنين بوده و تا ده هزار سال آينده نيـز   گسل واقع شده است. از دهتهران روى  اينكه مثل مانند؛ مي

طـور   همـين  .اسـت كند و تقريبـاً ثابـت    متغيرهاى طبيعى طى زمان تفاوت چندانى نمى ةخواهد بود. انداز همچنين
نفـوذ كـرده   مـع  به عرصه ناخودآگاه و غيـرارادى جوا  ،همچون تنه و ريشه درختان كه، متغيرهاى فرهنگى ةانداز
بـرگ و بـار    چـون هاى فرهنگى كه  اندازهاز آن دسته ؛ و تنهاشود طى زمان دچار تغيير و تفاوت جدى نمى است

مهندسـى   پـس   شوند. شامل تحول به مرورِ زمان مي و اقتصادى هستند ،درختان برآيند مناسبات اجتماعى، سياسى
خـارج از حـبس    اماكه بخش اعظم آن متوقف در مكان  ستي محيطي ابا متغيرها تكنولوژيكردن  اندازه مثابه به

 زمان هستند.

به مرتبه مهندسـى و   گيرد و موضوعِ تعليم قرار مي تكنولوژيمرتبه علم و  ،در بهترين حالت ،ما يِدر نظام آموزش
ايران بـا   ني چوسرزميندر  . حال آنكهها نه فقط در رشته ساختمان، بلكه در تمام رشته ؛شود نمى يها توجه اندازه

زيسـتگاههاى   ميـانِ متغيرهـا حتـى    در اى روبرو هسـتيم كـه حاصـل آن تفـاوت     العاده تنوع طبيعى و فرهنگى فوق
.   دارد فاحشـي  ، حتى با اردكان هم تفاوتميبدمثل  زيستگاهيمتغيرهاى طبيعى و فرهنگى  ، واستنزديك به هم 
تمركـز  هايمان  در شرايط طبيعى و فرهنگى بستر زيستگاهامروز در كشور ما با وجود تفاوتهاى عظيم  بدين ترتيب

را دوختـه شـده    يشخصـ  ةانگار لباسـى كـه بـه انـداز     ؛شود بدون توجه به مهندسى اعمال مى تكنولوژيعلم و بر 
براى يكى گشاد و براى ديگرى تنگ اسـت. در واقـع    ؛شود نمىكه البته  .به تن افرادى متفاوت بپوشانيم بخواهيم
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كس دوخته شده يك ناكس نيست. چون از ابتدا به اندازه  است كه اين لباس اندازه هيچ شان آنتركتنها فصل مش
 است.

هـا ارائـه شـده اسـت. يعنـى       نامه متغيرهاى آنها در قالب آيين ةدر كشورهاى ديگر اين كار صورت گرفته و انداز 
رعايت كنند. اما ما بعد از پـى بـردن بـه لـزوم      اند تا در كارشان متغيرهاى محيط را در اختيار همه قرار داده ةانداز

ات سـرزمينمان تطبيـق   آنكه آنها را با مختص هاى ديگر كشورها را ترجمه كرديم بى نامه نامه فقط آيين وجود آيين
توان مسـائل رشـت،    نامه واحد نمى دانيم به دليل تفاوت فاحش ميان متغيرها با يك آيين كه همه مىيدهيم. در حال
د و شهركرد را به شيوه يكسان حل و فصل كرد. آيا اين عجيب نيست كه ما براى سرزمينى با اين تنوع بوشهر، يز

اى، شهرسـازى و   كنـيم؟ البتـه امـروزه در مطالعـات منطقـه      را اعمال مى 2800نامه  فراوان محيط طبيعى يك آيين
ه و حـدود و ثغـور، مكانيـك خـاك،     گيـريم، انـداز   هاى موجود اين متغيرها را اندازه مى معمارى براساس فرمول

دانـيم كـه بايـد     هرسـاز مـى  مـا مهندسـان معمـار و ش    پـس  .متوسط بارنـدگى يـا شـدت و ميـزان تـابش آفتـاب را      
كنـيم شـهر بـم را     مثالً در بـم قصـد مـى    ؛دانيم چگونه با بستر طبيعى آن تناسب داشته باشد ولى نمى يمانها ساخته

  دانيم چگونه.  ولى نمى ر مختصات جغرافيايى بم بسازيم.بازسازى كنيم و نه اينكه شهرى جديد د
اقلـيم،   كشور ما به دليل تنوعهاى  ترين زيستگاه ترين و خشك و مرطوب ،ترين و سردترين گرم ميانِكه دانيم  مى

قـرار   وجـود دارد. همچنـين   يفاحشـ  اخـتالف  شدت ميزان تابش آفتـاب و وضعيت خاك، ارتفاع از سطح دريا، 
هـاى   وجـود رشـته كـوه    ، وفارس از يك طرف و ساحل درياى مازندران در طرف ديگر احل خليجگرفتن بين س

و  ترين كشورها از نظر طبيعـى و در عـين حـال يكـى از ناپايـدارترين      يكى از غنى آن را تبديل به البرز و زاگرس
بـا مشـكل    سوييو از  آبى با مشكل كم سواز يك  ؛ستي محيطي كرده امتغيرها خطرناكترين آنها از نظر نوسان

ها در معرض تهديد هستند ولى به دليل ارتبـاط   هاى ما روى گسل دانيم زيستگاه در حالى كه مى ،سيل روياروييم
خيز نـداريم. در مـورد بـاد و طوفـان و بارنـدگى هـم بـا         هاى زلزله اى جز زندگى روى گسل ها با آب چاره گسل

هاى مربوط را به دست آوريم. مثالً  توانيم ميانگين مى اين است كهيك راه  مشكالتى از اين دست مواجهيم. البته
در اختيارمان قـرار داده  ساله را  40سازمان هواشناسى شرايط نرمال سرزمينمان را رصد كرده و ميانگين بارندگى 

كـه   نيـز هسـتند  هايى  اندازه ضمن آنكهشرايط هميشه نرمال نيست.  زيرا ،ها قابل اتكا نيستند . اما اين ميانگيناست
چنـين  در  آنكـه به هر حال جاى تعجـب   .سونامى ةمثل پديد؛ گيرى نيست قابل اندازه ة فعليپيشرفت دانشحتى با 
عنـوان   تحـت عمـالً  آنهـا را   يمهندسـ  شـود، درحاليكـه   ل با نام حوادث غيرمترقبه ياد مى، از زلزله و سيسرزمينى

بـه   وقـوع حـوادث  هنگـام   و ،همـين شـرايط   جاسـت كـه در  جالـب اين  د!گـذار  ه كنار مـى بحوادث كامالً غيرمترق
مواردى كه بستر طبيعى و پوشش گياهى در اثر مداخالت زياد تغييـر  اغلب در آثار تاريخى، اصطالح غيرمترقبه، 

شـده   هـا اعمـال مـى    در ساخت و سازهاى قديمى ايـن انـدازه   زيرا گيرند در معرض تهديد قرار نمىنكرده است، 
   است.
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هايمـان را در حـوادث بـه اصـطالح غيرمترقبـه از       آنكه بتوانيم در شرايط امن زندگى كنـيم و سـرمايه   امروز براى
هاى محيط را در نظر بگيريم نداريم. طبعاً شرط نخسـت   دست ندهيم، راهى جز اينكه مهندسى كنيم، يعنى اندازه

حتـى   ،توان در مدتى كوتـاه  ايى را نمىه بايد توجه كرد كه چنين اندازهها را به دست آوريم.  اين است كه اندازه
شـود. بـراى    آشـكار مـى   هاسـت كـه   هبه دست آورد. اين رازها در طول قرون و حتـى هـزار   ،يك دوره صد ساله

 90زنـم. ايـن جزيـره در نگـاه نخسـت يـك صـخره مرجـانى          تر كردن نظرم مثالى درباره  جزيره كيش مى روشن
جـا  كشـما هر  مانند صفحة سپيدي است كه. كند خودنمايي مي زيستىمنبع و حتى مانع  هيچ كيلومتر مربعى بدون

اگـر قـرار باشـد تأسيسـاتى در آنجـا       بديهي است كـه توانيد خط بكشيد و به اصطالح مداخله بكنيد.  بخواهيد مى
به فكـر تـأمين    سپستوجه كنيم. و توپوگرافى آن  جنسِ خاك،ايجاد كنيم بايد به فرم جزيره، ارتفاعش از دريا، 

كنيم كه بايد ژنراتور برق بگذاريم يا يك خط برق از ساحل بكشيم. بعد موضوع آب  افتيم. بررسى مى نرژى مىا
تانكر آب بياوريم. بوسيلة  ياكشى كنيم  كن بياوريم يا لوله شود و اينكه براى تأمين آب بايد آب شيرين مطرح مى

دانـيم كـه در    . امـا مـى  شـود  ن مـي ضات اوليه مـا كنيم فقدان آب جزء مفرو اكتفا مىبه صورت ظاهر جزيره چون 
شود و طبق منابع مكتوب، شهر حريره در فاصله دوره سـلجوقى تـا    بخشى از اين جزيره آثار شهر حريره ديده مى

داشـته و حتـى آب   ايـن جمعيـت    مصـرف هزار نفر جمعيت و مسلماً آب شيرين براى  16تا  12پايان صفوى بين 
 كرده است. مناطق اطراف را تأمين مى رانى شيرين مورد نياز كشتى

توانـد ايـن باشـد كـه آب بـاران در قناتهـايى كـه آثارشـان هنـوز           اگر به اين موضوع توجه كنيم اولين گمان مى 
متر نيست و تـازه ميـزان بارنـدگى هـم آن قـدر       6. ولى عمق اين قناتها بيش از است شده موجود است ذخيره مى

يتى كافى باشد. سفره آبهاى زيرزمينى هم به دليـل ميـزان بارنـدگى كـم در ايـن      نيست كه بتواند براى چنين جمع
وجـود  جزيره سـه گسـل   اين كه در  فتدريا توان اما با كمى تأمل و جستجو مى. گزينة قابلِ توجهي نيستمنطقه 
بيـرون   ، آب شيرين از چشمهگسل يساحل سويجزيره را بريده است. در دو جسمِ كه يكى از آنها سرتاسر  دارد

كرده است. پس اينجا منبـع   ها هدايت مى كه به اين گسل ختم و آب را به قنات شدهكانال حفر  هفتو تراود  يم
البته به دليل وجود گسل، تهديد زلزله هم بوده بنابراين  است. شده بردارى هم مى و از آن بهره ردزيستى وجود دا

البته . و صدكردند اً در ساخت و ساز هم به اين مسئله توجه مىاند و مسلم شهر را با حداكثر فاصله از گسل ساخته
حرفى بزند. امـروز نـه فقـط در مـورد كـيش       در مورد گسل مجاز نيستينها كسى امروزه به خاطر فروش بهتر زم

اى منـابع   و در هـر گوشـه   ايـم  آن وارد شـده كنيم كه انگـار تـازه بـه     بلكه در همه جاى سرزمينمان چنان رفتار مى
توجه به معادلـه چنـد مجهـولى منـابع زيسـتى و موانـع        و بساط زندگى را بى چنگ آوريم بهى را با پول نفت زيست

  زيستى پهن كنيم.
هاى مربوط به منابع زيستى بالقوه و  . رازها و اندازهنيمرا به دو گروه تقسيم ك هاي محيطي اكنون بهتر است اندازه

هـا حتـى    اما همانطور كه اشاره كردم، دست يافتن به ايـن انـدازه   بالقوه. هاى مربوط به موانع زيستى رازها و اندازه
در شرايط نرمال هم كار يك سال و چند سال نيست. اگر بخواهيم در هـر نقطـه از سـرزمينمان جـايى را در نظـر      
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هـاى   سـفره هـاى زيرزمينـى،    بگيريم و عوامل محيطى را از باال، از خورشيد گرفته تا ابر و باد و رطوبـت، تـا اليـه   
رسـيم موضـوع    شود. تازه وقتى به متغيرهاى فرهنگـى مـى   فسيلى و... اندازه بگيريم فهرست بلندبااليى درست مى

شـود و در   . معرفت به چنين مسائلى در واقع نه در زمره دانش كه نوعى دانايى محسوب مـى خواهد شدتر  پيچيده
يعنـى  رفتـه اسـت.   از دست  تقريباًاين دانايى  هفانه امروزآيد. متأس طوالنى به دست مى يزمان در انس با محيطاثر 

هـايى. در واقـع آنهـا     كنند و بـا چـه انـدازه    دانند در چه جايى زندگى مى اگر به خود مردم هم مراجعه كنيم، نمى
توان ياد گرفـت.   اند. دانش مجموعه اطالعاتى است كه مى شده 2نادانا هاى متغيرهاى محيطى خود نسبت به اندازه

ر صورتى كه دانايى را بايد مثل هوا تنفس كرد. از اختيار ما هم خارج است. آن يـزدى كـه فرزنـدش را يـزدى     د
 .كند تواند بدهد كه چرا و چگونه چنين كارى را مى نمىتوضيح هم تواند بكند.  كند، كار ديگرى نمى تربيت مى

  .دهد ميانتقال  در واقع او دارد دانايى زندگى در آن محيط را به فرزندش
. اصطالحاً شود سخن رانده مي متأخر معمول فهم عرف وديم با همان  كشت درباره خورم كه گاه به مطالبي برمي

ه در سـرزمينى  يكختكـى اسـت. در صـورت   حسـاب و كتـاب، واهللا ب   زنيم، مرادمان كـار بـى   وقتى از ديم حرف مى
توانيم ادعا كنـيم كـه كشـت     ايم و مى ت ديم بودهكنيم كه در عمل به دليل مسائل اقليمى ناچار به كش زندگى مى

ها يا به عبارتى يك مهندسى كشاورزى پيچيده بـوده اسـت. كشـاورز براسـاس      ترين مهندسي ديم يكى از پيچيده
گرفته است كه چه وقت و چطور بكـارد   ها تصميم مى نوعى دانايى نسبت به محيط خود و براساس عاليم و نشانه

كـرده و در اثـر تـابش آفتـاب      نرود و از بارانى كه تا عمق كمى از خاك را مرطـوب مـى  اش از دست  كه سرمايه
؛ بنـابراين  شناسـند  نمىها را  كشاورزان اندازهدانايى،  نسيانِ. متأسفانه امروز به دليل كندبردارى  شده بهره تبخير مى

  توان كرد؟ ه ميخوب است اكنون سؤال كنيم: چ شود. گري و ناداني تعبير مي كاري به ناشي ديم
هـا را در   كه اين اندازه ،تاريخى و فرهنگى ميراثتوانيم به  مانده است. مىباقي هنوز يك راه برايمان  خوشبختانه
هـاى   كنـد، انـدازه   عالوه بر آنچه از دوره سلجوقى برايمان نقل مى هزار سالهمراجعه كنيم. يك بناى  ،خود دارند

منوط به مكانى است كه متغيرهاى آن چنـدان   اماكه در حبس زمان نيست گويد،  مى فاشسرزمين را هم برايمان 
 تـن مـا  هاى  كه از نظر اندازهبلنه از نظر شكل و شيوه دوخت درست مثل يك لباس قديمى كه  اند؛ نكردهتغييرى 

 تواند مورد استفاده خياط قرار گيرد. مى

ان ادعا كرد كه در اين سرزمين هيچ نقطه بـالقوه  تو خوشبختانه سابقه زيست در كشور ما بسيار طوالنى است. مى 
شـناخته نشـده باشـد.     »جـا « هاى زنـدگى در آن  هايش در نوع ساخت و ساز و شيوه قابل زيستى نداريم كه اندازه

روند توسعه شهر اصفهان در طول تاريخ شاهد اين مدعا است. بررسى نحوه توسـعه اصـفهان از دوره ساسـانى تـا     
اى نزديـك بـه دو كيلـومتر از     سـال بـا فاصـله    1500در طـول نزديـك بـه     شـهر دهد كـه   مىيش از صفويه نشان پ

رود آرزوى پهلوگرفتن در ساحل اين رودخانه منحصر بفرد در فالت مركزى را در سر داشته ليكن مـانعى   زاينده
ها و  انه مادىهوشمند تكنولوژيدر دوره صفوى با بكارگيرى  .نموده است طبيعى تحقق اين آرزو را ناممكن مى

                                                 
2 De-educated 
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هاى پل خواجو اين مانع از سر راه برداشته شده و شهر به ساحل رودخانه نزديك شـده و   سدى زيرزمينى زير پايه
بادگير و تـأثير آن را بـر سـاخت و     تكنولوژيتوان فرايند دستيابى به  د. يا در يزد حتى مىكن از آن عبور مىحتي 

دفاعى حياط خانـه در برابـر بـاد    ها در آنجا شاهد آرايش  يرين خانههاى د سازها و نحوه زندگى پى گرفت. نمونه
هـا   نمايـد. بـدين ترتيـب خانـه     حياطهاى كوچك كه زندگى داخل خانه را از وزش باد مزاحم مصـون مـى   است.

انى، در جبهه رو بـه بـاد ايـوانى مرتفـع شـكل گرفـت كـه        خاند، در دوره ايل كردهشتشان را به باد آزارنده محلى پ
بـرد. در دوره صـفوى ايـن ايوانهـا بـه       رفته و از طريق ايوان، باد را بـه داخـل خانـه مـى     طانه به استقبال باد مىمحتا

گرفتند. در واقع در ايـن نمونـه    و از آن سوارى مى كرد سركش باد را مهار مى سمندكه  بادگيرهايى تبديل شدند
 تى ببينيم.توانيم تبديل يك مانع زيستى را به يك منبع زيس به خوبى مى

خـورد   بـه درد آينـده مـى    آنچـه  ،موضـوع تـاريخ معمـارى و شهرسـازى هسـتند     ، كـه اغلـب   اين مطالب در ميان
سـال اسـت كـه اصـطالح      15بدست آورد. در كشـور مـا حـدود    توان  يمهايى است كه با بررسى اين آثار  اندازه

و  ينتـر  ، مطمـئن ينتـر  ارزان. در واقـع  درآيـد  به مرحلة عمـل شود، بدون اينكه واقعاً  توسعه پايدار به كار برده مى
هاى تاريخى، فرهنگى و طبيعى و به عبارت ديگـر مبتنـى    مبتنى بر مزيت حصول به توسعه پايدار ين راهتر طوالنى
ـ در اين مسير   چه مدارك ملموس و چه غيرملموس ـ  مدارك و اسناد گذشته است، وهاى شناخته شده  بر اندازه

 شناسى و سابقه طبيعى. شناسى، تاريخى، زمين شناسى، مردم يعنى تمام مطالعات باستان؛ بسيار راهگشا هستند

هـاى سـرزمينمان را بشناسـيم و     شدن مقوله توسعه پايدار ما بايد اهل اين سرزمين شويم. بايـد انـدازه   عمليبراى  
 راي خـود و ى قابـل انتقـال بـ   كـم بـه دانشـ    حل اين باشد كه آنچه را از گذشته برايمان مانده است، دست شايد راه

كـار مهندسـى شـويم و از اكتفـا بـه علـم و       ه دسـت بـ   آن اسـت كـه  از همه  تر . اما مهمنسلهاى بعدى تبديل كنيم
 بپرهيزيم. تكنولوژي

توان نتيجه گرفت مهندسى الزمان و مرتبط با مكان است. يعنى اينكه مـا در مقيـاس كـالن     از آنچه گفته شد مى 
بايست مثالً مهندسى سـواحل دريـاى مازنـدران،     دست يابيم و در مقياس بعدى مى» ى ايرانىمهندس«بايست به  مى

هاى جنوبى البرز، حاشيه غربـى كـوير، كـوير مركـزى، حاشـيه شـرقى        هاى شمال البرز، البرز مركزى، دامنه دامنه
دسى مبتنـى بـر   اس خردتر مهنزاگرس، زاگرس مركزى و... را هر يك به صورت مستقل بدست آوريم و در مقي

  و بكار بگيريم. كنيممتغيرهاى هر نقطه قابل زيست (از كوچكترين روستاها تا بزرگترين شهرها) را احصا  ةانداز
بـا اشـتغال بـه جنـگ زرگـري تجـدد و سـنت، از موضـوع اصـلي غفلـت            ،كنم مشكل دوم اين است كه فكر مي

، بـراي جامعـة مهندسـي، گـويي از امـري بـديهي       گـوييم  سخن مي ايرانوقتي از تنوع طبعي و فرهنگي  يم.ا هكرد
هـايش را   ايم. شـانه  ايم. يا راجع به سرزميني ديگر، سرزميني كه ارتباطي به كار او ندارد صحبت كرده سخن گفته

اي نشنيده است. يا برايش جالب است ولي به كارش نا مربوط. با تكلفي كـه   اندازد، يعني اينكه سخن تازه باال مي
نازد و جسورانه دسـت بـه    جديد مي تكنولوژياش را نيابيم، به علم و  در طول تاريخ مهندسي نمونه شايد هيچگاه

العـاده   زند. به اين ترتيب اولين مشكل اين است كه مهندسي امروز خود را مستغني از دانستن تنـوع فـوق   اقدام مي
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تمناي چنين شناختي ذهن او را دچـار   شناسد و نه نه سرزمين خود را مي ؛داند طبيعي و فرهنگي سرزمين خود مي
  كند. خلجان مي

هاي اخير كه شاهد تاخت و تاز مهندسي جديد در سـرزمينمان هسـتيم كشـمكش دو     از سوي ديگر در طول دهه
جديد و اكتفـاي   تكنولوژييكي با تقديس علم و  .كنيم گروه اقليت و اكثريت را در عرصة مهندسي مشاهده مي

 تكنولـوژي علـم و    ديگري با رجوع به افتخارات گذشـته  است. را به احتزاز درآورده به آن پرچم تجدد خواهي
تونل زمـان اسـت كـه او را از آشـوب جهـان معاصـر خالصـي         يك در به دنبال انگارد و دربه جديد را دشمن مي

ن رو بـه جلـو   گرايـي، از اينكـه زمـا    انگيز گذشته پرتاب كند. اين گروه نيز زير پرچم سنت بخشد و به قرون خيال
  رود عصباني و عزادار است. مي

ثـروت  « پشـتيباني  هو خصوصاً بـ  ،اقتصادي، جانبة داخلي و خارجي، سياسي هاي همه به پشتوانة حمايتگروه اول 
سـعادتمندي ايـن سـرزمين     راي نيـل بـه  بـري بـ   با وعدة حل و فصل همة مشـكالت و اينكـه ميـان   » بادآوردة نفت

هـاي   در همـة عرصـه  » مداخله«و  ،هاي نجومي صرف هزينه پس ازهاي اخير،  دهه در .، شتابناك تاختشناسد مي
وقتـي در   و بـه نتيجـة چشـمگيري دسـت نيافـت. آنـان       بـاقي نگذاشـت   بر پيكر آن طبيعي سرزمينمان، جاي سالم

گـرا   گردن اقليت كوچك سـنت  رو حل و فصل مشكالت ناكام ماند، همة تقصير را ب ،چشاندن طعم سعادتمندي
گرايـي نبودنـد و در    سنت و سنتمتوجه حقيقت كدام  ، هيچيك به نظر من نه اين گروه و نه آن هرچنداخت. اند

 و ببينــدبــراي خــود دشــمني تــدارك  تــاگرايــي را گــروه اول در كــف گــروه دوم گذاشــت  ســنت عنــوانواقــع 
ايـن جنـگ،    اماتش برنيايد؛ وگويي به اته قدرت و توانِ پاسخدشمني كه از  ؛گردن او بيندازد رهايش را ب ناكامي

  .شده است معلول غفلت از مرتبة مهندسي و گاه علت آن كه اغلبجنگي زرگري است 
تـرين   اصلييشان اند، درحاليكه هم بوده ييگرا سنت ترين مظنونين از جمله اصلينهادهاي مذهبي در همين دوران 

 يـة به روح اند. در حقيقت عملكردشان بودهكه در اماكن مقدسه و بقاع متبر ، و اسرافمداخلهتخريب، كارفرماي 
آنچه الگوي توسعه و عمران اماكن مقدسه و  آيا به معناي اصيلش. گرايي سنت تا تر است حاكم بر تجدد نزديك

عربستان سعودي در مسـجدالحرام و مسـجدالنبي   پادشاهي تجربة  تقليد ازجز  چيزي بقاع متبركة ايران قرار گرفته
، آوريـم نظر  بهرا  (ع)گونه اماكن همچون حرم حضرت امام رضا  توسعة فضايي اين» اصيل تسن«بوده است؟ اگر 
شده است و نه بـه روش فعلـي و در    هاي جديد محقق مي و بست با افزودن صحن توسعه تنها كه درخواهيم يافت
 هان بـه مثابـ  ميـدان آزادي تهـر   بـرج  براي ايشان، همچونو گنبد طالي آن  (ع)حرم حضرت رضا  .وضعيت جديد

هاي شعاعي منتهي به آنها قـرار   در محور خيابان ه كنيمهر زمان ارادكه . به ترتيبي كند عمل مي شهري ةنشانيك 
در وضـعيت پيشـين، زمـاني كـه مشـمول       (ع). حرم حضـرت رضـا   كنيم ميحاضر  خوددر محضر  گرفته و آنها را

داده اين مـا بـوديم كـه اگـر اذن دخـول       .شد ضر نميگاه به محضر ما حا مهندسي جديد نشده بود، هيچ» مداخلة«
  شديم.  به محضر ايشان مشرف ميمتواضعانه  شد مي
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ايـن  چنين برداشتي مجاز نيسـت زيـرا مقصـودم     شايد اصطالح جنگ زرگري تند و غيرمنصفانه به نظر بيايد. البته
ارادة خويش اين روش را برگزيدند  اند يا با با هم توافق ضمني كرده ورود به اين جنگ برايت كه دو گروه نيس
  ناشي از غفلت از واقعيت. يانفعال ؛هر دو گروه منفعالنه دچار اين كشمكش شدند بلكه

و آينـده   تنهـا متوجـه  گـروه متجـددان    توجه كنيم.نيز هاي ضمني دو گروه  مطلب الزم است به توافق تنويربراي 
فضـاي اثيـري    تنهـا متوجـه   ،يـزان از مكـان و زمـان حـال    گر نيـز،  ديگري .حال است »زمان«و » مكان«گريزان از 

گريزند. تنها تفاوتشان جهـت   گريزند، هر دو از زمان حال مي گريزند، هر دو از مكان مي گذشته است. هر دو مي
كه هر دو ناگزير از زندگي و كار در مكان و زمان حال هستند. مسئوليت هر دو گـروه و  در حاليگريزشان است. 

گروه و حاصل كار هر دو گروه اقدام در مكان و زمان حال است. در حالي كه هر دو فاقد معرفـت   ادعاي هر دو
  اند. و مستغني از شناخت فرهنگ و طبيعت سرزمين خود شده

تجربـة تـاريخي   دهـد.   متأسفانه نگاه هردو گروه به تاريخ و گذشته از پس عينكي است كه آن را معوج نشان مـي 
مثال  ؛شود ديگر تكرار نمي كهدو رو دارد. يك رو، محبوس در همان مقطع تاريخي است اي  انسان در هر عرصه

يابد  ميتاريخ دارد. اما روي ديگر تداوم  همين وجهمعروف غيرممكن بودن دو بار شنا در يك رودخانه اشاره به 
يم خواهيم پذيرفت دقت كن درخت اگر بهمثل رودخانه بودن رودخانه.  ؛گنجد و در حبس آن مقطع تاريخي نمي

توان برگ سال گذشته را براي سال  نمي .رود آيد و مي هر ساله مي كهاست  يدر برگ و بار شبخشي از تعين كه
 . حـال آنكـه  هـاي درخـت برويـد    بـر شـاخه   يو جديد  الزم است هر سال برگ و بار تازه . اصالًآينده حفظ كرد

و اصـالً بـه اعتبـارِ     شـود  اي بر آن افـزوده مـي   ي و شاخها تنه و ريشة درخت است كه هر ساله اليه شبخش ديگر
  .ماند همين بخش درخت زنده و پاينده مي

اي، از جمله معمـاري و شهرسـازي، اگـر روي اول را برگزينـد حاصـلش تـاريخي        مطالعات تاريخي در هر رشته
 هرچنـد  خواهـد شـد.   پيش گيـرد البتـه چـراغ راه آينـده    دردوم را  جهتاگر  شود. مياست كه چراغ راه گذشته 

آن را ارزيابي كنيم كه چـراغ راه   تاتاريخ تدوين شده داريم  يست. در كدام موضوعهاتر از اين مشكل ما پيچيده
 ،ايـم  ها واقف نشده آوري و مستندسازي اسناد تاريخي در عموم رشته هنوز به لزوم جمع ما گذشته است يا آينده.

ترسـيم كـه در آينـده تـاريخ هـر رشـته را بـا         مـي  بسـا  چهريخي هستيم. اندركار محو اسناد و شواهد تا هنوز دست
بـراي روسـفيد مانـدن تـرجيح     آبروتـرين باشـيم پـس     در آن ميان بـي استشهاد به اسنادي كه باقي مانده بنويسند و 

  ! كنيم از ميان بردن اسناد كمكي به ما بكند دهيم و آرزو مي مي
آيـا تـاريخ سياسـي تـدوين     امـا  تدوين تاريخ سياسي ايران بوده اسـت.  نويسان ما معطوف به  بيشترين تالش تاريخ

تـاريخ  چـه رسـد بـه     ؟باشـد  ،ايشـان همـة  حتـي  نـه  اهـل نظـر،   از گروهي مورد وفاق  كه در اختيار داريم اي هشد
عمومـاً در   و تجارت كهموضوعات ديگر از علم و هنر، فلسفه و حكمت، تا پزشكي، كشاورزي، صنعت، معدن، 

تقاضاي دانستن تاريخ خـود  مشكل ما اين است كه  ها متوقف مانده است. المعارف هها و داير انشنامهحرف الف د
اي به مثابة چراغ راه حال و آينـده و نـه چـراغ راه گذشـته      را نداريم. در حالي كه نيازمند تاريخ خود در هر رشته
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آشـكار و   آنرزمين و فرهنگمان را در پرتو اگر به چنين تاريخي دسترسي پيدا كنيم، از زمين تا آسمان س هستيم.
تـرين مقيـاس تـا     گوشـة ايـن سـرزمين از كوچـك     كند كه گوشه معلوم ميآن تاريخ . خواهيم يافتقابل شناخت 

را هويدا  وحدت فرهنگي جامعة ايراني توأم باالعاده رنگارنگ  تنوع فرهنگي فوق. است »اكج«ترين مقياس  كالن
اگر به چنين تاريخي در موضـوع   ست.ا »كي«هاي مختلف  جامعة ايراني در مقياس د كهكن سازد و آشكار مي مي

گوشـة   هـاي پايـدار گوشـه    معماري و شهرسازي و تجربة زيست در اين سرزمين دست يابيم، در حقيقت به اندازه
ه علـم و  تـوانيم بـاز هـم بـا توسـل بـ       مـي » مهندسي ايرانـي «آن وقوف خواهيم يافت و به دنبال هزاران سال تجربة 

تـا هـزاران    چغازنبيـل از زمان احداث » مهندسي ايراني«در سرزمينمان بزنيم. » مهندسي«تكنولوژي زمان دست به 
  شود، چراكه الزمان است.  دچار تغيير نمي چندانسال آينده 

از آن جهـت كـه غـرب     .مشكل ديگري كه گريبان جامعة مهندسي ما را گرفته نسـبتي اسـت كـه بـا غـرب دارد     
پرچمداران تجدد عموماً مبـتال بـه شـيدايي در برابـر غـرب هسـتند و        جديد است. تكنولوژيساالر علم و  نكاروا
ن همـي  بـر  فصل مشـترك هـر دو تحقيرشـدگي در برابـر غـرب اسـت. بنـا        گرايان عرفي متنفر، ولي تابع آن. سنت

و  ،مندي است انع سعادتنكبت و م متروك واي  ورطه  براي متجددينآنچه ريشه در گذشته دارد تحقيرشدگي 
حـال   دارند. را اي بعيد آن در آينده احياياز دوراني سپري شده كه آرزوي  نوستالژيكگرايان شاهد  براي سنت

 شود، ميجديد تماس برقرار  تكنولوژيمهندسي غرب است كه با علم و  تآنكه چون همواره از طريق محصوال
رفتاري خالق در مواجهه با علم از مهندسي ما  ،ز جهان  ندارندرو تكنولوژيدريافت مولدي از علم و همچنين و 
اقدام بـه  ديگر  يوابط سرزمينضها، استانداردهاي و  نامه زند. در بهترين حالت با رعايت آيين سر نمي تكنولوژيو 

كننـده   همه از سازنده تا مصـرف  كه سازي موجود مثل محصوالت كارخانجات اتومبيل كنيم؛ محصول سازي مي
و  بـوده پژوي ساخت فرانسـه برخـوردار    نسبت بهتري  از كيفيت نازل تاًپژو ايراني است طبيعاين ول دارند چون قب

از  اي مضـحكه  شـيوه اين  ا. بكنيم دهد مشاهده نمي هيچ ايراني كه پژوي ساخت فرانسه را به توليد داخلي ترجيح
  دارد.يي نآبروهيچ سازيم كه  ميبردر ذهنيت جامعه » مهندسي ايراني«

بـراي سـرزميني    ،پژوي ساخت فرانسـه  اثبات آنكهبسيار سخت و غيرقابل قبول است  ناشايستيدر چنين وضعيت 
پـژوي ايرانـي را از آن جهـت كـه      مـا  .اسـت قـواره   مثل ايران، داراي مهندسي ناكارآمـد و غيرانـدازه و طبعـاً بـي    

وابط، حال آنكه ض دانيم. برابر نمي ، با پژوي فرانسهكند ها، ضوابط و استانداردهاي فرانسه را رعايت نمي نامه آيين
معلـوم   اي گوناگون طبيعـي، فرهنگـي فرانسـه   متغيرهة اندازها و استانداردهاي پژوي فرانسه بنا به بررسي  نامه آيين
تـا محصـولي انـدازه     گرفتـه اسـت  قـرار   فرانسهدر اختيار جامعة مهندسي  ،ها اي از دستورالعمل و در منظومه شده،
هـاي جديـد ايـن منظومـه      افزاينـد و بـا ارايـة ويـرايش     گيـري مـي   هـر روز بـر دقـت ايـن انـدازه      خته شود. آنانسا

 ؟هاي ايران دارد هاي فرانسه چه ربطي به اندازه اندازهاما  .كنند تقويت ميرا » مهندسي فرانسوي« يها دستورالعمل
تـرين   ، از جهت اختالف ارتفاع گودترين و مرتفـع كيلومتر در هر جاي ايران برگزينيم 150اي به شعاع  دايرهاگر 
ط اتـرين نقـ   . اخـتالف حـرارت سـردترين تـا گـرم     نخواهيم يافـت فرانسه  هيچ تناظري با سرزمينط راه در آن انق
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و  ،اخـتالف رطوبـت   ،سـال يـك  تـرين روز   موجود در اين دايره در يك روز يك سال، سردترين شـب تـا گـرم   
كـه رعايـت دقيـق و كامـل      شـباهتي نـدارد  فرانسـه   در كـلِ خـاك   هـا  ين انـدازه با همـ مقايسه  در متغيرهاي ديگر
  باشد.سازي ايران  هاي فرانسه مقصد عالي مهندسي اتومبيل هاي مربوط به اندازه دستورالعمل

كنيم، بـاز هـم    هاي موعود مهندسي خود را رعايت مي هاي سرزمين از اين رو است كه حتي زماني كه همة اندازه
همـين   ونيا گشاد است يا تنـگ. در اندازه و قامت سرزمين و مردممان نيست. مثل همان لباس كه به محصوالت 
. تـا پـيش   شويم به نسخة درماني متوسل ميو  ،شود ابداع مي» سازي فرهنگ«كه اصطالحاتي مثل  هاست سياهچاله

قـواره دارد، لباسـي    زون و بـي كرديم كه چون قامتي نامو از ابداع اين اصطالح همواره جامعة خود را سرزنش مي
، اين اصـطالح  نيافتادش مؤثر و كارگر نبه قامتش اندازه نيست. وقتي اين سرز شده  دوخته كس ديگري كه براي

  در جامعة خود ديديم.» آميز مداخله«مهندسي  مجاز بهو خود را  ،را ابداع كرديم
قوارگي و كيفيت نـازل محصـول مـا در     ديم، بييعني چه؟ يعني اينكه باالخره ما زماني متوجه ش» سازي فرهنگ«

از  يـا از مهندس و تكنسـين تـا كـارگر،     يتجربگي و رفتار ناشيانة سلسله مراتب مهندس اي، فقط نتيجة بي هر رشته
مدار تا طرفداران جريانات سياسي، از مـديريت ارشـد    پزشك متخصص و پرستار تا كارگر بيمارستان، از سياست

كـه   ،هاي ديگر كشـورها  بالنعل اندازه النعل حتي زماني كه اين سلسله مراتب مهندسي طابق .تا كارمند ساده نيست
آن وقت بـود كـه بـه نظـر      آيد؛ بدست نميكنند باز هم نتيجة مطلوب  مهندسي ماست، رعايت مي اءمرجع و ملج

  كنند. رسيد اشكال از اين سرزمين و مردمي است كه در آن زندگي مي
كـه   يمثـل خيـاط   كه جهاني و تثبيت شده هسـتند؛  نرمال وجود دارد هاي هانداز اي از همجموعاز نظر مهندسي ما، 

بخاطر مشتريانش را  هموارهو  ،دوزد اندازه آن ميبه را  شلباسهميشه و  ،شناسد مي پسنديدهرا به  قامتيك تنها 
طبيعـي   ـ  هـاي گونـاگون فرهنگـي   مواجهة مهندسـي مـا بـا متغير   بنابراين  .كند بودن شماتت ميقواره بداندازه و نا

 رفتـه رفتـه  بنـابراين   سـروكار دارنـد،   مايـة زحمـت  و ناهنجـار   چنان اسـت كـه گـويي بـا موضـوعات      سرزمينمان
عرصـة   هاي پيشينِ تمامِ گرفتاريبه  نيز» سازي فرهنگ«از قضا  .طرح شده است مثابه يك چاره به» سازي فرهنگ«

سرزمين ايران و جامعة ايراني اندازة محصـول مهندسـي    داد تا د ترتيبيباييعني اينكه ؛ ه استافزوده شدمهندسي 
و  دهـد  ميمثل خياط كه به همراه لباس تنگ يا گشادش دستور رژيم الغري يا چاقي را تحويل مشتري  ؛ما بشود

  .داردشنوي  از وي توقع حرف
اي كـه او   انـدازه  ؛بايد اندازه شـوند  ،كنند از نظر مهندسي ما همه چيز، از سرزمين تا مردمي كه در آن زندگي مي

در اين كارزار به مهندسي مـا   است كهنفت  ةبادآورد مجدداً اين ثروت. اي واحد در حقيقت اندازهو شناسد،  مي
  بزند.دست  رسد، كه بنظرش ثواب مي به هر اقدامي تادهد  امكان مي

همـه ايـن    گويي .گرفتين ايران صورت در بستر طبيعي سرزم سازي اندازه يكدست و يك مداخالت براين اولي
تـا هرجـا او اراده كـرد، هـر خطـي       باشـد  كيلـومتر مربـع   000/648/1كاغذ سپيدي به مساحت  مانندسرزمين بايد 

از سـر راه   اسـت كـه بايـد    دراندازد. در مسير طرح او كوه مزاحمـي  داند صالح ميبكشد و هر طرحي  خواهد مي



 12

اگر كوهي بر سر راه او سرسختي نشان دهد و  شود مياوقاتش تلخ  ؛شودپر  نيزشود و هر درة بي موردي برداشته 
. امتيـاز  نداشته باشـد لزومي او را مجبور كند آن را دور بزند، و در آرزوي زماني است كه اعتنا به مقتضيات كوه 

اعتنـايي   ا در بي، خود ر»نفت«با توسل به زور بازوي  ،مهندسي امروز ماچيست؟ جز اينكه  چالوس ـ  اتوبان تهران
شـمال  و  ،خان كريمخيابان كه از بلوار كشاورز و  ،تهران دشت آن همه تپه ماهوريا  كند؟ قادر تصور ميبه البرز، 

كبـر  ت ؟، چه سرنوشتي پيدا كردسال پيش 40در مقايسة هاي البرز گسترده شده بود  پارس تا دامنه نارمك و تهران
كنـار زد. در مواجهـه بـا چنـين     توان بـه راحتـي آن را    داند كه مي اكي ميمهندسي ما كوه و تپه را تل خحاكم بر 

آن  تخليـة كـاميون بـراي    ـو چند روز   ،بولدوزر براي بر چيدن آن ـ  كند، چند روز سرعت محاسبه مي هب اي مسئله
كانـال   ؛دارد ندكيتفاوت ا بتني . براي او مسيل و رودخانه با كانالرساند ميانجام به آن را  راحتي بهو  ،الزم دارد

رام نشـده ولـي همچـون شـيري      ،تواند آزاري برسـاند  نمي كهاي مطيع و تحت فرمان است  بتني مسيل يا رودخانه
نبـود چـه   اگر صـاف و مسـطح    .حتي شهر ؛هر چيزي ساخت توان ميدر هر زمين صافي نظر او به است در قفس. 

ت داشـه همگـي بـر ايـن سـيره     شـهرهاي جديـد    .افتـد  كار بـه تعويـق مـي   تيغ لودرها و بولدوزرها كمي با ، باك
  رفتاري جز اين با سرزمين ايران داشته است؟ نام ببريد كه اقدام عمراني دهند، و اصالً يك مي

است. اين واژه به تنهايي همة مختصات مهندسي ما را همچون  شده ترين واژة عرصة مهندسي رايج» مداخله«واژة 
؛ اسـت » غلـط «از نظر مهندسي ما، سرزمين ايـران  غيره. مهابا و زد: كبر، زور، اقدام بيسا قد، نمايان مي اي تمام آينه

ميان رفت و آمد  و هم درياي مازندران به داخل فالت ايران است زا باران مزاحم عبور ابرهايهم  رشته كوه البرز
اگر  هستند كهوند ضايعات خلقت خدا برايش كند. كوير مركزي و كوير لوت را پر زحمت مي شمال و جنوبش

 ارتفاعات زاگرس اينوقتي . شد ساخته ميدريايي در مركز ايران  بياندازداش آب  استخر خانه مانندشد آن را  مي
در  نرسـانيم كـه  آب بـه يـزد   كشـي   با لوله چرا و حاشية غربي كوير خشك است استداررا آب شيرين  حجم از

هـا در   شمرد. بـراي مشـاهدة ايـن نمونـه    برتوان  اين دست مي هزاران نمونه ازشويم؟ آنجا مشغول پرورش مرغابي 
اي كه با بستر طبيعي سرزمين ايران سرو كار دارد شاهد چنـين رفتـاري    در هر عرصه ؛ريممشكل ندااي  هيچ زمينه

  و معدن.  از كشاورزي و صنعت تا توسعة شهر و راه :بوده و هستيم خوداز جانب منظومة مهندسي 
در شـده اسـت.   مهندسـي مـا   كامي  زور و اخم بستر طبيعي سرزمين مانع شيرينها همواره  ن تالشبا وجود تمامِ اي

زمـين،   هـاي  ، رانـش هـا  ، زلزلـه هـا  ، خشكسـالي هـا  سـيل  شـاهد بسـياري  تا امروز به دست داده است، او ترازي كه 
تنهـا بخشـي از   ه ايـم كـ   بـوده  هـزار روسـتاي كشـور    135از  نيمـي و خالي از سكنه شدن بيش از  ،گسترش كوير

چنـد  تنهـا  در عرصة معماري تصـور كنيـد   براي مثال  بستر طبيعي سرزمين ايران به مهندسي جاري است. واكنشِ
توان زنـدگي   در چند بناي موجود مي آنگاه حذف شود كشور مالياز چرخة  نفتي پول ناشي از درآمدهايروز  

  ؟امان بوددر از سرما و يا از گرما امادرس خواند يا  كار كرد،و 
؛ همـة منظومـة   تـرين ميـزان رسـيد، رنـگ از روي همـه پريـد       وقتي در نيمة دوم دهة هفتاد، قيمت نفـت بـه پـايين   

در همـة كسـاني كـه    كار داشتند، سروكنند  همة آنها كه با اين سرزمين و مردمي كه در آن زندگي مي ،مهندسي
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طراحـي و اجـرا در مقـام     و ريـزي  برنامـه  و اريگـذ  همة آنها كه در مراتب سياستو  ،دست داشتند» مداخله«آن 
كه  نشدههمه فراموش كرده بودند كه پنجاه سال  .اندر كار بودند كارشناس و مجري دست و كارگزار و كارفرما

جامعـة   پـيش از آن  هـا  هـا و هـزاره   ، و قرنكند ايفا ميچنين نقشي در حيات جامعة ايراني » ثروت بادآوردة نفت«
ثـروت  «ايـن   رتصور ادامة حيات بدون اتكا بـ حتي . خوب زيسته است زمين غني و خطرناكين سرهمايراني در 
  3غير ممكن بود.» بادآورده
هـاي   در مختصـات و ويژگـي  » مداخلـه «از زماني رايج شد كه منظومة مهندسي، متوجه » سازي فرهنگ«اصطالح 
ترة سـرزمين، تـا مختصـات قـومي و     اش در گسـ  . از آرايش جمعيتي و نـوع پراكنـدگي  جامعة ايراني شدفرهنگي 

منظومـة مهندسـي    طبع و رفتار خانواده و افراد ايـن جامعـه.   وهاي مختلف ايران،  فرهنگي جوامع مستقر در بخش
بـا آمـوزش و    ات، وتبليغكند و آن را با انواع تمهيدات و » مداخله«سازي در جامعة ايراني  خواست با فرهنگ مي

تـاريخي   عة ايرانـيِ برخـوردار از فرهنـگ و   دي كه در نظر داشت قواره كند. جامتربيت، به اندازة مطلوب و واح
  انگيز همان ترازي را پيش روي منظومة مهندسي گذاشت كه طبيعت ايران. تودرتو و تنوعي شگفت

مهندسي ايران، شايد معماران بيش و پيش از ديگران بـه مصـاديق و تجربيـات گذشـتگان      يها در ميان همة رشته
ايـن توجـه   بينـيم. امـا    مي اخيرهاي  دههاز تمام  تر و مهربان تر را متوجه آنان حتي ، و امروزهاند ورزيدهجه خود تو

گـاه بـه افـرادي     اگراز خالف آمد عادت است . گيرد منظورم است را دربرميبحث مهندسي به تعبيري كه كمتر 
همـت و ثبـات قـدم و مقاومـت ايـن گـروه        نظر من در اثـر خوريم. به  همچون مرحوم پيرنيا و مرحوم حامي برمي
 سـخن گفـت.  » مهندسي ايراني«توان مهندسي جديد را به نقد كشيد و از  كوچك از مهندسان است كه امروز مي

برساختة متجددين. اين گروه  گرايانِ و نه سنت عمل كردندان نه شبيه مهندسي رايج شنكتة جالب اين است كه اي
پيشـخوان مهندسـي كشـور را در اختيـار     نيـز  هيچگـاه   وليكار بودند  به مشغول تخلوعموماً دور از هياهو و در 

  نداشتند.
مراتـب   معطوف بـه اين توجه و مهرباني را  ـ  و البته بيشتر در عرصة معماري ـ  شهرسازان و جامعة معمارانمعموالً 

 شـود  دريافت مـي اين مرتبه فارغ از اينكه آنچه از معماري گذشته در  اند. كردهآسماني و هنري معماري معطوف 
هـا   بحث مهندسي به مفهوم رعايت اندازه دخلي به بايد پذيرفت كه سطحي است يا عميقو ، صحيح است يا غلط

 بـه معمـاري گذشـته    هايي از توليدات معماري معاصر كه منعكس كننـدة توجـه   نمونهن روست كه هميندارد. از 
بندي نـدارم، ولـي    د. كاري به صحيح و غلط بودن اين طبقههند قرار ميعمومًا ذيل بحث پست مدرنيسم  را است
معمـوالً  معمـاري دارنـد و   در توجه به مرتبـة هنـر   اصطالحاً پست مدرن تنها كه معماران  دانم ميهد اين اش آن را

  .، ندارندكه موضوع مهندسي است ،مرتبة ساختمانعنايتي به 

                                                 
مـا آن را  سـت كـه   رواز آن » ثروت بـادآوردة نفـت  «عبارت ولي اصرارم بر به كار بردن  استموهبتي الهي  ينفتدرآمد كه  بايد گفتبراي رفع سوء تفاهم  3

 تيغ به دست زنگي مست. مانند و تاسوبال گردن پس كنيم،  به مثابة ثروت بادآورده مصرف ميپنداريم بلكه  چون سرمايه نمي
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مثل سواد خواندن و نوشتن، كه  ؛شود اهميت شمرده مي ياي است كه معموالً ب موضوع بحث من متوجه آن مرتبه
د. در عرصة مهندسـي  رو امري پيش پا افتاده به شمار ميپردازيم، برايمان  وقتي به سنجش عيار شعر و شاعران مي
در حوزة معماري و شهرسـازي بـا شـاعراني مـواجهيم كـه      دليل همين  به .جديد اين مرتبه مغفول واقع شده است

شاعري بـدون نداشـتنِ سـواد خوانـدن و نوشـتن      دانند.  خود را مستغني از آن مي ن و نوشتن ندارند وسواد خواند
بـم در هـر يـك از شـهرهاي مـا وقـوع يابـد، شـاهد همـان           1382 اي همچـون زلزلـة   اگر زلزلهمانند اين است كه 

فـرو   باعـث  1383سـال   بـه ت در شـهر رشـ  يا برف سنگيني كه  .اتفاق افتاد جديد اي خواهيم بود كه در بمِ فاجعه
 در پايان امسـال اگر اما  ها دوباره برپا شد سقف همة آنهرچند . ن سقف بيست و هفت هزار واحد خانه شدريخت

عمـر سـاختمان در    اينكـه  يعنـي  هزار سقف فرو نخواهد ريخت. بيست و هفتبرف ببارد، كمتر از همان باز مثل 
در  سـازي  ميليون متـر مربـع سـاختمان    100به اينكه هر سال نزديك به است، و با توجه  رفته سال 25كشور ما زير 

ميليـون متـر مربـع از ثـروت      100 هزينة سـاخت  هر سال برابر از چند سال ديگر ، در حقيقتشود انجام ميكشور 
گيـر همـه شـده اسـت و در      شود. يعني اينكه شهوت تخريب و نوسازي دامن ساختماني مي نخالةملي ما تبديل به 

حاصل آنكه با اين وضـعيت نيـازي بـه     .شود مي شناخته» كلنگي«سال  15ي عرف هر ساختمان با عمر بيش از تلق
همه يكبار مصرف هستند  .سازيم كه بشود تعمير كرد ها را طوري نمي بينيم. اصالً ساختمان تعمير و نگهداري نمي

كنـيم و در   در رشـت آجـر قـم مصـرف مـي     يعنـي اينكـه    شود. عبرت ديگران مي كند و هر كه اقدام به تعمير مي
بـازي،   ايـم از مهندسـي، زمـين    يعني اركستري تشكيل داده سازيم. كيفيت مي يعني گران و بي كرمان سفال رشت.

همه سازشان  غيره. اعتنايي به نابودي ثروت ملي، مداخله و تجاوز به عنف طبيعت و و بندازي، ناپايداري، بي بساز
آينـد هـر يـك تقصـير را بـه گـردن        ها از صداي نابهنجارش به فرياد مـي  مان گوشهر ز است. با هم كوك شده

اش را در  و همـة منـابع زيسـتي    ايـم  دسـت انداختـه  اندازيم. يعني به جان و مال و طبيعت جامعة ايراني  ديگري مي
من مطمئنـي  مـأ  هاست و ها و هزاره كه حاصل مهندسي قرن، را همة سپرهاي حفاظتي .ايم معرض تهديد قرار داده

را در برابـر   مـان ايـم و امنيـت و ثروت   كرده است، از برابر همة تهديدات طبيعي موجود و جاري برداشته فراهم مي
  ايم. پناه رها كرده ترين اين تهديدات، بي كوچك

كنـيم انگشـت اشـارة     رديم. فكـر مـي  گ رسيم، دنبال مقصر مي اما مقصر كيست؟ معموالً وقتي به اينجاي بحث مي
يـابيم، معمـوالً    بحثي، طبعاً بايد متوجه كسي يا كساني بشود. و اگر خود را شبيه و از جملة ايـن كسـان مـي    چنين

دهـيم،   گرديم، يا گوينده را با بيان ادله و براهيني، شريك جرم قرار مي شويم، به دنبال راه گريزي مي عصباني مي
كنيم، يا وقتي همه  منفعل نسبت به فعل آنان معرفي ميكشيم و خود را  يا پاي اعضاي ديگر اركستر را به ميان مي

انـدازيم، و همـة آنچـه رخ داده     يكم مـي  و شود تقصير را به گردن قرن بيستم و بيست اين تمهيدات مؤثر واقع نمي
 آور سرسـام  افزايش جمعيت، سرعت نقـل و انتقـال، رشـد    ؛شماريم است را اثرات طبيعي ورود به عصر جديد مي

  غيره.يچيده شدن مناسبات اقتصادي، تغييرات گسترده و عميق شكل زندگي، جهاني شدن و، پتكنولوژي
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مهندسي رايج همه كمـابيش بـه   در اي است كه  مقصودم اشاره به بيمارياما را قبول ندارم  ها اين استدالل هرچند
صـحيح باشـد    استداللاگر اين  ، ما تافتة جدا بافته نيستيم، ودر مواجهه با اقتضائات عصر جديدايم.  آن مبتال شده

و در همة كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، شرايطي شـبيه   شاهد بودجهان  آن را بصورت فراگير در تمام بايد
كـس او را   شـود، هـيچ   وقتـي كسـي بيمـار مـي     .استبحث من مربوط به بيماري و سالمت . يافت مانكشور خود

اقـدام بـه    بجاي توجه باشد و بيبه بيماريش نسبت اگر  بلكهكند  ميسرزنش ن داند و بيمار شدن مقصر نمي خاطرب
  مقصر است و شايستة سرزنش. دست به كارهاي خطير بزندمداوا 

تـرين روسـتاها تـا     از كوچـك  ـ  ، هـر زيسـتگاهي   دقيـق بصـورت  و  ،هر قلمرو و فرهنگـي طبيعـي  اين سرزمين در 
معمـاري و شهرسـازي   وضـعيت فعلـي   وقتـي بـه    اكنـون  .هستندهاي اختصاصي  اندازه داراي ـ  ترين شهرها بزرگ

 واحـد  همـه بـه يـك بيمـاري     كه بينيم، جز اين بايد نتيجه بگيريم مي حالبه يك ، و همة را اندازيم ميكشور نظر 
همـه  اسـت؛   مشـابه  انـد  شدهافراد وقتي همه به بيماري آنفوالنزا مبتال  ؟ چه تفاوت كالبد و شخصيتاند دچار شده
هـاي   عاليم بيماري آنفوالنزا است و نه اندازه شود. اينها جاري مي شانشوند، آب از بيني اشتها مي بي كنند، تب مي

  4آن افراد و آن جامعه.

پندارد  مى تكنولوژياشراف به علم و  عدممهندسى را  مسئلةدر برابر اين تصور كه  توضيح دهم كهكنم  سعى مى
جامعـه مهندسـى   بايد گفت كـه ايـن خـود    ، داند مي ريزى هدفمند امهيا جامعه را محروم از مديريت منسجم و برن

نيـز  گيـاه   آنپـرورش   بـراي خاك  استعدادي اين . در بيبيمار است. البته منشأ آن كاهلى و تنبلى نيستاست كه 
 تـر از آنفـوالنزا   هـايى كـه متأسـفانه پيچيـده     است؛ بيمارى  . مشكل اين است كه مهندسى ما مبتال به بيمارىنيست
 .ختجست و شنا جايي ديگربايست ريشه آن را در  مىو  يت داردعموماى كه  . بيمارىهستند

در  ؛يابـد  ظهـور مـى   متفـاوت هـاى   هاى گوناگون بـه صـورت   در حقيقت ما با يك بيمارى مواجهيم كه در عرصه
درونـى و عوامـل   اسـتعدادهاى   وجـه دو  ازتر. شايد بهتر باشـد ايـن بيمـارى را     آشكارتر و در بعضى پنهان بعضى

. مقصودم از عوامل خارجى آن چيزهايى است كه به اقتضاى عصر جديد بر جامعه و كنيمشناسى  خارجى آسيب
دليل  همينبه  شده است،بسيار بحث مورد  در اين .تفكر جديد غرب و مدرنيزم ؛ يعنيفرهنگ ما وارد شده است

داشت در مواجهه با اين موضوع واكنشى  د بيمارى نمىه اگر جامعه و فرهنگ، استعداچ .پرهيزم ن مىدااز ورود ب
شـد. بـه عبـارت     بيمارى كه باعث نشاط و بالندگى او نيز مـى  سببتنها  عوامل نه آنو ورود  داد نشان ميمتفاوت 

دانم كه اگـر حالمـان خـوش بـود، همچـون       را همچون بادى مى ،مدرنيزم ،ديگر ورود فكر جديد و محصول آن
اگـر حالمـان   است. حتـى   سوز زمستانيشديم و حاال كه ناخوشيم برايمان همچون  مند مى بهرهبهارى از آن  نسيم

هاضـمه فرهنگـى    بـه ، آن را مـان از سر گذرانده، همچون دفعات پـيش در تاريخ  نيز ى مسموم راهابادخوب بود 
 .دهيم و توليدى تازه ارائه كنيممال خود  تا سپارديم ميخويش 

                                                 
بهبـودى  به و مصرف داروهاى مسكن اميد  ،شد با كمى استراحت، كمى پرهيز كاش بيمارى جامعه مهندسى ما چيزى شبيه آنفوالنزا بود. در اين صورت مى 4

 ا شبيه آنفوالنزا است.داشت. من از آن جهت اشاره به آنفوالنزا كردم كه يك بيمارى است نه از آن جهت كه بيمارى مهندسى م
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 ث الزم است به چند نكته اشاره نمايم:بحاين مپيش از ورود به  

  رويم كه آثار ارزشمند استاد آويخته بر در و ديوار چشـم مـا    به خانه استادى خوشنويس مىفرض كنيد
   خواهيم برايمان قلمي بزنـد،  مياز استاد  وقتي. افتاده است استاد در بستر بيمارىخود نوازد ليكن  را مى

متوجـه  يـا  استادى او ترديد خواهيم كرد  در ز ناخوشى خط استادا گيريم. آيا ميخطى ناخوش تحويل 
 ؟شويم حال ناخوش او مى

. متأسـفانه در دوران  شويمقايل  تفاوتهاى فرهنگى و هويت فرهنگى  بايست ميان بيمارى مى منظور اين است كه
مختصـات هويـت   ن همـا هاى فرهنگـى را   در بسيارى مواقع مختصات بيمارى .اند معاصر اين دو در هم خلط شده

ايـن سـؤال   بـه  كه فردوسى مبتال به حصبه شده باشد و در پاسخ  اند. مثل اين فرهنگى جامعه ايرانى به شمار آورده
اين فعـل مضـحك را در   اكثر نخبگان ما  رسد اما مضحك به نظر مى است. هرچندحصبه  بگوييمكه او كيست؟ 

هاى قلبـى   ما. بيمارى بودن» كي«هويت فرهنگى ما يعنى  د.فشر اند و بر آن پاى  يك قرن و نيم اخير مرتكب شده
  .آفت گندم چيزى است و گندم چيز ديگر .ديگر ىچيز است و قلب چيزيك 

 اى بـا هـر هويـت     هاى فرهنگى و هويت فرهنگى نسبتى است و هر جامعـه  كه ميان بيمارى نكته ديگر اين
چـون   ؛مصـونيت دارد  ديگر هاي نسبت به بيمارىرا دارد و  خاصي هاي فرهنگى استعداد ابتال به بيمارى

 كند. هاى چشم ما را تهديد مى قلب داريم بيمارى قلبى در كمين ماست، چون چشم داريم بيمارى

هـا و   هر هويـت فرهنگـى داراى ويژگـى    هايش مستعد نوعِ خاصي از بيماري است. پس هر فرهنگي بنا بر ظرفيت
بـاك اگـر حـالش خـوب      بـى ؛ همچنانكه گيرند رض بيمارى قرار مىها در مع صفات بارزى است و همان ويژگى

سرد و گرم چشيده اگر حالش خوب باشد آمادگى  ، ياشود و اگر حالش بد شود متهور و گستاخ باشد شجاع مى
يابـد و   الوقوع را دارد و با طمأنينه و خردمندانه به قول حافظ وقـت را در مـى   هاى متنوع ممكن مواجهه با موقعيت

گيـر   هـاى متنـوع ممكـن و نـاممكن الوقـوع زمـين       بينـى موقعيـت   اگر حالش بد باشد به دليـل پـيش   امايابد  مىدر 
 دهد. شود؛ يا شتابزده بدترين واكنش را نشان مى مى

 كيفيت از آن مواجهيم.يك كه هويت فرهنگى ذومراتب است و در هر مرتبه با  نكته ديگر اين 

هـر گـروه    »اراده«و  »آگـاهى « ش بنـا بـر  كيفيتشمرد كه برتوان  مىهنگى به صورت كلى سه مرتبه براى هويت فر
 .شود ميهويتى و اعضاى آن متمايز 

ــه اولِ  ــت فرهنگــى  مرتب ــاههوي ــت فرهنگــى، ملمــوس   ارادىو  خودآگ ــه از هوي ــن مرتب ــرين و  اســت. اي ت
كنـد.   را بيـان مـى   ايـن مرتبـه از هويـت    بدواًمراتب هويت فرهنگى است. هركسى در معرفى خود  ترينِ محسوس

اجتماعى، سياسى، فرهنگى، هنرى و... هويت مرتبه  ،هاى فكرى، صنفى، اقتصادى عضويت و تعلق به انواع گروه
دهد. اين تعلق و عضويت همواره به صورت آشكار و پنهان، ارادى اسـت و عمومـاً شـخص     اول او را تشكيل مى

شـود. ازجملـه    بارهـا منبسـط و منقـبض مـى     طـول عمـر   ايـن مرتبـه معمـوالً در   نسبت به آن آگاه و مطلـع اسـت.   
توانـد خودخواسـته بـه     هاى اين مرتبه از هويت فرهنگى اعتبارى و قراردادى بودن آن است. شـخص مـى   ويژگى
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تواننـد او را بـه    آن گـروه هـويتى نيـز مـى    .گروه هويتى درآيد و يا از عضويت در آن خـارج شـود  يك عضويت 
و را خلع نمايند. موضوع آمـوزش و تربيـت در ايـن مرتبـه اهميـت بسـيار دارد و       عضويت بپذيرند يا از عضويت ا

 مؤدب شدن به آداب هر گروه هويتى در اين مرتبه الزمه آن است.

. ايـن مرتبـه بنـا بـه     تحت اراده ما نيسـت است اما  خودآگاه ،همچون مرتبه اول ،مرتبه دوم هويت فرهنگى 
چون تحت اراده ما نيسـت، هـر جـا بـا مرتبـه اول در تعـارض قـرار        خودآگاه بودن ملموس و محسوس است. اما 

آن را  باشـد  هر جا مؤيـد و مقـوم مرتبـه اول   . كنيم و آن را پنهان مى ،كند آيند جلوه مى گيرد، برايمان ناخوش مى
تـابيم و بـر    يابيم و آن را بر نمى تر هستيم اين مرتبه را ناخوشايند مى سازيم. معموالً هرچه جوان برمال و آشكار مى

يابيم و سعى در احصـاى بيشـتر آن    شويم آن را گوهر ارزشمندترى مى تر مى تازيم. هرچه به پيرى نزديك آن مى
شماريم. اين مرتبه از هويت فرهنگـى معمـوالً در    هاى اين مرتبه را بيشتر بر مى نماييم و در معرفى خود ويژگى مى

شده است و هر تغيير و تحولى در آن نيز به چندين عمـر نيازمنـد   تر از چند نسل و چند عمر فراهم  عمرى طوالنى
 اى، اهل شهرى يا روستايى بودن و... مبين اين مرتبه است. هاى خويشاوندى و خاندانى، قبيله است. پيوستگى

نـه   .ى دارد و نه انتخـابى اليمرتبه دوم هويت فرهنگى از آنجا كه ارادى نيست طبعاً قراردادى نيست و كيفيتى ابت 
عـزل  آنها توان كسى را از عضويت در  هاى هويتى وجود دارد و نه مى حلقهچنين امكان عضويت ارادى كسى به 

هـاى   هـا و مختصـاتى برخـوردار اسـت كـه در بزنگـاه       هـاى هـويتى مرتبـه دوم از ويژگـى     كرد. هر حلقه از حلقـه 
هاى هـويتى مرتبـه اول    ر از ويژگىها به صورت محسوس ليكن بسيار مؤثرت ساز اين مختصات و ويژگى سرنوشت
وظيفـه   هميشـه بنـا بـه داليـل تـاريخى و فرهنگـى      كُرد بودن، خاطر ب ،كُردهاكند.  يابد و ايفاى نقش مى ظهور مى

ايـن ويژگـى تبـديل بـه ويژگـى       .اند حفاظت از سرزمين ايران را در برابر تهاجمات از جانب غرب به عهده داشته
ن ويژگـى در  ايـ  .ع از هر جا بهترين محافظ در شكل پدافندى قـوم كُـرد هسـتند   هويتى ايشان شده است و در دفا

شان سريان يافته است تـا جـايى كـه بسـيارى از گوهرهـاى فرهنـگ ايـران نـزد ايشـان          يهمه مراتب هويت فرهنگ
هـا و   نتوان يافت كه قـر  هاى ايشان مواردى را مى ها و سنت در زبان، موسيقى، آيين ؛بيشترين دوام را داشته است

 رشـد كـه   هـاى اخيـر   در دهـه  حتـي  ها در كيفيتى كمابيش نزديك به صورت اوليـه محفـوظ مانـده اسـت.     هزاره
ايجـاد   را هاى عمـودى، شـغل جديـدى تحـت عنـوان سـرايدارى       به شكل محله ،هاى مسكونى شهر تهران مجتمع
يـك سـرايدار خـوب در    هـاى الزم   چـرا كـه همـه ويژگـى     5اكثر سرايداران اهـل كردسـتان هسـتند.    ه استكرد

دارى، پـاك چشـمى، صـداقت     مختصات هويت فرهنگى ايشان جمع است. حوصله، شجاعت، پاكدامنى، امانـت 
در تهـران و بسـيارى   امروزه يا ويژگى قوم كُرد است.  ، و همچنينهاى يك محافظ خوب و... كه همه از ويژگى

عمدتاً توسط اهالى دريـان و شبسـتر    ماركت)سوپريا اصطالحاً  بقّالى(فروشى كاالهاى روزمره  نقاط كشور خرده
هـاى مسـكونى را در اختيـار بگيرنـد اقـدام ارادى و       كـه شـغل سـرايدارى مجتمـع     شود. كردها براى ايـن  اداره مى

هـا و   ريزى شده ارادى برپايى و اداره بقالى ها بنا به مديريت برنامه ها و شبسترى يا دريانى ،اند مديريت شده نكرده

                                                 
 هاى گذشته در منازل و باغات اعيان وجود داشت متفاوت است. اين سرايدار با آنچه در دهه 5
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فرصـت   چنـين  اند. شرايطى فراهم شده كه مختصات هويـت فرهنگـى ايشـان    ها را در اختيار نگرفته كتسوپر مار
 ظهور يافته است.

ايـن مرتبـه از هويـت فرهنگـى را گروهـى از      اسـت.   غيـرارادى و  ناخودآگـاه مرتبه سوم هويت فرهنگـى،   
مرتبـه سـوم هويـت فرهنگـى بـه       نـد. ا گـذارى كـرده   نام» روح ايرانى«فرهيختگان براى جامعه ايرانى تحت عنوان 

اى بنـا بـه تجربـه تـاريخى اسـتمرار حيـات در سـرزمين ايـن مرتبـه از هويـت            آيد و هر جامعه روزگاران پديد مى
تر باشد از اين جهـت فقيرتـر هسـتند و هرچـه عمـر       نمايد. هرچه عمر تاريخى جوامع كوتاه فرهنگى را حاصل مى

جوامع جوانى همچون نيوزلند، استراليا، كانـادا و   ؛ براي مثالر خواهند بودت غنىترى داشته باشند  تاريخى طوالنى
وزد چسـت   ميباد موافق در بادبان جوامع جوان  وقتيآمريكا عمالً فاقد اين  مرتبه از هويت فرهنگى هستند. البته 

كهنسال بنا به تجربيات جوامع  .رسند شوند و زودتر از ديگران به مقصد مى بر امواج سوار مىبهتر ترند و  و چابك
كارانـه حركـت    ى را دارنـد. طبعـاً بـراى حفـظ بقـا بـا تـأنى و محافظـه        بينى هر وضـعيت  ع تاريخى قدرت پيشمتنو
هايشـان بايـد سـنجيد.     از دست بدهند. جوامع را به دنبال شكست يي را از روي تعمدها و چه بسا فرصت ؛كنند مى

ولـى جوامـع    .شـوند  مضمحل مى كالً  گاه به دنبال شكستى تلختر تحمل شكست سخت را ندارند و  جوامع جوان
انـد. مرتبـه    اند و دوبـاره باليـده   اند و باز كمر راست كرده هاى فراوان را پشت سر گذاشته كهنسال معموالً شكست

ت. ابتاليى بلكـه ذاتـى اسـ   نه ، ر از آنت عميق اماسوم هويت فرهنگى به اعتبار غيرارادى بودن، همچون مرتبه دوم 
مختصـات    طبعاً اعضاى هر حلقه هويتى در اين مرتبه از ابتالى به مختصات هويتى اين مرتبه ناگزير و ناگريزنـد. 

حاصل شده در هويت فرهنگى مرتبه سوم به دنبال تجربه طوالنى تاريخى در جهت حفظ بقا حاصل شده و همـه  
كنـد و بـه    هاى ناگوار دستگيرى مى ه با موقعيتبه مثابه مزيت و ثروت آن جامعه، او را در مواجه آنهاى  ويژگى

هاى آينده  هاى پيشين به نسل ها با تحوالتى اندك از نسل ها و هزاره طى قرن ،DNA ماننددليل ناخودآگاه بودن، 
 كند. و تأمين سعادت او ايفا مى ،بيشترين نقش را در حفظ، بقاازس هاى سرنوشت يابد و در بزنگاه انتقال مى

قـرار   انديشـه شود و حتى نزد اهل نظـر كمتـر موضـوع     ه دليل ناخودآگاه بودن معموالً مغفول واقع مىاين مرتبه ب
اند. البته اكثر كسانى كه اين مرتبه را مورد انكار قرار  تا جايى كه بسيارى اساساً منكر وجود آن شده .گرفته است

اند و اصوالً هويت فرهنگى را امرى اعتبارى و  اند، كسانى هستند كه به مرتبه اول هويت فرهنگى اكتفا كرده داده
انـد و تلويحـاً يـا     هاى اين مرتبه را بـه همـه مراتـب هـويتى تعمـيم داده      طبعاً همه ويژگىاند.  ارادى به شمار آورده

اند و به ايـن ترتيـب هويـت فرهنگـى مـا را حـبس در روزمرگـى و         صريحاً منكر وجود مراتب ديگر هويتى شده
اند. از نظر ايشان هويت فرهنگى امرى متلون و در حال تحول است  از آنچه هست قلمداد كردهتر  موضوعى ساده

انگارند كه منفعـل نسـبت    اى مى زده كه امرى ارادى و خودآگاه است، آن را همچون كشتى توفان رغم اين و على
ديـك آن را احصـا كـرد    توان وضعيت گذشته نز به امواج بيرونى است و چون هر زمان در وضعيتى است تنها مى

بـه تعبيـر    پندارنـد.  دانند و راه آگاهى به حال و آينـده آن را مسـدود مـى    يعنى ناخواسته آن را امرى غيرارادى مى
ريـزان، و   گـذاران، برنامـه   كه تحت اراده طراحـان، سياسـت   استشكل  هويت فرهنگى همچون خميرى بىايشان 
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هـويتى  قالـبِ  هـر   دراى را با آموزش دقيق و تربيت صحيح  جامعه هر توان يم، و يابد مديران شكل دلخواه را مى
 .بوده است اين گروه تراويدة ذهنِ» سازى فرهنگ«اصطالح  ريخت، و احتماالً

مرتبه دوم  ،مرتبه اول همچون برگ و بار درخت است بگيريمدرخت در نظر يك اگر هويت فرهنگى را به مثابه 
و يكپارچگى هويـت   ،. بنا به پيوستگى مراتب مختلفايشه ريشه مانندسوم و مرتبه  ،هاى آن همچون تنه و شاخه

 .فرهنگى، الزم است توجه داشته باشيم كه اين تفكيك مراتب تنها در عالم نظر ممكن است و نه در عالم خـارج 
 به اين ترتيب هويت فرهنگى در عين ذومراتب بودن امرى است واحد.

نـادانى تنـه و    و سيل و خشكسالىِ ،كند فرهنگ را بيمار مى ل درختفصند چ برگ و بارِاگر آفات تهديدكننده  
هاسـت و تخريـب آن    هاى درخت فرهنگ مصون از اين بيمـارى  سوزاند اما ريشه شكند و مى شاخه درخت را مى
 است.در زماني بسيار دراز  ها مستلزم تداوم بيمارى

و شـناخت اعمـاق    سـوم  ان اين سرزمين غواصى در مرتبهترين بزرگ ايم كه حاصل عمر فرهيخته ها شاهد بوده قرن
را به ياد آورد. شاهنامه  يشهايى بوده است كه جامعه ايرانى چهره خود را ببيند و خويشتن خو آن و تدارك آينه

فردوسى، مثنوى موالنا، گلستان و بوستان سعدى و همه آثار شاخص در عرصـه معمـارى، شهرسـازى، موسـيقى،     
  رگرى از اين دست هستند.نگا و خوشنويسى،

تـرين داروى ايـن بيمـارى تـذكر و آگـاهى.       و مهـم  ،اين مرتبه از هويـت فرهنگـى نسـيان اسـت     آسيبترين  مهم
انـد بـه    امروزه آنچه را بزرگان جامعه ايرانى در طول تاريخ روى پيشخوان فرهنگى ايـن جامعـه گذاشـته   متاسفانه 

تـرين و پايـدارترين مرتبـه هويـت      توانيم از طريـق آنهـا عميـق    مى و ،مثابه يادگارهايى كه يادآور خويشتن ماست
كسى كه استراق سمع به و شبيه  ،دانيم خود را مخاطب اين آثار نمىما آوريم.  جا نمىبشناسيم، بفرهنگى خود را 

هـا   كنـيم در ايـن آينـه    احسـاس مـى   .شـنويم  ، دزدانـه مـى  دور يدر زمين و زمان ديگريرا به  يكيكند، سخن  مى
در شـتاب و تيـزىِ تيـرى كـه از چلـه كمـان        هرچند نسيان مـا اند.  كه هفتاد كفن پوساندهشوند  ديده ميردگانى م

پس از قـرآن و   ،ها كند. هنوز هم پرتيراژترين كتاب وارد نمىخللى فردوسى، موالنا، سعدى، حافظ و... رها شده 
هـا مـا را    مانده از گـذر قـرون و هـزاره    ارى باقىمفاتيح، ديوان حافظ و مثنوى موالناست. هنوز هم آثار فاخر معم

دهيم. هنوز هـم خـط خـوش ميرعمـاد، درويـش عبدالحميـد        و در برابر آنها، دامن از كف مى ،كند گير مى زمين
گويد. اگـر   و موسيقى مقامى و دستگاهى با جان ما سخن مى ،كند و ميرزا غالمرضا حال ما را خوش مى ،طالقانى
هـا مـا را    آينه مهم نيست زيرا انگاريم، و تصاوير منعكس در آنها را از آن خود نمى ،آوريم نمىها را بجا  اين آينه

خوانند. سنّت تفأل به ديوان حافظ شاهد ايـن مدعاسـت. هـر بـار كـه ديـوان شـريف او را         شناسند، و به نام مى مى
گويـد. مـا    غيار، با ما سـخن مـى  و به دور از ا ،گشاييم گويى حضرت حافظ در قاب پنجره غزلى ايستاده است مى

 دانيم. خود را مهمان سر سفره او مى بلكه خوانيم غزليات حافظ را از سر استراق سمع نمى
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. وجـود دارد  ايشو هزاران شـاهد بـر   ،مراتب هويت فرهنگى است ترينِ جان اين مرتبه از هويت فرهنگى، سخت 
بــه ســوم رو بــه وحــدت دارد. كثــرت مرتبــه اول هرچــه مرتبــه اول هويــت فرهنگــى متلــون و متكثّــر اســت، مرت 

 است. تر پايينبخش مراتب  كننده مرتبه سوم و وحدت مرتبه سوم هويت فرهنگى قوام تقويت

اى از بيـان مجمـل ايـن     ايم. ولى چـاره  هاى آن دور شده و بيمارى» مهندسى ايرانى«شايد به نظر آيد كه از بحث  
اين مقدمه، از سوء تعبير، خواننده را پرهيز دهم و امكان ورود به بحث را  مقدمات نبود. قصدم اين بود كه با بيان

در قـرن نـوزدهم هـر     دانـيم  مـي  چنانچـه  .خطا در كمـين نشسـته اسـت    تر فراهم سازم. در مسيرى هموار و شفاف
بـراى   ديپلمات انگليسى كه قرار بود مأمور خدمت در ايران شود، ناگزير بود گلستان سعدى را بخواند، چـرا كـه  

هايش مردم سرزمين محل مأموريت خود را بشناسند و گلسـتان سـعدى را    دولت انگليس اهميت داشت ديپلمات
كـرد. همـين    تـرين متنـى يافتـه بودنـد كـه مختصـات هـويتى ايرانيـان را معرفـى مـى           به عنوان موجزترين و فشرده

كردگـان و   دنـد و آن تعلـق خـاطر تحصـيل    شان شناسايى كرده بو ها در هندوستان مانعى را سر راه سيطره انگليس
فرهيختگان هندى به فرهنگ ايران و زبان فارسى بود. سابقه اين تعلق خاطر بسيار طوالنى و عميق بـود. در اوايـل   

نوشـته جيمـز موريـه، كـه ازجملـه      » سرگذشت حاجى باباى اصـفهانى «قرن نوزدهم كتابى نگارش يافت با عنوان 
بود. وقتى اين كتاب اواخـر قـرن نـوزدهم توسـط ميـرزا       شاه دورانِ فتحعلي ر ايرانهاى انگليسى مأمور د ديپلمات

 شد. زيراحبيب اصفهانى به بهترين وجه ترجمه شد كمكى شايان به رفع مشكل كمپانى هند شرقى در هندوستان 
اطر تضـعيف تعلـق خـ    بـه با برگزيدن آن به عنوان كتاب درسى در همه نهادهاى لشگرى و كشورى آن سـرزمين  

از سـوى   دسـت زدنـد،   آنكردگان هندى به فرهنگ ايرانى و حتى ايجاد زمينـه بـراى نفـرت از     تاريخى تحصيل
ترين حربه در  گرايى در ايران كه منجر به انقالب مشروطه شد به عنوان مهم ديگر در چالش تجددخواهى و سنت
 6گرايان به كار آمد. دست تجددخواهان و بر عليه سنت

                                                 
مـا چگونـه مـا    «گيج و پريشان حال با سـؤال بـزرگ    اغماء درآمده بودند،روس از  با  هاى پى در پى جنگ نخبگان جامعه ايرانى كه از سيلى سخت شكست 6

آزمودند. در جايى از دكتر باستانى پاريزى خوانـدم كـه در طـول     زدند و هر راهى را مى براى پيدا كردن پاسخ و راه چاره به هر درى مى .مواجه شدند» شديم
 چارههمه حاوى نقد وضع موجود و تالش براى پيدا كردن پاسخ و راه  كههاى متعدد نوشته شد  تا انقالب مشروطه رساله ي پس از عهدنامه تركمانچايها سال
انـد. در فضـاى ايـن از     ها و در ميان متون چـاپ شـده و نشـده ديـده     ها را در گشت و گذارهايشان در كتابخانه نويسند كه سيصد تا از اين رساله . ايشان مىبود

كـه كتـاب    شـود. همـين جاسـت    گيـرد و خيلـى زود منجـر بـه كشاكشـى سياسـى مـى        ناپذير سنت و تجدد شكل مى پريدگى است كه كشمكش پايان خواب
كردگان ايرانى جامعه خود را بازشناسـى كننـد،    اى كه در قاب آن نخبگان و تحصيل به عنوان پنجره بلسرگذشت حاجى باباى اصفهانى نه تنها به مثابه حربه، 

كـرده ايرانـى ايـن كتـاب را      ه و تحصـيل جامعه نخب يك درصدگذارد. از زمان اولين چاپ اين كتاب تا به امروز شايد كمتر از  مى ايشانترين تأثير را بر  عميق
جامعه مهندسى، تحت تأثير منظـرى اسـت كـه ايـن كتـاب از جامعـه ايرانـى ترسـيم          منجملهكرده ايرانى،  همواره اكثر جامعه نخبه و تحصيل اماخوانده باشند 

از كتـاب   ؛اين سال نگاشته شده، حاشيه بر اين كتـاب هسـتند   در ،هايى كه درباره هويت فرهنگى جامعه ايرانى كند. درحقيقت تقريباً اكثر مقاالت و كتاب مى
نام يك كتاب نيست بلكه ديدگاهى اسـت در  » سرگذشت حاجى باباى اصفهانى«دكتر زيباكالم. » ما چگونه ما شديم«جمالزاده تا كتاب » خلقيات ما ايرانيان«

و  محسوسـند هاى جامعه ايرانى را مرور كرد كه البته عمومـاً   ت بلندبااليى از بيمارىتوان فهرس مى پيروانشمورد هويت فرهنگى ايرانيان. در اين كتاب و همه 
. بـه نظـر مـن نويسـنده از سـرِ      آنمختصات هويت فرهنگى با هاى جامعه ايرانى  بيمارى جابجا كردن كند؛ همراهي ميرسيدن به مقصود را در همين امر كتاب 

به كيفيتى كه خواننده ايرانى گنگ و  ؛آورد هاى آن به نمايش در  تمام قد، كه جامعه ايرانى را در هيأت بيمارىسازند  اى مى سالوس و مترجم از سرِدرد، آينه
هـاى جامعـه ايرانـى     بيند. براى احصا و تدوين فهرست دقيق بيمـارى  هايش را مى آشناى همه دردها و نكبت بيمارى ةاز خواب پريده، با نظركردن در آن چهر

 هاى جامعه مهندسى ما نيز هست.  اين فهرست، فهرست بيمارى كتاب و همه كتب را مرور كنيد. كنم اين توصيه مى
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شـود و ايـن روش و    نگر، انسان در آن واحد همواره بـه يـك بيمـارى مبـتال مـى      هاى طبى كل روشبنا به تعريف 
پندارد. اگـر بـه مثابـه اطبـاى      هاى گوناگون مى تعريف طب جديد است كه انسان را در آن واحد مبتال به بيمارى

 و بـروزات  يـك بيمـارى عاليـم    برد. البته ايـن  نگر به جامعه ايرانى بنگريم، اين جامعه از يك بيمارى رنج مى كل
هـاى   اگر جامعه ايرانى را شبيه پزشكان طب جديد معاينه نمـاييم ايـن جامعـه را مبـتال بـه بيمـارى       .گوناگون دارد
اى  يابيم. بيمارى فرهنگى جامعه ايرانى از يك سو شبيه آلزايمـر اسـت. نسـيان، بيمـارى شـاعرفرزانه      گوناگون مى

آورد. گاه آنقدر اين بيمارى در او  ديوان قطور اشعار نغز خود را به جا نمى است كه فراموش كرده شاعر است و
يابد، چيـزى و كسـى    و گاهى كه شدت نسيان كاهش مى ،برد از ياد مىنيز يابد كه خواندن و نوشتن را  شدت مى

 .استدارد و البته حاصل شعرى ناپخته و خام  از درون، او را به سرودن وا مى

سرزمين خـود   نيز به همين ترتيب است. مهندسي كه دانا و خالق كه مهندسى را فراموش كردهبيمارىِ مهندسى  
 را هـا در عرصـه مهندسـى سـروده     و حتى توان خواندن اين اشعار نغزى كه در طى قـرون و هـزاره   ،شناسد را نمى

سـرزمين  » اهـل «ى بـه  سرزمين خود نيست و از آن بدتر لزوم» اهل«ندارد. مهندسى كه به دليل شدت نسيان ديگر 
خوانـد و   شود، او را نيز به نسـيان فـرا مـى    بيند. وقتى اين مهندس نسيان زده، طبيب جامعه خود مى خود بودن نمى

تابد. ببينيد چقدر اصرار دارد كه همه شهرها را در گسـتره وسـيع و متنـوع     را نيز بر نمى» اهليت«هاى ضعيف  بارقه
هـاى هويـت فرهنگـى شـهرها دارد      اصرار دارد كـه از هرچـه بـويى از بارقـه    اين سرزمين، شبيه هم بكند و چقدر 

كنـد و   هاى تـاريخى، شـيرازه شـهرها را متالشـى مـى      بگريزد. ببينيد چقدر راحت با دستور تعريض معابر در بافت
لح هـايى كـه بـا مصـا     بر همـه سـاختمان   »باطل شد«هاى فنى مهندسى، يكباره مهر  نامه خاطر در آيين چقدر آسوده

 زند. اند مى بنايى ساخته شده

اى كـه هرچـه آب    بيمارى فرهنگى جامعه ايرانى و به طبع آن جامعه مهندسى ما شبيه بيمارى استسقا است. تشـنه  
شـود، در   شود. در ايران ساليانه صد ميليون متر مربع ساختمان جديد سـاخته مـى   اش افزوده مى نوشد بر تشنگى مى

وضع اقتصادى ما از آنها آيا شود.  ال پنج ميليون متر مربع ساختمان جديد ساخته مىحالى كه در كل فرانسه هر س
متر مربع ساختمان را به عنوان سـرانه در نظـر    25؟ اگر براى هر ايرانى ؟ يا جمعيت ما از آنها بيشتر استبهتر است

شوند. از دهـه   رانه خويش مىگردد و طى بيست سال همه صاحب س ميليون ايرانى مرتفع مى 4بگيريم ساليانه نياز 
امكان اين اقدام » ثروت باد آورده نفت«تا به حال زمان كافى براى رفع اين نياز در اختيارمان بوده و  شمسي چهل

سـازيم و خـراب    مـى مـدام  كرده است. چرا هنوز همه جـاى ايـران مثـل كارگـاه سـاختمانى اسـت؟        ميرا فراهم 
تـابى   قـرارى و بـى   شود. جز اين است كه مبتال بـه بـى   تشنگى ما رفع نمى و كنيم سازيم و خراب مى كنيم و مى مى

 ايم؟ ناشى از بيمارى استسقا شده

پاشيم و تا بـذر مـا جوانـه     اى مى زنيم و در آن دانه عرصه مهندسى، شبيه كشتزارى شده است كه آن را شخم مى 
هـا سـال اسـت كـه      پاشيم و اين قصـه ده  ن مىزنيم و دوباره بذر گياهى ديگر در آ زند، دوباره آن را شخم مى مى

از هجـوم خـيش    هسـتند كـه   هـايى  افزاييم. در جاى جاى ايـن كشـتزار دانـه    ادامه دارد و هر روز بر شتاب آن مى
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، سـاليان در  بـه دنبـال تكـرار ايـن بيمـارى      .منـت دهقـان رشـد كننـد     اند بى و توانسته ،اند درامان ماندهگاوآهن ما 
ده كه معلوم نيست مزرعه گنـدم اسـت يـا عـدس يـا كـدو يـا ذرت. همـه چيـز در آن          كشتزارى آشفته حاصل ش

 توان يافت ولى مزرعه ما، مزرعه هيچ گياهى نيست. مى

اى كـه بـه منظومـه جهـانى پشـت       بيمارى فرهنگى جامعه مهندسى ما شبيه بيمارى افسردگى است. بيمارى جامعه 
تمنـاى حضـور در آن ميانـه دارد     و شيداى غوغاى بيـرون  گزيند. در عزلت خويش گاه كند و كنج عزلت مى مى

هـاى و  بـه   خـود  در خلوتو گاه متنفر از همه آنها  ،دنبيند كه جمع بيرون پذيراى او باش ولى در خود هنرى نمى
بيند و قصد برپـا كـردن جهـانى برتـر از جهـان بيـرون در        . همه هنرهاى عالم را در خود مىكند پشت ميهويشان 

پيشـرفته و  «اى كه چه در صورت شـيدايى نسـبت بـه سرخوشـان عـالم       ويش كرده است. افسردگىكنج عزلت خ
اى كـه هـزار سـال از زمـان      و چه در صورت تنفر نسبت به ايشان، حكايـت از تحقيرشـدگى دارد. جامعـه   » مترقى

ست و هزار سال از هخامنشيان تا پايان دوره ساسانى تجربه آقايى و سيادت سياسى و فرهنگى در جهان را داشته ا
از قرن هشتم رفتـه رفتـه دچـار ضـعف و      ،قرن سوم تا قرن دوازدهم هجرى سيادت فرهنگى در جهان داشته است

. وقتى با سيلى رود ميخواب به د و آي يره صفويه بيمارى بر او فايق مدر اواخر دو شده است.به دنبال آن بيمارى 
يابـد كـه    هاى از سرزمين خود را از دست رفته مـى  تنها بخش نه پرد از جا مي هاى ايران و روس در جنگ  شكست
 .شودطبيعى است كه مبتال به افسردگى  ؛ وبيند پرچم سيادت خود را سرنگون مىيكباره 

گنبـد  و سـتون، پـل خواجـو،     شـود كـه از تخـت جمشـيد، چهـل      در ايران ساختمانى ساخته مى نتيجه آنكه امروز
مثـل  هزاران جا خراب شود كاست. ساختمانى كه در همه جا هست. هر بار هر تر و چشم آشناتر  سلطانيه معروف
از تهـران گرفتـه تـا     ؛تـوان ديـد   ساختمانى كه در كنار معابر اصلى همه شـهرهاى ايـران مـى    و شود، آن ساخته مى

انـد. ايـن    با مصوبه دولت توليد شده تازگياز آنها كه چند هزار سال شهر هستند تا آنها كه  ،ترين شهرها كوچك
است سه طبقه، با اسكلت فلـزى، طبقـه اول آن در دو طـرف در ورودى دو مغـازه دارد.      بناييساختمان معروف، 

تعويض روغنى. از در باريـك   ديگريو  )مينى سوپر اش بيمارگونهبا تعريف  (يا معموالً يكى سوپر ماركت است
طبقه اول واحـدى مسـكونى اسـت كـه از بيـرون ديـدنى       توان وارد شد و در  رود مى اى كه تا بام مى آن به راه پله

 .انـد  تخريـب شـده قبلـى وام گرفتـه شـده      عمارتو از  هستنداست. معموالً دو پنجره دارد كه اغلب لنگه به لنگه 
تـوان ديـد. طبقـه     اند ولى در فضاى نشيمن حتماً تلويزيونى پهن پيكـر مـى   ديوارهاى داخل خانه هنوز رنگ نشده

انـد و بـر سـر هـر كـدام پيتـى حلبـى         هـاى سـر بريـده، روييـده     شود كه مثـل نخـل   زى ديده مىسوم چند ستون فل
 اند تا از آب باران مصون بمانند. گذاشته

اين ساختمان براى همه آشناست ولى حتماً خواهيد گفت اين جرمى نيست كه مهندسان ما مرتكب شده  هرچند 
ثانياً قصدم بيان بيمارى اسـت و ثالثـاً سـخنم راجـع بـه مهندسـى        كنم، اوالً دنبال مجرم نيستم، باشند. يادآورى مى

بينيم، همان چيزى است كه در اكثر  است. حقيقتاً آنچه از بيمارى افسردگى كه در آينه اين ساختمان معروف مى
كـه  اى  زاده توان مشاهده كرد. نجيب شود مى قريب به اتفاق صد ميليون متر مربع ساختمانى كه هر سال ساخته مى
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، به دليل تحقيرى كه روزى در ميدان شهر هاى باشكوه و جالل شهر خويش بوده دار همه صحنه روزگارى ميدان
دار  نشين شـده اسـت. ديگـر نـه تمكـن قبـل را دارد و نـه ميـدان         بزرگى و شكوه او را فرو ريخته است، حاال خانه

كنـد و   به بزرگى شـكوه گذشـته پهـن مـى     اى زند سفره اى به سرش مى عرصه است. وقتى خيال برگزارى مهمانى
كند، ولى وقتى غذاى اندكى را كـه بـه    گذارد، مهمانان زيادى را دعوت مى ديگ بزرگ خانه را روى اجاق مى

هـاى   شـود و شـكم   هـاى كثيـف حاصـل مـى     آورد، تنها ظرف فراهم كرده سر سفره مىجات  مزهاقتضاى بضاعت 
تنهـا شـكوه گذشـته را بـاز      برپـايى همـين مهمـانى نيـز نـه     . انـد  ا كـرده تازه اشتهاى خوردن پيدخالى مهمانانى كه 

 افزايد. گرداند، كه بر حقارت او مى نمى

را داشـته اسـت. ولـى بـا تـدبير       طبقـة اول  ترين ساختمان دوران معاصر، شـايد تنهـا بنيـه سـاخت     سازنده معروف 
تا طبقـه اول را نيـز بسـازد و بـه اميـد       اقتصادى خويش و ساختن دو مغازه همكف و فروش آنها پول فراهم كرده

بخت او باز شود و بتواند طبقه دوم را نيز برپا كند. جز اين اسـت كـه در خيـال     تاروزى است كه گشايشى بشود 
اى به همان بزرگى گسـترده اسـت، ولـى بضـاعت      داند و سفره خويش ساختمان سه اشكوبه را شايسته خويش مى

هاى خالى، نماى ناتمام سـاختمان و آلـودگى روغـن     هاى كثيف و شكم ظرف است؛ جات كار خود را كرده همز
و  ،هـاى لنگـه بـه لنگـه     پنجـره  ،ازدحـام داخـل مينـى سـوپر     ،سوخته و خرت و پرت آپـاراتى و تعـويض روغنـى   

 زده طبقه دوم حاصل شده است. هاى سرگردان زنگ ستون

هويـت   كه نسيان مذكور متوجه عرصـة خودآگـاه  بنا به مراتبي كه در موضوع هويت اشاره شد بايد توجه داشت 
ايـن  تابـد،   است و بنا به طبع عرصة ناخودآگاه كه هرگونه تحول را تنها در پي طي زماني طـوالني برمـي   فرهنگي

زيـادي از حـاالت   و شـواهد تـاريخي و حتـي امـروزيِ     ؛ مرتبه از هويت تا حد زيادي مصون از اين بيماري است
وقتي بدانيم ريشـة همـة بيماريهايمـان نسـيان و فراموشـي اسـت، طبعـاً        اي خويش دارم. جامعة ايراني را براي مدع

ايـم و   ايم. شايد به نظر آيد كه مشكل را ساده و پيش پا افتـاده تشـخيص داده   داروي اصلي اين بيماري را نيز يافته
شي از اين است كـه چيـزي   حالي ما نا ايم. مثل اين است كه تشخيص بدهيم پريشان عالج را نيز ساده تصور كرده

اگر بيماري ما فراموشـي   ايم و گمشدة ما باالي قلة قاف است. به همين سادگي و به همين پيچيدگي. را گم كرده
برخـوردار  » دانـايي «است راه عالج آن تذكر و يادآوري است البته اگر زماني كه به اين بيماري مبتال نبـوديم، از  

اي نداريم جز اينكه با غواصي در عرصة ناخودآگاه  خودآگاه ما بود. امروز چارهبوديم و اين دانايي در ميدان  مي
شـود.   سـرزمينمان منتهـي مـي   » اهليـت «دوباره قدم در راهي بگذاريم كه بـه  » دانش«فرهنگ خود و تبديل آن به 

شـود و   مـي » يدانـاي «رفتـه آمـادة ارتقـاي بـه      و تداوم رفته ،چنين دانشي با گسترش، تعميق، روزآمد شدن، تعميم
توسـعة  «. اگر به دنبال پايداري در توسعه و يا به تعريـف متعـارف   خواهد شددوباره حافظ بقا و ضامن سعادت ما 

هـاي تـاريخي، فرهنگـي، طبيعـي خـود       هستيم طبعاً راهـي نـداريم جـز اينكـه توسـعه را مبتنـي بـر مزيـت        » پايدار
ها و اين نيز جز با غور در عرصة ناخودآگاه فرهنگ  مزيت ريزي نماييم. اين ممكن نيست اال با شناخت اين برنامه



 24

اي  هـاي فرهنگـي تـاريخي    ترين راه توسل بـه سـرنخ   شود. براي رسيدن به اين مقصود، كوتاه و هويت ممكن نمي
  هستند. هاست كه هنوز قابل دسترسي هستند و البته توسط كساني كه اهل بصيرت و فرهيخت

ي و عينـي آن    و تنهـا بـه وجـوه فنـي     شود موضوعي مثل مهندسي پرسش مياز  وقتيايم  امروزه عادت كرده كمـ
كه دروازة هر موضوعي علـوم انسـاني اسـت و آن هـم بـا ذوق و ذائقـة فرهنـگ شناسـي.          فت. بايد دريابپردازيم

توسـل  و  ايرانـي،  بهـا شـمردن علـوم انسـاني     ايم بـي  مرتكب شدههمواره قرن اخير  يك و نيمخطايي كه در طول 
 سوغات فرنگ. اين مسـيري اسـت كـه طـي كـردن آن در ايـن       تكنولوژيبناك و سراسيمه به علوم تجربي و شتا

ايـم.   طرفـي نبسـته   ،گذاري و كوشش، به مفهـوم مـاهوي   ما را به مقصود نرسانده و به دنبال اين همه سرمايه مدت
ما  از جنسي يها و گرفتاري ،دبودن سان همدهد اگر كشورهاي ديگري كه روزگاري با ما  تجربة جهاني نشان مي

انـد همـه از آن رو بـوده كـه بـه دنبـال ورود از ايـن دروازه بـه مسائلشـان آنهـا را            امروز موفـق شـده   اما ،اند داشته
يافتـه ايـن همـه در زمينـة علـوم انسـاني در        انـد. اگـر كشـورهاي پيشـرفته و توسـعه      يافتـه را اند و راه عالج  شناخته

در حقيقت ضامن  .كنند از سر سيري نيست گذاري مي ها و جوامع ديگر سرمايه زمينكشورهاي خود و دربارة سر
  گذاري وسيع در آن است. و مقوم توفيقاتشان در عرصة علوم تجربي همين توجه به حوزة علوم انساني و سرمايه

هاي آن بهره جويند،  جوامعي مثل ما به عوض اينكه باغباني بياموزند و درختي را در خانه پرورش دهند و از ميوه
در طول يكي دو قرن اخير معموالً سراسيمه و پرشتاب با وارد كردن ميوه و فراموش كردن باغباني، نيـاز روزمـرة   

انـد. تـا زمـاني كـه در      رفته دچار توهم استغنا از بـاغ و باغبـاني شـده    و رفته ،اند خويش را به ترتيبي برطرف كرده
از توسـعه و خالقيـت    بـه دور م، ايـن احسـاس اسـتغنا جامعـة علمـي مـا را       بـري  به سر مي تكنولوژيساحت علم و 

فرسـاي ايـن    شوند و زير فشـار جـان   دچار تنگي نفس  آورد كه اهل توليد و خالقيت فضايي پديد مي اند.پرور مي
ارت ديگـر،  . به عببراي باليدن باشندجايي خارج از اين سرزمين  بگريزند؛ بدنباليا از صحنه  شدهاستغنا يا پايمال 

بيمـاري دردنـاك    همـان عرصة مهندسـي   در درد است ولي بيماري جامعة ما پرخسارت ولي بيعلمي در ساحت 
  شود. است و خسران و زيان آن آشكار مي

پرهيـزم و   از آنجا كه مقيد هستم مطلب را در نهايت ايجاز به پايان برسـانم، از ورود بـه بسـياري موضـوعات مـي     
تفصيلي دوري بجويم. خالصه اينكه در عرصة مهندسي، با توجه به تنوع طبيعي و فرهنگي كنم از  بيان  تالش مي

هـاي   تر بگـوييم: هريـك از مكـان    يا كامل -هاي متغيرهاي هر قلمرو فرهنگي طبيعي كشورمان، دستيابي به اندازه
نـم و اكتفـا بـه    دا را شـرط الزم مهندسـي كشـور مـي     -تـرين شـهرها   ترين روستاها تـا بـزرگ   استقرار، از كوچك

كنـد، دعـوت بـه رويگردانـي از مهندسـي       هايي را كه براي همة اين سرزمين احكامي واحد تحميـل مـي   نامه آيين
ها راهبردهـاي واحـدي    توان در زمينة اندازه هاي سرزمين ايران، البته مي به تعبير ديگر، با توجه به ويژگي دانم. مي

در هر زمينه براي اين سرزمين، در حكم انكار تنوع طبيعي و فرهنگي ة واحد نام ولي آيين ؛طراحي و تدوين نمود
  آن است.
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معروف شده به عنوان » حوادث غيرمترقبه«شهرها و روستاها بايد آنچه به  »هاي اندازه«نكه در منظومة آنكتة ديگر 
ة الگوهـايي  ن ملزم به ارائدر راهبردها مهندسا ها مد نظر قرار گيرد. به عبارت ديگر، بايد نامه ركن اصلي اين آيين

متغيرهـاي طبيعـي، بايـد     طبيعـي باشـد. در حـوزة انـدازة    كننـدة   شوند كه متناسب با زندگي بين دو حادثة تهديـد 
هاي نرمال و آنرمال همة عوامل طبيعي از خورشيد تا سطح زمين، سطح زمين تا عمق زمين، تا عمقي كه بنا  اندازه

هاي زيست در مكان و محصول مهندسي ما تأثير بگـذارد،   تواند بر ويژگي ي ميبه منابع و موانع يا تهديدات زيست
كنـيم كـه بسـياري از     و بنا به اينكه در سرزميني پر رمز و راز زندگي مي ،احصا و ملحوظ گردد. براي اين منظور

آينـد.   يـرون  از پـرده ب تهديـدات آنرمـال    بايـد زيسـت آن در پـرده پنهـان اسـت،      منابع و موانع زيستي نقـاط قابـل  
است؛ و ايـن   آنترين راه رجوع به تجربة تاريخيِ زيست در هر زيستگاه و تعامل تاريخي با رازهاي پنهان  مطمئن

هـاي   مشابه اين رفتار را بايد نسبت بـه انـدازه   شود كه به شواهد اين تعامل تاريخي مراجعه كنيم. زماني ممكن مي
انـد و   ها كـه خـارج از حـبس زمـان     جام دهيم؛ آن بخش از اندازههاي كشور ان فرهنگي جوامع ساكن در زيستگاه

تأثير است. نمونه اينكه از زمان هخامنشي تا امروز همواره در زمينة محل سـكونت،   تحوالت گوناگون بر آنها بي
رغم بسياري تحوالت كه در طي اين  شاهد تفكيك فضاي خصوصي از فضاي عمومي هستيم و اين تفكيك علي

  ي رخ داده، همواره يكي از وجوه مميزة بناهاي مسكوني ايرانيان از ديگران بوده است.زمان طوالن
سـاز صـورت گيـرد و     و ريـزي سـاخت   اين مرحله از مهندسي طبعاً بايد توسط نهادهاي مسـئول مـديريت و برنامـه   

نان به عهدة جامعـة  د. ولي عرصة وسيعي از مهندسي، به تعبيري كه ياد شد، همچجامعة مهندسي بايد تابع آن باش
ها و مشخصاتي برخوردار است، و به دنبال رعايت همـة ايـن    مهندسي است.  هر مورد و مصداقي خود از ويژگي

گـردد. ورود در ايـن مسـير بـراي جامعـة       بـرداران از آن مـي   هاست كه ساختمان، به انـدازه و برازنـدة بهـره    اندازه
يد از طي مسيري كه به آن عادت كرده است منصـرف شـود و   جامعة مهندسي ما ابتدا با مهندسي ما سخت است.

توان داشـت. جامعـة مهندسـي ايـران بـا اتكـا و اكتفـا بـه علـم و           ترين توقعي است كه از اين جامعه مي اين سخت
دانـد.   هاي سرزمين ايران مي اهل تواضع و خشوع نيست؛ خود را مستغني از دانستن اندازه ديگر جديد تكنولوژي

بلكه در طي دوران جديـد در جريـان آمـوزش و تربيـت در      بر، صفاتي نيستند كه او برگزيده باشداين استغنا و ك
دسـت شسـتن از ايـن كبـر و اسـتغنا       همـين دليـل  ه بـ اي به آنها مبتال شـده اسـت.    هاي آموزش و كار حرفه عرصه
توان به تأمل  مي ستغنااين كبر و ا ارنامةكاي سخت براي جامعة مهندسي ماست. ليكن با پيش رو قرار دادن  مرحله

قبلـي و   اتمشكل بعدي ترس از دست كشيدن از مستمسـك شده اميد داشت.  ايشان در راستي و درستي مسير طي
مـر  مسيري كه در بادي ا ،ورود در مسيري است كه براي او ناشناخته است؛ مسيري ناهموار، سنگالخ و سربااليي

كند. خبر بدتر آن است كه دريابد با مسيري طوالني مواجه است و براي رسـيدن بـه    كسي را به خود دعوت نمي
  مقصود بايد در زماني طوالني اين راه را طي نمايد.

اما گزيري نيست؛ بايد وارد اين مسير بشويم. خبر خوب اين است كه گرچه سرزمين ايران سرزميني متنوع است، 
تـوان   به تحقيق ميليكن به دليل طوالني بودن سابقة زيست  پر رمز و راز استار غني و بسيار خطرناك است، بسي
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فرهنگ  ،بايست شواهد تعامل تاريخي انسان با محيط . تنها مين باقي نمانده استآاي در  هيچ راز ناگشوده گفت
  هاي گوشه گوشة اين سرزمين بازخواني نمود. ده را به منظور حصول اندازهو مهندسي بجا مان ،حاصل از آن

سرزمينمان بشويم. ما بـراي حفـظ ثـروت، تـأمين امنيـت و تضـمين سـعادتمنديمان نيـاز بـه          » اهل«ما بايد دوباره  
  ».   مهندسي ايراني«داريم و اين ممكن نيست جز با وصول به » مهندسي«


