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ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﺳﺘﺎوردی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺳﻨﺖ ﻧﱪﯾﺪه اﺳﺖ
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ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪه

»ﺗﺠﺴﻢ ﻓﺮدﯾﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﴎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﯾامن دارد ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ،ﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﻌﺒﺪی ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮏ دﺳﺘﻮری؛ روﺣﯽ ﮐﻪ
دﻧﯿﺎ را ﺑﻪﺳﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﭘﯽدرﭘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮد ﻓﺎﻧﻮس ﺧﯿﺎل ﭼﻨﺪی ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺻﻨﺪوق ﻋﺪم ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﻨﺤﴫﺑﻪﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﺳﻄﻮرهزداﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻈﻬﺮ وﺟﻬﯽ از ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ  «...ﭘﻨﺞ اﻗﻠﯿﻢ ﺣﻀﻮر ،دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮش اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﻏﺮق در اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ ،وﻟﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در اﺻﻞ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺼﻨﻮع ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮور ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی دﯾﺪن در ذﻫﻦ ﻣﺎ ]در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻬﻤﻨﺪه اﺛﺮ[ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺴﱰی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻼت ادراﮐﯽ
][cognitive interaction؛ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ »ﺑﻨﺎ« ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﺣﺎﻓﻈﻪای ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وﻗﺎﯾﻊ ﭼﺮﺧﻪی ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﻣﮑﺮرا ً
ﯾﺎدآور ﺷﻮد .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﻢ ﺑَﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ رﻫﺎﯾﯽ ،ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻢ اﺟﺎزه منﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮﯾﻢ .در ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی روزﻣﺮهی
ﻣﺎ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت دو ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ :وﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎﻗﯿامﻧﺪهی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ذﻫﻦ ﻣﺎ و ﺗﻠﻘﯽﻣﺎن از ﺧﻮد ﻧﻘﺶ
دارد ،وﺟﻪ دوم ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﻢ .اﮔﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻓﻀﺎﯾﯽـﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﺑﯿﺮﻧﮓ ﺷﻮد ،ﺷﺎﮐﻠﻪی ﻫﻮﯾﺘﯽ در
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻌامری از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ رد ﺷﻮﯾﻢ و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ منﺎدی ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﺎﺧﺘامن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ« ﻗﺪﯾﻢ ]ﮐﺎخ ﺳﻨﺎی ﻗﺪﯾﻢﺗﺮ[ .ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ ﻣﻮﻗﺮ و ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ درﺟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ ﺧﻮد ،ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ از ﻣﻌامری ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽرود .اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان و ﻣﺤﻞ رﺧﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺴﺎناﻧﮕﺎراﻧﻪ از ﺷﻬﺮ
]ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺒﺪ زﻧﺪه و ﭘﻮﯾﺎ[ ،ﺗﻌﺒﯿ ِﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎری وﻗﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ وﯾﮋه دارد  ،...اﻣﺎ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ،ﺑﻨﺎ ﻣﻨﻈﺮهای ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻋﻨﺎﴏی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮی/داﻧﺸﯽ »ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ« را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮهی ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺷﱰاﮐﺎت آﻧﺎن ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدآوری ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ
ﺷﺪهای از ﻣﯿﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ]ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﴏ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن[ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﺎﺧﺘامن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﺪهای از آراﯾﻪﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌامری اﯾﺮان را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽـﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ
دارد؛ ﭼﻪ از دورهی اﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻘﻮش ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ و ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم اﺻﻔﻬﺎن( و ﭼﻪ از ﻋﴫ ﺑﺎﺳﺘﺎن )ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ( .ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از منﺎدﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽـاﺳﻼﻣﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺘامﻋﺎت و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘامن ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺘﺎوردی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻨﺖ ﺧﻮد ﻧﱪﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺟﮏ ﻧِ ِﴪ در ﺗﺌﻮری »ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽـارزﯾﺎﺑﺎﻧﻪی ﻣﺤﯿﻂ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ »ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺣﺴﯽ اﻓﺮاد را
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺮ »ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰی« ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ و روﮐﺶ زرﺷﮑﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ زﯾﺮ ﺑﺮق ﻧﻮراﻓﮑﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﻓﻠﺶ ﻋﮑﺎﺳﺎن،
ﯾﺎدآور ﺳﺨرناﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۵۹ﺗﺎ  ۱۳۷۹اﺳﺖ؛ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ اﯾﺮان  . ...ﻻﺟﺮم در ﻃﯽ ﭼﺮﺧﻪی ﺣﯿﺎت ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ
ﴎﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﻓﺮاوان ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی دورهای ﻣﺠﻠﺲ ﺧﱪﮔﺎن رﻫﱪی .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺳﺎﺧﺘامن »ﻣﺠﻠﺲ« ]اﯾﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ متﺎم ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﻤﻮل دارد[ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑَﻨﺪَکﭘﺬﯾﺮ ] [integrableاز
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻮاﻟﯽ رﺧﺪادﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ورای روﯾﺪادﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻧﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ اﻓﺮاد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺧﺪادﻫﺎ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﺎن )ﺧﺎﻃﺮات ،اﻣﯿﺪﻫﺎ ،ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ و  (...ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزهی ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﯿﴩوﺗﺮ از زﻣﺎنِ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘامن ﺷﺶ ﻫﺰار ﻣﱰﻣﺮﺑﻌﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺎ ادوار ﺑﻌﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛
ﮔﻨﺒﺪی ﺷﯿﺸﻪای ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺻﺤﻦ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار دارد و ﺻﺤﻦ ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد  . ...ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺎزهی ﮐﺎﺑﻠﯽ ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺎ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮔﻨﺒﺪ از دﯾﮕﺮ اﺑﺪاﻋﺎت ﺳﺎزهای اﯾﻦ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ]ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزه ﻣﻌﻠﻖ در ﮐﺸﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد[ .ﺣﯿﺪر ﻏﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﻌامر
ﺑﻨﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آن روزﻫﺎ ،ﻧﮕﺎه آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﻣﯽﮐﺸﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻏﺎﻟﺐ ،ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﻗﺖ ﺑﻮده ،وﻟﯽ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ اﻧﺘﺰاع ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽـﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ
ﻣﺸﱰک ﻣﺮدﻣﯽ از ﻣﮑﺎن ﮔﺮدﻫامﯾﯽ و ﺧﺮدﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان در ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻞﻧﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎق ﻃﺮاﺣﯽ را ﻣﻌامری ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻧﺪ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ در ﺧﻮاﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺛﺮ و ﻋﻨﺎﴏ
منﺎدﯾﻨﺶ ،ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﻌامری ﻣﺪرن ژاﭘﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻏﺮاق ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﻧﯽ
ﴍﻗﯽ »ﻣﺠﻠﺲ« اﺳﺖ :ﻫامنﻗﺪر ﮐﻤﯿﻨﻪﮔﺮا و ﺑﻪ ﻫامن
ﻣﯿﺰان ﻏﻨﯽ؛ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ و ﻗﺎبﺑﻨﺪی و ﻧﮕﺮش
ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﻧﻘﺎط ﻣﺸﱰﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪول ]واﺣﺪﻫﺎی ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه[ ﯾﮑﺴﺎن در
ﻃﺮح و منﺎی ﺑﻨﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘامن،
ﻧﻘﺎط ﻣﺸﱰک دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﺳﺖ .در ﻧﮕﺎه اوﻟﯿﻪ،
ﭘﻨﺪاری درﻫﺎی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﭼﻮﺑﯽ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ژاﭘﻨﯽ
)ﻓﻮﺳﻮﻣﺎ( ﺑﺪل ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ و ﺳﯿامﻧﯽ ﺷﺪه و
ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘامن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌامری
ﻣﺪرن ژاﭘﻦ ،ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ رﯾﺸﻪﻫﺎ،
در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﺪاوم
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﯿﻨﺶ وﺣﺪتﮔﺮا و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺷﻬﻮدی ﻃﺮاح ،از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ
در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎورای ﻧﻘﻄﻪی زﻣﺎنـﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ،ردی از ﻧﮕﺮش ﻣﺪرن ﻣﻌامری ژاﭘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﻧﻌﮑﺎس ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﺳﻨﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،در ﮐﻠﯿﺖ
ﺳﺎﺧﺘامن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻮج ﻧﻮ ﺳﯿﻨامی اﯾﺮان و دورهی
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﻘﺪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫامﻧﻨﺪ داﻧﺴﺖ :ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ،ﺻﺒﻐﻪی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻫرنﻣﻨﺪان ،ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ راه
ﺣﻞ از ﻏﺮب و ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮدی .اﺻﺎﻟﺘﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﺮ دو ﻣﺪﯾﻮم ]ﻣﻌامری و ﺳﯿﻨام[ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﮐﻪ
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻫﺮ
دو ﺑﺮﺧﻼف منﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در رواﯾﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ ،ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ متﺎﺷﺎﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻔﺮ ذﻫﻨﯽ در ﻫﺮﯾﮏ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﮐﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن
ﮐﺮد ﺳﯿﻨامی ﻣﺪرن ﺑﺮ رﺧﺪادﻫﺎی روزﻣﺮه و ﮔﺎه ﻣﻌﻤﻮل
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه و ﮐﺎرﮐﺮدی
ﻓﺎﺧﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.

دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﯿﺮون و درون ﺳﺎﺧﺘامن ﺑﺎ ﻗﺎبﺑﻨﺪیﻫﺎی منﺎ
و ﺗﮑﺮار آن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻀﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮑﺎن و ﻫﻨﺪﺳﻪی
ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺛﺮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﮔﻨﺒﺪ ﺷﯿﺸﻪای و
اﳌﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮدی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ در اﺛﺮ و ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺣﺎل ،ﺑﺮاﺑﺮی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﻧﺪه دارد .ﺗﻔﺎوت در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﮔﻨﺒﺪ و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ :آﺳامﻧﻪی ﺷﯿﺸﻪای ﺑﺮ
منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ را آوﯾﺨﺘﻪ از ﻣﯿﺎﻧﻪی
ﮔﻨﺒﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ و ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺳﺨرنان دارد .دو ﺳﺘﻮن ورودی
ﻋامرت ﭼﻮﻧﺎن ﮔﯿﺴﻮان آوﯾﺨﺘﻪی ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺤﱰم و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،اﺛﺮ
ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎز ﻓﺮاﻧﺴﻮی آﻧﺪره ﺑﻠﻮک ،ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻼی اوﻟﯿﻪ را ﻧﺪارد،
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﮔُﺮدآﻓﺮﯾﺪ ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﺳﺘﻮنﭘﯿﮑﺮهی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﺎری از زﻧﺠﯿﺮ
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دو ﺳﻮی ﻗﺎب ﭘﻮﺷﺎﻧﻪی منﺎ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و اﺳﺘﻮاری دارﻧﺪ .آﻧﭽﻪ از اﺛﺮ در ذﻫﻦ ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﺳﯿﺎل ﺑﺮای ﻓﻬﻤﻨﺪﮔﺎن ﻓﻀﺎ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ
ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﺸﯿﺪن ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﻨﻮن
ﺳﻔﯿﺪﻓﺎم اﯾﺮان دﯾﺮوز/اﻣﺮوز/ﻓﺮدا ،ﺑﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪواری ﺧﻮد در منﺎ و
ﺻﻔﻪ و ﭘﻠﮑﺎن آﻫﻨﮕﯿﻨﺶ ،آوای اﺻﻮل ﻣﻌامری ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺑﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده ،ﻧﻮای ﻧﻮﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮازد.
در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻌامر را ﺑﯽﮐﻢوﮐﺎﺳﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه ﺑﺎزﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ؛ ﻏﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ...» :ﻣﻌامر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻨﮕﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮد ...
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﻌامر ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﻨﻦ ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎی ﻓﺨﯿﻤﯽ را منﯽﺗﻮان زﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ
و ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﺷﺪ  ...ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎخ ﺳﻨﺎ در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﺴﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ منﻮﻧﻪای
از ﻋﻈﻤﺖ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﻮزوﻧﯽ ﺷﻌﺮ و ﻋﺮﻓﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ...ﻫامنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘامن ﻣﺴﺠﺪﻫﺎی
ﺑﺰرگ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻮﺗﯿﮏ ،روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻋﺎمل ﻻﻫﻮت ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ«.

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