
 
 
 
 
 جای مقدمهبه

 های همگنروایت
 

شهرهای »، «شهرهای موضوعی»، «شهرهای پشتیبان»، «شهرهای یکمرتبه»، «های اقماریشهرک»، «شهرهای جدید»

 یا سرریز جمعیتِ ،در جوار مناطق صنعتی صنایع شاغالنِسکونت  یبه بهانههایی که یا «شهرک» «...خوابگاهی

« ن مهرمسک»معروف به  ،متاخرای گونه حتایا  ،نوعی سکونت آلترناتیو عنوانبهاز آنها  معدودی انواع یا ،«شهرمادر»

  اند.شکل گرفته و...

 (،ایِ شهرهای بزرگهای حاشیهیا بخش شهرِ قدیم یهای نوخواستهبخش که)چنان امروز این شهرهای نوخواسته

 میاندر کشاکش نیروهای تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  ند.معاصریت در قامت شهرِ امروزنوعی تجسمی از 

همواره اند، بوده ی تاریخیشهر تسلطو  سایهجا که در خصوص آنشهرهای جدید، به، روایت جدید شهر و «مادرشهر»

 مصادره شده است.  «شهرمادر»نفعِ روایت به

 ،ی برای گفتن ندارند. چنین نظرگاهیانگار حرفِ چندان، مثل زندگیِ امروز، «های جدیدشهرک»، ظرِ مسلطاز این من

ر، و حتا هستیِ این شهرها را، تبا اهمیت ،«اقماری»و « های جدیدشهرک»را از  «مادرشهر»یا  ناخواه شهرهای قدیمخواه

 داند.می« اصلی»یا « مادر»ره در گروی شهرِ سیک

های مرکز بر روایت این زیستگاهت اما (1«راوی: شهر» یی سومِ پروژهوعهی حاضر )مجممقصود مجموعهیا رسالت 

   .است «هاحاشیه»ن ا، هم«های اقماریشهرک»ن ا، هممتمرکزِ معاصر

ست که آن )یا او؟( را هاییگرِ آنوایترهر شهری،  .وجدید نداردوبزرگ و قدیمیراوی اگر شهر است، شهرِ کوچک

جا آورده باشد، اصیل و بااهمیت است. هر روایتی، اگر اسبابِ روایت را بهکنند؛ و ی خود، روایت مینوبهزندگی، و به

 انجامد.نمی« ترمهم»های و بزرگ، الزاماً به روایت« تاریخی»های مشهور یا شهرهای ی مکانتجربه

تواند این همگنی میانجامد. ها روایت«ِ همگنی»ارزی یا تواند به نوعی هممراتبی، میچنین نظرگاهِ تکثرگرا و غیرسلسله

و دقتِ « ریزولوشن»تر، های یک شهر بیشتر را فراهم آورَد؛ و هرچه روایتتر و بیشهای بیشامکانِ روایت

 تر.پدیدارشناختیِ آن شهر، بیش

اند؛ حیاتی که از های اطرافِ اصفهان نیز، حیاتِ خاصِ خود را داشته«شهرک»چنان که رایج است( شهرها یا )آن

و « تاریخی»ی سنگین شهری تر بازگفته و پرداخته است؛ شاید چون در سایهچند نسل رمق گرفته اما کم سرگذشتِ

 اند. قرار گرفته« مشهور»

                                                           
های ها و ویرانه(، متروکه1396ی دوم )طورِ عمومی، و موضوعِ مجموعه(، شهر به1394« )راوی: شهر»ی اولِ . موضوعِ مجموعه 1

 ست.شهری



ادعا؛ راویانی که درآوردنِ روایانِ خاموشِ این شهرهای بی روایتست، هرچند کوچک، برای بهاین مجموعه کوششی

گفته، که البته شک تا رسیدن به آن ریزولوشنِ پیشوششی کوچک است چون بیاند. کهر نحو این شهرها را زیستهبه

تواندِ ها، بسیار فاصله دارد. باوجودِ این، همین مختصر میلحاظِ تعدادِ روایتمیزان و حدِ مشخصی هم ندارد، حداقل به

 دهیم.ها گوش میبه آنتر کنیم یا کمها را روایت میتر آنفتحِ بابی باشد برای روایتِ شهرهایی که کم
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