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ستاره های رسبی، فانوسک های خاموش❊

یا چگونه استارکیتکت ها مع�ری را متوقف 

کرده اند؟
مهشید معتمد

کتاب شهر و شهر اثر چاینا میه ویل، داستانی از دو شهر پیچیده در یکدیگر است که مردم هر کدام از این پاره های شهر، از کودکی یاد گرفته اند مردمان، 

ساخت�ن ها، خیابان ها و ماشین های شهر دیگر را نادیده بگیرند و همواره از �ایزها مراقبت �ایند. پوشش افراد و لباس ها، مع�ری ساخت�ن ها، عالئم 

رانندگی، تابلوی مغازه ها و همه ی جزئیات میان شهر و شهر متفاوت هستند و رفت  وآمد نیز ممنوع است. هرچند باید به خاطر داشت که مرزهای میان 

دو شهر در برخی مناطق بسیار منعطف و گاه غیر قابل تشخیص است، البته با حضور خاموش نیروی پاسدار از مرزها، سوءتفاهم ها به رسعت و جدیت 

برطرف می شوند.

ندیدن عامدانه در «بشل» و «القوما» (نام این شهرهای در هم پیچیده) نوعی گفت�ن انضباطی غالب است که کار و وظیفه ی ذاتی اش این بوده که با 

�ام ابزارهای نظارتی و ارزش گذاری ممکن، خود را به عنوان گفت�ن غالب حفظ کند. آیا تفاوت ها میان دو شهر اینقدر عمیق است؟ روایت به ما می گوید 

که با وجود برتری اندک یکی بر دیگری، مفاهیم و نگرش های بنیادین شباهت بسیار دارند. حتی منشأ مشرتک تاریخی میان این دو پاره ی شهری نیز محل 

تحقیق و تفحص است. این وضعیت یادآور نگاه «مع�ر ستاره ها» به مع�ران بدنه است: وجود ریشه های مشرتک با مع�ری بدنه، تالش در نادیده گیری 

مع�ری رایج و به ه�ن میزان دچار وهم اثر گذاری و فائق آمدن بر نیمه ی دیگر پیکره ی شهر.

عنوان «مع�ر ستاره» لقب جدیدی در مع�ری به ش�ر �ی رود و داستان مع�ری مدرن، روایت پیروزی های این طراحان است. مع�ر ستاره ها افرادی 

مستعد و گوشه گیرند، اسکچ های رساسیمه ی اولیه ی خود از پروژه ها را نگاه داشته اند و داستان های حیرت انگیزی از نحوه ی تعامل با کارفرما نقل می کنند 

(که اغلب خودشان قهرمان ماجرا بوده و غول کارفرما را به زانو در آورده اند). مشرتی ها نیز شیفته ی آن هستند که فکر کنند با یک ستاره ی هÆی کار 

می کنند، صاحب اثری خارق العاده می شوند و در رأس هرم مرصف گرایی جا خوش می کنند.

بگذارید وضعیت کنونی مشاهیر مع�ری را «مع�ر ستاره های اینرتنت» بنامیم؛ صنعت خرب و رسانه، �نای �ایش ستاره ای درخشان دارد که داستان رسایی 

کند، فلسفه ببافد و شخصیت و منش او نیز بخشی از ماجرا باشد؛ می خواهد این ستاره نقاش، تندیسگر، نویسنده و گاهی مع�ر باشد. �امی آثار خود 

را به صورت مستند و آنالین منترش کند، جایزه بگیرد، داوری کند، نشست برگزار کند، مقاله بنویسد و در نهایت مع�ر نسبتاً خوبی نیز باشد؛ ستاره ای که 

کور سوی درخشش آن، تنها با ذره بین رسانه چند برابر شده و تا دورها خود�ایی می کند.

در برابر مع�ر ستاره ها، مع�ری  ستاره ها نیز حضور دارند: از خانه ی رشیفی ها تا ساخت�ن ترمه و ایل خانه؛ اما پرسشی که پدید آمده آن است: این 

آثار تا چه اندازه توانسته اند بر جریان های فکری و اجرایی مع�ری کنونی اثر گذار باشند؟ آیا این ساخته ها رصفاً به دلیل انعطاف کارفرما در مقابل اع�ل 

سلیقه ی مع�ر و هزینه ای که بدون چون  و چرا برای موجودیت یافÕ طرح پرداخت کرده، به شکل فعلی ساخته نشده اند؟ آیا با گذر زمان، ماهیت شکلی و 

فرمی طرح ثابت باقی مانده است؟ چطور است نگاهی به برندگان جوایز مع�ری سالیان پیش از این بیندازیم ... امروز کدام یک از این آثار کشش و توان 

مطرح شدن به عنوان ساخت�نی تأثیر گذار دارند؟

به خانه ی رشیفی ها بپردازیم: طبق گفته های مع�ر، کارفرمایی جوان، موفق و تحصیلکرده، خانه ای بزرگ می خواست که ویژه و شاخص باشد. شاید 

بیشرت �ونه های نئوکالسیک مدنظرش بود و پیشنهادهایی نظیر ستون هایی متقارن در ایوان ورودی، تزئینات رومی و نظایر اینها به مع�ر می داد. «طرح 

مکعب گردان، با تغییری همواره در حجم و فضای خانه نوعی مع�ری غیر قطعی به وجود می آورد که هم به خواسته های ما در زمستان و تابستان جواب 

مناسبی می داد و هم کارفرما را از خواسته ی کالسیکش منرصف کرد». در انتها، خانه ی رشیفی ها با ایرادهای جدی در نورپردازی و مسئله ی ارتباط دیداری 

فضاها، به منصه  ظهور رسیده است. آیا گران ترین پروژه ی مسکونی ساخته شده در ایران معارص توانسته است بر سایر آثار مع�ری اثر گذار باشد؟ یا تنها 

به خیاالتی مع�رانه پاسخ داده که هزینه ی اصلی آن بر دوش کارفرما بوده است؟

�ونه ای دیگر را بررسی کنیم: مسجد چهار راه ولیعرص، پروژه ی مناقشه برانگیز تهران امروز. توانایی مع�ر(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: مع�ر اولیه، جامعه ی حرفه ای، شورای شهر، جامعه ی 

سنتی و حتی خود مع�ران! اینجا کلوسئومی برای نربد فرهنگی میان نگرش های گوناگون به موضوع مسجد است. آیا با وجود نظرات و مقاالت مختلفی 

که پیرامون این بنا نوشته شده است، طرح مسجد سبب شده تا طراحی مراکز فرهنگی ـ مذهبی را گامی به سوی جلو بربد؟ آیا می توان پروژه را تنها فیگوری 

هرمنوتیکی نسبت به مع�ری مذهبی قلمداد �ود؟ گویا مع�ر ستاره های کنونی تالش دارند تا از ریشه های خود در زمان بگریزند و به رصاحتی که خود 

اذعان دارند، به تولید «مع�ری جهانی» بپردازند.

نسل طراحان پیش از مع�ران بناهای مشهور امروزی، به تولید ساخت�ن هایی پرداختند که از خطوط فکری و سبک های مشخصی پیروی می کردند، 

شهرت آنها نه از راه رسانه های مجازی، بلکه به واسطه ی کیفیت و ارزش دیدگاه ایشان تأمین شده و همچنان می توان از نگرش آنان الهام گرفت. آنها شهر 

را یکپارچه یافتند و به کالبد آن احرتام گزاردند، در عوض مع�ر ستارگان کنونی در پاره ای محدود و کوچک از شهر ساکن هستند که از دیدن مع�ری و 

واقعیت در پاره ی دیگر ابا دارند، ه�ن استعاره از داستان «شهر و شهر». لذا نتایج برآمده از آن روند اصیل و جهت بخش پیشین در عرصه ی حرفه ای، برای 

تبدیل شدن به گفت�ن غالب از سوی طراحان و در مواجهه با 

هجوم بی امان برای به کار بردن آن عنارص، در روندی طوالنی به 

سمت ابتذال و انحطاط، دگرگونی پیدا کرده است.

احتیاج  مع�ری  اثر  یک  اهمیت  تشخیص  که  مسئله  این 

به زمان دارد (همه چیز را زمان تعیین می کند) به این معنی 

اینکه  یا  ندارند  آثار برجسته در زمان خود اهمیتی  نیست که 

برعکس، «جاودانه» هستند. هیچ چیز جاودانه نیست. هر چیزی 

از عرصی که در آن ساخته شده حکایت می کند و به طریقی 

اشاراتی از آن می فرستد. یکی از خصوصیات مع�ری متعالی و یا 

حتی مع�ری خیلی خوب، داشÕ مفهومی است که تا مدت های 

مدید پس از عرص خود باقی می ماند، اما باید متذکر شد که بدان 

معنا نیست که می تواند به ورای زمان خویش برود.

به  اسطوره سازی  روند  این  که  است  ذکر  به  الزم  هر چند 

مذاق عامه ی مردم و مع�ران خوش آمده، گرچه غالب منتقدین 

را به واکنش برانگیخته است. منتقدین و مع�رانی که به این 

اثر  یک  تنها  با  طراح  (درخشش  آسانسوری  شهرت  موقعیت 

ویژه) معرتضند، این مسئله را نیز در نظر داشته باشند که چه 

باعث  حداقل  مع�ر ستاره ها  حضور  نه،  چه  و  باشیم  دوست 

شده تا رسانه به مع�ری عالقه مند باشد و آن را به  عنوان بخش 

اصطالح  به  و  مع�رستارگان  ببیند.  خود  تولیدات  پرکننده ی 

سلربیتی های مع�ر، محبوبیت بسیاری در میان مع�ران جوان تر 

و دانشجویان یافته اند، الهام بخش هستند و تالش دارند تا آثار 

خود را به سوی بهرت شدن هدایت �ایند. اما مسئله ی اصلی آن 

است که به ه�ن میزان نیز با تأکید بر نوآور بودن سبب شده 

بر جامعه ی مع�ری فشاری بی اندازه تحمیل کنند. آنها رشایط 

خاص پروژه های خود را نادیده گرفته و اشاره ی مستقیم به نقش 

خود در آثار ساخته شده دارند. 

شهر و شهر میه ویل، کسانی که مرزها  انتهای داستان  در 

را درنوردیده اند را در جامعه ای دور افتاده از سایرین و ناظر بر 

روند نادیده گیری آدم های دو شهر می بینیم. شاید منتقدین نیز 

با دوری از هر دو گروه مع�ران بدنه و ستاره مع�ران، تنها به 

نظارت بر عدم تداخل کاری بین این دو گروه بسنده و خود را 

به عنوان «نیروی پاسدار مرزها» معرفی �وده اند. حت�ً کاستی 

و  نقد رشایط  به  که  گرفته  منتقدین صورت  از سوی  مهم تری 

موقعیت طراح و طرح نپرداخته و اجازه داده اند مع�ر ستارگان 

کنونی نگاهی محقرانه به مع�ری بدنه و شهر داشته باشند.
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❊ این مقاله پیش تر در دو هفته نامه ی طراح امروز منترش شده است.
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