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1. جشن معمارى: پیش نهاد، نهاد و گفتمان
آرتى مان  از  پارس،  بزرگان معمارِى  از  نوشته هایى*،  در  یاِر سفر کرده مان دکتر معمار ضیا  یازده سال پیش،  ده  در 
هخامنشى، قوام الدین شیرازى و فرزندش غیاث الدین، از عیسى خان و دیگر نام آوران این سامان یادى کرد و براى 
روز و هفته ى معمار هدف هایى را برشمرد و آرزو کرد که این آیین شکل بگیرد و بپاید و اینک مى بینم این آرزو دست کم 
به جشنواره اى بدل گشته که گمان مى رود دارد به تدریج نهادینه مى شود و مى تواند گفتمان هایى را نیز پدید آورد؛ 
گواهش شمار و گوناگونِى کسانى است که در آن جا دیدم و نشان از پیدایِى گونه اى فضاى شاد گفتمانِى بینارشته اى 
و مردمى داشت؛ و نام جشن-واره ى هم- آیندِى مکان- موضوعى را برازنده ى آن مى کند؛ به ویژه در نشست هاى 
گفت و شنید ى اش در جلوى باغ عفیف آباد، با نام «رود- خانه ى خشک». در دو نشستى که در آن دعوت شدم: یکى 
از شبکه اى  این جا جوانه هایى مى روید  به خود گفتم گویا دارد  «بلندى هاى شیراز» و دیگرى «باغ هاى قصردشت» 
هم پیوند و کنش گر از اندیشه ورزان که انگار هر یک به تنهایى سال ها طِى طریق کرده و به شناختى ژرف رسیده اند؛ به 
دیدگاهى که در کل، شهر را هستارى زنده و پویا و هر روز تپنده مى بیند؛ و بر این باور است که در ساختار و بافتار شهر 
نمى بایست و نمى توان دست برد، مگر به یارى اندیشه مندان و مردمانش، آن هم با برنامه هاى کاربردِى واقع گرایانه 
و برخاسته از سال هاى سال غوِر خردورزانه و دلسوزانه و کارشناسانه ى جمعى و برگرفته از خاطره ى روزگاران و 
نسل ها. طرفه آن که این گفتمان داشت نه پشت دِر جلسه هاى رسمى و مدیریتى و مشاورى، که در فضایى باز و 
دیگرگون رخ مى نمود. اگرا این کارها همه در اندرکنش و فرآیندى آفریدار و دو سویه میاِن نهاد و گفتمان، روش مند 
و آگاهانه، سال به سال و حتا در طول سال مدیریت شوند، آن گاه  اى چه بسا بتواند به هیأت خواسته هایى همگانى 

درآید و جامه ى عمل بپوشد. 
       دیگر رویداد، نخستین جشنواره ى سینما، شهرسازى و معمارى بود که در مرکز اسناد برگزار شد و از این نگر که 

سینماى پرکشش را با شهرسازى و معمارى در مى آمیخت، نو مایه و ارزش مند مى نمود. 
باید گفت اگر این برنامه ها پیوسته و آهسته و روش مند دنبال نشوند، بى تردید دوباره به همان پله ى  باز هم       

 در جست و جوى کدام راه 
   کیوان نریمانى

      کارشناس ارشد شهرسازى، 
عضو شوراى نویسندگان
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*  فصل نامه ى گزارش ، بهار و تابستان 1386 (شماره ى 52 و 53) و بهار 1387 (شماره ى 56)


