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 : امیر طهرانیبرگردان
 

ه، خالص–های پوشش، خوردن و نوشیدن مسکن، شیوه اصطالح مدرن را رقم زدند،هایی که رشوع دوران بهپیش از سلسله انقالب
سطوح و طبقات  نظامی خاص نبود و بنابر منطقه و کشور، یهسیطر  انگیزی داشتند. زندگی زیرگوناگونِی شگفت –زندگی 

فصل، آب و هوا،  شغل، سن و جنس متنوع بود. این تنوع هرگز به درستی مورد  منابع طبیعِی در دسرتس، ]متفاوت[ جمعیت،
کند. در برابر این تنوع و چندگانگی مقاومت می ]مدرن[است. تفسیر عقالنی  طور که باید شناخته نشدهتوجه قرار نگرفته یا آن

آرایی و نابودش کند. امروزه شاهد گرایشی عقالنیت مدرن در عرص ما ظهور کرده است تا ]دقیقاً[ در برابر همین تنوع صف
ع که با این همراهی تنو آنهمراه دارد بیسوی همسانی هستیم. عقالنیت حاکمیت دارد، عقالنیتی که ناعقالنیت را بهجهانی به

اند و بیانگر پرستیِژ مالکان خود و جایگاهشان در ضمیمه شده 2به اشیاء اند،خود عقالنی یبهنوها، که به نشانهیابد. 
 اند. مراتب اجتامعیسلسلسه

 کردها و ساختارهاکارها، فرم 

 «هاسوژه»و « هاابژه» اند. اشیاء و نهادها،ساختارها از گذشته و همواره وجود داشتهکارکردها و  ها،چه اتفاقی افتاده است؟ فرم
کردند؛ از کارهای چه فردی و چه گروهی، کارهای گوناگونی می کردند. مردم،ارائه می حواس پذیر و قابل شناخت بههای فهمفرم

بیعی . ساختارها، چه طای اجتامعی )مثل کار کردن و سفر کردن(فیزیولوژیکی گرفته )مثل خوردن و خوابیدن و آشامیدن( تا کاره
وز[: ای ]با امر کردند، البته با تفاوتی رادیکال و ریشهپذیر میاعامل عمومی و خصوصی را امکان]در گذشته نیز[ چه ساختگی، 

مان در ز جزئی از یک کِل یکپارچه بودند؛ هم شدند، اصالً نامی نداشتند.ها شناخته منیکارکردها و ساختارها به این نام ها،آن فرم
ای را به چالش کشید: در هر تحلیلی انضاممی« 3هایکلیت»دکارتی ]اما[ چنین -یگر. تفکر تحلیلِی پسایکدپیوند با هم و متامیز از 

به  هایی که گویاچنین واقعیت یهدهند و مجموعماند که به تحلیل تن منیماندهایی باقی میاز واقعیت عینی یا اجتامعی پس
« 4لِ ک»رو هر ایناز [.انتها بدل شدند و مّقر تفکر الهی ]تصور شدندهای بیآیند به موضوعی برای تحلیلتفکِر برش درمنی

مرو لرا به ق ترین آثار هرنی و آموزشی، از ارزشی منادین برخوردار شد که آنترین ابزار گرفته تا بزرگاز کوچک ای،پیچیده
ساخت: الوهیت و انسانیت، قدرت و فزرانگی، خوب و بد،  سعادت و فالکت، امر جاودان و امر ای از معانی مرتبط میگسرتده

های سرتگ خوْد بسته به رشایط تاریخی،  طبقات اجتامعی، حاکامن و مشاوران تغییرپذیر بودند. بدین ترتیب هر گذرا. این ارزش
راین، شد و بنابمرتبط می« سبْکی»آشپزخانه باشد یا یک خانه( به  یهای پارچه، یک وسیلیا تکه ای )خواه یک مبل باشدابژه
کرد؛ کارکردها و ها را پنهان میتر را در خود داشت و در عین حال آنکارکردها و ساختارهای بزرگ مثابه یک محصول،به

 اشیاء بودند.  ]در درون فرم[ساختارهایی که خود اجزائی 

 در ادامه به تولید صنعتی درآمد و جزئی مجزا و عقالنی بود، ه شد که این رشایط تغییر کرد؟ امِلان کارکردی که خود ]در ابتدا[چ
های قدرمتنِد اقتصادی و سیاسی. ارتباط فرم و البی]فشار[ در نهایت با الزام و اقناع تحمیل شد: یعنی با تبلیغات و همچنین 

تر تر و بیششبی این رابطه[ تولید شده،]ای علنی بدل  شده یا باید گفت به رابطه ین نرفته است. برعکس،کارکرد و ساختار از ب

                                                           
  ای است از:این منت ترجمه. 1
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 است.  شدهدر سایت فرهنگ امروز منترش سوملاز حسینیون ی با ترجمه پیش از ایننت این مالزم به ذکر است که 
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.  منایش درآمده استبه [یعنی فرم و کارکرد و ساختار]مقّدر شده و در روشنایِی همین سه اصطالح،  پذیر شده،خوانشپذیر/رؤیت
چه نقشی دارد و جایش کجاست. این امر ]البته[ مانع از اغراق  در  که چیست،گوید ی مدرن خود به روشنی مییک ابژه

، سعادت،  کیفیت و رضایت]حاکی از[ های شود: نشانهها منیو بازتولید آن نشانه هاهای حاکی از ارزشمند بودن ابژهنشانه
 ساختار روشن و مشهود است.-کارکرد-فرم ینهزماِن سه گا]حضور[ هم ماشین، جوش مدرن گرفته تاثروت. از مبل یا قهوه

 یخود مجموعه یشود که هر یک به نوبهیافته ایجاد مییا زیرسیستِم ساخت رسانجام چندین سیستم در دل این پارامرتها،
معامرِی محلی  های گوناگونسبْک در حوزه معامری، کنند. برای مثال،وبیش ماندگار ایجاد میهای کموبیش منسجمی از ابژهکم

های هندسِی گیر از ساختارها و کارکردها در فرماند؛ نظامی جهانداده 1«اوربانیسم معامرانه»ای و ملی جای خود را به و منطقه
ولیدات بندی تکند: سیستمی برای دستهصنعتی نیز صدق می یله برای غذای تولید شده به شیوهظاهر عقالنی. همین مسئبه
ه پیرامون بخشی کها. و البته نظام متامیتلوازم خانگِی گوناگون مثل یخچال، فریزر، اجاق گاز برقی، و نظایر اینحسب کاربرد بر

هایی ماش درآید. از قضا چنین سیستم و زیرسیستاتومبیل شکل گرفته نیز به نظر آماده است کل جامعه را قربانی کند تا زیر سلطه
 اند؟و خواهند پاشید. آیا حتی تعداد روزهای سفرهای ماشینی شامرش شدهیا رو به زوال خواهند گذاشت یا فر 

های خودمختاری ایجاد همواره این متایل بوده و هست که بتوانند زیرسیستم مد یا غذا، حال هر کدام از موارد که باشد، مسکن،
 های قدیمی زندگیِ تنوع عظیِم موجود در شیوه شوند که هامنای منایان میدیگر. و هر یک به گونهمحصور و منفک از یک کنند،

که نیروهای مسلطی که ترکیب شده است. همینمدرن را عرضه کنند. این تنوع ]البته[ فقط ظاهری و از پیش چیدهدوران پیشا
هت واهد شد و بال ها شناخته خبندِی آناند فهم شوند، مکانیسم ساختگی ومصنوعِی گروهدیگر را میرس ساختهها با یکاین امِلان
 پاشد. گونه است که[ سیستم فرومیکند. ]اینتحمل جلوه میقابلها غیرتنوع آن

رکردهایی کا مثابه مجموعهتوان امر روزمره را بههایی قانون عاِم کارکردگرایی حاکم است. بدین ترتیب میچنین سیستم یبر همه
هایی که چه بسا متامیز از یکدیگر منودار شوند. با تکیه بر کند؛ سیستممیها را مرتبط و به هم متصل تعریف کرد که سیستم

شود و مرصف از ای که تولید مرصف را موجب میتریِن تولیدات در دورهعام ی است،دیتول محصولاین تعریف، امر روزمره یک 
 احبان ابزار تولید )اعم از تولید فکری،، بلکه توسط مدیران و ص«کارگران»شود: نه توسط کاری میجانب تولیدکنندگان دست

ترین و در عین حال اجتامعی فردترین،ابزارآالتی، علمی(. از این روست که امر روزمره فراگیرترین و در عین حال منحرصبه
کردها کار از جانب  ها مقرر شده،پذیرِی فرمترین وضعیت است. وضعیتی که برای فهمترین و درضمن پنهانترین، آشکارفردی

 یهکند که جامعها حک شده است. در چنین وضعیتی است که امر روزمره سکویی را بر پا میمقّدر شده، و درون ساختار
 کند.  نظارت قد علم میبوروکراتیِک مرصفِی تحت

 

 مخرج مشرتک

به کار گرفته شود که واقعیتی مثابه یک مفهوم شد بهکه امر روزمره یک مفهوم است. زندگی روزمره در صورتی مینتیجه آن
نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار » -شدهای همیشگی درباره کمبودها ناپدید میکرد و دملشغولیمسلط را ترسیم می

 های اخالقی وشدند و وجودشان وابسته به مرجعتک ساخته میها تکاشیاء، مبلامن و ساختامن ،تا همین چندی پیش«. 2...
ترین و ها، از جمله بزرگ]اما[، متامی این مرجعاجتامعی پذیرفته شده بود، یعنی در مناسبت با منادها. از قرن بیستم به این سو،

توانیم از این چیدمان نامتعارف و الهی یا انسانی( ویران شدند. حال چگونه می )ابدی یا گذرا،« پدر»تریِن آنها یعنی مناد قدیمی
دین، شهرها، و فضا؛ حتی  طبیعت، تاریخ، فروپاشی امِر مرجع در اخالق،]از این[ ها رس درآوریم؟ واقعیت یشدهناالبته فهم

شده ظیمها... وفوری عقالنی و تنانداز در تعریف کالسیک فضایی آن یا فروپاشی تونالیته در موسیقی و نظایر اینفروپاشی چشم
گر کشورهای جهان سوم و در جایگزین کمبود در کشورهای جهان اول شده و استعامر ویران ]کاالها[که یهشدریزیو عمِر برنامه

                                                           
1 architectural urbanism 

 ۱۱شامره  ۶انجیل متی باب   2 



 فضا و دیالکتیک

 

3 www.dialecticalspace.com 

یا نارس  آینددیگر میهایی که از پِی یکها؛ جنگ و خشونِت فراگیر؛ انقالبنهایت طبیعت را در پی داشته است... استیالی نشانه
 شورند و ...شوند یا علیه خودشان مینابود می

بخش و محل رجوع در فهم عامه شده است. از سوی تبدیل به تنها مرجعِ نجات شده،در مقام امری تثبیت و تحکیم امر روزمره،
های مرجعِ خود هستند: در زبان و گفتار یا گاهی در احزاب سیاسی. در جایی دیگر به دنبال نظام« روشنفکران»دیگر ]اما[، 

 در نسبت با امر روزمره است. ز دنیای مدرن، این معامی خونین،توان طرح کرد رمزگشایی احال، پیشنهادی که می

های مسیست –های موجود است تر در حکم مخرج مشرتِک سیستمگی نه معرّف یک سیستم، بلکه بیشبنابراین مفهوم روزمره
 که امر سورئال،امر مبتذل باید خودش مبتذل باشد؟ مگر نه آن یه؟ چرا مطالع1مالی، و پلیسی. ابتذال آموزشی، قراردادی، قضایی،

گی نباشد که پرده از ]حضور[ مفهوم روزمره اند؟ چرا اینانگیز و امر جادویی نیز بخشی از امر واقعیامر غیرعادی، امر شگفت
 عادی در امر عادی بردارد؟  امر غیر

 

 تکرار و تغییر

امر روزمره روشنگر گذشته است. زندگی روزمره همواره وجود داشته، گرچه شاید امروزه هامنی  با تکیه بر این صورتبندی، مفهوم
ای از ترس و وسواِس فکری نباشد که ]در گذشته[ بوده است. باری، امر روزمره همواره رسشتی تکرارشونده داشته و در لفافه

ترین مشکالتی که با آن مواجهیم. بریم، یکی از غامضر میامر روزمره پی به مشکل بزرگ تکرا یپیچیده شده است. در مطالع
و تکرار خطی، که در  ای، که بر طبیعت حاکم است،تکرار واقع شده است: تکرار چرخه یتالقِی دو شیوه یامر روزمره در نقطه

های فصول و زمان ها،شبها و ها است )روزتسلط دارد. امر روزمره از سویی متضمن چرخه« عقالنی»فرآیندهای به اصطالح 
ای هزندگی و مرگ( و از سوی دیگر شامل حرکت فعالیت و اسرتاحت، گرسنگی و رضایت، میل و ارضای میل، کاشت و برداشت،

 شود.کار و مرصف می یتکرارشونده

ا اش ر روزمره یکنواختی ها دارند. امرهای تکرارشونده گرایش به پنهان کردن و از میان برداشنت چرخهدر زندگی مدرن، حرکت
روند آیند و میکند. روزهای مشابه یکی پس از دیگری میشان میکند. امر روزمره قدرثابِت متغیرهایی است که  پنهانتحمیل می

زی شده ریگی جای گرفته. اما این تغییر برنامهو با وجود این، همه چیز رو به تغییر است؛ این تناقضی است که در قلب روزمره
کند که احساس رسعت با احساس است: از ُمدافتادن الزامی است. تولید در انتظاِر بازتولید است، و تغییر را جوری تولید می

ردوی نالند. حق با هشود. برخی از مردم فریادشان از شتاب زمان بلند شده است و برخی دیگر از سکون مییکنواختی تلفیق می
 آنهاست.   

 

 یافته انفعال عام و تنوع

تواند به لحاظ وجه همساِن مکان و محیط عملکرد انسان است، می ها وکه مخرج مشرتک فعالیتعالوه بر این امر روزمره،
ها، هرچند به لحاظ فرمی خانواده، زندگی خصوصی، اوقات فراعت. این بخش های اصلی زندگی اجتامعی تحلیل شود: کار،بخش
یافته را به وجه مشرتکشان بدل شود که انفعال سازمانها تحمیل میآن یهل ساختاری بر هماند، در عمدیگر متفاوتبا یک

 اندازها مواجه شده است؛ در محیط کار،های فراغتی انفعاِل متاشاگری است که با تصاویر و چشمدر فعالیتکند. این انفعال، می
انفعال در برابر مرصف است، چرا که  ندارد؛ و در زندگی خصوصی،ها انفعال در مقابل تصمیامتی است که کارگر نقشی در آن

 کنندگان را تبلیغات و مطالعات بازار شکل داده است.     های موجود از پیش مشخص شده و نیازهای مرصفسمت و سوی انتخاب
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بر  ند،ان که محکوم به زندگی روزمرههمه، توزیع این انفعاِل همگانی نیز نابرابر بوده است. باِر این انفعال بر دوش زنابا این
تری شسنگینی بی  -خالصه، بر دوش اکرثیت مردم  -کارگر و کارمندانی که تکنوکرات نیستند، و بر دوش جوانان   یهدوش طبق

 باره نیست.    اندازه و در یک زمان و به یککند؛ گرچه هرگز برای متامی این افراد به یکمی

 مدرنیته

اگون، های گونُمد و رخداد هرن، یهگیسختهای لجامهای خربی و تکلفای پوشانده شده است: مدرنیته. داستانا پوستهامر روزمره ب
سینام و تلویزیون امر روزمره را، گاه با منایش تصاویری  کنند. تصاویر،ها را پنهان میهای امر روزمره را بزدایند آنکه ماللآنبی

 کنند؛ با منایش تصاویری از خشونت و مرگ، فجایع،، تحریف می1منایش تصاویری از امر مشخصاً غیرروزمرهاز این امور و گاه با 
 اند. مدرنیته وگی غلبه کردهکسانی که قرار است ما را به این باور برسانند که بر روزمره –زندگی پادشاهان و افراد مشهور 

 توان آن را برمال کرد.که تنها با تحلیل انتقادی میاند گی چنان ساختار ژرفی را بنا نهادهروزمره

اند. اینان تابی مواجه شدهدست داده شده است. برخی با امر روزمره با بیهای انتقادِی مختلفی از زندگی روزمره بهتحلیل
ه نه زیست یهرند که تجربهم به رسعت: همین االن و متام و کامل! برخی دیگر بر این باو آن« زندگی را تغییر دهند»خواهند می

را به حداقل رساند و در پرانتز گذاشت تا راه برای علم، تکنولوژی، رشد اش باید آنجای تالش برای فهممهم است نه جالب، و به
 ها هموار شود.اقتصادی، و نظایر این

اول داد این است که دگردیسی امر روزمره مستلزم رشایِط خاصی است. با رژه رفنت و تدارک  یهتوان به دستپاسخی که می
معامری و مستلزِم تغییر فضا و  توان گسستی بادوام از امر  روزمره یافت. تغییر زندگیآمیز یا خشن منیهای مساملتفستیوال

عملی است هولناک. با فهِم نابسندگِی این « زیسته یهتجرب»دوم، اما، این است که تقلیِل  یهحتی شهر است. پاسخ به دست
که در  ایتوانیم از تبدیل شدن انسان به حرشات جلوگیری کنیم. با توجه به امکاناِت تکنیکیگرایِی واهی است که میانسان

« 2ییفراانسان گرا»انهیم، و به گرایی را و کِشند، باید خطر کنیم، انساناختیارمان است و خطرات وحشتناکی که انتظارمان را می
 روبیاوریم.     
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