لزوم هدفگذاری در دستیابی به موقعیت استراتژیک

 ۱۴۱۴سالی برای بازتعریف جایگاه جهانی ایران
بهرام هوشیار یوسفی

معمار و پژوهشگر

با نگاهی به سند چشــمانداز  ۲۰ساله [مصوب
 ۱۳آبــان  ۱۳۸۲و در حال پیگیــری اجرایی
در قالب  ۴برنامه  ۵ســاله از ســال  ۱۳۸۴و با

هدفگــذاری ســال  ]۱۴۰۴در مییابیم که
مجمع تشخیص مصلحت نظام وقت تنها هدف
دستیابیجمهوری اسالمی ایران به جایگاه اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح «منطقه»
را مد نظر داشــته و ماهیت الهامبخشی را تنها
در «جهان اســام» مورد توجه قرار دادهاست،
هدفی که با توجه به پتانســیلهای گســترده
کشــور و با نگاهی آیندهپژوهانه و نیز تحوالت

 ۱۲ســاله اخیر ،این روزهــا متواضعانه به نظر
میرســد .در علم آیندهپژوهی سناریوها بدون
تالشــی برای پیشبینی ولی با چاشــنی نگاه
راهبردی به آیندههــای احتمالی میپردازند؛
سناریوها در قالب روایتهایی دقیق و در سطحی
فنی بهعنوان ابزار تصمیمســازی در مطالعات
آیندهپژوهــی به بیان دیدگاههــای مختلف و
چندگانه پیرامون رویدادهای پیچیده میپردازند

و به آنهــا معنا میبخشــند .بهنظر میرســد
نویسندگان چشــمانداز مشــارالیه در تبیین
سناریوها میتوانستند افقهای گستردهتری را
مد نظر داشته باشند.
این نوع نگاه متواضعانه در یک تحلیل واقعبینانه
میتواند به تبعیت پارادایمی از اندیشههایی ختم
شود که نوعا توسط «دیگری» از نوع جهانی به
خورد ساختار جامعه داده شود و نهایتا به جای
«الهام بخش» بودن به «ملهم» شــدن قناعت
شــود .الهامبخش بودن یک اندیشــه ملی در
جایگاه جهانــی و در قرن [ ۲۱بخوانید قرن ۱۵
شمسی] مقولهای است که بدون باور به کشف

و درک امکان نقد و ارائه آلترناتیو برای گفتمان
مدرن و ایجاد رویکردی اغنایــی و فزاینده در
مواجهه با حیات آینده در شهرهایی که مهیای
این تحوالت شــگرف در عرصههای نرمافزاری
باشند ،امکانپذیر نیســت .در این میان به نظر
میرسد که نیاز اساســی برای یک چشمانداز
جدید و این بار جهانی وجود داشــته باشد؛ این
بار شــاید در نگاه برنامهریزان  ۱۴۱۴مرحمی
شرقی باشد به ســال  ۲۰۳۵و ظهور سیاقی نو
در بازتعریف افقهایی نو در مقیاسی جهانی…
در این بین میماند قریب  ۲۰سال تالش ملی با
چشماندازی نو.
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یک بنا یک نگاه

سجدهگاه بیمارستان نمازی شیراز

تجسم روزآمدی معنویت
مهشید معتمد

پژوهشگر دکتری معماری

داریوش آشوری در کتاب «ما و مدرنیته» درباره
سنت چنین مینویسد :در شیوه نگرش شرقی به
جهان ،اصالت با ثبات و تغییرناپذیری است و انسان
شرقی برای آنچه در زمان و مکان واقع میشود،
یعنی برای امر محسوس و گذرا ارزش قائل نبود،
بلکه طالب آســایش و آرامش و بازگشت به مبدأ
بیزمان بــود و در زندگی هم همیشــه به آنچه
دارای سنت و ســابقه و مطابق راه و رسم پدران
بود ،ارزش میگذاشــت .انســان شرقی همیشه
با رجوع به گذشــته و پیروی از الگوی گذشــته
میزیســت و هنگامیکه با مسائل اساسی وجود
طرف میشد ،با رجوع به مبدأ به پرسشهای خود
پاسخ میگفت .به تعبیر دیگر ،بنیاد توجه و تعقل
شرقی بازگرداندن بود و بدایت و نهایت در این طرز
فکر یکی میشود :انا هلل و انا الیه راجعون.
در این نگرش ،امر ریشهدار و معنوی نماز خواندن
در اسالم به عنوان نوعی ارجاع به خالق تلقی شده
و مســاجد نماینده طرز بینش بانیان و حامیان
خود هســتند؛ زمانی تمام هنرمندی «معمار»
ایرانی در ســاخت مســجد رخ مینمود… .لذا
اهتمام وی بر آن بوده تا اول فرم مسجد در میان
بافت شــهری مبین کارکرد خود باشد و در ثانی
نمازگزاران را از موقعیت دنیوی خود جدا ساخته
و هرچند کوتاه اما وارد عالم معنوی کند .مسجد
رسولاهلل (ص) در مجموعه درمانی نمازی شیراز
برای نمازگزارانی اســت که غالباً در کنار سیر و
سلوک عرفانی ،دســتطلب نیز به آسمان بلند
کردهاند .جایگاهی ویژه برای همراهان بیماران،
کارکنان و دانشــجویان حوزه سالمت و ذکر «یا
من اسمه دوا و ذکره شفا».
این مسجد (که به ســبب ابعاد و کارکرد ،عنوان
نمازخانه بیشــتر برازنده آن اســت) از فرمهای
معمول و عمومی که در شهر یافت میشود یا از
سوی کارفرمایان ســفارش داده میشوند ،عبور
کرده است؛ دالیل آن به نقل از طراحان میتواند
اســتقالل مالی و اجرایی کارفرما باشد ،یا بستر
و بافت جداشده از شــهر .اما هرچه هست سبب
شده تا اثر در برخورد با سنت گامی به سوی جلو
برداشــته باشــد .نه اینکه با حذف گنبد و مناره
مدعی پیشتازی و مدرنیسم باشــد ،یا ساختار
ماهوی مساجد پیشین را زیر تیغ نقد منصفانه/
غیرمنصفانه مورد سؤال قرار دهد؛ یا آنجا که منافع
ایجاب میکند به تاریخ معماری ایران ارجاع دارند
و آنجا که زیباییشناسی و ترجیح شخصی حکم
میکند ،تاریخ را نفی کنند .بلکه با شناخت صحیح
از شاکله معماری سنتی ایران و بخصوص مساجد
سنتی ،ترکیبی بدیع پدید آورده است.
جهان امروز این را بهعنوان اصل اساسی پذیرفته
است که ســکون و تکرار و رجوع به گذشته اصل
نیست ،بلکه حرکت و تغییر و پیشرفت اصل است.
حقیقت بیزمان و مکان و مطلق ،موهوم است و
اصل با واقعیت متغیر نســبی موجود در زمان و
مکان است .اما حاال که ما این اصل را پذیرفتهایم
نسبت ما با گذشته را چطور تعریف میکنیم و آن
را چطور مییابیم؟ آیا رجوع به ســنت و میراث
گذشته عملی ارتجاعی است؟ و چه نوع رجوعی
را باید ارتجاعی نامید؟ ما از تاریخ و فرهنگ خود
بریدیم ،به این امید که به تاریخ و فرهنگ دیگری
پیوند بخوریم؛ ولی بیآنکه به این یک برسیم ،از
آنچه بودیم و ماندیم هم رانده و مانده شدیم؛ که
پیشرفت حرکتی آرام و مداوم است ،نه ناگهانی و
یکباره .حال در طرح اثر مذهبی برای جامعهای با

داعیه مدرن و پستمدرن و با پیشینه تاریخی به
قدمت مسجد جامع عتیق و شکوه نصیرالملک
چه باید کرد؟
غلیون ،جامعهشناس سوریتبار عرب ،میگوید:
انکار تناقض «مدرن-کهنه»« ،بنیادگرا-امروزی»
و «دینی-ســکوالر» راه به جایی نمیبرد ،بلکه
نگرش ســنتی به انکار واقعیت و نگرش سکوالر
به نفی خود میانجامد .سازگاری صوری و نظری
میان ارزشهای مدرنیتــه و ارزشهای خودی،
چه از راه تأویل دوباره میــراث و چه از راه بومی
یا اســامی کردن مدرنیته ،میتواند تناقض را
حل کند .شرط یافتن راهحل ،پذیرش تناقض به
معنای هضم آن و دستیابی به خودآگاهی است.
کهنالگوها ،عملکرد ،هندســه سنتی یا هر چیز
دیگری که قابلیت نوزایی و زندهســازی در طرح
جدید را داشته باشد ،از منظر طراحان تحلیل و
بازتعریف میشوند.
مفهوم هویت از دیدگاه گروه طراح با «بخشهای
کمتر مصرفشــده تاریخی» تعریف میشــود؛
پس بدون آنکه به ورطه مدهای امروزی بیفتند،
روح زمانه خــود را در وحدت با گونههای متنوع
شکلی-تاریخی به صورت این فضا درآوردهاند .رم
کولهاس ،معمار شهیر هلندی ،در کتاب «شهر
عام» میگوید :ما گذشــته را تحلیل میبریم و
تمام میکنیم .تاریــخ ذخایر خود را در معماری
به ودیعه گذاشــته است ،اما بهواسطه تولید زیاد
و افزایــش جمعیت آنقدر مصرف میشــود که
درون تهی شــده و از بین مــیرود تا حدی که
کمکم توهینآمیز میشود .پس به واقع برخی از
نشانهها قابلیت بازاستفاده را نداشته و نیازمند آن
هستند تا به صورت نسخه جدیدی درآیند… اما
در این اثر عناصر کمتر بهکاررفته تاریخی از پاالیه
فکری طراحان گذشته و در کنشی جدید به جای
خود نشستهاند :حضور محیط در داخل مساجد
با محرابی که به سوی شــفافیت گراییده است،
دید از سمت داخل به بیرون ،یا تصویر دراماتیک
شبانه برگرفته نور درونی مسجد در میان تاریکی

جستوجوی ماهیت سنت
ِ
عقالنیت امروز
در

ریشه در گذشته ،چشم
در چشم آینده
نوا توکلی مهر
معمار و پژوهشگر

عکس :سمانه متقی

درختان .هرچند باید در مورد نور روز روی پوسته
بیرونی بنا اندکی با اغماض نگاه کرد ،کلیت اثر به
نحوی کمالگرایانه با درخشش ،بازتاب ،سایه و
نور ترکیب شده است.
مسجد با بستر و سایر نیازها (یا به تعبیر طراحان
«نیروها») گفتوگو میکند ،نه فقط شــنوند ه
است و نه گوینده دائمی .رمپی که از سطح زمین
برمیخیزد و در حرکتی آرام به میان شبســتان
میرسد ،به عابران و هارمونی حرکتی افراد ریتم
میبخشد .مســجد تنها به قدری بر بلندی قرار
گرفته که از آبهای ســطحی دور باشــد؛ اصل
مــردمواری را اینگونه بهتر میتــوان دریافت.
گروه «پایاپیرنــگ» (گروه طراح اثر) میگویند:
اگر هویت را به این معنا ببینیم ،الزم نیست حتماً
به یک فــرم ،کتیبه ،رنگ و مصالح وابســتهاش
کنیم .حفظ پیرنگ نمازخانه ۲۰ساله و درختان
۷۰ساله یعنی هویت آن مکان .هویت الزاماً مربوط
به گذشته تاریخی معماری نیست ،بلکه همین
نیروهای سایت هم هویت محسوب میشود.

تسخیر شهر با نامکانها...
«اگر یک مکان را بتوان به مثابه جایگاهی هویتبخش ،رابطهساز و
تاریخی تعریف کرد ،فضایی که نتواند در هیچ یک از این موارد هویتی،
رابطهای یا تاریخی تعریف شود ،یک نامکان است*»...
مارک اوژه [انسانشناس فرانســوی] در کتاب نامکانها [Non-
]Places: An Introduction to Super modernity
به مقوله جهانی شدن میپردازد؛ وی ســاختارهای فضایی/زمانی
ناآشنا را که ممکن اســت از نگاه برخی آشنا باشــند ،نامکانهایی
میپندارد که بیش از آنکه مکانی برای زایش تعلق باشــند ،نامکانی
برای زوال هویت [و یا خالق هویتی مبهم و غیر قابل درک] هستند.
فضاهایی نظیر هتلها ،هایپر مارکتهــا ،فرودگاهها و مراکز عظیم
ی گذارن که فرد با واقع شدن در آنها ادراکی
تجاری و ...فضاهایی برا 
از هویت ندارد .بر این اســاس ،آنچه امروزه در شــهرهای ما در حال
زایش و پیدایش اســت نامکانهایی اســت هویــتزدا و در حالت
خوشبینانه ،مولــد هویتی غیرخودی و البته مبهم؛ بر این ســیاق
آنچه عمدتا اتفاق میافتد ،ساختوسازهای شهری ،محدود به مراکز
خرید ،هتلها و مراکز تفریحی و ...اســت که طرحوارهای تکراری و
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عناصر اولیه در مفاهیم این اثر ،الیههای مختلف
عملکردی ،تزیینات ،تناســبات و سایر اتفاقات
موجود در سایت هستند .گروه معماری با برقراری
تناسب میان فرم و فضا ،توانسته مفاهیم مورد نظر
خود را منعکس کند .ایوان ورودی با مناره خود،
انگار انگشت اشارهای اســت که به باال و آسمان
اشــاره دارد .شکســتها و گردشهای پوسته
مناره ،در نهایت به یک نقطه اوج و پایانی مســی
ختم میشود ،همجنس با گنبد (که خوشبختانه
از کاشیکاری معاف شده است) .برش گنبد (که
خود بخشی از یک کره کامل است) و خروج آن از
شکل کامل ،به همراه تیغه نوری که از شکاف روی
آن به داخل شبستان میتاباند ،حاکی از اهمیت
نور و زمان و موقعیت قرارگیری پروژه است .گنبد
یادآور نمونههای بیزانسی خود است :از نظر فرم،
مصالح و ســادگی بیرونی؛ از جهتی دیگر هم با
ک شــیراز در تقابل قرار دارد.
گنبدهای ســرو 
نحوه سیرکوالسیون درونی فضاهای کارکردی و
جمعی ،نقطه قوت دیگری برای این اثر به شمار

میرود و توانسته فضاهای مختلف را به خوبی و با
رعایت تفکیک فضا کنار هم بنشاند.
مسجد محمد رســولاهلل (ص) دقیقاً متعلق به
همین بافت و سایتی است که اکنون در آن جای
دارد؛ نه برای شــیراز و بدنه شهری طرح شده و
نه بنا بوده با محدودیتهــا و آزادیهای آن کار
کند… حلقه رابط با شهر ،کاربر است .نمازگزار یا
عابر (که هریک میتوانند به نوعی خاص با مسجد
ارتباط برقرار کنند) یکی از عوامل شــکلگیری
طرح هستند که گرچه بر سایر عناصر ارجحیت
ندارند ،از منظر جامعهشناســی مورد نظر قرار
داشت ه است.
تعابیر و تفاســیر از سنت ،مصادیق ،درک میزان
کارآیی/عدم کارآیی آن و تلقی از نوگرایی ،همگی
در شکلگیری کاربریهایی چون مسجد دخیل
هستند .واقعیت آن است که با حفظ ارزشهای
فرهنگی و هویتی ،میتوان به نتایجی رسید که
پایداری و پویایی خود را برای معارفه به نسلهای
آتی حفظ کند.
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دیکتهشده پیشروی انسان ساکن شــهر قرار میدهد .چهبسا این
نمودهای شهرنشــینی مــدرن ،چنانچه «لوفور» نیــز بدان تأکید
دارد ،روزمرگی زندگی شهر را برای شهرنشینان به ارمغان میآورد.
چرخ و فلکی که انســان شهری ســوار بر آن نقاط تکراری زندگی را
میپیماید و هر روز و هر ماه و هر سال این چرخه برایش تکرار میشود.
در حالی که فضاهای متنوع و ساده شــهری در گذشته انسان را در
انتخاب و آفرینش عملکرد آزاد میشــمرد و برایش «حق» قائل بود
تا سبک زندگی خویش را آنگونه که میپسندد ،طرح ریزد و هرآینه
شهروندی خالق و شهری با فضاهای شهری زنده و پویا رقم میخورد.
در حال حاضر خطر آن وجود دارد که «زندگی روزانه» انسان شهری
با «روزمرگی» کســلکننده نوگرایانه جایگزین شده و توانایی خلق
سبک زندگی را از انسان شهری دوره مدرن سلب کرده است.
شــاید آن هنگام که پای فیلمهــای علمی/تخیلی نشســتهایم و
صحنههایی از حضور و تســلط رباتها بر شــهر را تماشا میکنیم،
حتی به ذهنمان هم خطور نکند که زمانی ساختمانهای غول پیکر
و نامفهوم بــه اصطالح مدرن به مثابه رباتهایی ،کنترل زندگیمان
را به دســت گیرند ...آری اینبار شهر نه گرفتار رباتهای انساننما،
که درگیر ساختمانهایی به ســیاقی سوپر مدرن میشود که نقش

ربات را ایفا کرده ،قدرت هرگونه تعامل و برخورد را از شهروند عصر نو
سلب میکند و در واقع به نرمی« ،سبک زندگی» انسان امروزی را به
زندگی رباتی ،فارغ از هرگونه خالقیت و قدرت ابتکار عمل در فضاهای
شــهری ،بدل میکند .فغان از روزی که شهر به مانند آنچه زمانی در
فیلمهای تخیلی میدیدیم سرد و بیروح در میان برجهای شیشهای
و مکعبهای زمخت محبوس شود و شهروندان ناگزیر از شرایط مهیا
شده ،مقهور ســبک زندگی که به آنها تحمیل شده ،شوند .هر چند
صحنههای پایانی این فیلمها پیروزی انسان بر رباتها را به نمایش
میگذارد ،لیک در اغلب موارد این پیروزی با نابودی رباتها توأم است؛
تعمیم آن به زندگی امروزی ما در شهرهای مدرن میتواند به معنی
مبارزه انسان با شــهر و ساختمانهایش تعبیر شود .انتهای داستان
شهر مدرن و شهروندانش باز است تا انسان مدرن چگونه سرنوشت
خویش و شهر را رقم زند.
احتماال اگر دو عکس از دو خیابان جدید در دو شهر متفاوت را به فردی
نشان دهید ،قادر به تشــخیص هویت و نام شهرها نخواهد بود (این
روزها این موضوع در شهرهای بزرگ کشورمان کامال مصداق دارد).
خیابانها و فضاهای شهری دیگر نمود فرهنگی جامعه خویش نیستند
و نشانهای که آنها را از هم متمایز کند ،نمییابید .مردم همسایههای
خود را نمیشناسند ،فراغت خود را در محلهشان سپری نمیکنند و
به شهر حس تعلقخاطر ندارند .از همه تأسفانگیزتر اینکه در حرکت
و پویایی زندگی مدرن ،اغلب به «نامکان»های بیهویت خو گرفته
و حتی فقدان هویت را احســاس نمیکنند .سبک مدرن در معنای

معمارانه آن ،همســانی فضاها را ترویج میکند ،حال آنکه انسانها
همسانی نمیپذیرند و هر یک موجودیتی یگانه و بینظیر دارند .روح
رهای انسان زندگی در فضاهای شهری همسان که انتخابی برای وی
قائل نمیشود را برنمیتابد .انسان باید بتواند با تغییر سبک زندگی
خویش ،شهر را تغییر دهد نه چونان اســیری باشد در قالبهای از
پیش طراحی شده که مجالی برای بروز خالقیت برایش نمیگذارد.
اینروزها در مجامع معماری ســخن از هویت و فرهنگ بسیار رانده
میشــود و اغلب از آنچه بهنام معماری مدرن و جهانی یاد میشود،
رضایت نداریم ،با این حال شاهد زایش طرحهای معماریای هستیم
که نهتنها انعکاسدهنده هویت ایرانی نیستند ،بلکه کشتی بیرمق
فرهنگ و هویت را در موج عظیم جهانی شدن فرو کشیده و سیمایی
مدرن و غیرخودی به شهرهای ایرانی میبخشند.
آنچه امروز میســازیم آینده و هویت شهر را خواهد ساخت؛ گرچه
شــاید نتوان نام بیهویتی بر آن نهاد ،لیک آنچه به ثمر مینشــیند
هویتی موهوم و غیرخودی خواهد بود که دیگر نشــانی از میراث و
فرهنگ ایرانی ندارد .معماری کنونی ســاختمانها و شهر ،هویت،
فرهنگ و سبک زندگی آیندگان را رقم میزند؛ بنگریم که در کدامین
مســیر طی طریق میکنیم؛ چهبسا بازگشتی از آن نباشد و یا زمانی
قصد تغییر مسیر کنیم که دیگر دیر شده باشد و نامکانها در هیأت
رباتهایی بیروح ،شهر را به تسخیر در آورده باشند.
.............................................................
* سایت انسانشناسی و فرهنگ ،به قلم ناصر فکوهی ،به نقل از متن اصلی
کتاب «نامکانها» ،نوشته مارک اوژه.

«من آن روحم که همیشه بر سر انکار است…
و این رفتاری است بر حق؛ زیرا هر آنچه وجود
دارد دچار ویرانی است…».
اگرچــه این جمــات ســرکش از «گوته»،
فیلسوف نامدار آلمانی ،در اولین تالش برای
تعبیر و تفاهــم ،گزنده به نظر برســد و میل
به همذاتپنداری در مــا نینگیزد ،نمیتوان
انکار کرد که آبشــخور نظرگاههای معماری و
شهرسازی جهان در دوران موسوم به مدرن،
آرا و اندیشههای فیلسوفانی نظیر اوست .این
جریان در عصری اتفاق میافتد که فیلسوفان
نیز بیــش از پیش ،در مقــوالت فضا و مکان
اهتمام ورزیده و اظهار نظــر کردهاند .اینکه
«تاریخ» و «ســنتهای به ارث رسیده از آن»
به مثابه امر موجود ،مورد نقد واقع میشــود،
نتیجه همین دا دوســتد تفکــرات جاری بر
معماری و شهرســازی با فلســفیدن و تعمق
اندیشمندانی است که دستاویز آنها برای تفهیم
و بازنمایی حقایق مورد نظرشان ،بهرهگیری از
روشهای استدالل و قیاس و نقد بوده است.
تا آنجا که نقد اندیشــهها و انگارههای مدرن
همزمان با طرح و بســط آنها ،بخشی از روح
مدرنیته بوده و هست .نکته حائز اهمیت اینکه
شالوده رویکردهای به اصطالح پسامدرن نیز
با همین ذات و جوهره سرشــته شده است و
تفاوت تنهــا در تغییر ســمت دادن نقدها و
چالشهاست .از این نظرگاه ،بدیهی است به
چالش کشیدن سنت ،امری ناگزیر بوده است
و شاید این به بهای ویران کردن مصادیق آن و
سپس آغاز فصلی نو در کشف «بن مایه»های
فرهنگ و سنت فراتر از فرم و نمادهاست.
بهزعم نگارنده ،آنچه در تالشهای بیفرجام و
اصطالحا نوستالژیک در احیا و ابقای مصادیق
«سنت» اتفاق افتاده است ،یک روبنا به مثابه
عنصر الحاقی به ســاختاری نوگــرا ،منتقد و
شکاک اما متبختر اســت که اساسا خود را بر
حق میداند و نســخههای تجویریاش برای
رستگاری را کارساز و فصلالخطاب واقعگرایی
معرفی میکنــد .دلیل این ادعــای نگارنده،
بیتوجهی به معنا و جستوجوی ذات حقیقی
این معنا در بستری است که با دو مؤلفه زمان
و مکان قابل تعریف است؛ این در حالی است
که شیفتگی به منویات مدرنیسم که مبتنی بر
اشراف ،خودآگاهی و محوریت انسان در محیط
زاینده اوست ،هنوز در ناخودآگاه اندیشههای
جریانساز ،منبعی برای تولید بهشمار میرود
و البد انسان رها از هرگونه وابستگی و تعلق با
احساسات نشاندار از گذشته و فارغ از هویتی
منتج از شجرهنامهها ،هر آنچه را که میطلبد،
به چنگ مــیآورد و ثــروت «طبیعت نهاد»
آن خود
سرزمینها را در توهمی روزافزون ،از ِ
میکند .الجرم در مرحله بعد ،او به نقد گذشته
دســت میزند ...اما در واکنش به فقدانهای
ناشــی از این افراطگری باز در جستوجوی
سنت تاریخمند بر میخیزد و بخشهایی از آن
را با مفاهیم مدرن پیوند میزند .این استفاده
التقاطی و البته ســطحی ما از گذشته ،صرفا
به منزله تقلیدی مبتنی بر تکرار اســت .این
تکرار بهقول اســاوی ژیژک ،جامعهشناس و
فیلسوف پســامدرن ،بر اساس کپیبرداری از
یک خاســتگاه اصیل استوار است و بهخودی
خود ارزشی ندارد .ژیژک این مفهوم را اینگونه
تعبیر میکند« :در التقاط [نمایشی] ،گذشته
چونان منبع آثار خلق شــده ،خود را بهتدریج
محصور مییابد و بعد ناگهان محو میشــود
و چیزی جز متن برای ما باقی نمیگذارد.»...
در حقیقــت در جامعه معاصر امروز ،انســان
خود را در جریان دائمی هیجانات فاقد ارتباط
با زمینه و موقعیــت مییابد .او علیرغم میل
به تکثــر و فروپاشــی هر چارچــوب از قبل
تعریفشده ،در جستوجوی روایتهایی است
که «سازمان درون جامعه» گذشته ،با ادراک
دائمی از این روایتها ،برای خود زمینهسازی
و ایجاد نظم میکرد .اما همانطور که نگارنده
در ســطور فوقانی به آن اشــاره کرد ،در این
جستوجوی مســامحهگرانه ،تنها دستاورد،
نمادهــا و طرحوارههایی از فــرم و محتوای
فرهنگی یا کالبدی اســت که به جریان غالب
امروز بــا کارکرد تزیینی ضمیمه میشــود.
آنچه مغفول میماند درک عقالنیت و نبوغی
است که در بستر زمان و مکان به این گذشته
تا قبل ظهور دوران مدرن ،انســجام و وحدت
رویه بخشیده است و آن را پایا و واجد قدمت و
تاریخ کرده است.

