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ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺠﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌامری اﯾﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درآﻣﯿﺨنت ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭼﻮن ﺳﻨﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ
ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻣﺴﺌﻠﻪدار و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﻣﻌامری ﻣﻌﺎﴏﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺶازاﻧﺪازه و ﭘﺮزرقوﺑﺮق ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺎریِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ آن ،ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻪ ﻣﻌامریای ﮐﯿﭻ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮآوریای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی ﭘﺪﯾﺪ آورد ــ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ورود ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪس و ﺻﻠﺐ و ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮءﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺴﺠﺪ را از زاوﯾﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪی ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ را از درون ﻣﺴﺌﻠﻪای اﻧﻀامﻣﯽ و اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ )در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻌﺎﴏ( دوﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ روش اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﻘﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن ﺑﮕﺴﱰاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺮوژهی منﺎزﺧﺎﻧﻪی ﻓﮑّﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺠﺪ را )ﺑﺎ متﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺿﻤﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢاش( از درﯾﭽﻪی ﺟﻨﮓ اﯾﺮان
و ﻋﺮاق رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺴﺠﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ ﺑﻮدن و اﯾﻦزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه ﺑﺮ روی ﻣﺮز ﻣﻮﻗّﺘﯽ/اﺑﺪی ﺑﻮدن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از ﯾﮏ ﻃﺮف ،دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻧﺨﻠﯽاش ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺑﯽزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و از
ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻧﮕﺎر ﺳﻘﻒﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺣﺼﯿﺮﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮﻗﺘﯽاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺴﺎز ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪﻧﺶ ﻓﻘﻂ دﯾﻮاری ﻟـ ﺷﮑﻞ از آن ﺑﺎﻗﯽ مبﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
ﭼﻨﺪ ﺳﺘﻮن )ﻣﺜﻞ متﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎ ،ﺳﺎزهﻫﺎ و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﺟﻨﮓ( .اﻧﮕﺎر اﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﺎﻗﯿامﻧﺪه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﺎدآور ﭼﯿﺰیاﻧﺪ  ...وﻟﯽ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ منﯽﺗﻮان از ﭼﯿﺴﺘﯽاش
ﻣﻄﻤﱧ ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽِ ﭘﺲ از ِ
ﻣﺮگ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘامن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﺑﻬﺎمﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺘﻮنﻫﺎ )ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﺎزهای دارﻧﺪ( وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً
از ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎزﻫﺎی ﺗﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﴫی ﴏﻓﺎً منﺎدﯾﻦ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ در واﻗﻊ ﻓﻀﺎ در ﻣﺤﺮاب ،ﮐﺎرﮐﺮدی ﮐﺎﻣﻼً منﺎدﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎﯾﺒﺎن )ﮐﻪ
ﻋﻨﴫی اﺟﺒﺎری در ﻓﻀﺎ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻌﻨﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﯽِ ﻓﻀﺎﯾﯽ آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان رواﯾﺘﮕﺮی از ﭼﺸﻢ ﺟﻨﮓ را در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺴﺠﺪ ــ ﮐﻪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی
ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه و در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮرﺑﻨﺪی ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ اﺳﺖ ــ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ روشﻫﺎ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺪوی ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺟﺎﻋﺎت متﺜﯿﻠﯽ ﻋﻨﺎﴏ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪهاش اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓنت ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮﺗﮑﻠﻒ و ﭘﺮﺗﻔﺎﺧﺮ راﯾﺞ در ﻣﺴﺎﺟﺪ
اﻣﺮوز ،ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ ،ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ،راﺣﺘﯽ و ﻓﺮار از ﻧﻈﻢ و ﭘﯿﺶاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ »ﺟﺒﻬﻪ« و آن ﻧﻈﺎم ﻗﺪرمتﻨﺪ و
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻣﻨﻈﻢ ارﺗﺶﻫﺎی راﯾﺞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﺬارد .زﺑﺎﻧﯽ ﻫامﻫﻨﮓ ﺑﺎ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای ارﺗﺶ و ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻄﻌﯽ
و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺧﺪﺷﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺻﻤﯿﻤﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼ ّﻮر رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت در اﯾﻦ
منﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﺻﻼً ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ منﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزمنﺎﯾﯽِ ﺷﺒﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ »ﺗﺮﺟﻤﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ،ﮔﻮﯾﯽ آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻨﺎﯾﻪای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﻬﻦ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻣﺮوز اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ دﯾﺎﮔﺮام ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺮاح ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﯽ منﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺪس ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ زد ،ﯾﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﴏ ﭼﺸﻢآﺷﻨﺎی ﺟﺒﻬﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ :ﻧﻮری ﮐﻪ از ﻻﺑﻼی ﺣﺼﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ درون ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ را از ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻀﺎی دﯾﺪاری ﺧﺎرج ﮐﺮده ،ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮی ﻓﻀﺎ را ﻏﻨﯽﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎک ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻪﻧﺸﯿﻦﺷﺪهی
ﺟﻨﮓ را در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ ،از ﻋﻨﺎﴏ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮار ﭘﺮوژه اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮏ و ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮش ﮐﻒ ﻣﯽمنﺎﯾﺎﻧﺪ .ﺳﺘﻮنﻫﺎ
ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﺳﺎزی آن ﻧﺨﻠﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﺧﺎﻃﺮات ﴎﺑﺎزان ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮاﯾامن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ارﺟﺎع ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻌﺎرات در اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮐﻤﱰی از ﺗﺄوﯾﻞ و ﻓﻬﻢ
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻫﺪف ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﺑﻬﺎم ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺪرت ﺗﺨﯿﻞ ،ﮐﺸﻒ ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ــ ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﺪون ﺷﮑﺎف و ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮔﺎه ﮐﻠﯿﺸﻪای ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻧﺰول ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘامﯾﻪی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺎه ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﯿﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪی ﺟﻨﮓ در
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺴﻄﺢ و ﯾﮏﻻﯾﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﻻﯾﮕﯽ ،اﺑﻬﺎم و ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﱰ در ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻟﻮ ﻧﺮﻓنت ﮐﻞ ﭘﺮوژه در ﻧﮕﺎه اول ﺑﯿﺸﱰ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺟﺎزه دﻫﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﭘﺮوژه ،در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﻣﺜﻼً اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎک در ﺑنت ﮐﻮﺑﯿﺪهی
دﯾﻮار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ،اﺗﺼﺎل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﻨﮓ دارد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر از اﯾﻦ ﺧﺎک ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺳﺎﺧﺘامن اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر از
آن ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ،در ﻣﺮز اﺑﻬﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﻧﮕﺎر اﺷﺎرهای ﻣﺤﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ از اﺷﺎرهای ﺑﻮدن آن منﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﱧ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻧﺨﻞﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎر ﺳﺎزهای ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺸﻪایای ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺒﺎن دراز ﺑﺮای ارﺟﺎع
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ــ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎسﻫﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮﻧﺪ و ﻋﺼﺎرهی ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ منﯽﺗﻮان اﺷﺎرهای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻣﺜﻼً در
ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮو ِدر ﮐﻼوس و ﺣامم آب ﮔﺮم واﻟﺲ ﭘﱰ زوﻣﺘﻮر ﻣﺸﺨﺼﺎً ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط روﺷﻦ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و منﯽﺗﻮان ﺻﺪ در
ﺻﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮐﺠﺎی ﭘﺮوژه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺮوژه رواﯾﺘﮕﺮی منﺎزﺧﺎﻧﻪی ﻓﮑّﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،در آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از ﻣﺼﺎﻟﺢ زﻣﺨﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ دو ﭘﺮوژهی زوﻣﺘﻮر ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺧﻮاﺑﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪهای ،وﻟﯽ منﯽداﻧﯽ ﮐﺠﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ .در واﻟﺲ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺟﻮﻫﺮ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﺣاممﻫﺎی روﻣﯽ ،ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﻏﺎر ﻋﻠﯿﺼﺪر در آن ﺟﺎری و دروﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ارﺟﺎﻋﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻤﻨﯽﺗﺮ و ﻣﺒﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﻨﻨﺪه
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ آن ﻻﯾﻪﻫﺎ اﺳﺖ .در منﺎزﺧﺎﻧﻪی ﻓﮑّﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ در ﮐﻨﺎر اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ارﺟﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد.

از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﺎﮔﺮام ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﻪاﻧﺪازی ﺣﺪاﮐرثی و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ
ﻫﻮا )ﻣﺎﻧﻨﺪ متﺎم ﺳﺎﯾﻪاﻧﺪازﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽِ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان( ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع متﻬﯿﺪات
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزهای و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از اﻣﮑﺎﻧﺎت را در
آﻧﺠﺎ زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻗﺪرت اﯾﻦ ﭘﺮوژه را
ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺎﮔﺮام ﺷﺒﺴﺘﺎن و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﺶ،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎی اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﻌامراﻧﻪ ــ آن ﻫﻢ در ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ــ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﯾﺎدﻫﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿامﻧﺪ .ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖﻫﺎ ،از ﺿﺨﺎﻣﺖ زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آن وﺻﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮز
ﺑﺘﻨﯽ/ﮔﻠﯽاش و ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻧﺨﻞ و ﺳﻘﻒ ﺣـﺼﯿﺮی ،ﻧـﻮﻋﯽ
ﺳﻨﮕﯿﻨـﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻧﺎزﮐـﯽ در ﺑﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎزک
ﮐﺮدن ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻏﺸﺎی ﻓﻀﺎ در ﺳﻘﻒ و دﯾﻮارهﻫﺎ ﭘﺮوژه ﺑﻪ
اﻧﺪازه و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺿﺨﺎﻣﺖ ...
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻘﻒ در ﻧﺤﻮهی ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی ﺧﻮد ــ ﭼﻪ در
ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮏ و ﭼﻪ در ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺗﺼﺎل ــ ﺷﻠﺨﺘﮕﯽ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ
از ﻗﺪرت ﺑﻨﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺨﻞﻫﺎ و ﺟﺮز
ﺑﺘﻨﯽ ،ﭘﺮوژه ادﻋﺎی اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﻋﻨﺎﴏ ﺑﺪوی ﺧﻮد را ﺑﻪ
درون ﺳﺎزه ﻧﻔﻮذ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺎﻓﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻘﻒ ﺟﻮر
درمنﯽآﯾﺪ و ِ
ﺳﻘﻒ ﺣﺼﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯽدﻗﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﴎﴎیﻣﺂﺑﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﻗﻮﻃﯽﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺪهای ﺑﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﻨﻄﻖ ﭘﺮوژه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮداﯾﺴﺘﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺜﻼً ﺣﺼﯿﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﻨﺎی ﺳﺎزهای
و ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﭘﺮوژه را ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺮه ﺑﺰﻧﺪ.
ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻒ ﭘﺮوژه از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺪهی آن ﺷﻠﺨﺘﮕﯽ
در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً ﻧﺤﻮهی ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺮز ﮐﻨﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﻘﻒﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً دمدﺳﺘﯽ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﮐﻪ )ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ(
ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮدن و درﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﮓ ﺑﻮدن را اﻟﻘﺎ
ﮐﻨﺪ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ و رﻓﺘﺎ ِر ﻫامن ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.
در ﭘﺮوژهی ﺷﻬﺪای ﻓﮑّﻪ )در ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮارد( ﻻﯾﻪﻫﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﺳﺎزهای آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫامﻫﻨﮓ و در ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﭘﺮوژه در ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد
ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ روﯾﮑﺮد و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ اﺳﺖ .رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻦ
و دﻟﻨﺸﯿﻦ اﺳﺖ و ﺟﻨﮓ را ﻧﻪ از ﻻﯾﻪی زﺧﻢﻫﺎ و ﻋﻨﺎﴏ
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰش ،ﮐﻪ ﻫﻤﺼﺪا ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ رﺳﻤﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﮐﯽ
ِ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
و ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﭘﺮ از
دﯾﮕﺮ ،ﭘﺮوژهی ﺷﻬﺪای ﻓﮑّﻪ ﻣﺴﺠﺪ را ﻧﻪ از درﯾﭽﻪی ﺟﻨﮓ
اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻪ آن دوران ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ دﻟﺘﻨﮓ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت آن را
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ــ رواﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ.
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