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در ارديبهشت  نودو شش، كانون معماران معاصر 
ايران نشستى باعنوان "ديسيپلين، آموزش، تئورى و 
گفتمان " برگزاركرد. در اين نشست پويان روحى با 
رونمايى از ترجمه ى كتابى كه به آن لقب "نخستين 
به زبان فارسى" را  تئورى معمارى  كتاب مرجع 
داده بود، در يك سخنرانى فاضالنه اعالم كرد كه 
تا قبل از اين كتاب، گفتگويى درزمينه ى تئورى 
معمارى در ايران جارى نبوده است. وى درادامه با 
تفكيك قائل شدن ميان آن معمارى كه براى مردم 
"آوانگارد"،  و  ارزشمند  است و معمارى  قابل فهم 
دانست. روحى سپس  تنها دومى را واجد ارزش  
با ترسيم دايره اى كه در مركز آن معمارى "عامه 
پسند" و بى ارزش قرارداشت آثارى چند را به زعم 
به  و  قرارداد  مركز  از  متفاوت  با فاصله هاى  خود 
كليدواژه ى  داد.  زياد  به  كم  از  ارزش هايى  آن ها 
و  بود  معمارى"  "ديسيپلين  وى  موردعالقه ى 
تاكيدداشت كه تنها متخصصان و بزرگانى كه به 
اين "ديسيپلين" تسلط دارند توانايى ارزش گذارى 
صريحاً  و  دارند  را  معمارى  آثار  معتبر  ارزيابى  و 
اعالم كرد كه مردم عادى توانايى درك آثار فاخر 
را ندارند و نيازى به گفتگو با مردم عادى نيست 
كنيم.  "اجوكيت"  را  عادى  مردم  بايد  "ما"  بلكه 
اين طرز فكر كه مردم را فاقد صالحيت مى داند و 
نقش آفرينى آن ها را مادون، و انتخاب  هاى آن ها را 
مبتذل مى شمارد در ميان معماران و صاحب نظران 

بسيار رايج است.
آيا يك گفتگوى ايزوله بين متخصصين بدون 
گفتگوى  يك  از  بهتر  غيرمعماران  مزاحمت 
همه شمول كه تمامى مردم در آن شركت دارند، 

مى تواند بر فضاها و معمارى امروز ما ارزش گذارى 
كند؟ بازار با تمامى محدوديت ها و كمبودهايش 
درحقيقت ميدان گفتگويى بزرگ است كه تمامى 
مردم، متخصص و غيرمتخصص و با صداهاى بلند 
و كوتاه، اظهارنظر مى كنند و بناها و فضاها را در 
مى كنند.  ارزش گذارى  پول  برپايه ى  سيستمى 
بازار و آن چه در آن جريان دارد همواره مورد  اما 
صاحب نظران  و  معمارى  دانشكده هاى  نكوهش 
را  واقعى  ارزش هاى  كه  بوده است  اساتيدى  و 
درك كرده اند. كسى از ما نيست كه نشنيده-باشد 
كه بازار به آن چه واقعاً مهم است، پشت كرده است. 
به كيفيت، هويت، اخالق، و فرهنگ! و دراين ميان، 
روشنى موضوع به-حدى است كه نيازى به تبيين 
كه  مى آيد  به نظر  چنين   . وجودندارد  آن  دقيق 
ترديد و ابهامى در مذمت ساخت وسازى كه توسط 
پول حكم رانى مى شود وجودندارد و ِصرف اخم به 
نه چندان  ارزش هايى  بر  پافشارى  و  بازار  جريان 

تعريف شده، نجات دهنده ى معمارى خواهدبود. 
همواره  متخصصين  و  صاحب نظران 
تمايل داشته اند كه رسالت خود را به انجام رسانده 
و كشتى ره گم كرده ى معمارى را به مسير صواب 
برگردانند. دانشكده هاى معمارى هم هرگز از زير 
مسوليت شانه خالى نكرده  و آماده ى صدور آن چه 
خوب است به جامعه بوده اند. اما آن معمارى خوب 



شماره٣٢

است  خوب  آن چه  ارزش گذارى  در  است؟  كدام 
هميشه اختالف نظر وجودداشته است. استاد شماره 
يك "هويت" را مهم تر از "فرهنگ" و استاد شماره 
ديگر مهم تر  هردوى  از  را  اجتماعى"  "مسائل  دو 
آيا بايد در نبرد پافشارى  مى داند. چه بايد كرد؟ 
بر ارزش هاى متبوعمان درمقابل بازار، شكست را 

بپذيريم؟
براى  آن  تجويز  و  واقعى  ارزش هاى  كشف 
است.  صاحب نظرى   هر  موردعالقه ى  كار  جامعه 
و  نظم  در  كه  ارزش ها  بر  اصرار  در  نه  پاسخ،  اما 
سامانى اجتماعى است كه ارزش ها در آن داورى 
و بازانديشى شوند و عمل ارزيابى توسط تك تك 
افراد جامعه، متخصص و غيرمتخصص انجام شود. 
يك بازار آزاد و رقابتى مى تواند چنين سيستمى 
باشد. بازارى كه در آن رفتار عقالنى و سودجويانه ى 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان فضاهاى معمارى، 
درنهايت همانند انتخاباتى پيچيده، فضاها را ارزيابى 
و ارزش گذارى كند. چنين فضايى ميدان گفتگويى 
وسيع و درهم تنيده خواهدبود كه از كسى فرمان 

نخواهدگرفت و صاحب نظران و متخصصان نيز در 
آن صدايى درميان صداهاى ديگر خواهندداشت. 

تنزل پيداكردن رقابت در بازار به رقابت كارتل ها 
و شركت هاى انحصارى، توزيع ناكارامد و ناعادالنه 
پول و قدرت،  شكل هاى مختلف استثمار فرهنگى 
جدى ترين  از  ديگر  متعدد  مسائل  و  اقتصادى  و 
بازارهاى  سالم ترين  به  كه  هستند  انتقادهايى 
موجود در جهان هم واردند، چه به بازار ايران كه با 
مشكالت بنيادين خود كيلومترها از يك بازار سالم 
فاصله دارد و سرچشمه-ى بسيارى از كجروى ها 
در معمارى كشورمان هم، همين است. اما سوال 
مسائلى  به خاطر  را  بازار  بايد  آيا  كه  است  اين جا 
مخدوش مى كنند،  را  آن  در  جارى  گفتگوى  كه 
را  گفتگو  اخم  و  با خودبزرگ بينى  كناربگذاريم؟ 
مادون خود تشخيص دهيم و گفتگو را ترك كنيم؟ 
يا با افزودن آواى خود به آواهاى موجود و تالش 
براى ارتقاى زبان گفتگو در بازار نقش آفرينى كنيم؟ 
اين جستار نمى خواهد با دفاع بى چون وچرا از 
نظام سرمايه دارى آن را به عنوان تنها نظام ممكن 
نكته ى  معرفى كند.  فضاها  ارزش گذارى  براى 
موردنظر اين است كه ِصرف پافشارى بر ارزش ها 
نتيجه  به  جامعه  براى  آن ها  آمرانه ى  تجويز  و 
نخواهدنشست. بهتر است پاسخى از جنس نظم 
وسامانى جمعى كه در آن تمامى مصرف كنندگان 
يافت.  تصميم-گيرنده اند،  فضا  توليدكنندگان  و 
مى توان بازار را به رسميت شناخت و سعى بر فهم 
آن داشت و به صورت پيوسته قوانين و تنظيمات 
آن را بازبينى و بهينه كرد. اخم كردن به معمارى 
را  انكار آن، صحنه ى شهرها  و  جارى در شهرها 
خالى از آن نمى كند و بازار هم از دستورات هيچ 
در  نقش آفرينى  براى  پيروى نمى كند.  متخصصى 
معمارى امروز مى توان فروتنانه صداى خود را به 
بيفزاييم، آن را  به عنوان گفتگوى بزرگ آن  بازار 
بكاويم، رمزگشايى كنيم و قوانين آن را اصالح كنيم.
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ژاپنى  كاشيما    تيم  با  پرسپوليس  كه  روزى 
بازى داشت، به چارسو رفته بودم تا هدفون بخرم. 
نمايش گرهاى اطراف ُويد در حال پخش مسابقه 
و عده ى قابل توجهى در هر طبقه به سمت يكى 
از نمايشگرها-ايستاده يا نشسته- درحال تماشاى 
بود  بازى  پايانى  دقايق  بودند.  فوتبال و دادوهوار 
و پرسپوليس كه راه زيادى را تا فينال قهرمانان 
را  نتيجه ى تساوى، قهرمانى  با  آسيا پيموده بود، 
طبقات  بين  پله  برقى  با  چندبار  واگذار مى كرد. 
تجربه اى  بود!  تماشايى  خيلى  شدم؛  جابه جا 
به  زل زدن  و  آزادى  استاديوم  برفراز  پرواز  مثل 
نمايش گرها  به  كه  هوادارانى  پردلهره ى  چهره ى 
خيره شده بودند! بيش  از آن كه مثل بقيه، به توپى 

ردوبدل  لحظات حساس  آن  در  بازيكنان  بين  كه 
مبهوت  و  جمعيت  آن  متوجه  توجه كنم،  مى شد، 
جذابيت يك گردهم آيى اين چنين باشكوه شده بودم. 
بعدازآن، روزها درباره ى آن تجربه فكركردم؛ شايد 
تجارى،  يك ساختمان  كه مى ديدم  بود  بار  اولين 
اين چنين پرشور  براى اجتماعى  به فضايى  تبديل 

شده است.
بدون  تهران  شهر  امروزى  چهره ى  تصور  شايد 
در  كه  مگا  بازارهايى  باشد؛  غيرممكن  "مال ها"  
كمتر از يك دهه توانستند سرمايه اى را كه پس از 
ركود بازارِ مسكن، بى جاومكان مانده بود، جذب و در 
فرآيند توسعه شان به سودآورى برسانند. گوشه وكنار، 
هرجا صحبت از شهر باشد، از زبان جامعه شناسان، 
اقتصاددانان و شهرسازان از موج ويران گر مال سازى 
در شهرهاى ايران و اثرات ساخت بى رويه  ى اين مراكز 
اين  اما  پايدار مى شنويم.  اصول توسعه ى  به دور از 
داستان روى ديگرى نيز دارد؛ برخالف تالش ها براى 
جلب توجه به اثرات زيان بار اين گونه ساخت وسازها 
در شهر، مال ها به خوبى توانسته اند جاى خود را در 
به طورى كه  بازكنند،  شهروندان  روزمره ى  زندگى 
بسيارى از تجربه هاى جمعى آنان، هم چون تماشاى 
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دسته جمعى فوتبال، به اين فضاها كشيده شده اند.
اين مساله كه فضاهاى عمومِى  شهرهاى ايران 
و ازجمله تهران، با محدوديت هاى بسيارى روبه رو 
اجتماع پذيرى  تقويت  در  عاملى كليدى  هستند، 
در  به شمارمى رود؛  چندمنظوره  تجارى  فضاهاى 
در  ما،  شهرهاى  عمومى  فضاهاى  كه  شرايطى 
مقياس گسترده اى كنترل مى شوند و رويدادپذيرى 
ندارند،  را  شهرى  فضاهاى  بايسته ى  و  شايسته 
فضايى  در  بايد  اساساً  كه  مردم  اجتماع  به ناچار 
فضاهاى  به  صورت گيرد،  مردم  عموم  به  متعلق 
بديهى است  كشيده مى شود.  خصوصى  بسته ى 
كه اعمال كنترل بر فضاهاى بسته ى اين چنينى 
از فضاهاى عمومى شهرها است و  بسيار بيش تر 
همين كنترل، امكان آزادى عمل را از كاربران سلب 
تجربه ى  موضوع،  اين  روشن شدن  براى  مى كند. 
از بردلى گرت١   فضايى مال ها را با اين نقل قول 
در يادداشتى در روزنامه ى گاردين  مقايسه نماييد٢: 
بودم، توسط  پنوم پن  "چند سال پيش كه در 
يكى از دوستانم به استاديوم ملى وان موليوان براى 
بازى هاى  براى  كه  عظيمى  بناى  رفتم.  عكاسى 
آسياى جنوب شرقى در ١٩٦٣ ساخته شده است. 
وقتى به آنجا رسيديم فضا پر بود از صدها نفر از 

در  آمده بودند.  اوقاتشان  گذران  براى  كه  مردمى 
عده اى  و  برگزارمى شد  ايروبيك  كالس  گوشه اى 
هم روى چرخ دستى بالل مى فروختند، عده اى هم 
لباس هايشان را در هواى آزاد خشك مى كردند و 
عده اى هم پياده يا با اسكوتر دور زمين جست وخيز 
مى كردند. حتى بچه اى را ديدم كه داشت در يك 
هم خيس  مرا  سعى كرد  و  مى كرد  حمام  سطل 
كند. هيچ جا محدوديتى دركار نبود. من آزادانه به 
همه جا سرك كشيدم، حتى به سالن سرپوشيده ى 
استاديوم كه به جز چند نوجوان كه آن جا را پاتوق 
كرده بودند كسى در آن نبود. يك انرژى قوى در 
فضا جريان داشت كه از وجود يك هرج ومرج خفيف 
نشئت مى گرفت   احساس اين كه هر چيزى مى تواند 

اينجا اتفاق بيفتد."
محدودنمودن  در  نه تنها  كنترل  اعمال  اين 
كاربران در استفاده از فضا، بلكه در گزينش كاربران 
به طورى كه  نيز مشهود است.  از فضا  بهره وران  و 
عمدتاً اين مجموعه ها با تحميل هنجارهاى خاصى 
بر كاربران تنها استقبال كننده از ثروتمندان و در 
بهترين حالت، طبقه ى متوسط و مانع از ورود و 
بهره ورى فرودستان جامعه هستند. بدين ترتيب، اين 
مراكز تجارى چندمنظوره كه بعضاً در زمين هايى 
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متعلق به شهر و با كاربرى فضاى سبز و به واسطه ى 
فروش سهم مردم از شهر در قالب "تراكم فروشى" 
براى  اجتماع پذير  بسترى  نه تنها  احداث مى شوند، 
همه ى شهروندان به وجود نمى آورند، بلكه فرصت 
و  همگان  از  را  شهر  عمومى  عرصه ى  از  استفاده 
از اين جمله،  سلب مى كنند.  فرودستان،  به خصوص 
برخالف  كه  اشاره نمود  تجريش  ارگ  به  مى توان 
داعيه اى كه سازندگان اين بنا مبنى بر تامين نمودن 
عرصه اى عمومى و متعلق به شهر در اين مجموعه 
داشته اند، چيزى جز تخريب فضاى سبز و باغ هاى 
آن حوالى و تضييع حق شهروندان به داشتن فضاى 

عمومى را به دنبال نداشته است.
در  نه  روزمره،  زندگى  بستر  به عنوان  شهر 
عمومى  عرصه ى  در  بلكه  خصوصى  قلمروهاى 
مى شود.  بازتوليد  اجتماعى  روابط  به واسطه ى  و 
و  عمومى  فضاهاى  از  شهر  زدودن  حال آن كه 
فضاى  ساخت  به بهانه ى  آن  خصوصى سازى 
جز  نتيجه اى  مشخصاً  شهروندان،  موردبهره ى 
تضعيف بنيان اجتماعى شهر و شكاف و تفرق بين 
طبقات جامعه را درپى نخواهدداشت. ازطرف ديگر، 
فضاهاى  اين گونه  در ساخت  از همه  بيش  آن چه 
تجارى دنبال مى شود، سودآورى هرچه بيش تر براى 
سرمايه گذاران و ذى نفعان اين ساختمان ها است و 
بديهى است كه با به مصرف رسيدن اين گونه فضاها 
رقم خواهدخورد.  سودآورى  اين  شهروندان  توسط 
بدين ترتيب، توليد اين  گونه فضاها و تبديل آن ها 
به بخشى از زندگى روزمره ى شهروندان، به بازتوليد 
روابط اجتماعى موردنظر اين سودآورى، در قالبى 
به شدت كنترل شده و به شكل تصويرى استاندارديزه  
از يك زندگى جمعى منجرخواهدشد. روشن است 
زندگى  سبك  القاى  به واسطه ى  تصوير  اين  كه 
بر  كنترل  اعمال  ازطريق  شهروندان  به  مشخص 

شيوه ى استفاده از اين فضاها صورت خواهدگرفت.
پرسشى كه اكنون مطرح مى شود اين است كه 
باتوجه به رشد روزافزون و توسعه ى نامتوازن اين گونه 
فضاها، كه درحال رخنه كردن به زندگى روزمره ى 

شهروندان است، و باتوجه به اين كه نهادهاى مسئول 
خيل  به  نيز  شهردارى ها  ازجمله  زمينه  اين  در 
ذى نفعان اين پروژه ها پيوسته اند، چه روندى را براى 
مقابله با اين وضعيت بايد درپيش گرفت؟ پاسخ اين 
است كه همه ى ما، به عنوان شهروندانى كه از حق 
بهره ورى از عرصه ى عمومى شهر و زندگى خالقانه 
و به دور از هرگونه چارچوب القاشده اى در فضاهاى 
شهرى برخوردار هستيم، بايد به دنبال بازگرداندن 
تجربه هاى جمعى خود به فضاى شهرى، فضايى كه 
متعلق به همه ى شهروندان و خالى از نظارت و كنترل 
است، باشيم. آن چنان كه بردلى گرت در كنفرانسى 
از مجموعه ى تد تاكز  نيز درباره ى خصوصى شدن 
فضاهاى عمومى لندن هشدارمى دهد و راه مقابله با 

اين مكانيزم را اين گونه توصيف  مى كند٣:
" زمان آن فرارسيده كه با اقدامى مستقيم نسبت 
نشان  واكنش  عمومى  فضاهاى  رفتن  از دست  به 
دهيم. پيشنهاد من اين است كه فضاهاى عمومى 
لندن را شناسايى كنيم و به صورت گروهى و گسترده 
به آنها ورودكنيم ولو به صورت غيرمجاز. اقدام عملى 
از  استفاده  و  شناسايى  طريق  از  دراين باره  كردن 
فضاهاى عمومى راه بسيار بهترى از دست روى دست 
كه  است  چيزهايى  براى  غصه خوردن  و  گذاشتن 
مى توانيم  آن چه  بر  بايد  درعوض  ازدست داده ايم؛ 

انجام دهيم تمركزكنيم."

Bradley L Garrett-١
 The privatisation of cities'  " عنوان  با  نوشته  ٢-اين 
 "public spaces is escalating. It is time to take a stand

در روزنامه ى گاردين به چاپ رسيده است. در اين جا از ترجمه ى فارسى 
قلم محمدصادق  به  فضاهاى عمومى"  "خصوصى سازى  عنوان  با  آن 
يوسف زاده كه در وب سايت رويدادهاى معمارى منتشر شده، استفاده 

 شده  است.
 How to make our cities " ٣-اين كنفرانس نيز با عنوان
منتشر   Tedx Talks مجموعه ى  از   "open and democratic

اين نوشته از ترجمه ى محمدصادق يوسف زاده كه در  در  شده است. 
وب سايت رويدادهاى معمارى منتشرشده، استفاده  شده است.
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كمى  تصميم گرفتم  ارشد  دوره ى  اواخر 
جدى جدى معمار باشم و از كارهاى ديگرى كه 
خودم را با آن ها سرگرم كرده بودم فاصله بگيرم. 
و  خوب  طراحى  گروه  در  كه  دوستانم  از  يكى 
خوش نامى كارمى كرد انگيزه ى اوليه را به من داد. 
تماس گرفت كه دفترشان نيروى كار مى خواهد. 
و  بود  معمارى  جايزه ى  چندين  برنده ى  دفتر 
كارهاى طراحى شان را هم خيلى دوست داشتم. 
پس بى معّطلى و باشوق فراوان كه باالخره تجربه ى 
طراحى و ساخت جدى ساختمانى خواهم داشت، 
به  و  آماده كردم  را  كارهايم  نمونه  از  مجموعه اى 
در  پذيرفتند.  هم  آن ها  و  فرستادم  مذكور  دفتر 
همان جلسه ى اول درباره ى حقوق صحبت كرديم  
و قرارشد با حقوق ساعتى شش هزاروپانصد تومان 
مشغول به كار شوم و اگر راضى بودند در آينده اين 
رقم تا هشت هزار تومان افزايش يابد. اول كمى جا 
پاره وقت بودن حضور  خوردم كه حاال با حساب 
من، درآمد ماهانه چقدر مى شود و غيره اما بعد 
داشتم،  از گفتگويى كه با دوستان دست اندركار 
از  هم  همين  و  است  خوب  هم  خيلى  فهميدم 
سرم زياد است و مهندسان باسابقه تا حدود ده 
هزار تومان مى گيرند. ولى محاسبه ى دخل و خرج 
كمى پيچيده بود. فاصله ى دفتر تا خانه زياد بود 
و  ناهار و عصرانه اى اگر مى خوردم عمًال چيزى 
از حقوق روزانه باقى نمى ماند. واقعاً آن كار و آن 
تجربه را دوست داشتم و به همين خاطر يك سالى 

دوام آوردم و توانستم خودم را راضى كنم كه خب 
اين جا مثل كالس آموزشى است برايم و چه بهتر 
كه به جاى اين كه براى يادگرفتن هزينه كنم، يك 
چيزى هم ته جيبم مى ماند. اما اين توجيه درونى 
به مرور رنگ باخت. چاره اى نبود جز اين كه دنبال 

كار ديگرى بگردم. 
چندان  هم  نامى  مشاوران  و  بزرگ تر  دفاتر 
حقوق  بابت  بار  يكى  دو  نداشتند.  بهترى  وضع 
گفتم  اوليه  مذاكره ى  جلسه  در  كه  پيشنهادى 
رئيس دفتر عصبانى شد خواست به سمت ام بيايد 
كه شانس آوردم منشى آراَمش كرد و گفت جوان 
و خام است مهندس، بيخيال شويد. او بيخيال شد 
و رفت اما به بقيه ى جاها هم وقتى مى گفتم درآمد 
رانندگى اسنپ بيش از حقوق پيشنهادى شماست، 
محترمانه از اين مى ناليدند كه خب كارفرماها بابت 
بتوانيم  ما  كه  نمى دهند  چندانى  پول  طراحى 
اگر  فقط  و  تامين كنيم  آن چنان  را  كار  نيروهاى 
اسم خيلى خيلى معروفى باشى مى توانى رقم هاى 
كارمند  به  هم  همان ها  باز  كه  بگيرى  آن چنانى 
خيلى بيش از اين ها نمى دهند و بيخود گيرداده اى. 
بعضاً همدردى كردم و به يكى  دو نفر هم جاهايى 
براى گرفتن وام معرفى كردم و البته فهميدم كه 
اگر بخواهى زندگى را بگذرانى و بتوانى پس اندازى 
نمى تواند  معمارى  استخدامى  كار  داشته باشى 
شغل تمام وقتت باشد و بايد به فكر كار ديگرى بود. 
دست مزد كارهاى كارگاهى و نظارتى باالتر بود و 
چنين زندگى زير خط فقرى نمى ساخت. مدتى 
مشغول آن ها شدم اما من طراحى دوست داشتم و 

نمى خواستم به همين راحتى رهايش كنم. 
با  آشنايى  و  دفاتر  با  همكارى  مدتى  از  بعد 
خودم  تصميم گرفتم  ساختمان  كار  چم و خم 
مسئوليت پروژه هاى كوچكى را برعهده بگيرم و با 
حذف هزينه ى جا و نيروى كار بتوانم به طراحى 
ديدگاه  داشته باشم.  درآمدزا  نگاهى  هم  معمارى 
و  واسطه گرى  از  نفرتم  و  طراحى  به  آرمانى ام 
داللى باعث شد چندان به گرفتن درصد از ساخت 
ساختمان تن ندهم و سعى كنم هزينه ى طراحى 
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همين  هرچند  بياورم.  قرارداد  در  را  جداگانه اى 
كه وارد ساخت شده بودم كمى درآمد را باالتر برد 
اما درباره ى طراحى بسيار ساده لوح بودم چرا كه 
به مرور متوجه شدم ممكن  است كارفرما ميليارها 
هزينه بابت مصالح و سنگ و چوبى كند كه برايش 
خواهدماند اما براى طرح، اين توهمات و ذهنيات 
گذراى معمار كه بر صفحه ى كامپيوتر و روى چند 
برگ كاغذ نشانش مى دهند هر قرانى كه هزينه 
مى كند مثل كندن قسمتى از گوشت بدنش است. 
از آن جا كه او دوست دارد هرچه هزينه مى كند مابه 
داشته باشد  برايش  هم  محسوسى  و  عينى  ازاى 
مى دانستم هميشه بايد تا حد امكان، ارائه را پر و 
پيمون تر كرد. شيت هاى فراوان، ماكت و هرچه كه 

بيش تر به  چشم بيايد.  
از پول هايى كه در اين ميان ندادند و اشك و 
نفرين هايى كه مخصوصاً براى گرفتن پرداخت آخر 
ريختم كه بگذريم بد نيست با خاطره اى نزديك، 
صحبتم را تمام كنم. چند روز پيش محض فراغت 
خاطر و ديدن يك زمين كه مالك اش مى خواست 
بودم.  دماوند  آبسرد  راهى  بسازد  آن  در  وياليى 
وسط راه  كارفرماى ديگرى تماس گرفت و گفت 
ما احتياج به دو عدد رندر داريم و كسى شما را به 
ما  معرفى كرده است. لطفاً هزينه اش را بگوييد تا ما 
ببينيم مى خواهيم يا نه. گفتم خب همين جورى 
شما  است  بهتر  عزيزجان  نمى شود  كه  هوا  روى 
فايل سه بعدى را بفرستيد تا من بتوانم قيمت بدهم. 
االن  است كه  نقشه  فقط  نداريم  گفت سه بعدى 
برايتان مى فرستم. چند پالن و نماى كدى كمى 
مانده به فاز يك برايم فرستاد كه اين هاست، رندر 
بگير مهندس. سعى كردم برايش توضيح بدهم كه 
اين بايد سه بعدى شود و قسمت هاى بسيارى از آن 
طراحى نشده و حداقل يك ماهى كار  دارد كه بتوانم 
اما همين كه رقم چهار ميليون  بگويم  قيمت را 
تومان ناقابل از دهانم درآمد چنان خشمگين شد 
كه آخر داشتم معذرت مى خواستم بابت بى ادبى ام و 
توضيح مى دادم كه به خدا هزينه ها باال است و شما 
االن يك كيلو پياز مى خرى چند درمياد تا طرف را 

كمى آرام كنم. گوشى را كه قطع كردم داشتم زير 
لب بد و بيراه مى گفتم كه تابلوى بزرگى كنار اتوبان 
داد:  نشانم  را  حرفه  درخشان  آينده ى  درلحظه، 
"مهندس ويالسازيان ، متخصص طراحى و ساخت 
ويال". اما تمام متن اين نبود. نوشته ى بزرگى مثل 
مهرى قرمز روى آن خورده بود كه مهندس امكانات 
بزرگ  تابلو  وسط  ارائه مى دهد،  متفاوتى  خيلى 

خورده بود : طرح رايگان.
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آزاد  بازار  يك  نه  ايران  سرمايه دارى  سيستم 
رقابتى و يك سرمايه دارى سالم، بلكه سيستمى 
اقتصادى  مبهم  روابط  رانت،  از  سرشار  دولتى 
موجود  سوداگرانه  روابط  است.  نفت  متكى به  و 
در  عمرانى  فعاليت هاي  و  بخش ساخت وساز  در 
سرمايه داران  درسيطره ى  عمدتاً  ايران  شهرهاى 
سود  وجود  به  باتوجه  و  قراردارد  جامعه  متمول 
باال در مناطق باارزش تر شهر، كشش فعاليت هاي 
و  بيشتر شده  باارزش شهري  به مناطق  عمرانى 
افزايش  و  مناطق  اين  در  سرمايه  انباشت  سبب 
روزافزون حجم ثروت و سرمايه در اختيار گروه هاي 
سرمايه دار مى شود كه به مرور به شكاف اجتماعى و 
طبقاتى دامن مى زند. حال، فضا نيز به عنوان آينه  ى 
تمام نماي روابط اجتماعى، اين شكاف را در خود 
نهايتاً  و  فضايى  منجربه شكاف  و  متبلورمى كند 
و  غنى  و  فقير  قشر  بين  طبقاتى  جدايى گزينى 
به  حاشيه  رانده شدن گروه هاى كم درآمد مى شود. 
را  فضايى  شكاف  اين  مى توان  چگونه  اما   
لوفور  آنرى  آراى  در  بتوان  شايد  بهبودبخشيد؟ 

پاسخ اين سوال را پيداكرد.
لوفور نظريه پردازى است كه درعرصه ى نظرى 
فعال و بر حوزه هاى مختلف ازجمله جامعه شناسى 
شهرى تاثير گذاشته است. او همان طور كه خود 
خود  نظريه پردازى  و  كالم  توانست  مى خواست، 
را به يك پراكسيس اجتماعى مبدل كند. جستار 
زير خوانشى از مفهوم حق به شهر بر موضوعات 
مرتبط با جامعه شناسى شهرى هم چون فقر شهرى 
يا سكونت گاه هاى خودانگيخته است كه به بررسى 
الزامات به كارگيرى اين حق در بستر ايران امروز 

مى پردازد. 
حق  لوفور  آنرى  گفته ى  به  بنا  شهر  به  حق 
توليد فضاى شهرى توسط خود ساكنان شهر و 
روزمره ى  زندگى  كه  است  امورى  در  مشاركت 
به  حق  لوفور،  نظر  بنابر  شكل مى دهد.  را  آن ها 
شهر، حق اساسى افراد ساكن در شهر- چه رسمى 
و چه غيررسمى- است و ساكنان شهر به دليل 
سكونت شان واجد چنين حقى جهت توليد فضاى 
شهر به صورت جمعى و مشاركتى هستند. لوفور دو 

مولفه را در حق به شهر بازمى شناسد: 
حق  شامل  فضا:  تخصيص  يا  تملك  حق   -١
دسترسى، تصرف و استفاده از فضا و توليد فضاى 

جديد منطبق با نيازهاى مردم است.
٢- حق مشاركت: بر اساس اين حق ساكنان 
تصميم گيرى هاى  مختلف  سطوح  در  بايد  شهر 
امور و مسائل شهر و فضاهاى شهرى  مربوط به 

دخيل باشند.
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مهم ترين ويژگى  كه سكونت گاه هاى غيررسمى 
را از ديگر سكونت گاه ها متمايز مى سازد، اين است 
كه ساكنان اين سكونت گاه ها عمدتاً فاقد مالكيت 
رسمى زمينى هستند كه خانه ى خود را در آن 
و سازوكارهاى  راه  از  آن  مالكيت  يا  و  ساخته اند 
رسمى موجود شكل نگرفته است. درنتيجه بسيارى 
در مالكيت  به ويژه فقرا، سهمى  از ساكنان شهر، 
بنابراين،  ندارند.  فضاهاى شهرى  كااليى شدن  و 
در  شهرى  فقراى  براى  حقوق  مهم ترين  از  يكى 
سكونتگاه هاى غيررسمى، حقوق مالكيت است. از 
لوفور تملك شامل حق دسترسى، اشغال و  نظر 
استفاده از فضاهاى موجود و ايجاد فضاى جديد 
برحسب نيازهاى مردم است. درهمين راستا، فقدان 
اقتصادى را ُكندكرده و  چنين حقوقى، توسعه ى 
اگر از ديد فقرا  سد راه حكم رانى خوب مى شود. 
نگاه كنيم، آن ها در وهله ى نخست در به دست آوردن 
دارايى مشكل دارند (دسترسى محدود و ناعادالنه 
دارند). درجايى كه آن ها دارايى دارند، حقوق شان 

اغلب به حد كافى به رسميت شناخته نمى شود.
نظريه ى  در  سكونت  مفهوم  بر  تاكيد  با  لوفور 
حق به شهر خود، به تبيين اين موضوع مى پردازد 
كه شهروند را بايد كسى بدانيم كه در شهر ساكن 
شهروند دانستن  با  مى بايست  دراين راستا  و  است 
فقراى ساكن در محالت فرودست شهرى نسبت 

به بهسازى و توانمندسازى اين گونه سكونت گاه ها 
اقدام كرد و اين قشر آسيب پذير را در برنامه ريز ى ها 
مدنظر قرارداد. چنين استدالل مى شود كه حق به 
تصور  براى  مولد  ساختارى  فراهم كننده ى  شهر، 
سياست  راهنماى  و  شهروندى  مفهوم  مجدد 
عمومى و اقدام مردمى جهت اطمينان از ساخت 
مسكن مناسب و كافى براى فقراى شهرى و افراد به 
حاشيه رانده شده  است. در مجموع، حق به شهر به 
حمايت از حق ساكنان سكونت گاه هاى غيررسمى 
جهت دسترسى به خدمات عمومى همچون آب 
و برق و ... بدون درنظر گرفتن موارد نقض حقوق 
مالكيت و يا قوانين شهرى و مقررات ساختمانى 
و  سكونت گاه ها  اين  گونه  به  نظم بخشيدن  نيز  و 
يكپارچه سازى آن ها با بازارهاى گسترده تر شهرى 
اجتماع  در  مشاركت  دراين زمينه،  توجه دارد. 
محلى مورد تاكيِد بسيار قرارگرفته چنان كه بدون 
مشاركت فعال ساكنان سكونت گاه هاى غيررسمى، 
در  اصول مندرج  نقض كننده ى  بهسازى  اقدامات 

منشور جهانى حق به شهر است.
الزامات به كارگيرى مفهوم حق به شهر در بستر 

ايران
از  يكى  فعال  مشاركت  لوفور  ديدگاه  از 
پيش نيازهاى اساسى دست يابى به حقوق شهرى 
به  تحقق حق  براى  بوده و  به شهر  به ويژه حق 
شهر، دموكراسى به نمايندگى كافى نيست و مى 
بايست از طريق دموكراسِى مشاركتى عملى شود. 
است  اين  كوشش  مشاركتى  دموكراسى  در 
در  فعال  بطور  شهربندان  نه  و  شهروندان  تمام 
تصميم گيرى ها  مشاركت كنند و حضور اجتماعى 
براى نمونه  محدود  نشود.  راى دادن  به  آن ها 
هيچ  شهرى  توسعه ى  طرح هاى  تهيه ى  در 
درنظر  كم درآمد  اقشار  براى  برنامه اى  و  جايگاه 
گرفته نمى شود. (به عنوان مثال هنوز هم طرح هاى 
را در  تفكيك  جامع و طرح هاى تفصيلى ضوابط 
اقشار  كه  درصورتى  پيشنهاد مى دهند  باال  متراژ 
كم درآمد توان دراختيارداشتن و تملك زمين را با 
چنين ضوابطى ندارند) اين باعث مى شود كه نظام 

شهرى با دروازه اى از طال  اريك دروكر
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براى  طرح هايى  تهيه ى  بر  ايران  در  برنامه ريزى 
متمركز  منطقه نگر  ديدگاه  بدون  نقاط،  تك تك 
معطوف  برنامه ريزى  نگاه  باعث مى شود  كه  باشد 
(اقشار  اقشار  از  بخشى  و  نباشد  اقشار  به تمامى 
كم درآمد در سكونت گاه هاى غيررسمى) از دايره ى 
برنامه ريزى كنارگذاشته شوند؛ بنابراين ساختارمند 
نمودن وجوه مشاركت فعال در سطح جامعه ايران 
و احياى روح شهروندى در ميان ساكنان شهر ها 
مى تواند اولين گام در راستاى تحقق مفهوم حق به 

شهر در ايران باشد.
واقعى  و  فعال  مشاركت  الزمه ى  ازآن جاكه 
توسط  مطرح شده  حق  دو  از  يكى  (ذيل عنوان 
لوفور) تقويت نقش انجمن هاى مردم نهاد محلى و 
توسعه ى نهاد هاى دموكراتيك است. دراين زمينه 
طبق  كه  چرا  وجود دارد؛  جدى  ضعف  ايران  در 
قانون اساسى سازوكارى براى تشكيل حكومت هاى 
محلى در ايران وجود ندارد و به لحاظ حقوقى و 
بنابراين  است.  جدى  ضعف هاى  داراى  اجرائى 
اگر در ايران خواهان تحقق حق به شهر هستيم 
بايستى اصالحات نهادى، حقوقى، قانونى و اجرايى 
با  و  صورت گيرد  شهرى  حكم روايى  راستاى  در 
نوع  (تغيير  شهر  به  با حق  متناسب  حكم روايى 
حكمروايى) به سمت الزامات و پيش نياز هاى حق 

به شهر در ايران حركت كنيم.

منابع:
كوتاه  تجربه ى  مرور   ،١٣٨٩ كيومرث،  ١-ايراندوست، 
توانمند سازى سكونتگاه هاى غيررسمى (نمونه: شهر كرمانشاه)، 

فصلنامه جغرافيا و توسعه، شماره ٢٠، صفحات ٧٨-٥٩
٢-تقوايى، على اكبر؛ عزيزى، داود و يزدانيان، احمد، ١٣٩٤، 
بررسى نقش نظريه حق به شهر در توليد و بازتوليد فضاى 

شهرى، نشريه هفت شهر، شماره ٥٠-٤٩، صفحات ٩٩-٨٨
٣-صرافى، مظفر، ١٣٨١، به سوى نظريه اى براى ساماندهى 
نشينى،  تا متن شهر  از حاشيه نشينى  اسكان غيررسمى- 
فصلنامه عمران و بهسازى شهرى ، سال سوم، شماره هشتم، 

صفحات ١١-٥
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نوشتار زير حاصل بازديد نگارنده از چند مكان  
مشخص در دو بازه ى زمانى متفاوت است. ازآن جا 
صادق  آن ها  همه ى  براى  مى تواند  متن  اين  كه 
باشد، در اين متن از مكانى تاريخى، در روستايى 

خيالى  صحبت مى شود.
بازديد نخست، نوروز ١٣٨٨

روستاى  مركز  در  شيخ  مقبره  مجموعه ى   
دامنه ى  در  روستا  اين  قرارگرفته است.  شيخ آباد 
كوه در ميان صخره ها، باغ ها و زمين هاى زراعى 
شيخ،  مقبره ى  مجموعه ى  محاصره شده است. 
كنار  از  كه  پيچ درپيچى  خاكى  كوچه ى  انتهاى 
مسجد مّالعلى راه دارد، قرار گرفته است. در دوطرف 
از سردر  از عبور  كوچه چند خانه  قراردارد. پس 
وارد شده كه سه  مجموعه  داالن  به  نيمه مخروبه 
گنبد آن را پوشانده اند در دوطرِف داالن، بين هر 
دو ستون، مكانى براى نشستن وجوددارد. با گذر از 

داالن وارد حياط مجموعه شده كه در مركز، يك 
حوض كوچك و چند درخت دارد. در سمت جنوب 
حياط، بنايى گنبددار و يك ايوان، سمت شرق و 
غرب حياط هم چند حجره وجوددارد كه سقف 
يكى   دوتايشان ريخته است. يكى از حجره ها متعلق 
به متّولى مجموعه است. در ديگرى هم كه تقريباً 
برپاشده است.  نمازخانه اى  است،  بزرگ تر  بقيه  از 
نماى كلى مجموعه از كاه گل پوشيدهشده و در 
مرزهاى تقسيم بندى هاى نما، آجركارى ضمختى 
ديده مى شود. ايوان اصلى و گنبد مقبره از داخل 
با گچ پوشيده شده و گنبد از بيرون با كاشى هاى 
نامنظمى زينت داده شده است. بازشو هاى مجموعه 
به علِّت داشتن نعل درگاه هاى چوبى، قوس ندارند. 
در تمام مجموعه، به جز يك يا دو نفر كه به قصد 

زيارت آمده اند كس ديگرى ديده نمى شود.
بازديد دوم، نوروز ١٣٩٨

تغيير  قبل  نسبت به  روستا  كلى  وضعيت 
در  قهوه خانه  زيادى  تعداد  اما  نكرده  چندانى 
نفرى هم  حاشيه ى جاده شكل گرفته است. چند 
"عسل محلى"  مى فروشند. براى ورود به روستا 
بايد پنج هزار تومان پرداخت كرد. كوچه ى خاكى 
منتهى به مقبره ى شيخ، سنگ فرش شده و چندتا 
از خانه هاى كنار آن تخريب و ميدان چه اى بين 
بنا  به وجودآمده است. در ورودى  مسجد و مقبره 
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غرفه هاى فروش كاال در ارگ منسوب به شيخ بهايى، نجف آباد. عكس: نگارنده، ١٣٩٨
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يك راهنماى گردشگرى نشسته كه سعى عجيبى 
نقشه  ى  و  مجموعه  راهنماى  سى دى  فروش  در 
كل استان دارد. داخل حياط تعداد زيادى گلدان 
شمعدانى چيده شده است. از يكى از حجره ها صداى 
بلند موسيقى مى آيد و صنايع دستى و موسيقِى 
به اصطالح محلّى مى فروشد. درميان بساطش انواع 
سوغاتى ها به چشم مى خورد. يكى ديگر از حجره ها 
به فروختن قهوه، شربت و چاى اختصاص يافته و 
حجره ى ديگر محِل انداختن عكس با لباس هاى 
مثالً قاجارى است. نماى كاه گلى ديواره ها و نماى 
جايگزين  ظريفى،  قرمزرنِگ  آجر  با  ايوان  گچى 
شده است. در باالى همه ى بازشو ها قوس كم خيزى 
گذاشته شده و شيشه هاى آن ها حاال رنگى  شده اند. 
حدود ده نفر درحال بازديد از مجموعه هستند، چند 
دختر جوان با چادر عاريه اى مقابل گنبد يا پنجره ها 
عكس هايى براى اينستاگرامشان مى گيرند. ازآن جا  
كه قابلّيت استفاده از چادر براى پسرها وجود ندارد، 

بيش تر نظاره گرند و يا عكس پرتره مى گيرند. 
تصوير  يادآور  ديده مى شود  كه  صحنه هايى 
سعيد   ادوارد  نوشته ى  شرق شناسى   كتاب  روى 
است. تصوير روى كتاب افسون گر مار   نام دارد. 
نقاِش  توسط  كه  است  نقاشى  يك  تصوير،  اين 
لئون ژروم  كشيده شده، پسرى  شرق شناس ژان 
برهنه درحالى كه مارى، تحت تاثير صداى فلوت، 
بر  ايستاده  ميانه ى جمعى  پيچيده در  به دورش 
روى سجاده ديده مى شود. براى ايرانياِن امروز هم، 
ميراث فرهنگى كه يادآور سّنت است، همان قدر 
كه  است  وهم آميز  و  اگزوتيك   دست  نايافتنى، 
براى ژان  لئون ژروم بود. سياست گذاران اين عرصه 
هم با آگاهى به اين نياز و قابلّيت آن براى توليد 
سرمايه و ارزش افزوده با رويكردهايى سرمايه دارانه 
كاربرى هاى  افزودن  و  ماهّيت  تغيير  بر  سعى 
انضمامى مى كنند. ازآن جمله استفاده از عكس هاى 
در  خاص  قّصه هايى  برساختن  يا  و  برانگيزاننده 
مورد هر بنا است كه وجهى افسانه اى تر، جالب تر 
و وهم آلود به بنا مى دهند و يا به دنبال سودآورتر 
و  بازارچه ها  غرفه ها،  احداث  به  بنا ها  اين  كردن 

پاساژهايى در بناها روى مى آورند.
 اين اقدامات باعث مى شود بيش ازپيش، انسان 
ايرانى عصر حاضر نسبت به بنا احساس دورى كند 
و قصدش از بازديد بنا نه ايجاد ارتباط با فرهنگ 
عكس  چند  گرفتن  و  سوغاتى  خريد  بلكه  خود، 
براى صفحات اجتماعى باشد. ابنيه ى تاريخى براى 
ايرانِى امروز، كااليى است مربوط به گذشته، بناهاى 
تاريخى قاجارى (١٢٠٠ تا ١٣٤٤ قمرى) همان قدر 
كهنه اند كه بناهاى ايلخانى (٦٥٤ تا ٧٥٠ قمرى)، 
انقالب مشروطه (١٣٢٤ قمرى) كه  درست مثل 
همان قدر مربوط به گذشته و دور است كه قيام 

سربداران (٧١٨ قمرى).
شايد اين گونه اقدامات در راستاى جبران منابع 
مالى حفظ و نگهدارى فرهنگ و مظاهر آن باشد، 
اما نگارنده قصد بررسى چرايى كمبود اين بودجه 
را نداشته و فقط سعى بر شرح پيامدهاى حاصل از 

آن ها بوده است.

افسون گر مار، ژان-لئون ژروم، ١٨٨٠

 چپ: اليزابت تايلور با چادر در شاه چراغ، شيراز عكس: فيروز زاهدى، ١٩٧٦
راست: دخترى ايرانى با چادر در مسجد وكيل، شيراز اميرعلى غالمى ، ٢٠١٦
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ماجرا ازآنجا آغازمى گردد كه زمان اعالم نتايج 
كشور،  سنجش  سازمان  سامانه ى  در  كنكور 
مقابل نام خود، معمارى دانشگاه شهيد بهشتى را 
مشاهده نموده و با ذوق بسيار، اسكرين شات  هم 

مى فرمايى!
آن را به صفحه ى مجازى چندى از دوستان و 
بستگان خويش ارسال نموده و پس ازآن استيكرى  
با عينك آفتابى نيز گذارده تا بر "ما اينيم ديگه" ى 
خود، تأكيد بيشترى ورزيده باشى. ياران نيز سيل 
از تأييد و تعريف و تمجيد و تشويق و  عظيمى 
امثال اين "تفعيل" ها را روانه ى باِد به گلو انداخته ى 

شما مى نمايند!
"آنالين  نيز  بى محلى  دراين ميان، خروس هاى 
" گشته كه پس از اتمام انتظار براى "ايز تايپينگ 
"اوه! چه رشته ى  با نوشته هايى هم چون  آنان،   "
پرخرجى!"، "خوبه ها ولى تو هزينه هاش بيچاره 
شدى،  كه  فارغ التحصيل  "ايول!  ميشى ها"، 
فالفلى  يه  باهم  مياى  ندارى!  پول  هيچى  ديگه 
پول الزم  ماِكت پاِكت هات  "واسه  راه ميندازيم...!"، 
اين  امثال  و  حساب كن!"  ما  هيكل  رو  شدى 

قوقولى قوقول ها مواجه مى گردى.
گوشى را "ِهه ه" گويان به گوشه اى پرتاب نموده 
در  آينده  براى  خويش  برنامه هاى  به تصور  و 
از  امان  اما   . مى پردازى..  بهشتى  شهيد  دانشگاه 
زير  موزيك  سمفونى وار،  كه  قوقولى قوقول ها  آن 
متن ذهن گشته اند و تنها مى توانى با داليلى چون 
اساتيد  باالى  "درك  دانشگاه"،  بودن  "سراسرى 
"ظاهربين  كشور"،  اقتصادى  اوضاع  از  دانشكده 
نبودن اساتيد آنجا" و امثال اين آرزوهاى زيبا  خود 

"تَِرِك "  را دلگرم نموده و موزيك زير متن را به 
بعدى تغييردهى.

پاى  كه  ادامه مى بايد  بدين صورت  ماجرا 
با  و  مى نهى  دانشكده  معمارى  آتليه هاى  به 
گاه  و  لوله  مقواهاى  و  كاغذها  از  زيادى  حجم 
مچاله شده، ماكت هاى بزرگ نيمه كاره رهاشده و 
آلبوم هاى رنگى فنرشده در پشت پرده ى پنجره ها 
مواجه مى گردى. درنقاِب "استفهام انكارى"، تمام 
عزم خود را جزم مى نمايى تا "تَِرك" كه هيچ، "فولِدر 
" را تغييردهى به اين اميد كه اين ها دست  گل هاى 
به آب داده ى دانشجويان دانشكده اند، نه خواسته و 

انتظار اساتيد دانشكده.
در طول ترم:

كه  چندسانت  در  چندمتر  رنگى  شيت هاى 
ديجيتالى  بزرگ  صفحه ى  يك  بر  مى توانستند 

نمايش يابند و پالت نگردند،
مى توانستند  كه  بزرگ مقياسى  ماكت هاى 
به  فرمان  بنا  اما  شكل گيرند  بازيافتى  مصالح  از 
بُرد  با فوم و فوم  به جهت زيبايى بصرى،  استاد 
ساخته شدند، كاغذهاى تلف شده براى صرفاً يك 
اسكيس حجمى كوچك جهت كركسيون كه آن را 
مى شد بر يك "صفحه ى ديجيتالى" ترسيم و حتى 
ذخيره نمود، و اين دست دورانديشى ها براى طبيعت 
و نسل آينده (!) را نظاره فرموده، زير بار قرض رفته، 
حرص خورده، پير گشته وليكن چاره اى جز خود 
را به "آن" راه زدن ندارى، چراكه در ازاى تمناى 
جمالتى  به  تشريفات،  اين  حذف  براى  خويش 
"اگه  معمارى!"،  نياييد  "مى خواستيد  همچون 
مى خواهيد معمار بشيد بايد خرج كنيد"، "دانشگاه 
امثال  شهيد بهشتى اومديد كه شهيد بشيد!" و 
مى سپارى  گوش جان   (!) منطقى  پاسخ هاى  اين 
دو  هر  براى  را  كيسه اى  چاى   تنها  امر،  طبق  و 
ليوان  يكى مصرف مى نمايى! دراين ميان، اساتيدى 
هم هستند كه بسى از پيشنهاد دانشجويان جهت 
تغيير شيوه ى كاغذ خوارى و پول درچاه ريزى به 
"شيوه ى ديجيتالى" استقبال مى نمايند اما نه براى 
ترم جارى! انشااااااااهللا از ترِم بعد از ترم جارى! ... 
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شماره١٥٢

آن گاه پايان ترم فرامى رسد و زمان تعييِن مدارك 
جهِت تحويِل چنين پروژه هايى.

و  طويل تر  ديگرى  از  پس  يكى  كه  مداركى 
پرهزينه تر!

-شيت هاى مقوايى به تعداد هرچه بيش تر، بهتر!
-ماكت هاى به مقياس هرچه بزرگ تر، شيك تر!
-آلبوم هاى فنرشده ى هرچه قطورتر، پُركارتر!

-و هرآنچه به هيجانات اساتيد در روز تحويل 
به  نيز  را  باالترى  "نمره" ى  تا  يارى رساند  پروژه 

"صفحه ى گلستان دانشجو" رساند!
هستند  هم  دانشجويانى  كه  افسوس  هزاران 
كه براى دست يافتن به اين "باالتر"، به سكوت و 
خرج كردِن هرچه بيش تر، تن سپرده و پشت پرده ى 
از  پُرمى كنند  بيش ازپيش،  را،  آتليه ها  پنجره ى 
"َچشم" گفتن هاى اجبارى، البى دانشكده را به جاى 
صفحات ديجيتالى براى نمايش آثار دانشجويان، 
پُرمى كنند از ميزهاى آتليه با آلبوم هاى سنگين 
روى آن و متون مقاالت و پايان نامه ها را پُرمى كنند 
از شعار "معمارى سبز"، "معمارى پايدار"، "معمارى 

طبيعت گرا" و امثال اين "زنبورهاى بى عسل"...!
در انتهاى ماجرا:

تو  مدرن،  دنياى  از  تصوراتت  و  مى مانى  تو 
مى مانى و واژه ى غريب "فناورى در پرزانته "، تو 

مى مانى و تصوراتت از امكانات دانشگاه هاى بزرگى 
چون دانشگاه شهيدبهشتى، تو مى مانى و سكوتت 
در برابر مخارج سنگينى كه بايد متحمل مى شدى، 
تو مى مانى و شنيدِن شعارِ "به استاد بگيم و روى 
ازاين گونه  شرمسارى ات  و  ها  بايستيم"  حرفمون 

معمار بودنت!
فريادزنان  اين كه  جز  ندارى  چاره اى  آنگاه   ...

بگويى:
آهاى خروس هاى بى محل!

حق با شما بود... قوقولى قوقووووووول... .
شگفت انگيز  پروژه هاى  تحويل  زماِن  چراكه 
نزديك است و تعداد مدارك همان قدر هيجان انگيز، 
ابعاد ماكت ها همان قدر حيرت انگيز، طول شيت ها 
همان قدر روح انگيز و بساط، همان بساط مالل انگيز 

خواهد بود... .
ولى چاى كيسه اى ها، دوتا  يكى انگيز!

# ما_هيچ!
# سرمايه_ما_ نيز_هيچ!

# درختان_هم_هيچ؟
# طبيعت_براى_آيندگان_ هم_هيچ؟
# حرف_و_عمل  يكسان_هم_شعار؟

#از_ماست_كه_بر_ماست
# يك_دست_صدا_ندارد



١٦ نشريه روزنه

آندره پاالديو يكى از تاثيرگذارترين شخصيت هاى 
تاريخ معمارى است كه رد آثارش بر قامت تنومند 
مانده است.  برجاى  به وضوح  غرب  تاريخ معمارى 
با گذشت نزديك به ٥٠٠ سال، اين جايگاهِ يكتا 
نوآورى هاى  با  بلكه  نوشته ها،  به واسطه ى  نه تنها 
ساخته شده  ويالهاى  مجموعه  ازجمله  طراحى 
آن ها  شاخص ترين  روتوندا  كه  ايتاليا  شمال  در 
است، حفظ شده است. آثار مسكونى پاالديو كه با 
بهره گيرى از معمارى كالسيك يونان و روم باستان 
اهميت  و  عظمت  نمايان گر شكوه،  ساخته شدند 
موقعيت اجتماعى ساكنين بودند و همواره منبع 
قرارمى گرفتند.  او  از  تقليد معماران پس  الهام و 
حضور  به دليل  آن  شيوع  شتاب  گاهى  اگرچه 
جريان هاى موثر ديگر مانند مدرنيسم رو به كاستى 

نهاد اما هيچ گاه از رمق نيفتاد.
در  اين مكتب  بناهاى ساخته شده ى  از  تقليد 
نخست،  ادامه پيداكرد.  بيشتر  باشدتى  دوره  دو 
شمال اروپا در قرن هجدهم و كمى بعد در اياالت 
متحده ى امريكا. اروپاى قرن هجدهم به واسطه ى 
تغييرات ساختارى، شاهد رويش طبقه ى اجتماعى 
جديدى بود كه عالقه اى شديد به نمايش موقعيت 
به  ميل  داشت.  خود  اقتصادى  توان  و  اجتماعى 
فخرفروشى درميان طبقه ى بورژواى غربى، آن ها 
را به استفاده از ويالهاى پاالديويى به عنوان يك مد 
و ابزارى جهت هرچه بيش تر ديده شدن سوق داد. 
همواره  نوظهور  اجتماعى  طبقه ى  اين  تالش 
شاخ وبرگ  پروراندن  با  ريشه  فقدان  نهان كردن 

تصنعى بود بر پيكرى تكيده.
اصوالً طبقات اجتماعى در ايران متفاوت از غرب 

طبقات  ميان  سياليت  چه بسا  و  شكل گرفته اند 
باالدست و فرودست جامعه در ايران ظاهر غربى 
ندارد و جلوه اى مختص جامعه و سياست ايرانى 
در دوره ى معاصر است، ازاين رو، مقايسه ايران و 
برداشتى  بتوان  اگر  نيست.  علمى  روشى  غرب 
مشابه آن چه در غرب روى داد را در بستر جامعه ى 
معاصر ايران بررسى كرد، نكته ى قابل توجه، رفتار 
اروپا  بورژواى قرن هجدهم  غيرمتعارف مشترك 
نوپا، در شرايط كنونى كشور است.  اى  با طبقه 
طبقه ى جديدى كه تنها از دل گردش اقتصادى 
ناسالم بيرون آمده است و با جهش سريع اقتصادى 
و نه اجتماعى، ارتباطى بيمارگونه با بقيه ى جامعه 
خواهدبود.  تقليدى  معمارى  چنين  مولد  دارد، 
تمايل به ديده شدن و كپى بردارى از ظواهر باشكوه 
زندگى غربى موجب مى شود تا دايره ى انتخاب اين 
گروه، محدود به اندك گزينه هاى فرمال كالسيك 
شود. آن چه كه به فراگيرشدن اين گونه انتخاب ها 
دامنمى زند پيروى گروهى از طبقه ى متوسط است 
كه به مراتب در سطوح پايين تر درآمدى قراردارند 
و شكوه دلفريب اين گونه بناها را نه نتيجه بلكه 

وسيله ى رسيدن به زندگى مرفه تر مى دانند. 
آن ها  ساخت  دست به كار  امروز  كه  بناهايى 
مى شويم، ازجمله ميراثى است كه ما براى نسل هاى 
آينده برجاى مى گذاريم، در اين ناخوشى، گويا روا 
خطاب  روستايى  پيرمرد  سخن  يادآورى  است 
به انوشيروان دادگر كه در بيان علت عمل خود 
و  كاريم  خورديم،  و  "ِكشتند   : فرمود  پادشاه  به 

خورند!". ما چه كشته ايم؟
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شماره١٧٢

بعد از فوت حاج على، خانه ديگر رمق نداشت؛ 
از  يكى  در  دخترش  خانه ى  رفته بود  هم  زنش 

شهرستان هاى اطراف تهران.
هنوز اندك كورسويى از شمع زندگى در خانه 
هر  در  نيز  نيم جان  شعله ى  همين  كه  مى تپيد 

لحظه مى مُرد و زنده مى شد.
ُوراث قصدداشتند خانه را بكوبند و تنها مانع 
صغير  پسر  حميد،  لحظه،  اين  تا  خانه  تخريِب 
حاج على بود. حميد جايى را نداشت كه در آن جا 

زندگى كند و پيش ما مانده بود.
خانه، يك ساختمان سه طبقه بود كه در طبقه ى 
همكَفش ياسر دكان داشت. طبقه ى باال، خانه ى 
اتاقى بود  بود و باالسرى اش هم همان  حاج على 
امروزى ها  البته  زندگى مى كرد.  كه حميد در آن 
حاج على  زن  هست  خاطرم  طبقه،  مى گويند 

مى گفت تايى .
آن طرف حياط هم يه تايى ديگر بود كه زن 

حاجى به آن ها مى گفت اوتايى.
كارهاى  شد،  بازنشست  حاج على  كه  وقتى  از 
و  حاج على  پزشكى  كارهاى  و  خريد  مثل  خانه 
همسرش بر عهده ى ياسر بود و چند سالى ميشد 
كه من هم حاج على را كم مى ديدم. خب وقت هايى 

كه جوان تر بود خيلى مى رفت و مى آمد.
هميشه از فاصله ى زياِد تك پله هايم شرمنده ى 
پيرزن و پيرمرد بودم. ده پله ى فلزى را بايد باال 
مى رفتند تا به پاگرد برسند و مجدداً سه پله ى 

ديگر را مى پيمودند تا به منزل محقرشان برسند.
دوچرخه  آن  با  بود  جوان تر  وقتى  پيرمرد 
خورجين  يك  و  رنگش  سبز  بيست وهشِت 

كوچك رويش، معموالً ساعت ده صبح مى رفت 
بازار سرآسياب و تا ساعت دوازده با خورجين پر 
به سفارش  روزانه  خريدهاى  و  فصل  ميوه هاى  از 

همسر برمى گشت.
خانه همواره در جنب وجوش بود، بسى متفاوت 
اين جا  متولدشدند،  اين جا  فرزندان  امروز.  از 
شدند،  بزرگ  اين جا  گذراندند،  را  كودكى شان 
كردند.  ازدواج  اين جا  و  پيداكردند  شغل  اين جا 
اين مى رفت، آن مى آمد. صبحانه، چاشت، ناهار، 
عصرانه، شام و وقت وبى وقت سفره همواره پهن 

بود.
راستى نگفتم، حاج على بازنشسته از شهردارى 
و شغلش هم نوازش خيابان هاى شهر با جارو بود. 
البته فكرنمى كنم خودش آنقدر شاعرانه به جارو 

كردن نظر كرده باشد. چه مى دانم شايدم.
ولى با اين اوصاف مى دانيم اپيكورى بود براى 
به جز همين  فوتش  از  بعد  خودش، چه آن كه 
خانه اى كه من در آن هستم تقريباً هيچ ماترك 

ديگرى براى وراث نمانده بود.
روى  را  عمرش  آخر  سال  چند  حاج على 
طبقه ى  در  بيمارستانى،  سفيد  و  فلزى  تخت 
نمى دانم.  را  سپرى كرد  چگونه  سپرى كرد.  باال 

خيره به سقف، نفس مى كشيد، زنده بود ... .
آرى زنده بود و فقط زنده ... .

رد  و  ردشد  راهرو  از  يكى  كه  وقتى  امروز 
كفش هايش روى موزاييك ها افتاد، ياد حاج خانوم 
حياط،  به  مى رفت  سحر  كله  ى  هميشه  افتادم. 
از آب،  را كه پر شده بود  سطل آب زير روشويى 
كنارم  از  دوباره  و  برمى داشت  اوتايى  پله  زير  از 
ردمى شد و مى پاشيد دم در و بعدش هم با دستمال 
از سر راهرو تا دم در را به صورت چمباتمه دستمال 

مى كشيد.
در چهل و چند سال گذشته حتى وقتى كه 
حاج خانوم به سختى مى توانست از پله ها پايين بيايد 
ربع ساعت  سه  رفتنش حدود  باال پايين  هربار  و 
را  پله ها  تك تك  حتى  گاهى  و  طول مى كشيد 
مى نشست و خودش را مى سراند تا به پايين برسد 
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١٨ نشريه روزنه

هم، نشد كه حداقل هفته اى يك بار موزاييك ها را 
دستمال نكشد.

حاال كه نه حاج على مى آمد و رد مى شد و نه 
حاج خانوم موزاييك و نرده ها را دستمال مى كشيد 
و خيابان را آب مى پاشيد، خانه  بسيار بى روح و 

دل گير بود.
را  دكانش  كار  ياسر  داشت.  جريان  زندگى 
انجام مى داد و حميد هم مى آمد و مى رفت و چندى 
زيرپله  اتاق  در  گاه وبى گاه  هم  محل  اعضاى  از 

مشغول دودكردن افيون مى شدند.
اين حال دل گير را بيش از هركس من و دوستانم 
كه تكه اى از آن زندگى بوديم، مى توانيم درك كنيم.
و حاج خانوم  مهاجرت حاج على  از  كه  روز  هر 
مى گذشت بغضى از خانه مى تركيد، تركيدن بغض 

همانا و ترك برداشتن خانه همانا.
اين وضعيت چنان پيش رفت كه همين زندگى 

بى روح و كسل هم ديگر امكان ادامه نداشت.
بكوبند.  را  تصميم گرفتند خانه  وراث درنهايت 
هركدام نيز براى سهم االرثشان برنامه اى داشتند. 
تهيه مى كرد،  آن  با  را  دخترش  جهيزيه ى  يكى 
ديگرى براى عمل جراحى نياز به پول داشت، آن 

يكى براى مخارج تحصيل و هركس به اين ترتيب.
را  خانه  مندرس  اثاثيه  و  اسباب  كه  روزى 
تخليه مى كردند، حمل اثاثيه منجربه زخمى شدن 
دوستانم (ديوارهاى راهرو) مى شد، اما اين كمترين 

چيزى بود كه اهميت داشت.
تقريباً بيست ويك روز از تخليه ى خانه گذشته 
بود. در سكوتى كه بر پيكر خانه حكم فرما بود حتى 
حيوانات موذى خانه نيز صدايشان شنيده مى شد. 

اگر كسى قدم در راهرو مى گذاشت از صداى پايش 
پژواك هايى برمى خواست. به راستى اين سكوتى 

دلهره آور بود.
صبح زود پنج كارگر با پتك و بيل و كلنگ، با 
يك كاميونت و يك بيل مكانيكى در محل حاضر 
بودند. مى گويند كه بدترين حالت مرگ، مشاهده ى 
مرگ خويشتن است. قرار بر اين بود كه ما مرگ 

خويش را نظاره كنيم.
با ضربات پتك قمرى دلش ريخت.

وااااااى... قمرى جا مانده. سبد سفيد زير ايوان. 
قمرى النه كرده بود دوباره. بى خبر از مرگ حاج على 
و رفتن همسرش و تخليه ى خانه و حاال پتك و بيل 

و كارگران و ... .
با هر ضربه ى پتك بر پيكر خانه ما مى لرزيديم 
حمله  اين  پيدامى كرد.  بيشترى  عمق  ترك ها  و 
آن قدرادامه پيداكرد، تا نهايتاً قطعه ى بزرگى از بنا 
از نخاله  تلى  از خانه جز  و  به يك باره فروريخت 

باقى نماند.
خانه كجا رفت؟ خانه چيزى جز من و ديوارها و 
پنجره ها و آجرها و گچ ها بود؟ حاج على و همسرش 
چه شدند؟ چه بر سر بازماندگان خواهد آمد؟ و يك 

دو جين پرسش هاى ديگر ... .
هرچه كه بود از يك چيز مطمئن هستم. دود 
برخاسته از تخريب خانه با دود حاصل از سيگار 
را  مسير  يك  تماشاچيان،  از  يكى  دودشده ى 

درپيش گرفتند.

عكس:خبرگزارى ميزان



شماره١٩٢

در هر شماره از اين نشريه قصدداريم، بخشى 
و  داده  اختصاص  معمارى  علمى  انجمن  به  را 
به مرور فعاليت هاى انجمن در هر ماه و ارائه ى 
فراخوان همكارى در برنامه هاى پيِش  رو بپردازيم. 
در بهار سال جارى انجمن برنامه هاى متعددى 
برگزار كرد. برنامه ى روز معمار، نشست معمارى 
نشست  سينا،  ابراهيم  مهندس  آقاى  حضور  با 
معمارى با محوريت كيفيت معمارى و زندگى در 
خانه با حضور اقاى مهندس على طباطبايى و اقاى 

مهندس ارش محمدمرادى، شروع دوره ى آموزشى 
پست پروداكشن با تدريس آقاى مهندس كدخدا از 
اين جمله بودند. از ديگر فعاليت هاى انجمن در اين 
ماه مى توان به شركت در جشنواره حركت داخلى 
(جشنواره اى براى انجمن هاى علمى كه وزارت علوم 

برگزاركننده ى اصلى آن است) اشاره كرد. در اين 
جشنواره كه به مدت سه روز برگزارشد، دانشجويان 
دوره ى كارشناسى معمارى در غرفه ى مربوطه، به 
آموزش فولدينگ و اوريگامى، تاريخ هنر و كارگاه 
بازديدكنندگان  و  دانشجويان  ديگر  براى  بتن 
پرداختند. همچنين با ارائه ى گزارش از فعاليت هاى 
انجمن  جشنواره،  براى  دوره  اين  در  انجمن 
به  علمى معمارى دانشگاه شهيد بهشتى موفق 
دانشگاه شد.  در  برتر  انجمن علمى  مقام  كسب 
در تاريـخ ٣ ارديبهشت، به مناسبت گرامى داشت 
روز معمار،  نشستى با دعوت از دفـاتر معمارى 
Shift و Arkemi، در دانشكده در دو قسمت و 

به مدت ٤ ساعت برگزار شد. 

ملى:  معاصر  مركز معمارى  كارگروه  معرفى 

بهار امسال،  از مهمترين فعاليت هاى انجمن در 
تاسيس كارگروهى به نام "مركز معمارى معاصر 
ضيائيان،  حميد  دكتر  آقاى  پيشنهاد  با  ملى" 

شکده معماری  دا
شهید بهش

ش
وک
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٢٠ نشريه روزنه

شهرسازى  و  معمارى  دانشكده  مدعو  مدرس 
دانشكده  حمايت  با  و  بهشتى  شهيد  دانشگاه 
در  بهشتى  شهيد  دانشگاه  و شهرسازى  معمارى 
خرداد ماه سال ١٣٩٨ بود. هدف از تشكيل اين 
معمارى  عملى  و  نظرى  حوزه  ميان  پيوند  مركز 
حال  در  پروژه هاى  در  كارگاه هايى  برگزارى  با 
مى شوند.  معرفى  مركز  اين  به  كه  است  ساخت 
يكى ديگر از اهداف بسيار مهم مركز ايجاد ارتباط 
انجمن هاى علمى دانشكده هاى  و همكارى ميان 
معتبر  دولتى  دانشگاه هاى  شهرسازى  و  معمارى 
سراسر ايران است. همچنين پيش بينى مى شود با 
برگزارى كارگاه هاى متنوع در كل سال بر كيفيت 
فعاليت هاى مركز معمارى معاصر ملى افزوده و به 
تربيت نيروهاى انسانى ماهردر كارهاى اجرايى و 
فنى پرداخته شود. از چشم اندازهاى تشكيل اين 
مركز براى انجمن علمى معمارى دانشكده معمارى 
در  برنامه  برگزارى  بهشتى،  شهيد  شهرسازى  و 
سطح ملى و بين المللى در طول سال است. الزم 
به ذكر است كه اين مركز داراى ساختار سازمانى 
مستقل  اينترنتى  درگاه  نيز  و  به خود  مخصوص 
به نشانى www.ncac.org مى  باشد و دبيرخانه 
دانشكده  معمارى  علمى  انجمن  دفتر  آن  دائمى 
معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى است.
جهت كسب اطالعات بيشتر از برنامه هاى مذكور و 

ارتباط با ما مى توانيد از روش هاى زير اقدام كنيد:

Gmail instagram Telegram



شماره٢١٢

مثل هميشه براى بازكردن در سنگين شيشه اى، 
از روش معمول فشاردادنش با دست استفاده نكرده، 
خود را با بازوى راست، با قدرت مى كوبم به در، كه 
رفيق باتََشر مى گويد: آدم نمى شى؟ راست مى گفت 
ديگر. دفعه ى پيش كه مى خواستيم از دانشكده 
بيرون بياييم، بزرگ داشت مهندس شهسوارى عزيز 
بود و يك سرى سال باال  بااليِى خفِن "جلوشون 
وسايل  درسكوت  داشتند   ، نباش"  جلف  انقد 
استاد را در باكس هاى شيشه اِى جلوى در نشاِن 
هم  من  مى خواندند.  را  نوشته ها  و  مى دادند  هم 
نباشم،  جلف  انقدر  سعى مى كردم  كه  همان طور 
خود را به در كوبيدم اما در كمال تاسف در قفل 
بود. بگذريم از اينكه چگونه باكس هاى شيشه اى و 
سال بااليى ها مرتعش شدند و بگذريم كه آن درى 
كه ممكن است قفل باشد در پايين است و احتمال 
قفل بودن در باال صفر. و بگذريم كه من چقدر 
سنگين و رنگين جلوه كردم و مثل كبك سرم را 

انداختم پايين و فراركردم. 
اين بار اما خوش بختانه در قفل نبود و ضربه ى 
ورود، به عنوان  باز. در بدوِ  من كارساز شد و در 
رفيق،  با  آتليه،  به  رسيدن  مرحله ى  اولين 
و  موج دار  اندام  به  خنديدن  به  شروع مى كنيم 
قناس خود در آينه ى كنار در و كمى خود را باال 
پايين مى كشيم و ادا اطوار درمى آورديم تا بيش تر 
از آن چه كه در حالت معمول كج و كوله و قناس 
امكانات  از  و  شويم  قناس  و  كج و كوله  هستيم، 
دانشكده بيشترين استفاده را درجهت ايجاد شادى 
و تفريحات سالم كرده باشيم. غافل از آن كه يك 
جمعيِت آشناى "ناهار در مايكروفر گذارنده" و "در 
همين حين كفش واكس زننده" و "نگاهِ عاقل اندر 

سفيه به ما كننده" مجذوب ما شده اند و ما در آن 
لحظه خود بخشى از امكانات دانشكده بوديم كه 
باعث ايجاد شادى در دانشجويان مى شد.  دستى 
به  عادى  و خيلى  براى جمعيت تكان مى دهيم 
پيمودن ادامه ى مسير مى پردازيم و مى رسيم به 

طِى مراحل سالم كردن در ُويد. 
مرحله ى اول، نزديك شدن به يك سال بااليى 
و درگيرِى زيرلبى با رفيق كه "- سالم  كنيم؟ - 
رومونو كنيم اون ور سالم  نكنيم؟ - ولش كن بابا 
نمى كنيم"  درك سالم  به  نميده  جواب  كه  اين 
مذكور  بااليى  سال  اين كه  از  شگفت زده شدن  و 
دوم:  مرحله ى  مى كند.  سالم   اول  خودش  يهو 
نزديك شدن به يك سال پايينى و درگيرِى "- تو 
چشماش انقد نگا كنيم تا سالم كنه؟ - اگه هى 
نگا كرديم و سالم نكرد و ضايع شديم چى؟ - اصن 
رومونو بكنيم اون ور كه نتونه سالم كنه؟ - نه آخه 
سال پايينِى  شگفت زده شدِن  و  كنه"  سالم  بايد 
سالم  بهش  اول  خودمان  ما  اين كه  از  مذكور 

مى كنيم.
با اتمام اين دو مرحله، در محل عبور از كنار 
وقت  كمى  كالس ها،  و  حقيقى  آقاى  راهروى 
اين  در  بايستى  راهرو.  به  رسيدن  تا  است  باقى 
مرحله حداكثر استفاده را از زمان برد، در جهت 
در  البته  چشم ها.  به  ورزش دادن  و  آماده سازى 
صورِت داشتن زمان كافى يك  سر هم به آن راهرو 
بايد برويم كه ببينيم خداى ناكرده چه كسى باالى 
آن پله هاى روبه روى بوفه با چه كسى حرفمى زند، 
ته راهروى نظرى چه خبر است و غيره. كه البته 
بيشتر اوقات با وجوِد داشتن زمان كافى، از اين 
مرحله پرهيز مى شود. چرا كه با گذاشتن پايمان در 
اين راهرو، يا رفيق ميگويد گشنمه املت بخوريم 
يا موجود ريزه ميزه اى (كه البته در زماِن نوشتن 
اين متن، ريزه ميزه بود، االن هم قِد بنده شده) با 
تنگ شده دادمى زند  و چشمانى  لب هاى خندان 
سالااام و توپى را ميكوباند توى چشم و چارمان 
كه سالم  (چرا  ماچش كنم  مى روم  درحالى كه  و 
كرده و پيش خودم فكرمى كنم خيلى دوستم دارد) 

س خطرناک است و 
عید س  مقصد     یه
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َهلم مى دهد و مى گويد "ازت بدم مياد". (و احتماالً 
در همان لحظه كه تا اين درجه دارم ضايع مى شوم، 
همان سال بااليى هاى "جلوشون جلف نباش" روى 
نيمكت جلوى بوفه دارند نگاهم مى كنند و رفيق هم 
سريعاً صحنه را ترك مى كند تا از هرگونه دوستى با 

بنده، برائت بجويد).
با رسيدن به راهرو، فعاليت چشم ها آغازمى شود. 
روناليدينيو  وار، در هنگام عبور، خيلى هماهنگ، 
دوتايى يك "سالم چطورى؟" پرت مى كنيم سمت 
دوسِت نشسته برروى شوفاژمان و هم زمان خيلى 
يواشكى و زيرچشمى و بدون چرخش گردن، داخل 
انجمن ها و فقط انجمن ها را (دستشويى مردانه نه)، 
كيست  دست  دنيا  ببينيم  مى اندازيم  نيم نگاهى 
تو فالن  رفته  تا حاال  ِكى  از  "كى  بحث  و شروع 
انجمن؟"،" اه فالنى زخم بستر نگرفت همش تو 
انجمنه؟" و هم چنين اشاره كنم به پوستر برنامه هاى 
يك انجمنى و با پوزخند به رفيق بگويم: بيا! نهايت 
بگن  مى زنن  پوستر  هى  همينه!  مفيدشون  كار 
اينم  به  پوستر؟  مى گن  اينم  به  مفيديم!  خيلى 
مى گن برنامه؟؟؟ به اينم مى گن انجمن؟؟؟؟؟؟ اه 
اه اه. آن هم درحالى كه مفيدترين كارى كه خودم 
مى كنم اين است كه سر كالِس پيش ازاسالم براى 
خودم فيلتر يوزپلنگ بگذارم و اشتباهى دهانم را 
باز كنم و يوزپلنگه صداى گربه بدهد وسط كالس. 

 مراحلى كه در َويد عرض كردم، اين جا هم، بعضاً 
تكرارمى شود. پس بايد هم زمان حواس تان به افراد 
نشسته روى شوفاژ، داخل انجمن ها (تكرار مى كنم، 
فقط انجمن ها) و آدم هايى كه از روبه رو مى آيند، 
باشد. در بدترين حالت، يكى  دو نفر هم دارند از 
نه  ما  و  هستند  ضِدنور  كه  پايين  مى آيند  پله ها 
مى فهميم كى هستند، نه مى فهميم چى هستند، 
را نگاه مى كنند و درَكل  نه مى فهميم دارند كجا 
َهنِدل كردن اين شرايِط هم زمانى، براى لِِول  هاى 
اين مقال  باالتر است كه در  پيشرفته و ترم هاى 

نمى گنجد. 
ديگر پله ها را كه برويم باال، تقريباً تمام است. 
مى ماند يك " كى نشسته لبه ى پنجره ى مشبك" 
و  بررسىِ پله ها و شوفاژ كنار آتليه دو. كه اگر خالى 
بود خودمان آنجا، جاخوش مى كنيم و بساط چيپس 
تااا  فراهم مى شود  چايى نبات  و  املت  و  ماست  و 
زمانى كه چراغ هاى دانشكده خاموش شوند. درواقع 
اين قسمت غول مرحله آخر است كه معموالً در آن 
گيرمى كنيم و نه به آتليه مى رسيم (مقصد بعيد) 
و نه از دانشكده خارج مى شويم (منزل خطرناك). 
به قولى، نشستن مان با خودمان است، بلندشدن مان 
با خدا... . ( تذكر آقاى يزدانى در پاسخ به متن: 

خانوما چند بار بگم رو شوفاژ نشينيد؟؟)


