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رﺗﺒﻪی ﻧﺨﺴﺖ

ﮐﺘﺎب ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮ اﺛﺮ ﭼﺎﯾﻨﺎ ﻣﯿﻪوﯾﻞ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ از دو ﺷﻬﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﺎرهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ،از ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎن،
ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره از متﺎﯾﺰﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ منﺎﯾﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺶ اﻓﺮاد و ﻟﺒﺎسﻫﺎ ،ﻣﻌامری ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎ ،ﻋﻼﺋﻢ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﻫﻤﻪی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻓﺖوآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﯿﺎن
دو ﺷﻬﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﮔﺎه ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻣﻮش ﻧﯿﺮوی ﭘﺎﺳﺪار از ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ و ﺟﺪﯾﺖ
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺪﯾﺪن ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در »ﺑﺸﻞ« و »اﻟﻘﻮﻣﺎ« )ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی در ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه( ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻔﺘامن اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر و وﻇﯿﻔﻪی ذاﺗﯽاش اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ
متﺎم اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ارزشﮔﺬاری ﻣﻤﮑﻦ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘامن ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﯿﺎن دو ﺷﻬﺮ اﯾﻨﻘﺪر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ؟ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺪک ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺸﱰک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﭘﺎرهی ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎدآور ﻧﮕﺎه »ﻣﻌامرﺳﺘﺎرهﻫﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌامران ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ :وﺟﻮد رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺸﱰک ﺑﺎ ﻣﻌامری ﺑﺪﻧﻪ ،ﺗﻼش در ﻧﺎدﯾﺪهﮔﯿﺮی
ﻣﻌامری راﯾﺞ و ﺑﻪ ﻫامن ﻣﯿﺰان دﭼﺎر وﻫﻢ اﺛﺮﮔﺬاری و ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻧﯿﻤﻪی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﮑﺮهی ﺷﻬﺮ.
ﻋﻨﻮان »ﻣﻌامرﺳﺘﺎره« ﻟﻘﺐ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻌامری ﺑﻪ ﺷامر منﯽرود و داﺳﺘﺎن ﻣﻌامری ﻣﺪرن ،رواﯾﺖ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﺎن اﺳﺖ .ﻣﻌامرﺳﺘﺎرهﻫﺎ اﻓﺮادی
ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﺳﮑﭻﻫﺎی ﴎاﺳﯿﻤﻪی اوﻟﯿﻪی ﺧﻮد از ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪاﻧﺪ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی از ﻧﺤﻮهی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
)ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮده و ﻏﻮل ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردهاﻧﺪ( .ﻣﺸﱰیﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻔﺘﻪی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺘﺎرهی ﻫرنی ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در رأس ﻫﺮم ﻣﴫفﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺎ ﺧﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻣﻌامری را »ﻣﻌامرﺳﺘﺎرهﻫﺎی اﯾﻨﱰﻧﺖ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؛ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﱪ و رﺳﺎﻧﻪ ،متﻨﺎی منﺎﯾﺶ ﺳﺘﺎرهای درﺧﺸﺎن دارد ﮐﻪ داﺳﺘﺎنﴎاﯾﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺒﺎﻓﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻨﺶ او ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﻧﻘﺎش ،ﺗﻨﺪﯾﺴﮕﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌامر ﺑﺎﺷﺪ .متﺎﻣﯽ آﺛﺎر ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺘﴩ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺰه ﺑﮕﯿﺮد ،داوری ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌامر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﺘﺎرهای ﮐﻪ
ﮐﻮرﺳﻮی درﺧﺸﺶ آن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ذرهﺑﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﺗﺎ دورﻫﺎ ﺧﻮدمنﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌامرﺳﺘﺎرهﻫﺎ ،ﻣﻌامریﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ :از ﺧﺎﻧﻪی ﴍﯾﻔﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘامن ﺗﺮﻣﻪ و اﯾﻞﺧﺎﻧﻪ؛ اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه آن اﺳﺖ :اﯾﻦ
آﺛﺎر ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌامری ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﴏﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋامل
ﺳﻠﯿﻘﻪی ﻣﻌامر و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﺎﻓنت ﻃﺮح ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﮑﻠﯽ و
ﻓﺮﻣﯽ ﻃﺮح ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﻌامری ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ  ...اﻣﺮوز ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﺸﺶ و ﺗﻮان
ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار دارﻧﺪ؟
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﴍﯾﻔﯽﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ :ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌامر ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺟﻮان ،ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ،ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺰرگ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋه و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺸﱰ منﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺪﻧﻈﺮش ﺑﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎرن در اﯾﻮان ورودی ،ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت روﻣﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌامر ﻣﯽداد» .ﻃﺮح
ﻣﮑﻌﺐﮔﺮدان ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻫﻤﻮاره در ﺣﺠﻢ و ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌامری ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻮاب
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽداد و ﻫﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را از ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﮐﻼﺳﯿﮑﺶ ﻣﻨﴫف ﮐﺮد« .در اﻧﺘﻬﺎ ،ﺧﺎﻧﻪی ﴍﯾﻔﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮادﻫﺎی ﺟﺪی در ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﻣﺴﺌﻠﻪی ارﺗﺒﺎط دﯾﺪاری
ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﴏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﻣﻌامری اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ ﻣﻌامراﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮ دوش ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
منﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻬﺎرراه وﻟﯿﻌﴫ ،ﭘﺮوژهی ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻬﺮان اﻣﺮوز .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌامر)ﻫﺎ( در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻃﺮح رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ :ﻣﻌامر اوﻟﯿﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺣﺮﻓﻪای ،ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺳﻨﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﻌامران! اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﻮﺳﺌﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﱪد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻈﺮات و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺮح ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـﻣﺬﻫﺒﯽ را ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻠﻮ ﺑﱪد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮوژه را ﺗﻨﻬﺎ ﻓﯿﮕﻮری
ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌامری ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻠﻤﺪاد منﻮد؟ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻌامرﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﴏاﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
اذﻋﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﻣﻌامری ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻧﺴﻞ ﻃﺮاﺣﺎن ﭘﯿﺶ از ﻣﻌامران ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﻣﺮوزی ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﻄﻮط ﻓﮑﺮی و ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺷﻬﺮت آﻧﻬﺎ ﻧﻪ از راه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزش دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﮕﺮش آﻧﺎن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮ
را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ آن اﺣﱰام ﮔﺰاردﻧﺪ ،در ﻋﻮض ﻣﻌامرﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﭘﺎرهای ﻣﺤﺪود و ﮐﻮﭼﮏ از ﺷﻬﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪن ﻣﻌامری و
واﻗﻌﯿﺖ در ﭘﺎرهی دﯾﮕﺮ اﺑﺎ دارﻧﺪ ،ﻫامن اﺳﺘﻌﺎره از داﺳﺘﺎن »ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮ« .ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآﻣﺪه از آن روﻧﺪ اﺻﯿﻞ و ﺟﻬﺖﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻋﺮﺻﻪی ﺣﺮﻓﻪای ،ﺑﺮای

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﻔﺘامن ﻏﺎﻟﺐ از ﺳﻮی ﻃﺮاﺣﺎن و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﻫﺠﻮم ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن آن ﻋﻨﺎﴏ ،در روﻧﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﺑﺘﺬال و اﻧﺤﻄﺎط ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻌامری اﺣﺘﯿﺎج
ﺑﻪ زﻣﺎن دارد )ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ» ،ﺟﺎوداﻧﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺎوداﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
از ﻋﴫی ﮐﻪ در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ
اﺷﺎراﺗﯽ از آن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻌامری ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﻣﻌامری ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ،داﺷنت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ﻋﴫ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ورای زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮود.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﺳﻄﻮرهﺳﺎزی ﺑﻪ
ﻣﺬاق ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم و ﻣﻌامران ﺧﻮش آﻣﺪه ،ﮔﺮﭼﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ
را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و ﻣﻌامراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮت آﺳﺎﻧﺴﻮری )درﺧﺸﺶ ﻃﺮاح ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ
وﯾﮋه( ﻣﻌﱰﺿﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﻪ ،ﺣﻀﻮر ﻣﻌامرﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺗﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌامری ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ
ﭘﺮﮐﻨﻨﺪهی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻣﻌامرﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﺳﻠﱪﯾﺘﯽﻫﺎی ﻣﻌامر ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﯿﺎن ﻣﻌامران ﺟﻮانﺗﺮ
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ آﺛﺎر
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﱰ ﺷﺪن ﻫﺪاﯾﺖ منﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺻﻠﯽ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫامن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻮآور ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻌامری ﻓﺸﺎری ﺑﯽاﻧﺪازه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﴍاﯾﻂ
ﺧﺎص ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺷﺎرهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد در آﺛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دارﻧﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎی داﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻪوﯾﻞ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎ
را درﻧﻮردﯾﺪهاﻧﺪ را در ﺟﺎﻣﻌﻪای دوراﻓﺘﺎده از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
روﻧﺪ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﯿﺮی آدمﻫﺎی دو ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ دوری از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻌامران ﺑﺪﻧﻪ و ﺳﺘﺎرهﻣﻌامران ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﺎری ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺴﻨﺪه و ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﯿﺮوی ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺮزﻫﺎ« ﻣﻌﺮﻓﯽ منﻮدهاﻧﺪ .ﺣﺘامً ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﻣﻬﻢﺗﺮی از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﴍاﯾﻂ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺮاح و ﻃﺮح ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﻣﻌامرﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺤﻘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌامری ﺑﺪﻧﻪ و ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

❊ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در دوﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی ﻃﺮاح اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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