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بازخوانی بنا های ایرانی از سفرنامه
معامری ایرانی در حاشیه
شبکه توسعه آقاخان
جایزه معامری آقاخان
گفتگو با هام فرجادی
معامری اسالمی در دانشگاه هاروارد
طرح مرمت عامرت مسعودیه از زبان فرامرز پارسی
گفتگو با محمد رضا حائری ( کتاب نقش فضا در معامری ایران )
نکوداشت معامر ایرانی ( دکرن محمد منصور فالمکی )
معرفی موسسه علمی-فرهنگی فضا
معامری و هرن مردمی
گفتگو با سامانتا هوملز ( انگلیسی )
زندگی  ،فرهنگ ؛ معامری ایرانی
معامری امروز  ،اصالت دیروز
درباره موسسه مطالعات راهربدی معامری ایران
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بازخوانی بنا از روی سفرنامه

بازخوانی و تحلیل آثار معماری ایران در طول تاریخ از روش پژوهش و بررسی در سفرنامه های مشاهیر و جهانگردان
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میدان نقش جهان

نقاشــی از  :اوژن فالنــدن
مســجد جامــع اصفهــان

زهرا مصدق و محسن استاد طاهری

در باب رضورت توجه به سفرنامه ها و توصیف هایی
کــه از بنــا هــای معــاری در آنهــا نوشــته شــده اســت
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ســفرنامه هــا حکــم تونــل هــای زمــان را دارنــد کــه
بــا خواندنشــان مــی توانیــم چشــم هــا را ببندیــم و
خــود را در میانــه ی میــدان تصورکنیم .در ســال۱۰۲۵
هجــری قمــری بــه رس مــی بریم ۴ ۱ ،ســال از ســاخت
میــدان نقــش جهــان گذشــته اســت .پیــرو دالوالــه ی
ایتالیایــی برایــان از میــدان نقــش جهــان مــی گویــد.
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میــدان نقشجهــان پیرمــرد  ۴۰۰ســالهای اســت که
دوران شــش دودمــان ایرانــی از صفویــان تــا کنــون
را تجربــه کردهاســت .نقشجهــان در ایــن مــدت
بســر پیدایــش عامرتهــا ،مســاجد ،دکانهــا و
بناهــای مهــم دیگــری بــوده کــه هــر کــدام بـرای
خــود دارای شــخصیت محکمــی در معــاری ایران
هســتند .امــا آگاهــی از رسگذشــت ایــن میــدان و
بناهــای درونــش و تغییــرات و تحــوالت آنهــا
طــی زمــان از جنبـهی معــاری کار ســختی اســت،
زی ـرا کــه تاریخنویســان بیشــر بــه ثبــت اوضــاع
سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی پرداختهانــد ،و
نبــود امکانــات ثبــت بــری نیــز کار مســتندنگاری
معــاری را مشــکل کردهبودهاســت .در ایــن
رشایــط ســفرنامهها منابــع ارزشــمندی هســتند
کــه توســط ســیاحانی نــگارش شــدهاند کــه
وظیف ـهی اصلیشــان مشــاهده کــردن و وصــف و
ثبــت پدیدههــا بــه منظــور آشــنایی بــا فرهنــگ
و متــدن ایــران بودهاســت .ســفرنامهها بــه ایــن
جهــت کــه از نظــر محتوایــی بــه موضوعاتــی
«رصفــاً سیاســی» منیپردازنــد ،ارزش و اهمیــت
زیــادی دارنــد .دقــت و تیزبینی ســیاحان اطالعات
ارزشــمندی بهخصــوص دربــارهی آثــار معــاری و
شهرســازی را دراختیارمــان قــرار میدهــد.

«میتــوان از دو محــل نــام بــرد کــه بــه نظــر مــن نــه تنهــا نظیــر
آنهــا در قســطنطنیه نیســت بلکــه بــا بهرتیــن آثــار مســیحیت
برابــر و حتــی بــدون تردیــد بــر آنهــا مزیــت دارنــد؛ یکــی از
ایــن دو میــدان شــاه یــا میــدان اصلــی شــهر واقــع در جلــوی
قــر ســلطنتی اســت .دورتــا دور ایــن میــدان را ســاختامن هــای
مســاوی و مــوزون و زیبــا فـرا گرفتــه کــه سلســله آنهــا در هیــچ
نقطــه ای قطــع نشــده اســت  .درهــا همــه بــزرگ و دکانهــا
همــه بــزرگ و پــر اطعمــه هســتند و بــاالی آنهــا ایوانهــا و پنجــره
هــا و هـزاران تزیینــات مختلــف منظــره زیبایــی را بوجــود آورده
اســت.این حفــظ تناســب در معــاری و ظرافــت کار باعــث
تجلــی بیشــر زیبایــی میــدان میشــود و بــا اینکــه عــارت هــای
میــدان ناوونــا در رم بلنــد تــر و غنــی تــر هســتند اگــر ج ـرات
ایــن را داشــته باشــم بایــد بگویــم میــدان شــاه را بــه دالیلــی
بــه آن ترجیــح میدهم.اط ـراف میــدان در نزدیکــی دکانهــا نهــر
پــر آبــی جــاری اســت کــه در وســط آن ســنگهایی ب ـرای رفــت
و امــد پیــاده هــا ق ـرار داده انــد و بیــن ایــن نهــر و دکانهــا بــه
خــط مســتقیم درختهــای پــر شــاخ و بــرگ و یکســان کاشــته انــد
کــه چنــد وقــت دیگــر وقتــی برگهــای آنهــا بروینــد بــه نظــرم
قشــنگرتین منظــره عــامل را تشــکیل خواهنــد داد .متــام میــدان
بــا ســنگ ریــز فــرش شــده و بـرای دویــدن یــا ســواری موقعیتــی
از ن بهــر وجــود نــدارد .درب ورودی خانــه شــاه در یکــی از
اضــاع طولــی میــدان شــاه واقــع شــده ولی در وســط آن نیســت
بطوریکــه اگــر ایــن ضلــع را بــه ســه قســمت تقســیم کنیــم از
یــک طــرف یــک ســوم و از یــک طــرف در ســوم بــا ضلــع غربــی
میــدان فاصلــه پیــدا میکنــد و ب ـرای بیــان حقیقــت بایــد گفــت
زیبایــی ایــن درب بیــش از عظمــت و شــکوه آن اســت.
قــدری پاییــن تــر مدخــل ورودی زنــان دربــار اســت منتهــی درب

ر

قابــل درب ایــن عــارت در اطـراف دیگــر میــدان مســجدی اســت بــا
گنبــدی زیبــا کــه متــام دیــوار آن از کاشــی هــای ظریــف و رنگارنــگ
پوشــیده شــده اســت .
نقاشی از  :آنگلربت کمپفر
Engelbert_Kaemp
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«ميــدان يــا بــازار بــزرگ بــدون شــك
مجلــل تريــن ،مطبــوع تريــن بــازار در
متــام جهــان اســت.
ايــن ميــدان شــبيه بــه مركــز بــورس مــا
يــا شــبيه ميــدان ســلطنتي در پاريــس
اســت امــا شــش بــار از آن بزرگــر
اســت».

W W W . I S I A . I R

 ۱۲ســال بعــد تومــاس هربــرت میــدان را
اینگونــه توصیــف میکنــد.

«اطــراف میــدان نهــری اســت کــه
بــا آجــر و آهــک ســیاه کــه از ســنگ
ســخت تــر اســت ســاخته شــده اســت.
ایــن نهــر بــه عــرض شــش پــا و ازاره
هــای آن از ســنگ ســیاه و پیــاده رو
بــه انــدازه یــک پــا بلنــد تــر اســت ولــی
عــرض ایــن ســنگ هــا بــه انــدازه ایســت
کــه چهــار نفــر بــه راحتــی مــی تواننــد
روی ان پهلــوی یکدیگــر حرکــت کننــد.
بیــن ایــن نهــر و اطــاق هــای اطــراف
ایــن میــدان فضایــی بــه عــرض بیســت
پــا وجــود دارد.
در اطــراف میــدان دویســت اطــاق
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در ضلــع فوقانــی میــدان مســجدی
اســت کــه فعــا مشــغول ســاختامن آن
هســتند و در پاییــن میــدان نزدیــک
بــازار بــه قرینــه آن رسدر بزرگــی اســت
کــه در طبقــه بــاالی آن دو جایــگاه قـرار
دارد کــه هــرروز غــروب آفتــاب در آن
نقــاره میزننــد و دو آهنــگ جنگــی ایران
و تــرک را مینوازنــد کــه بــه گــوش خــوش
مــی آیــد و بــا وجــود بزرگــی میــدان در
همــه جــا طنیــن مــی افکنــد».

۱۰۷۴هجــری قمــری شــاردن در
گوشـهای از میدان ایســتاده اســت .شــاه
عبــاس دوم حکومــت را بهعهــده دارد
و احتــاالً در کاخ ســلطنتی عالیقاپــو
بــهرس میبــرد .شــاردن بادقــت و
تیزبیــن اســت ،بــا توصیفهــای او
تجســم میــدان آســفان اســت.

اطــاق اســت کــه همــه بــه یــک انــدازه
و یــک ســبک و دو طبقــه ســاخته شــده
اســت.اطاقهای طبقــه زیریــن هریــک
عبــارت اســت از دو دکان کــه یکــی رو به
میــدان و دیگــری بــه طــرف بــازار اســت.
اطــاق هــای طبقــه بــاال نیــز عبارت اســت
از  4اطــاق کــه دوتــای آن بــه طــرف
میــدان و دوتــا در عقــب واقــع اســت.هر
یــک از اطاقهــای رو بــه میــدان ایوانــی
دارد و جلــوی ان طارمیهایــی کشــیده
شــده کــه بــا آجــر و گــچ بــه رنــگ ســبز
و قرمــز ســاخته شــده و بــی انــدازه بــه
چشــم زیبــا مــی آید.هریــک از اطــاق
هــا بــه طــرف بــازار راههــای دارد کــه در
موقــع تابســتان بســیار خنــک مــی باشــد.
غیــر از ایــن اطاقهــا در اط ـراف میــدان
بناهــای بــزرگ دیگــری نیــز وجــود دارد
ماننــد در قــر ســلطنتی (مقصــود
عــارت عالــی قاپــو) و در حرمــرا در
ســمت مغــرب و مســجد صــدر (مســجد
شــیخ لطــف اللــه) و یــک عــارت کــه

نقاشی از  :دبروین
Le May-Doen
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ماشــین هــای متعــددی در آن قــرار داده انــد و آنــرا ســاعت
ســازی مــی نامنــد در طــرف مــرق و در شــال بــازار واقــع
شــده.میدان دارای دوازده مدخــل عمــده و چنــد مدخــل
کوچــک اســت.
عــارت ســاعت کــه فعــاً مــورد توجــه نیســت بههنــگام
جلــوس شــاه عبــاس دوم بــرای تفریــح و خــوش آمــد وی

ســاخته شــده اســت.این عــارت ماننــد بازیچــه کــودکان اســت
مخصوص ـاً ب ـرای کســی کــه چیــز مهمــی در طــول عمــر خــود
ندیــده باشــد چــه شــاهان ای ـران تــا موقــع تاجگــذاری بحــال
کودکــی بــر میربنــد .ایــن عــارت عبــارت اســت از تعــدادی
عروســک هــا و بازوهــا و رسهــا و دســتهایی کــه بصــورت هــای
نقاشــی شــده روی دیــوار نصــب و بجــای اعضــای

آنهــا بــکار مــی رود  .در وســط میــدان دکل بزرگیســت بــه
بلنــدی  120پــا کــه در روزهــای رســمی بــرای نشــانه زدن
بــه کار مــی رود.در شــال و جنــوب میــدان بــه فاصلــه 35
پــا از دو نهــر دو ســتون ســنگی واقــع شــده کــه دروازه هــای
بــازی چــوگان اســت .در گوشــه حرم ـرا دوپایــه ســتون مرمــر
بســیار زیبــا و گرانبهایــی وجــود دارد کــه از خرابــه هــای

تخــت جمشــید آورده انــد .در بــاالی رسدر (مقصــود رس در
بــازار قیرصیــه) جــای ســاعت بزرگــی اســت کــه مســاحت پایــه
آن  3یــا  4پــای مربــع اســت ولــی اکنــون در آن ســاعتی نیســت
و ایــن یــا بــه علــت آن اســت کــه فعــا ســاعت ســازی را بـرای
بــکار انداخــن آن موجــود نیســت و یــا بــه ســبب آن اســت کــه
هــر نــوع صــدای ناقــوس در مذهــب ایرانیــان ممنــوع می باشــد
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تقریباً  ۹۰سال از ساخت
میدان گذشته است .تاکنون
سیاحی از چگونگی ساخت
میدان سخنی نگفتهاست.
جملی کارری سفرنامهنویس
ایتالیایی از چگونگی ساخت
میدان نقشجهان میگوید و
سپس به رشح مفصل میدانِ
 ۹۰ساله میپر دازد.

«ايــن ميــدان و اغلــب عــارايت كــه در اط ـراف
آن ديــده ميشــوند بــه حكــم شــاه عبــاس روي
ويرانــه هــاي يــك ميــدان قدميــي كــه ســابقاً مقر
يــي از شــاهزادگان ايـراين و ســپس دارالحكومهی
شــهر بــود بنــا شــده اســت گويــا ميــدان
قدميــي كوچكتــر از ميــدان كنــوين بــوده ،ديــر
پرتقايلهــا كــه مــن نيــز اكنــون ســاكن آن هســتم
در نزديــي ايــن ميــدان قــرار گرفتــه اســت.
زيبايــي وضــع ميــدان تناســب ســتونها ،طاقهــا،
مغــازه هــا و درهــا و پنجره هاي ايــن ميدان را با
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باشــد ولــی بــاالی ناقــوس بــه وزن 800
یــا  900لیــور قــرار دارد کــه در کنــار آن
کلــات ذیــل بــه التیــن حــک شــده:
Santa maria oro pro nobis mulieribus
و ترجمه آن :
((ای حــرت مریــم بــرای مــا بیچــارگان
دعــا کــن))
از ایــن کلــات چنیــن بــه نظــر مــی رســد
کــه ایــن ناقــوس متعلــق بــه دیــر شــهر
هرمــز بــوده و پــس از غلبــه شــاه عبــاس
بــر پرتغالــی هــا و فتــح هرمــز از آنجــا بــه
اصفهــان انتقــال داده شــده و در رس در
قیرصیــه نصــب شــده اســت.
در جبهــه فوقــاين رس در قيرصيــه در دو
پشــت بغــل ،كاشــيكاري معــرق نفيــي
شــده كــه موضــوع آن منايــش ســتاره قــوس
اســت .مورخــن مــرق زمــن احداث شــهر
اصفهــان را در بــرج قــوس دانســتهاند و
ايــن مجموعه ـرا بــه شــكل نيمــه انســان و
نيمــه بــري كــه دمــش مــار بزرگــي اســت
در رس در قيرصيــه منايــش دادهانــد .نيمــه
انســان در دو تصويــر موجــود در حــال
تريانــدازي اســت.
رس در مســجد شــاه و رس در بــازار شــاه
كــه هركــدام در دو طــرف ميــدان واقــع
هســتند بــه شــكل نيــم هــايل اســت و
جلــوي هريــك حــويض اســت بــه محيــط
هفتــاد پــا و عمــق ده پــا كــه اط ـراف آن
را ســنگ ســاخته شــده اســت و همــواره
در آنهــا آب زالل جريــان دارد چــه يــي از
لــذات ســاكنان ماملــك گرمســري داشــن
آب خنــك و رسد اســت .در اطــراف ايــن
بناهــاي عــايل پايــه و منجنيقهايــي از
چــوب قــرار داده انــد كــه روي آنهــا از
پايــن تــا بــاال جــاي چــراغ ســاخته شــده
كــه در جشــنها و اعيــاد روي آنهــا چــراغ
گــذارده روشــن ميكننــد و در هيــچ كجــاي
دنيــا چنــن چراغــاين ديــده منيشــود زي ـرا
تعــداد ايــن چراغهــا در حــدود  50هــزار
عــدد اســت».

بزرگرتيــن ميــدان هــاي اروپــا قابــل مقايســه ميســازد ،بــا توجــه
بــه عظمــت و ظرافــت معــاري ميتــوان گفــت ايــن ميــدان از
ميــدان (ســن مــارك) نيــز باشــكوهرت اســت ،طاقهــاي ميــدان
ســن مــارك بــه وســيله ديوارهايــي بســته شــده در صــوريت
كــه طاقهــاي ايــن ميــدان راههــاي معابــد مســاجد و عــارات
اطرافانــد ،اغلــب ســاختامنهاي اط ـراف ميــدان را مغازههايــي
تشــكيل ميدهنــد كــه صنعتگ ـران زبردســت در آنهــا مشــغول
كارنــد ،بــاالي مغازههــا بــه طــرز جالبــي بنــا شــدهاند كــه
عمومــاً منــزل و محــل ســكونت ايــن هرنمنــدان هســتند.در
اطـراف ميــدان جويهــاي باريــي از ســنگ تعبيــه شــده ليكــن
بــه نــدرت در آنهــا آب جريــان دارد معمــوالً آب قليــي در تــه
جويهــا ميامنــد و ميگنــدد و بــوي تعفــن بــه اط ـراف پخــش
ميشــود ،از درختــان چنــاري كــه شــاه عبــاس بــه دســت خــود

در ايــن ميــدان كاشــته بــود هنــوز چندتايــي باقــي مانــده
اســت ، ،آنهايــي كــه از بــن رفتــه انــد قطعـاً در اثــر يب مبــااليت
مأموريــن آبيــاري بــوده كــه از مراقبــت و آب بــه موقــع غفلــت
كــرده انــد و پــس از خشــك شــدن آنهــا نيــز چنــاري تــازه
نكاشــته انــد و بــا از بــن رفــن آن چنارهــا زيبايــي ميــدان از
بــن رفتــه اســت.
دو در بــا شــكوه كاخ شــاهي در طــرف غرب ميدان قـرار گرفته،
عــايل قاپــو بــه خياباين طــوالين بــاز ميشــود ،جايگاههايــي در آن
بنــا گرديــده كــه محــل تحصــن گناهــكاران و جنايتــكاران بــوده
و حتــي درمانــدگان و ســتمديدگاين كــه از طــرف حــكام مــورد
ســتم و تعــدي قـرار ميگرفتــه انــد نيــز جهــت دادخواهــي بــه
ايــن محــل ميامدنــد و شــاه در ايــن محــل شــخصاً بــه شــكايات
پناهنــدگان مريســيد و حكمرانــاين را كــه از قــدرت و
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مقــام خــود ســوء اســتفاده ميكردنــد مجــازات مينمــود ،در
آخــر ايــن خيابــان در بزرگــي بــه چشــم ميخــورد كــه بــه
در عــي(ع) موســوم اســت و در آســتانه آن ســنگ مــدوري
اســت كــه مــورد اح ـرام زيــاد ايرانيــان ميباشــد.
كمــي دورتــر از ايــن محوطــه ســاختامن مكعبي شــكيل ديده
ميشــود كــه ســه طــرف آن بــاز اســت ،ســقف ايــن ســاختامن
از چوبهايــي ســاخته شــده كــه در نهایـ ِ
ـت صنعــت و ظرافــت
بريــده و بــه طــور مخصــويص رنــگ آميــزي گرديــده انــد،
بيســت ســتون چــويب نقــايش و منبــت كاري شــده بســيار
ظريــف نيــز در ايــن ســقف ق ـرار گرفتــه انــد ،در اط ـراف
ايــن ســاختامن صورتهايــي بــه شــيوه اروپــا ترســيم شــده
اســت و در بعــي از آنهــا جــوان زيبايــي پيالــه اي در دســت
دارد و ايــن عالقــه مخصــوص شــاهزاده را بــه رشاب نشــان
ميدهــد.در وســط ميــدان حــويض قـرار دارد كــه فــواره هــاي
آن بــا وســيله مخصــويص كــه آن را بــه برجهايــي مريســاند
كار ميكننــد در قســمت آخــر ايــن بنــا تخــت ســلطنتي قـرار
گرفتــه و شــاه ميتوانــد در حــال نشســته متــام ميــدان را زيــر
نظــر داشــته باشــد و مخصوصـاً در جشــنها و روزهاي رســمي
متــام ترشيفــايت را كــه در ايــن ميــدان برگـزار ميشــود ببينــد.
در معمــويل ديگــري هــم بــه نــام در دولتخانــه يعنــي در
عدالــت بــه وســيله چنــد فــوج رسبــاز محافظــت ميشــود،
ايــن رسبازهــا كــه عــده اي پيــاده و عــده اي ســواره هســتند
ماننــد نگاهبانــان در عــايل يكصــد و ده عـراده تــوپ دارنــد
كــه شــاه عبــاس كبــر هنــگام رانــدن اســپانيايي هــا از هرمــز

آنهــا را بــه غنيمــت گرفتــه اســت البتــه بــه جــز نــه عـراده
بقيــه زنبــورك انــد ،در نزديــي ايــن درب در ديگــري
قـرار دارد كــه قرينــه در ورودي اســت و بــه تقليــد از آن
ســاخته شــده و در مودبــاك يــا (مطبــخ) نــام دارد ،متــام
مــواد غذايــي مــورد نيــاز از ايــن در وارد كاخ ميشــود .در
نزديــي ايــن بنــا ســاختامن ديگــري قـرار گرفته كــه متعلق
بــه خزانــه دار بــزرگ ميباشد،درســت در مقابــل در مطبــخ
ســاختامن بزرگــي بنــا شــده كــه صنعتگــران مختلــف
زيــادي در آن مشــغول كار هســتند ،در ايــن ميــان عده اي
صنعتگـران فرانســوي نيــز بـراي شــاه كار ميكننــد ،درهــاي
ديگــر متعــددي هــم در اط ـراف كاخ ديــده ميشــود كــه
يــي از آنهــا دور از انظــار و بـراي ايــن تعبيــه شــده اســت
كــه پادشــاه هروقــت اراده منــود از آن بــه در مســجد شــاه
بــرود .در قســمت جنــويب ايــن ميــدان زنــگ ســاعت بزرگ
هرمــز قـرار دارد كــه مســيحيان ميســيونر او گوســتني آنـرا
بــه شــاه عبــاس بــزرگ تقديــم منــوده انــد (.زنــگ ســاعتی
کــه شــاردن بــه آن اشــاره کــرده و بــه اشــتباه غنیمــت از
دیــر پرتغالیــه میدانســت)
مســجد شــيخ لطــف اللــه در جانــب مــرق قـرار گرفتــه
و گنبــد بــزرگ آن از كاشــيهاي رنگارنــگ پوشــيده شــده
اســت ،مســجد شــاه در قســمت جنــويب ميــدان واقــع
شــده و جلوخــان وســيع بســيار زيبايــي دارد ،در دو طــرف
ايــن جلوخــان دو منــاره تعبيــه شــده كــه بــاالي آنهــا بــه
قســمت عاممــه شــكل ختــم ميگــردد.
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ازايــن در بــزرگ بــه حياطــي وارد ميشــود كــه تقــارن كامــي نــدارد .دورتــادور ايــن حيــاط بــا كاشــيهاي رنگارنــگ تزيــن يافتــه
اســت .در دومــي كــه روي آن پارچــه هــاي كوچــك و بــزرگ نقــره كوبيــده شــده و بــه داخــل مســجد بــاز ميشــود .درون مســجد
نقــش و نــگار طاليــي و تزيينــات عــريب زيبايــي دارد و بــا گنبــد آراســته اعجــاب انگيــزي پوشــيده شــده و كــف آن بــا بهرتيــن
فرشــهاي نفيــس بافــت ايـران مفــروش گرديــده اســت.
در كاروانرساهــا تجارتخانــه هــاي بزرگــي وجــود دارد ،بــازاري نيــز مخصــوص فــروش وســايل ســفر اســت ،متــام قســمت غــريب
ميــدان از در مســجد تــا زاويــه غــريب مخصــوص كتابفروشــيها و صحافيهــا اســت ،در چنــد دكان نزديــك كاخ ظــروف بلوريــن
ســاخت نورنــرگ و ونيــز فروختــه ميشــود ،بــن دو كاخ ارامنــه فقــر مهرهــاي ظريفــي از ســنگ ميرتاشــند ،قســمتي نيــز
مخصــوص كار قهــوه چــي هاســت ،مــردم بـراي رصف قهــوه و قليــان بدانجــا مريونــد ،ايــن محــل عــاوه بــر اسـراحت گاه بــودن
چشــم انــداز خــويب هــم دارد و مــرف بــر حــويض اســت كــه آب زاليل در وســط آن در فــوران اســت.اغلب مــردم تنــگ قليــان
خــود را بــا آب متيــز و خنــك ايــن حــوض پــر ميكننــد ،ايــن محــل پاتــوق عدهــاي از اهــايل شــهر بــه ويــژه درويشــهايي اســت
كــه بــا صــداي منكــر خــود صبــح تــا شــام بـراي گرفــن پــول از مــردم داد ميكشــند.تجارتخانه و دكاكــن ارامنــه در كاروانـراي
كوچــك خــود آنهــا اســت كــه در نزديــي ميــدان واقــع شــده اســت ،كمــي دورتــر كاروانـراي بزرگــي قـرار گرفتــه كــه بــه امــر
مــادر شــاه عبــاس دوم بنــا گرديــده ،دو طبقــه ســاختامن و حــويض در وســط حياطــش دارد ســابقاً درچهــار گوشــه آن دري وجــود
داشــته ويل اكنــون فقــط دو در باقيامنــده اســت ،گويــا درهابــا كاورانرساهــاي ديگــري بــاز ميشــود،

ايــن كاروانرساهــا كــه اغلــب از طــرف شــاه و افـراد خانــواده و بســتگان وي تأســيس يافتــه انــد مناســبرتين محــل بـراي اقامــت
مســافران و بازرگانــان ميباشــند و گرچــه كرايــه آنهــا از ســاير كاروانرساهــا كمــي گرانــر اســت امــا ســاكنان آنهــا از امنیــت و
راحتــی بيشــر برخوردارنــد و اگــر چيــزي از آنهــا گــم شــود كاروانـرادار مســئول جـران آن ميباشــد ،حراســت و نگهبــاين ميــدان
شــبها بــه عهــده جمعــي از محافظــان اســت و حراســت بــازار نيــز مثــل حراســت بازارهــاي ســاير شهرســتانها صــورت ميگــرد.
بــازار بــزرگ در گوشــه جنــوب غــريب ميــدان واقــع شــده ،در ايــن بــازار انــواع لباســها و كفشــهاي چرمــي بــه فــروش مريســد،
بــه بــازار ديگــري نيــز متصــل ميشــود كــه در دكانهــاي دو طــرف آن صنعتگـران مختلــف مشــغول كارنــد .اغلــب ظــروف مــي
ميســازند ،رنگــرزان هــم در ايــن بــازار مغــازه دارنــد .كاروانرسايــي در پايــان آن قـرار گرفتــه كــه مركــز فــروش ادويــه ،و اقســام
عطــر و وســايل چرمــي و وســايل ظريــف آهنــي ،برنــزي و مــي قــرار دارد .در مغــازه هــاي كوچــك نزديــك درب ورودي
ســنگهاي قيمتــي معاملــه ميشــود و دربــاالي مغازههــا اطــاق طــوالين و بزرگــي وجــود دارد كــه هــر روز عــر جمعــي در آن
باكرنــاي و تنبــور و دهــل و ســاير آالت موســيقي مثــل ســاير شــهرها آهنــگ ناخوشــايندي ميزننــد ،كمــي دورتــر دو ســتون بــه
ارتفــاع هفــت پــامل و بــه فاصلــه هــان انــدازه بــه نظــر مريســد كــه چنــد تــن ســوار اســب ميكوشــند بــه رضبــت چــوب توپــي
از آن میــان بــه در برنــد ،از دريب كــه ذكــر آن رفــت وارد بــازار كوچــي ميشــويم كــه در آن پارچــه هــاي زربفــت و نقــره بافــت
و ابريشــم هــاي اعــاي هنــدي بــه فــروش مريســد .از مســجد شــاه تــا زاويــه جنــويب ميــدان كارگاه خراطــان  ،نجــاران و منبــت
كاران قـرار گرفتــه ،چنــد دكان متفرقــه آهــن آالت فــرويش و حالجــي در ايــن ميــدان ديــده ميشــود».
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جیمــز موریــه دیپلــات انگلیســی در ســال  ۱۲۲۴هجــری
قمــری بــه اصفهــان آمــده اســت .فتحعلیشــاه قاجــار روی کار
آمدهاســت .صفویــان رفتهانــد و تصویــر میــدان نقشجهــان
دوران صفــوی کمکــم تغییــر پیــدا میکنــد ،گویــی کــه قاجاریــان
ارزش ایــن میــدان پیــر را منیداننــد.
«همــۀ تــوپ هايــى كــه در زمــان شــاردن در جلــو كاخ در ميــان
نردههــا بــوده اينــك از اينجــا بــرده شــده و ديگــر اثــرى از نردههــا
هــم برجــاى نيســت« .ميــدان شــاه» ايــن جايــگاه ف ـراخ همــگاىن
ديگــر ماننــد روزهــاى گذشــتۀ پرشــكوه شاهنشــاهى ايـران پرهياهــو
و شــلوغ نيســت .حتــى يــى از درختــان گرداگــرد ميــدان هــم برجاى
منانــده .جويهــا كــه تنهــا ســنگهايش مانــده تهــى از آب اســت .در
خانههــاى گرداگــرد «ميــدان» ديگــر كــى نيســت و در همــۀ آنهــا
بســته اســت .زي ـرا اينــك جــز يــك رج تــاق هــاىل ديگــر چيــزى در
گرداگــردش ديــده منىشــود .بــازار بــزرگ كــه روزگارى متــام ميــدان
را بــا چادرهايــش مىپوشــانيد اينــك تنهــا يــك «نقارهخانــه» دارد.
بقيــۀ بــازار رسارس تهــى اســت .كمــر آدمي ـزادى از آنجــا مىگــذرد.
مــن از عــارت كالهفرنگــى ســاعتدار كــه در زمــان شــاردن مردمــان
را بــا عروســكهاى خــود بســيار رسگــرم مىســاخته اثــرى نديــدم.
«مســجد شــاه» -اگــر وضــع بــروىن آن مــاك باشــد -هنــوز وضعــى
خــوب دارد ،هرچنــد كاىشهــاى روشــن گنبــد در بســيارى جاهــا از
ميــان رفتــه اســت .مــا از زنجــرى آهنــن كــه بــر دروازۀ بــزرگ آن-
كــه روبــروى ميــدان اســت-آونگان اســت پيشتــر نرفتيــم .وضــع
بــروىن مســجد «شــيخ لطــف اللّــه» خــوب اســت .نقاىشهــاى دروازۀ
زيبــاى زيــر «نقارهخانــه» يــا درگاه بــازار بــزرگ هنــوز هســت .امــا
از ســاعت بــزرگ (كــه هنــوز جــاى آن ديــده مىشــود) و زمــاىن بــر
فــراز ايــن دروازه جــاى داشــت ديگــر اثــرى نيســت .در آنســوى
دروازه بــه بازارهايــى زيبــا (كــه پيشــر «قيرصيــه» خوانــده مىشــد)
و اينــك «بــازار شــاه» نــام دارد راهــى هســت».
22
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«در ناحيــه جنــوب شــهر اســت كــه
جميــع ابنيــه عمــده را برپــا ســاخته
انــد .در ايــن قســمت محــي بــزرگ به
اســم ميــدان شــاه يــا محــل ســلطنتي
وجــود دارد كــه در يــك طــرف آن
گنبــد و منــاره هــاي مســجد از
اط ـراف برشــكوه ايــن ميــدان افــزده،
دروازه هــاي بازارهــا از اطـراف بــدان
گشــوده شــده و در ســمت ديگــر
قــري بلنــد ديــده ميشــود ،قســمت
هــاي ديگــر از غرفــه هــاي مشــابه
تشــكيل يافتــه كــه منزلــگاه تجــار و
مريزاهــاي وابســته بــه فرمانــدار و
رسبــازان و غالمــان اســت ،ايــن مــكان
كــه يــي از باشــكوهرتين امكنــه عــامل
اســت فضايــش مســتطييل شــكل و
درونــش مســتطيل ديگــري اســت كــه
دورش را ،جــوي آيب احاطــه كــرده
اســت ،مابــن ايــن نهــر و اط ـراف آن
را درختــان چنــار كاشــته انــد وليكــن
هركــدام را كــه جهــت ســاخنت پايــه
تــوپ قطــع كــرده انــد بجايــش
درختــي نكاشــته انــد و تنهــا بايــد
افســوس خــورد کــه در موقــع گرمــي
هــوا غــر ممكــن اســت بشــود از ايــن
ميــدان گــذر كــرد.
ســابقاً دور تــا دور ميــدان شــاه
مغــازه بــوده ليكــن امــروزه بــه نصف
رســيده و تعــداد تجــار دوره گــرد
روز بــه روز تنــزل مــي يابــد .اكنــون
مقــدار زيــادي از ايــن ميــدان بايــر
اســت كــه مالــداران مالهــاي خــود را
بــه جــوالن آورده منايشــايت از قبيــل
يــورش و غــره ميدهنــد تــا چابــي و
اســتقامت اســب هايشــان را جلــوه
گــر بســازند».

«ايــن ميــدان وســيع كــه بــه امر شــاه
عبــاس كبــر در ســال  1580ترســيم
يافتــه بــه شــكل مربــع مســتطيل
اســت و تقريبــاً مســاحت آن ده
هكتــار ميشــود و از بازارهــاي مجلــل
و بــا شــكوهي احاطــه شــده اســت.
مخصوصــاً بــازار خياطــان آراســته
تريــن بازارهــاي ايــران اســت .يــك
درب هــم كــه موســوم اســت بــه در
نقــاره خانــه ،ايــن بــازار را بــا ميــدان
ارتبــاط داده اســت .در طــرف چپ و
راســت نقــاره خانــه دو عــارت نيمــه
خ ـراب ديــده ميشــود كــه ميگوينــد
در زمــان شــاه عبــاس رامشــگران تــرك
و فــارس در آنهــا بــه نغمــه رسايــي
مــي پرداختــه انــد ،چــون از باالخانــه
هــا يعنــي محــل ارکســر ســلطنتي
نــگاه ميكنيــم ميــدان ديــده ميشــود.
در اط ـراف آن مج ـراي آيب بــا ســنگ
مرمــر دور ميزنــد و ماننــد كمربنــدي
آن را احاطــه ميكنــد .ايــن ميــدان
از بــاالي عــارت منظــره بســيار
باشــكوهي دارد ،وســعت زيــاد آن و
قرينــه بــودن ســاختامن هــا يب انــدازه
جالــب توجــه و قابــل مالحظه اســت،
ايــن امتيــازات و خصائــص كــه نتيجــه
ذوق و ســليقه معــاران ميباشــد نــه
تنهــا ايــن ميــدان را برمتــام عــارات
رشقــي برتــري داده بلكــه در موقعــي
كــه ســاخته شــده در اروپــا نظــري
نداشــته اســت ،آثــار و عالمــات
برجســته آن ســليقه عــايل شــاه عبــاس
كبــر را بخــويب نشــان مــي دهــد و
مــي رســاند كــه اين مــرد بــزرگ داراي
هــوش فــوق العــاده و فكــر بلنــد يب
نظــري بــوده اســت ،بلنــدي فكــر او
از ترســيم خيابــان زيبــاي چهاربــاغ و
بيســت كاخ رفيــع كــه در
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اوژن فالنــدن نقــاش و معــار
و خاورشــناس و سیاســتمدار
فرانســوی در زمــان محمدشــاه
قاجــار بــه اصفهــان آمدهاســت.
ســال  ۱۲۵۵هجــری قمــری
اســت.

دیوالفــوآ بــه همــراه همــر
باستانشــناس خــود درحــال
مشــاهدهی میــدان نقشجهــان
اســت و نارصالدیــن شــاه
حکومــت را بهعهــده دارد.

حاشــيه آن خيابــان واقــع بــوده اســت كامـاً مشــهود ميگــردد.
آيــا حــرت آور نيســت كــه در اواخــر قــرن شــانزدهم در
مملكتــي كــه در آن صنعــت و هــر چنــدان رونقــي نداشــته
اســت ابنيــه اي بوجــود آيــد كــه از حيــث نظــم و ترتيــب
داراي خصائــص معــاري قــرن هفدهــم فرانســه باشــد و تــا
كنــون در مقابــل پادشــاه ســتارگان كــه پيوســته مايــل بــه
ويـران كــردن آثــار تاريخــي اســت مقاومــت بــه خــرج داده و
از جلــوه گــري خــود نكاســته باشــد؟ در مقابــل ايــن شــكوه
و جــال بالــروره انســان از خــود ميپرســد كــه آيــا روح
معــاران امپراطــوري رم قبــل از دخــول در وجــود غربیــان در
وجــود معــاران چهاربــاغ و ابنيــه ميــدان شــاه حلــول نكــرده
اســت؟من احتياجــي نــدارم كــه ماننــد فيثاغــورث يونــاين
در حــل مســئله مهمــي تــاش كنــم بلكــه كام ـاً ب ـراي مــن
مكشــوف اســت و ميتوانــم بــا نهايــت اطمينــان بگويــم كــه
در دنيــاي متمــدن امــروز هيــچ گونــه بنايــي وجــود نــدارد
كــه بتوانــد از حيــث وســعت و زيبايــي و تقــارن عــارات
شايســته مقايســه بــا ايــن ميــدان باشــد .ايــن عقيــده شــخص
مــن نيســت ،ســاير اروپاييــان هــم در فــن معــاري و
مهنــديس تخصــص دارنــد بــا عقيــده مــن همراهنــد .ســياحاين
كــه از قــرن هجدهــم بــه اي ـران آمــده انــد و ايــن ابنيــه را
ديــده انــد همــه متفــق القــول هســتند كــه در هيــچ يــك از
شــهرهاي مهــم اروپــا مجموعــه ســاختامين نيســت كــه قابــل
نقاشی  :اوژن فالندن
Eugène_Flandin
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مقايســه بــا ميــدان شــاه اصفهــان باشــد.اولني دفعــه كــه
از ميــدان شــاه عبــور كــردم چنــن بــه خاطــرم آمــد كــه از
ميــدان ســنت مــارك ونيــز عبــور ميكنــم زيـرا كــه آن ميــدان
هــم ماننــد ايــن ميــدان داراي عــارايت اســت كــه در جلــوي
آنهــا طــاق مناهايــي ســاخته شــده و در دو انتهــا متصــل بــه
معابــدي ميشوند.مســجد شــيخ لطــف اللــه در طــرف چــپ
مســجد شــاه واقــع و وضــع آن محــل ســاعت بــزرگ ونيــز را
بخاطــر ميــآورد و در طــرف راســت آن بجــاي منــاره ناقــوس
كليســا كاخ رفيــع عــايل قاپــو واقــع شــده اســت .بــه عقيــده
مــن نبايــد بــه بــا ايــن مقايســه پرداخــت زيـرا كــه بــه زيــان
ايتاليــا متــام خواهــد شــد .كجــا در ايتاليــا ميتــوان بــه متاشــاي
آســان صــايف پرداخــت كــه اشــعه زريــن آفتــاب بــرروي
كاشــيهاي قشــنگ فــروزه اي بــا اشــكال زنبــق هــاي مارپيچــي
ســفيد و زرد مرتعــش باشــد ،آفتــاب پــرده زريــن طاليــي
بــرروي متــام ايــن بناهــا انداختــه اســت .ش ـران زيــادي در
ايــن ميــدان هســتند كــه بــا آن قــد بلنــد در ايــن محوطــه گــم
شــده انــد .نقــاره چيــان بــا آن كرناهــاي بلنــد قبــل از طلــوع
آفتــاب و بعــد از غــروب آن در بــاالي عــارت نقــاره خانــه
برســم نيــاكان باســتاين خــود بــه آفتــاب كــه بزرگرتيــن مناينــده
قــواي زنــده طبيعــت اســت ســام ميدهنــد».
نقاشی  :شاردن

پیــر لوتــی جهانگــرد فرانســوی در ســال 1321
در میــدان نقشجهــان بــه رس میبــرد.
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«بــه محــض اينكــه مســجد شــاه كــه در متــام روز آيب
اســت در پرتــو آخريــن اشــعه غــروب در ايــن دقیقــه ی
مخصــوص ،بنفــش رنــگ ميگــردد صــداي نقــاره خانــه
بلنــد ميشــود.
ايــن ميــدان مربــع مســتطيل كاميل اســت كــه در اطراف
آن ســاختامن هــاي مرتــب رسپا اســت و بقدري وســعت
دارد كــه كاروانهــا قطارهــاي شــر و كالســكه هــا و
هرچــه اكنــون از آن عبــور ميكنــد در زيــر آســان زيباي
بينظــر ناچيــز بــه نظــر مريســد .ديوارهــاي بازارهــاي
مســتقيم كــه دو طبقــه طــاق مناهــاي رومــي در آنهــا
روي يكديگــر ق ـرار گرفتــه و رنگشــان خاكســري مايــل
بــه قرمــزي اســت و تــا چشــم كار ميكنــد امتــداد دارنــد
تقريباًچهــار ضلــع اصــي ميــدان را تشــكيل ميدهنــد
ويل اســتقامت خطــوط اصــي ايــن مســتطيل گاهــي
بــا بناهــاي عــايل و عجيــب كــه رستــا پــا مينايــي رنــگ
اســت و از اطــراف ماننــد قطعــات چينــي گرانبهايــي
جلــوه ميكنــد قطــع مــي گــردد .آنجــا در انتهــاي ميــدان
در مركــز يــي از اضــاع مســتطيل ،مســجد شــاه كــه بــا
رنــگ آيب الجــوردي و فــروزه اي جلــوه گــر اســت قـرار
دارد .گنبدهــا ،رسدر هــا و طاقهــاي غري متناســب و چهار

26
Architecture
Iranian

Institute For Strategic Studies

In

W W W . I S I A . I R

«خالصــه مــا از باغهــاي بزرگي كه
كاخ ســلطنتي در آن واقــع شــده
عبــور كرديــم و بــه ميــدان شــاه
رســيديم ،در چهــار ســمت ايــن
ميــدان بــزرگ چهــار جلوخــان
مجلــل ديــده ميشــود ،درســمت
جنــوب جلوخــان مســجد

فــرد ریچــاردز در ســال  ۱۳۴۹هجــری
قمــری آخریــن ســیاحی اســت کــه میــدان
را از چشــان او میبینیــم.
طــرح عــاىل «ميــدان شــاه» كــه درازاى آن
تقريبــا  ۵٣۶مــر و پهنــاى آن  ١۶٠مــر اســت
در اولــن نظــر نشــان مىدهــد كــه شــالودهاى
كــه نقشــۀ شــهر بــر آن تنظيــم گرديــده تــا چــه
حــد وســيع بــوده اســت« .مســجد شــاه» و
«عاىلقاپــو» و مدخــل بــازار بــزرگ و «مســجد
شــيخ لطــف اللّــه» بــا گنبــد زيبــاى آن،
زينتبخــش ايــن ميــدان باشــكوه مىباشــد.
متــام ايــن ســاختامن هــا كــه در اطـراف ميــدان
واقــع شــده اســت بــه وســيلۀ طاقمناهايــى،
كــه منــاى خارجــى بــازار را تشــكيل مىدهــد،
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هانــری رنــه داملانــی در ســال
 1324در اصفهــان بــه رس مــی
بــرد
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منــاره كــه ماننــد دوكــه اي عظيم
در آســان بــاال رفتــه همــه آيب
رنگنــد ،در طــرف راســت و در
وســط ،عــر شاهنشــاه بــزرگ
شــاه عبــاس قــرار دارد ســتون
زيبــاي اصــي ،آن بــه ســبك
قديــم آشــوري بوســيله يــك
نــوع پايــه كــه يس پــا ارتفــاع
دارد برپــا شــده و دنبالــه آن در
فضــا قطــع ميگــردد .اطـراف ايــن
ميــدان بــزرگ در جــوي هايــی
كــه از مرمــر ســفيد ســاخته شــده
جويبارهــاي زاليل كــه از راههــاي
بســيار دور مــي آينــد جــاري
اســت و در طرفــن آنهــا دو رشــته
درخــت يا گل رسخ وجــود دارد و
آنجــا در زيــر چادرهــا يــك عــده
مــردم تنبــل مشــغول تفكــر و
رصف قليــان و چــاي هســتند،
بعــي روي زمــن و دســتهاي
روي نيمكتهايــي كــه از پهنــاي
جــوي گذاردهانــد تــا بهــر خنــي
آب محســوس شــود نشســتهاند،
صدهــا مــردم و انــواع حيوانــات
در ايــن ميــدان در حركــت
هســتند ويل از بــس بــزرگ اســت
پــر منيشــود ،وســط ميــدان تقريباً
هميشــه خــايل و كامالًروشــن
اســت ،اســب ســواران زيبــا در
ايــن مــكان اســبهاي خــود را
چهــار نعــل ميربنــد».

شــاه و در ســمت شــال جلوخــان بــازار اســت
كــه ارتفــاع آن زيادتــر از ديگ ـران ميباشــد .در
ســمت مــرق جلوخــان مســجد شــيخ لطــف
اللــه بــا گنبــد بلنــد و بــا شــكوهي خودمنايــي
ميكنــد و در ســمت مغــرب جلوخــان عاليقاپــو
واقــع اســت كــه مدخــل قصــور ســلطنتي بــوده
و مــا درفــوق بــه رشح آن پرداختيــم ،ايــن
چهــار جلوخــان بــا رسدرهــاي مجلــل زيبــا و
خوشــنام تقريبـاً بطــور قرينــه در چهــار طــرف
ميــدان دو بــه دو در مقابــل يكديگــر واقــع
گرديدهانــد ،در اط ـراف ميــدان هــم حج ـرات
بــزرگ دو طبقهــاي ديــده ميشــود كــه پارهــاي
از آنهــا مســدود و بــا گــچ ســفيد شــده و طــاق
مناهايــي را تشــكيل ميدهــد و پارهــاي هــم بــاز
اســت اســت كــه بـراي انبــار يــا طويلــه يــا قهوه
خانــه از آنهــا اســتفاده ميشــود.
در دوران ســلطنت صفويــه درهــاي متــام ايــن
حجـرات بــه طــرف ميــدان بــاز ميشــده و تجــار
و كســبه در آنهــا مشــغول كار بــوده انــد ،در
جلــو ايــن حجــرات جــدويل از ســنگ مرمــر
در ميــدان دور ميــزده كــه اتصــاالً آب در آن
جريــان داشــته و درختــان چنــار آراســته صفويف
تشــكيل داده و بــر شــكوه و ابهــت ايــن ميــدان
ميافــزوده اســت .اكنــون اغلــب ايــن حج ـرات
خــراب و مــروك مانــده و از درختــان هــم
اثــري برجــاي منانــده اســت .ظــل الســلطان
در زمــان اقتــدار خــود متــام ايــن حجــرات را
رسبازخانــه كــرده بــود.
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بــه يكديگــر متصــل شــده و آن را
بــه صــورت يــى از باعظمتتريــن
ميدانهــاى جهــان درآورده اســت.
گرچــه از لحــاظ توجــه و مراقبتــى
كــه نســبت بــه آن مبــذول مىگــردد
نســبت بــه ســاير ميدانهــا در مرتبــۀ
آخــر قــرار دارد.
«عاىلقاپــو» كــه بــا عظمــت و شــكوه
در طــرف راســت ميــدان بــر پــاى
ايســتاده دروازۀ بــزرگ قــوىس شــكىل
اســت و بــر فــراز آن ايــواىن بنــا
شــده كــه آن را «تــاالر» مىنامنــد.
پادشــاهان صفــوى ســفراى خارجــى
را در ايــن ايــوان مىپذيرفتنــد و
شــاه عبــاس در عيــد نــوروز در ايــن
تــاالر بــار عــام مـىداد .در وســط ايــن
ايــوان بــزرگ ،كــه هميشــه حتــى در
روزهــاى گــرم تابســتان نســيم خنــك
در آن جريــان دارد ،حــوض بزرگــى
از ســنگ مرمــر تعبيــه شــده كــه در
زمــان شــاه عبــاس و دوران فراخــى
و آبــاداىن او پــر از آب بــود .ســقف
بنــا بــر ســتونهايى از تريهــاى چــوىب
ق ـرار دارد كــه هــر يــك ،از تنــۀ يــك
درخــت چنــار اســت .داخــل ســقف
را تختهكــوىب كــرده و روى قابهــا را
رنــگ زدهانــد .در ايــن محــل شــاه
و درباريــان و ميهامنــان در مقابــل
گنبــد فــروزهاى رنــگ «مســجد
شــيخ لطــف اللّــه» مىنشســتند و
بازيهــا و جنــگ حيوانــات وحــى و
كارهــاى شــعبدهبازان و بندبــازان و
مســابقات گــوى و چــوگان و عمليــات
ســواركاران را متاشــا مىكردنــد.
بايــد دانســت كــه اســبهاى ايــران و
ســواركاران آن مشــهور مىباشــند.
در حضــور ايــن پادشــاه زنــدهدل بــود
كــه نخســتني بــار ،در ايــن ميــدان
چــوگان بــازى كردنــد و طــرح ايــن
ميــدان بــه انــدازهاى در طــرز اجـراى
ايــن بــازى مؤثــر واقــع گرديــد كــه
زمينهــاى ورزىش هارلينــگام ١و ســاير
زمينهــاى ورزىش كــم و بيــش از روى
ايــن ميــدان ســاخته شــدند.

ســتونهاى دروازه در زمــن بــازى
ميــدان شــاه از ســنگ ســخت ســاخته
شــده و هنــوز باقــى اســت .درازاى
ايــن زمــن بــازى  ۵۶٠يــارد ١و
پهنــاى آن  ١٧٠يــارد و فاصلــه بــن
ســتونها  ٢۴پــا اســت .پهنــاى زمــن
بازيهــاى هارلينــگام نيــز همــن
انــدازه اســت وىل مســاحت زمينهــاى
بــازى گــوى و چــوگان اكنــون ٣٠٠
يــارد در  ٢٠٠يــارد مىباشــد.
البتــه منىتــوان گفــت كــه آداب
و ســنن زيبــاى ايــن بــازى در ايــن
ميــدان از نســى بــه نســل بعــد
انتقــال يافتــه و همچنــن منىتــوان
گفــت كــه پادشــاهان ايـران در حــاىل
كــه تــاج شــاهى بــه رس داشــتهاند
بــر پشــت اســب مىنشســتند و
غالمــان چــر بــه دســت پيــاده پشــت
رس آنهــا مىدويدنــد تــا آنهــا را از
گزنــد آفتــاب مصــون دارنــد .اگــر
بــه معنــى و مضمــون تصاويــرى كــه
در كتــب قديــم خطــى فــارىس رقــم
زدهانــد اعتقــاد داشــته باشــيم شــايد
بتــوان گفــت در زمــاىن كــه تــازه
ايــن بــازى معمــول و مرســوم شــده
بــود پادشــاهان اي ـران در آن رشكــت
مىكردنــد.
از ايــوان «عاىلقاپــو» مناظــر جالبــى را
مىتــوان متاشــا كــرد .در حــال حــارض
ورزىش كــه در ايــن ميــدان معمــول
مىباشــد دوچرخهســوارى اســت.
هنــگام عــر ميــدان شــاه از صــداى
زنــگ و بــوق دوچرخهســواران ،كــه
اغلــب آنهــا شــاگردان دكانهــاى بــازار
بــزرگ اصفهــان هســتند ،پــر مىشــود.
آنهــا منىداننــد دوچرخههايــى كــه
تــازه بــه كشــور آنهــا وارد شــده ماننــد
بــازى گــوى و چــوگان قدميــى شــده
اســت .آنهــا بــا روپوشهايــى شــبيه
بــه جامــۀ خــواب كــه انتهــاى آن را
بــه مــچ پــاى خــود بســتهاند يــا آن
را الى دندانهــاى خــود گذاشــتهاند
در گوشــه و كنــار ميــدان بــه
دوچرخهســوارى مشــغولند و از ايــن
كار لــذت مىبرنــد .متأســفانه ايــن

ايــن منظــره بــه هيــچ وجــه بــا
جامههــاى رنگارنــگ و زيبــاى
جوانــاىن كــه در بــازى گــوى و چــوگان
رشكــت مىكردنــد و اســبهايى كــه در
ايــن بــازى از آنهــا اســتفاده مىشــد
شــباهتى نــدارد.از ايــن گذشــته،
عــدۀ دوچرخهســواران نســبت بــه
مســاحت ميــدان بســيار ناچيــز
اســت .بــه طــورى كــه بــه زمــن بــازى
دبســتاىن مىمانــد كــه در ســاعات
تعطيــل كــودكان آن را تــرك گفتــه و
فقــط چنــد كــودك نگونبخــت كــه از
ديگـران عقــب ماندهانــد بــا يكديگــر
مشــغول بــازى هســتند.
از ايــوان خنــك «عاىلقاپــو» مىتــوان
صفحــهاى از زنــدگاىن روزانــۀ مــردم
اصفهــان را مطالعــه كــرد .صفحهاى از
دفــر خاطـرات مــن كــه ســال گذشــته
آن را تهيــه كــردهام مناظــرى را كــه
از صبــح تــا ظهــر مىتــوان از ايــوان
«عاىلقاپــو» مشــاهده كــرد نشــان
مىدهد.ســاعت ده صبــح ،كارگــران
در بــرون اصطبــل مخصــوص بــازى
گــوى و چــوگان آخورهايــى از ســنگ
خــارا را ،كــه شــايد از زمان شــاه عباس
باقــى مانــده باشــد ،بــه وســيلۀ چكش
و اســكنه بــه دو نيــم مىكنند.ســاعت
يــازده و پانــزده دقيقــه ،يــك گاوميــش
پشــت ســياه ،كــه يــك بنــد چرمــى
بــه پشــت و ســينۀ او بســته و ســپس
آن را بــه يــك چــرخ چــاه متصــل
كردهانــد ،در قطعــه زمــن رساشــيبى،
كــه پشــت زنــدان واقــع شــده ،رشوع
بــه راه رفــن مىكنــد و از چــاه آب
مىكشــد .دو نفــر مــرد بــه ترتيــب
آب دلوهــاى چرمــن را در بــاغ خــاىل
مىكننــد .ايــن حيــوان بســيار اهــى
ىبآنكــه نيــازى بــه رانــدن و هدايــت
شــدن داشــته باشــد كار خــود را
انجــام مىدهد.ســاعت دوازده،
مــؤذن رشوع بــه گفــن اذان ظهــر
مىكنــد و صــداى گرفتــۀ صدهــا تــن
از شــاگردان دكانهــاى بــازار بــزرگ
در ايــن كار بــا صــداى او رقابــت
مىكننــد.

پــس از مــدت كوتاهــى« ،عاىلقاپــو»
آشــناترين ابنيــۀ شــهر اصفهــان
مىشــود .قســمت زيــادى از داخــل
بناهــاى زيبــاى طبقــه فوقــاىن آن از
زمــان شــاه عبــاس تاكنــون بــه واســطۀ
دســتكارى نســلهاى مختلفــى ،كــه بــا
صنعــت و هــر دشــمنى داشــتهاند،
رنــگ اصــى خــود را از دســت داده
اســت و در عــوض رنــگ قرمــزى را
جايگزيــن آن ســاختهاند .بعــى از
اتاقهــا و پلــكان مرمــوز و ارسارآميــز
آن هنــوز زيبايــى خــود را بــه
عنــوان منونــهاى از طرحهــاى ايــراىن
حفــظ كــرده اســت و نشــان مىدهــد
مىدهــد كــه طراحــان و تزينيكنندگان
عکس از  :هولسرت
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ايــراىن تــا چــه حــد در كار خــود
مهــارت و اســتادى داشــتهاند .بــا
كــال تعجــب مشــاهده مىشــود
كــه طــرح بعــى از قســمت هــاى
ايــن ســاختامن بــا طرحهــاى ويليــام
موريــس و پروفســور لتــاىب شــباهت
تــام دارد .در طبقــۀ فوقــاىن ايــن بنــا،
كــه چش ـمانداز آن را ميــدان تشــكيل
مىدهــد ،اتــاق ارسارآميــزى وجــود
دارد كــه هيــچ كــس منىتوانــد در
مــورد نــوع اســتفادهاى كــه از آن
مىشــده اطالعــات قانعكننــدهاى
بدهــد .عــدهاى
معتقدنــد كــه ايــن اتــاق قســمتى
از حرمــرا بــوده و بانــوان حــرم
مىتوانســتند ىبآنكــه ديــده شــوند

مســابقات گــوى و چــوگان را متاشــا
كننــد .ايــن امــر امــكان دارد وىل
طرحهــاى تزيينــى آن ارسارآميــز
اســت .ديوارهــا و ســقف ايــن اتــاق
داراى تورفتگيهــاى كوچــى بــه
اشــكال مختلــف اســت كــه امــروز بــه
آالت موســيقى شــباهت دارد .ايــن
تورفتگيهــا ماننــد قطعــات مختلــف
الگــوى بــازى معــا بــا تناســب خــاىص
پهلــوى يكديگــر قــرار گرفتهانــد.
وىل اينكــه اساســا ب ـراى چــه منظــور
و مقصــودى آنهــا را تعبيــه كردهانــد
خــود معاميــى اســت.طبقۀ فوقــاىن
عاىلقاپــو داراى پيــچ و خمهــاى
حريتانگيــزى اســت .چنديــن راهــرو
بــدون روزنــه در ايــن طبقــه وجــود

دارد كــه بــراى فرارهــاى ارسارآميــز
بســيار مناســب اســت .مىتــوان بــه
بلندتريــن طبقــۀ عاىلقاپــو رفــت،
و ســاختامن عجيــب ســقف آن را از
نزديــك مشــاهده كــرد.
چــون ايــن بنــا فقــط چنــد صــد يــارد
بــا مســجد معــروف شــاه فاصلــه
دارد مىتــوان از آنجــا ســاختامن
مســجد و اطـراف آن را بخــوىب از زيــر
نظــر گذرانيــد .روش ماهران ـهاى كــه
معــاران مذهبــى در زاويهبنــدى
ايــن ســاختامن بــه كار بــرده و
ديوارهــاى حايــى كــه اينجــا و آنجــا
ســاختهاند متاشــا كــردن و حتــى
دزدانــه نــگاه كــردن بــه قســمتهايى
كــه قصــد داشــتند از انظــار رهگــذران
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مخفــى مبانــد را غیــر ممکــن
مىســازد .ايــن نكتــه دربــارۀ كليــۀ
مســاجد اي ـران از شــال بــه جنــوب
و از رشق تــا غــرب صــدق مىكنــد.
صحــن مســجد يعنــى محــى كــه
مســلامنان قبــل از اداى فريضــه در
آنجــا وضــو مىگرينــد تنهــا قســمتى
اســت كــه از خــارج مســجد ديــده
مىشــود.
ايــن منظــره را فقــط هنــگام عبــور
از خيابانهــا يــا بازارهــا مىتــوان
مشــاهده كــرد و اروپاييــان تنهــا
هنــگام عبــور مىتواننــد نظــرى
تنــد بــر آن بيفكننــد؛ زيــرا همــن
كــه زنجــر بســت را ،كــه در مقابــل
مســاجد قــرار دارد ،مــی بیننــد ،از
آنجــا دور مىشــوند.
«مســجد شــاه» اصفهــان چهــار منــاره
دارد كــه مــرف بــه ميــدان شــاه
مىباشــد .وىل شــاه عبــاس كــه بــه
هيــچ وجــه ميــل نداشــت باغهــاى
ســلطنتى چشــمانداز اشــخاص
خارجــى باشــد ،امــر كــرد ســكويى
ســاختند تــا اگــر مــؤذىن هنــگام اداى
ايــن وظيفــه مقــدس بــه جانــب
عاىلقاپــو يــا باغهــاى ســلطنتى رو
كنــد داخــل باغهــا را نبيند و حواســش
پريشــان نشــود .ايــن قفــس مســتطيل
شــكل عجيــب بــا ســقف هرمى شــكل
آن ،كــه در جلــو گنبــد بــزرگ ســاخته
شــده ،هنــوز برپاســت و مىتــوان
آن را ديد.ايــن مدخــل [يعنــى
عاىلقاپو]چنديــن نــام ،داشــته .يــى
از آنهــا «عاىلقاپــو» بــه معنــى «بــاب
عــاىل» اســت «،عاىلقاپــو» در زمــان
شــاه عبــاس جايگاهــى مقــدس بــه
شــار مىرفــت .در بــزرگ آن هنــوز
نشــانههايى از تقــدس و حرمــت
پيشــن خــود را حفــظ كــرده اســت.
تكههــاى پارچــهاى كــه مــردم بــه
عنــوان نــذر و نيــاز بــه آن بســتهاند
هنــوز باقــى اســت .وىل ايــن در بزرگ
امــروز زيبايــى و ابهــت خــود را از
دســت داده و فقــط مــورد تحســن و
احــرام مســافراىن واقــع مىشــود

كــه از راه بســيار دور بــه اصفهــان
مىآينــد .تعــدادى از اتاقهــاى طبقــۀ
فوقــاىن «عاىلقاپــو» مــورد اســتفادۀ
رؤســاى ادارات دولتــى اســت .ايــن
اتاقهــا از نظــر لــوازم و اثــاث عينــا
ماننــد جايگاههــاى موقتــى اســت كــه
در انگلســتان ب ـراى اخــذ آراء مجهــز
مىشــود.
«عاىلقاپــو» شــهرت خــود را تنهــا از
راه ارتبــاط بــا فعاليتهــاى ورزىش بــه
دســت نيــاورده ،عــاوه بــر اينكــه
يــى از مشــهورترين ابنيــۀ دنياســت،
مدخــل كاخــى بــوده اســت كــه
مســاحت آن بــا باغهايــى كــه آن را
احاطــه كــرده بــود نزديــك بــه ٧
كيلومــر مربــع بــوده اســت.
اكنــون قســمت زيــادى از باغهــاى
ســلطنتى جــزو شــهر شــده وىل هنــوز
مناظــرى كــه از پنجرههــاى ايوانهــا و
از «عاىلقاپــو» مىتــوان مشــاهده
كــرد عظمــت و بزرگــى ايــن كاخ را
نشــان مىدهــد.
ايــوان كوچــك ديگــرى كــه مقابــل
«مســجد شــاه» واقــع شــده شــخص
مىتوانــد گنبدهــا و منارههــا و
خــود بنــا را مشــاهده كنــد .دو
منــارۀ نزديــك گنبــد بـراى اذان گفــن
ســاخته شــده اســت .اصطبلهــاى
كــره اســبهايى كــه در بــازى گــوى و
چــوگان از آنهــا اســتفاده مىشــد
بــن مســجد و «عاىلقاپــو» قــرار
داشــته اســت .در ايــن محــل بقايــاى
ســقفهاى گنبــددارى ديــده مىشــود
كــه ايــن اســبها و مهرتانشــان در آنهــا
ســكونت داشــتند .بعــى از ايــن
آخورهــاى ســنگى هنــوز در اطــراف
ايــن محــل وجــود دارد كــه بــا زمــان
مقاومــت و مبــارزه مىكننــد ،در
حــاىل كــه منىتواننــد بــا پيرشفــت و
ترقــى مقاومــت كننــد ،چــه ،از ســال
گذشــته رشوع كردهانــد تــا بعــى
از آنهــا را بــراى مصــارف ديگــر بــه
اشــكال جديــدى درآورنــد .در ايــن
محــل اســت كــه امــروز جوانــان
اصفهــاىن رشوع بــه آموخــن
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فوتبــال كردهانــد .آنهــا ايــن بــازى را از شــاگردان كالــج اصفهــان ،كــه
اوليــاى آن را مبلغــان مســيحى تشــكيل مىدهنــد ،فــرا گرفتهانــد .تــا
چنــد ســال قبــل جوانــان اي ـراىن ب ـراى تفريــح تنهــا بــه مليــدن در لــب
جويبــار آب روان اكتفــا مىكردنــد.
هــر ســاختامىن در اصفهــان بــراى خــود داســتاىن دارد .در ميــداىن كــه
مــرف بــه «عاىلقاپــو» اســت ســاختامنهايى وجــود دارد كــه مراكــز
تجــارت تريــاك اصفهــان اســت .منــاى خارجــى ايــن ابنيــه بــه يــك قــر
ســاختگى شــباهت دارد.
دروازههاى بازار اصفهان
دروازههــاى بــازار اصــى اصفهــان در طــرف ديگــر «ميــدان شــاه» درســت
روبــروى «مســجد شــاه» واقــع شــده اســت .ايــن دروازههــا كــه مســتقيام
در پشــت دروازههــاى ميــدان گــوى و چــوگان (ميــدان مســابقه) قــرار
گرفتــه در روزگار قديــم قســمتى از نقارهخانــه را تشــكيل مــىداده.
نقارهخانــه در اصفهــان و ســاير شــهرهاى اي ـران محــى را مىگوينــد كــه
در آنجــا طلــوع و غــروب آفتــاب را بــه وســيله نواخــن طبــل و شــيپور
اعــام مىكننــد.
اكنــون در اصفهــان ديگــر ايــن رســم معمــول نيســت و گرچــه از ايــن
دروازه تنهــا بــه عنــوان مدخــل بــازار اســتفاده مىشــود وىل ايــن محــل
يــى از جالــب توجهتريــن قســمتهاى شــهرهاى ايـران محســوب مىشــود.
ب ـراى آشــنايى بــا طــرز زنــدگاىن مــردم اي ـران بايــد حتىاملقــدور در ايــن
بازارهــا گــردش كــرد؛ زيـرا خارجيــان بــه هيــچ وجــه بــه داخــل خانههــاى
ايرانيــان راه ندارنــد.
در بازارهــاى اي ـران مىتــوان گوش ـهاى از زنــدگاىن و روابــط پــدر و پــر،
دكانــدار و مشــرى و اربــاب و مســتخدم را آزادانــه مشــاهده كــرد.
ممكــن اســت رس در بــازار نيــز ماننــد كليــۀ چيزهــاى ديگــر كــه جنبــۀ
ايـراىن دارد بــه نظــر وى ويـران و خـراب بيايــد .چــه ،از رسدر بــازار ،ماننــد
مدخــل مســاجد ،اســتفادۀ ديگــرى جــز بــه عنــوان «منــاى ســاختامن»
منىشــود .هنــگام بازديــد بــام بــازار ايــن نكتــه ثابــت مىشــود كــه اغلــب
ايــن بامهــاى بازارهــاى كوچــك داراى دريچـهاى اســت كــه بــه بــام بــازار
بــاز مىشــود و معمــوال شــاگردهاى دكانهــاى بــازار نيمــى از زبالــۀ بــازار
را بــه آنجــا مىريزنــد و در نتيجــه ايــن بــام بــه قــدرى كثيــف مىشــود
كــه بــراى رفــت و روب آنهــا كارگــران مخصــوص اســتخدام مىكننــد.
چنــن بــه نظــر مىرســد كــه ســاير طاقهــاى بــازار فقــط در جشــنها
بــه عنــوان ايــوان مــورد اســتفاده قــرار مىگــرد .بــا وجــود ايــن رسدر
يــا مدخــل اصــى بــازار هنــوز يــى از مشــغولكنندهترين قســمتهاى
اصفهــان اســت.
وىل كليــۀ مناظــرى كــه خــارج از بــازار بــه چشــم مىخــورد مــالآور
و غمانگيــز نيســت .در طــول جادههايــى كــه پشــت دروازههــاى
گــوى و چــوگان واقــع شــده و چش ـمانداز آن را «ميــدان شــاه» تشــكيل
مىدهــد ،نيمكتهــاى چــوىب كوتــاه كــه روى آنهــا بــا قاليچههــاى كار
ميانــه پوشــانيده شــده ،قــرار دارد.

تحلیل میدان نقش جهان در سفرنامه ها
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مسجد شیخ لطف اهلل

مســجد شــیخ لطــف اللــه بــه فرمــان شــاه عبــاس اول ســاخته شــده و ان را بــه نــام شــیخ لطــف اللــه موســی عاملــی
کــه در مســجد امامــت داشــته خوانــده انــد .معــار و بنــای مســجد اســتادمحمدرضا اصفهانــی بودهاســت کــه نــام او
در داخــل مح ـراب زیبــای مســجد در دو لوحــه کوچــک بــه ایــن رشح ذکرشــده عمــل فقیــر حقیــر محتــاج برحمــت
خــدا محمدرضــا بــن اســتاد حســین بنــا اصفهانــی  ۱۰۲۸خطــوط و کتیبههــای داخــل مســجد کار علیرضــا عباســی
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تا پیش از دوره صفویه ،در جایگاه کنونی این میدان ،باغی به نام نقش جهان وجود داشتهاست .این باغ ،نام خود را از
شهری در آذربایجان گرفته که اینک به نام نخجوان خوانده میشود .این میدان در زمان ساخت و در تقابل با میدان
کهنه که مسجد جامع در آن قرار داشت ،میدان نو نامیده میشد .بسیاری از سیاحان و جهانگردانی که در زمان های
گذشته به توصیف شهر اصفهان پرداخته اند از شکوه و عظمت میدان نقش جهان سخن بسیار گفته اند و از بازدیدهای
سفیران و منایندگان خارجی و اتباع کشورهای دیگر در این میدان خاطراتی را رشح داده اند و بسیاری از مذاکرات
تاریخی بین دولتمردان ایرانی و فرستادگان خارجی در میدان نقش جهان انجام میشد1.
از ابتــدای ســلطنت شــاه عبــاس اول ،ســطح میــدان در انــدازه بســیار بزرگــر از میــدان کوشــک ســابق تســطیح شــده و
بارهــا آییــن چراغانــی و آتشبــازی در آن برپــا شدهاســت2.
منابع گوناگون ،بنای به شکل فعلی را در دوره سلطنت شاه عباس اول و به سال  ۱۰۱۱قمری دانستهاند3.
احتامل دارد که بنای این میدان از روی نقشه میدان حسن پادشاه در تربیز برداشت شده باشد4.و5
اســتاد محمدرضــا و اســتاد علیاکــر اصفهانــی ،نــام دو تــن از معامرانــی اســت کــه میــدان را طــرح ریــزی منــوده و آن را
بــه شــکل فعلــی بنــا نهادهانــد .نــام ایــن دو معــار بــر رسدر بناهــای پیرامونــی میــدان بــه چشــم میخــورد6.
شد در کعبه در صفاهان باز
فکر تاریخ کرد راغب و گفت		
بــا محاســبه حــروف ابجــد م ـراع دوم ایــن شــعر تاریــخ امتــام ســاخت ( )۱۰۴۶بــه دســت میآیــد .در طــول دوران
ســاخت میــدان و پــس از آن در رسارس دوران صفویــه ،میــدان زنــده و فعــال بــوده ،لیکــن در دوران شــاه ســلیامن و
شــاه ســلطان حســین ،بــه تدریــج از رســیدگی بــه میــدان خــودداری شدهاســت .در ایــام ســلطنت شــاه ســلطان حســین،
جویهــای آب بــه تدریــج راکــد شــده و آخریــن درختــان باقیمانــده از درختانــی کــه شــاه عبــاس بــه دســت خــود
کاشــته بــود ،خشــکیدهاند.در دوره قاجــار ،ایــن میــدان نیــز ماننــد ســایر بناهــای تاریخــی اصفهــان مــورد بیتوجهــی
قــرار گرفــت .بخشهایــی از میــدان در طــول دوران آشــفتگی ایــران از حملــه ارشف افغــان تــا اســتقرار حکومــت
قاجاریــه ،تخریــب گردیــد .بخشهایــی نیــز از جملــه عــارت نقارهخانــه در دوره قاجــار از میــان رفــت 8.از زمــان
حکومــت رضــا خــان تــا بــه امــروز ،کار مرمــت و بازســازی ایــن ابنیــه بطــور مــداوم ادامــه دارد.
بخش های اشاره شده در سفرنامه ها عبارتد از :
مسجد شیخ لطف الله
مسجد جامع عباسی
عامرت عالی قاپو
رسدر بازار قیرصیه
عامرت مطبخ
عامرت ساعت سازی
نقارخانه
بازار
دکانها
اطاق های باالی دکانها
جوی های آب و درختان چنار
و ...
عامرت ها و ویزگی های آنها را یک به یک بررسی میکنیم.

رس در و منار ورودی مسجد جامع عباسی

عباســی خطــاط بســیار مشــهور زمــان شــاه عبــاس و باقــر بنــا خوشــنویس گمنــام آن
دورهاســت کــه منونــه خــط ثلــث او بــا خــط علیرضــا عباســی برابــری میکند.ایــن بنــا در
نیمــه اول قــرن یازدهــم بــر روی خرابــه هــای یــک مســجد قدیمــی بــه نــام مســجد کوچــه
جلوخــان ســاخته شــده اســت.
مســجد دارای یــک شبســتان زیــر زمینــی اســت کــه کــف گنیدخانــه را بــاال تــر از ســطح
زمیــن قـرار داده اســت .مســجد در ضلــع رشقــی میــدان نقــش جهــان و روبــروی عالــی قاپــو
قـرار دارد.پیشــخوان ورودی آن از دو طــرف بــه بــازار هــای ورودی میــدان راه دارد.
آغــاز ســاخت مســجد 1011هجــری همزمــان بــا آغــاز ســاخت میــدان رشوع شــده اســت
ودر ســال  1028پــس از  17ســال بــه پایــان رســیده اســت.
ظاهـرا مســجد در متــام دوران هــا زیبایــی و شــکوه خــودرا حفــظ کــرده اســت زیـرا در متــام
ســفرنامه هــا بــه زیبایــی چشــم نــواز کاشــی هــای رسدر و گنبــد مســجد اشــاره شــده اســت.
تنهــا در تصاویــر بــه جــا مانــده از لوبــرون میتــوان آثــار ویرانــی و خرابــی را در مســجد
مشــاهده کــرد کــه طبــق تصویــر موجــود کاشــی هــای رسدر بــه طــور کامــل از بیــن رفتــه
اســت.
رس در معــرق آن تــا پایــان ســال  ۱۰۱۱قمــری هجــری ســاخته و پرداختــه شــدهاســت .کتیبــه
رس در آن بــه خــط ثلــث علیرضــا عباســی و مــورخ بــه ســال  ۱۰۱۲هجــری اســت.
مســجد فاقــد منــار و صحــن اســت کــه ایــن خــود طــرح مســجد را از ســایر مســاجد متامیــز
مــی ســازد .در جلــوی مســجد حــوض  ۸ضلعــی زیبایــی قـرار داشــته کــه در ســالهای ۱۳۱۶
تــا  ۱۳۱۸برداشــته شدهاســت.
در میانــه ســالهای دهــه  ،1300بــه توصیــه آرتــور پــوپ ،رضاشــاه دســتور بــه بازســازی و
مرمــت کلــی مســجد شــیخ لطفاللــه را داد کــه ایــن بازســازی طبــق کتیبــه رسدر تــا ســال
 1315بــه طــول انجامیــده اســت.
پروفســور پــوپ در کتــاب بررســی هــر ای ـران نوشتهاســت :بــه ســختی میتــوان ایــن اثــر
را محصــول دســت بــر دانســت.
و نیــز در جایــی دیگــر بیــان کــرده :کوچکرتیــن نقطــه ضعفــی در ایــن بنــا دیــده منیشــود،
اندازههــا بســیار مناســب ،نقشــه طــرح بســیار قــوی و زیبــا و بــه طــور خالصــه توافقــی
اســت بیــن یــک دنیــا شــور و هیجــان و یــک ســکوت و آرامــش باشــکوه کــه مناینــده ذوق
رسشــار زیباشناســی بــوده و منبعــی جــز ایــان مذهبــی و الهــام آســانی منیتوانــد داشــته
باشــد.

38

39

Architecture
Iranian

Institute For Strategic Studies

In

W W W . I S I A . I R

W W W . I S I A . I R

کار ســاخت ایــن مســجد در ســال  ۱۰۲۰هجــری قمــری در سـ ّومین مرحلــه از اجـرای طــرح
میــدان نقــش جهــان بــه فرمــان شــاه ع ّبــاس آغــاز گردیــده و تزئینــات نهایــی آن در زمــان
شــاه ســلیامن بــه ســال  ۱۰۴۷ه.ق .پایــان رسیدهاســت10.
اولیــن اشــارات بــه ایــن مســجد ماننــد مســجد شــیخ لطــف اللــه در ســفرنامه دالوالــه اســت
کــه مســجد را در حــال ســاخت میدانــد.
طبــق ســفرنامه هــای موجــود ســاخت رسدر تزیینــات بیرونــی و منــای گنبــد زودتــر از
ســاخت و تکمیــل بناهــای داخــل آن انجــام شــده و ابتــدا منــای آن تکمیــل شــده و ســپس
بــه تکمیــل داخــل پرداختــه شــده اســت.در جلــوی مســجد حــوض آبــی ق ـرار دارد کــه در
متــام ســفرنامه هــا بــه ان شــاره شــده اســت و ظاه ـرا بــدون تغییــر مانــده اســت.
مســجد دارای یــک در مخفــی اســت کــه ب ـرای رفــت و آمــد شــاه بــه دور از چشــم عــوام
بــوده اســت.این مســجد محــل اصلــی مراســات مذهبــی و تحصیــل علــوم دینــی بــوده
اســت.
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معــار ایــن مســجد اســتاد علــی اکــر اصفهانــی و کتیبــه رس در آن بــه خــط
علیرضــا عباســی اســت.
عــاوه بــر آن کتیبههــای دیگــری بــه خــط عبدالباقــی تربیــزی و محمدرضــا
امامــی در جــای جــای مســجد وجــود دارد.
ایــن مســجد در گذشــته بــه نامهــای مســجد مهــدی ،مســجد جامــع ،مســجد
ســلطانی ،مســجد شــاهی ،جامــع کبیــر عباســی و مســجد شــاه معــروف بــوده
و امــروزه مســجد امــام نامیــده میشــود11.
محاســبه جهــت قبلــه بــرای ایــن بنــا بنابــر قــول هــا و روایــات عامیانــه
توســط شــیخ بهایــی انجــام شــده اســت امــا «مــا جــال منجــم»( ،بی-اشــاره
بــه نــام ِ شــیخ بهایــی) در خصــوص تعییــنِ قبلــه ی مســجد جامــع ع ّباســی
گفتــه اســت:
<روز پنجشــنبه ،پنجــم ربیــع االخــرُ ،علــا جمــع شــده و قبلــه ی مســجد
جامــع عباســی تعییــن منودند>.ایــن قبلــه یابــی کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای
آن زمــان صــورت پذیرفتــه تنهــا هفــت درجــه بــا جهــت واقعــی قبلــه اختــاف
دارد.
محــل فعلــی مســجد شــاه پیــش از ســاختامن مســجد کاروان ـرای بزرگــی
بــوده اســت و پــس از تصمیــم بــه ســاخت مســجد ابتــدا کاروانـرا تخریــب
و ســپس بــه بنــای مســجد پرداختــه انــد
شــاه در نظــر داشــت ســاختامن ایــن مســجد را زود تــر از مــدت پانزده ســالی
کــه رصف بنــای شــیخ لطــف الــه شــد بــه امتــام رســاند و بــه همیــن جهــت
در امــر ســاختامن آن عجلــه و شــتاب مــی منــود  ،بــه طــوری کــه مشــاهده
مــی شــود ابتــدا قـرار بــود متــام کاشــیکاری مســجد ماننــد رسدر ورودی آن از
کاشــیکاری معــرق تزییــن شــود ولــی بعــد بــا نظــر اســتادان فــن  ،امتــام ایــن
عمــل بــه کاشــی خشــت هفــت رنــگ مبــدل گردیــد و ب ـرای رسعــت امتــام
بنــا مســجد مــی خواســت از ســنگ هــای مرمــر مســجد جامــع اســتفاده کنــد
ولــی مخالفــت علــا و بــزرگان او را منــرف منــود و پــس از رســیدن ســنگ
هــای مرمــر از اردســتان در مســجد نصــب گردیــد12.
ایــن بنــا منایانگــر اوج یــک هـزار ســال مســجد ســازی در ایـران اســت .سـ ّنت
هــای شــکلدهی ،آرمانهــا ،شــعایر و مفاهیــم دینــی ،نقشــه کــه از انــواع
قدیمــی تــر و ســادهتر بهآرامــی کــال یافتــه ،عنــارص بــزرگ ســاختامنی و
تزیینــات همــه در مســجد شــاه بــا عظمــت و شــکوهی ،کــه آن را در شــار
بــزرگ تریــن بناهــای جهــان قـرار داده ،تح ّقــق و یگانگــی یافتــه اســت13.
متــام مســجد دارای تناســبی شــاهانه بــوده و بــر شــالودهای وســیع بنــا
گردیــده اســت .قــوس نیــم گنبــد رسدر خارجــی در میــدان  ۲۷مــر بلنــدی
دارد و بلنــدی منارههــا در حــدود  ۳۳مــر اســت .منارههــای بــاالی شبســتان
از آن هــم بلنــد تــر اســت ،در حالــی کــه گنبــد روی آن بلندتــر از همــه قـرار
واقــع گردیــده اســت .جلوخــان ،کــه خــود تقریبـاً ســاختامنی اســت ،حالتــی
دعــوت کننــده دارد کــه جمع ّیــت بیــرو ن را بــه پنــاه ،امن ّیــت و تجدیــد قــوا
در مســجد ف ـرا مــی خوانــد.

عالی قاپو

ایــن بنــا پــس از انتقــال پایتخــت از قزویــن بــه اصفهــان توســط شــاه عبــاس
اول بیــن ســالهای  ۹۷۳تــا  ۹۷۷خورشــیدی بعنــوان مقــر و دولتخانــه حکومتــی
ســاطین صفــوی رشوع بــه ســاخت شــد .کاخ عالیقاپــو در ضلــع غربــی میــدان
در  ۶طبقــه و بــه زیربنــای حــدود  ۱۸۰۰مرتمربــع ،احــداث شدهاســت .ارتفــاع
نهایــی ایــن کاخ از ســطح میــدان  ۳۴مــر بــوده و در هــر طبقــه تزئینــات هــری
خــاص خــود را دارد .از خصوصیــات بــارز ایــن بنــا وجــود خاصیــت واکنــش صــوت
و صــدا در محــل ورودی ،تــاالر پذیرایــی بســیار زیبــا ،تــاالر اصلــی موســیقی و
 ۵۳اتــاق بــه منظــور اســتفاده جهــت اتــاق نشــیمن ،اتــاق جلســه ،دولتخانــه
و محــل اســتقرار ســفرا و میهامنــان اســت .ســازه بنــا برپایــه دیوارهــای باربــر و
تیرهــا و ســتونهای چوبــی اســتوار اســت14.
برخــی کارشناســان نظیــر آنــدره گــدار و لطفاللــه هرنفــر براســاس نظــر
اســکندربیک منشــی(که در کتــاب عــاملآرای عباســی منعکــس شــده) اعتقــاد
دارنــد کــه ایــن بنــا شــالودهای تیمــوری دارد و در مقابــل کارشناســانی ماننــد
اوژنیــو گالدیــری طرفــدار نظریــه جدیداالحــداث بــودن کل بنــا هســتند.
ایــن کاخ طــی  ۵مرحلــه معــاری و در زمــان جانشــینان شــاه عبــاس اول بخصوص
شــاه عبــاس دوم و شــاه ســلیامن بیــن  ۷۰تــا  ۱۰۰ســال ادامــه و تکمیــل یافــت.
حتــی بــه دلیــل وجــود کتیبـهای بخــط نســتعلیق در زمــان شــاه ســلطان حســین
آخریــن پادشــاه صفــوی ،تزئینــات طبقــه ســوم اضافــه یــا مرمــت شدهاســت.
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سردر بازار قیصریه

رسدر بازار قیرصیه که به آن اشارات فراوانی شده ازین
جهت که مدخل اصلی ورود خارجی ها و کاروان ها به
میدان بوده است و جلوی آن نیز یک حوض قرار دارد.
ایــن بنــا در گذشــته نهچنــدان دور دارای ســه طبقــه 15و
اکنــون دارای دو طبقهاســت .طبقــه ســوم آن کــه تخریب
شــده ،نقارهخانــه را تشــکیل میدادهاســت کــه در آن
بــا صــدای موســیقی ،اوقــات روز را اعــام میکردهانــد.
ایــن رس در بــه بــازار بــزرگ اصفهــان بــاز میشــود و
در گذشــته راه اصلــی بــازار اصفهــان بودهاســت.16
رسدر قیرصیــه شــامل چهــار درب فرعــی ،یــک دروازه
اصلــی و یــک حــوض بــوده کــه حــوض آن حــدود دهــه
 ۱۳۴۰شمســی بــه باغچــه تبدیــل شــد ولــی اکنــون احیــا
شدهاســت علــت نامگــذاری ایــن بنــا ،شــباهت آن بــه
یکــی از بناهــای شــهر قیرصیــه بودهاســت .بــر بــاالی
رسدر ،نقاشـیهایی بــه قلــم رضــا عباســی و شــاگردان او
بــه چشــم میخــورد .17ناقــوس دیــر هرمــز و همچنیــن
ســاعت موجــود در قلعــه پرتغالیهــای جزیــره هرمز(،بــه
قطــر حــدود  ۸۰ســانتیمرت) پــس از فتــح آن جزیــره بــه
اصفهــان آورده شــد و در بــاالی ایــن رسدر نصــب شــد18.
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عمارت ساعت سازی

دکانها حجره ها و اطاق ها

تنهــا شــاردن بــه ایــن ســاختامن اشــاره میکنــد و بنــای آن در ضلــع رشقــی میــدان و
پاییــن تــر از مســجد شــیخ لطــف اللــه قـرار داشــته.تنها تصویــر موجــود از ایــن بنــا
نیــز از شــاردن اســت.اطالعات و جزییــات دقیــق تــری از ایــن عــارت در دســرس
نیســت.

نقاره خانه
نقــاره خانــه شــاه عبــايس ميــدان نقــش جهــان كــه بــه گفتــه برخــي كارشناســان
متعلــق بــه دوره صفويــه بــوده و همزمــان بــا ديگــر عنــارص ايــن ميــدان بــا شــكوه،
طراحــي و ســاخته شــده ،در دورانهــاي مختلــف تاريخــي مــورد اســتفاده قــرار
ميگرفتــه اســت .ايــن نقارهخانــه در محوطــه قيرصيــه كــه پــل ارتباطــي ميــان مــردم
و حكومــت صفويــه بــوده بنــا شــده و عنــري بســيار جالــب و منحــر بفــرد بــوده
اســت.
محمــد حســن رياحــي معــاون پژوهــي مركــز اصفهــان شــنايس در ايــن بــاره مــي
گويــد :ايــن نقــاره خانــه در بخــش رسدر قيرصيــه ميــدان امــام(ره) ق ـرار داشــته و
داراي بنــاي پيچيــده اي نبــوده اســت .ايــن نقــاره خانــه داراي ســتون هــاي متعــددي
بــوده و شــامل دو تــاالر در قســمت چــپ و راســت رسدر قيرصيــه ميشــده اســت.
ايــن تاالرهــا نــه آنچنــان بــزرگ و طويــل بــوده و نــه آنچنــان كوچــك .ايــن بنــا در
حــد معمــول و مناســب بــا اجـزاي ديگــر ميــدان طراحــي شــده و باهــم در تعامــل و
تعــادل بــوده انــد و شــامل ايــوان هــاي بلنــد و يب ماننــدي بــوده اســت كــه بــه نظــر
مــي رســد درون ايــن بنــا نيــز ماننــد ديگــر ســاختامن هــاي موجــود در ايــن مجموعه،
داراي ويژگــي هــاي منحــر بهفــردي بودهاســت كــه البتــه اكنــون اطالعــايت در ايــن
بــاره در دســرس منــي باشــد19.
بنابــر اطالعــات منــدرج در ســفرنامه هــاي معتــر تاريخــي ،ســال  1307هجــري
شــميس ايــن بنــا بــه طــور كامــل از بــن مــي رود و بــه كيل تزئينــات قســمت رسدر
قيرصيــه تغيــر مــي كنــد.
50
Architecture
Iranian

Institute For Strategic Studies

In

W W W . I S I A . I R

W W W . I S I A . I R

در ســفرنامه هــا بــه چندیــن بــازار اشــاره شــده اســت کــه مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه هربخــش بــازار میــدان بــا کاربــری هــای متفــاوت یــک بــازار مســتقل
معرفــی شــده اســت.امروزه در اطــراف میــدان مــا شــاهد بــازار قیرصیــه بــازار
مســگرهاو بــازار اط ـراف میــدان هســتیم کــه کاربــری هــای موجــود بــه تفکیــک
گذشــته نیســت.
امــا مهمرتیــن بــازار  ،بــازار قیصیریــه اســت .بــازاری اســت در بافــت تاریخــی اصفهان
کــه عمدتـاً بــه فعالیــت فرشفروشــان اختصــاص دارد .رسدر قیرصیــه ،ورودی این بازار
اســت .ایــن بــازار کــه بــا نــام بــازار ســلطانی نیــز خوانــده میشــود ،از بزرگرتیــن و
مجللتریــن مرکــز خریــد و فــروش در دوران صفویــه بــوده اســت و در ســال ۱۰۲۹
هجــری قمــری (دوران صفویــه) در شــال میــدان تاریخــی امــام ایجــاد گردیــد
کــه میــدان امــام را بــه میــدان عتیــق (کهنــه) و اصفهــان عــر ســلجوقی مربــوط
میکند.راســته بــازار قیرصیــه در دو طبقــه مرتفــع ســاخته شــده کــه طبقــه بــاال بــه
امــور دفــری و بازرگانــی اختصــاص داشــت و در طبقــه پاییــن مغازههــای اصنــاف
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گوناگــون در کنــار هــم مســتقر بودهانــد کــه از ایــن بــازار بــزرگ و
مجلــل بازارهــای دیگــری منشــعب میشــدند و برخــی از آنهــا هنــوز
هــم فعــال بــوده و بــه مشــاغل مختلــف اختصــاص دارنــد.
برخی از راستههای این بازارها عبارتاند از:
بــازار عریــان  ،هارونیــه  ،نیــمآورد گلشــن  ،مخلــص  ،سامورســازها ،
مقصودبیــک
نهادهــای اقتصــادی نیــز از دیگــر جاذبههایــی هســتند کــه در
بازارهــا وجــود داشــتهاند .برخــی از ایــن نهادهــا کــه «تیمچــه» و
«رسا» نامیــده میشــوند هنــوز نیــز فعــال هســتند .مشــهورترین ایــن
رساهــا عبارتانــد از :رسای اردســتانیها ،رسای خانــی ،رسای آقــا ،رسای
پادرخــت ســوخته ،رسای میراســاعیل ،رسای تــاالر ،رسای خوانســاریها،
رسای گلشــن ،رسای جارچــی و رسای فخر.ایــن رساهــا بــه همــراه
کاروانرساهــای متعــدد و پررونــق بــازار اصفهــان را بــه عنــری فعــال
تبدیــل میکــرده کــه ســیاحان بــا اشــتیاق از آن بازدیــد میکردنــد و
بــا دقــت در سفرنامههایشــان معرفــی میمنودند.مراکــز فرهنگــی
ماننــد مــدارس مذهبــی هــم بــه اعتبــار و رونــق بــازار میافزودنــد.
مدارســی همچــون مدرســه کاســه گــران ،هارونیــه ،نیــم آورد ،جــده
بــزرگ ،جــده کوچــک ،مالعبداللــه و  ...کــه بــا معــاری خــاص ایرانــی-
اســامی دههــا ســال اســت موضــوع کتابهــا و رســاالت و تحقیقــات
مهندســین و معــاران و ســیاحان گوناگــون هســتند.در طــول ایــن
شــاهراه رسپوشــیده و مسـقّف کــه برخــی از خارجیــان آن را «نگارخانــه
رسپوشــیده» نامیدهانــد عنــارص مذهبــی همچــون مدرســه نیــاورد،
مدرســه صــدر ،مســجد خیاطهــا ،مســجد نــو ،مســجد ذوالفقــار،
مســجد شیشــه ،مســجد خارجــی و دههــا مســجد دیگــر بــه فعالیتهــای
مذهبــی میپرداختنــد و بازرگانــان و اصنــاف گوناگــون در آنهــا عبــادت
میکردنــد.
دکان ها و اطاق ها
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در دور تــا دور میــدان دکانهایــی وجــود داشــته کــه دارای دو بخــش
بــوده یکــی رو بــه میــدان و دیگــری رو بــه بــازار اطـراف میــدان بــوده
اســت.دکانها در زمــان شــاه عبــاس دارای رونــق ف ـراوان بــوده و از آن
پــس رو بــه افــول گذاشــته اســت تــا جاییکــه در زمــان ظــل الســلطان
دکانهــا تبدیــل بــه محــل هــای نگهــداری قشــون میشــود و پــس از آن
بخشــی از آنهــا تخریــب و تعــدادی مســدود شــده و باقــی دکان هــا بــه
عنــوان طویلــه انبــار و قهــوه خانــه مــورد اســتفاده قـرار میگرفتــه اســت.
در بــاالی دکانهــا اطــاق هایــی ق ـرار داشــته کــه نیمــی رو بــه میــدان
و نیمــی دیگــر پشــت بــه میــدان بــوده اســت.در جلــوی هــر اطــاق
ایوانچــه ای قـرار داشــته اســت کــه دارای تزیینــات چشــم نــوازی بــوده.
ایــن اطــاق هــا محــل اقامــت کاســبان ؛ هرنمنــدان و یــا درباریــان بــوده
اســت.
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دور تــا دور میــدان و در جلــوی دکان هــا جــوی آبــی ق ـرار داشــته کــه در آن آب روانــی جــاری بــوده اســت .آنگونــه کــه از
ســفرنامه هــا پیداســت جــوی هــا همیشــه دارای آب متیــز و زالل بــوده انــد بــه جــز یــک دوره کوتــاه کــه بــه آن اشــاره شــده
اســت.جنس جــوی هــا را دالوالــه ســنگهای ســیاه میدانــد و باقــی ســیاحان ان ـرا ســنگ مرمــر مینامنــد.
بیــن دکان هــا و جــوی اب درختــان چنــاری قـرار داشــته کــه گفتــه مــی شــود بــه دســت شــاه عبــاس کاشــته شــده بــوده اســت.
درختــان در دوران هــای بعــدی رو بــه افــول گذاشــته و آنگونــه کــه پیداســت از آنهــا نگهــداری منیشــده و از تعــدادی از انهــا
بـرای ســاخت پایــه تــوپ اســتفاده شــده و تعــدادی کنــده شــده و دیگــر آنهــارا جایگزیــن نکــرده اند.تــا زمــان بازســازی میــدان
در عهــد پهلــوی اول کــه طــرح میــدان بــه طــور کلــی تغییــر یافــت.
غیــر از ابنیـهای کــه اکنــون موجودنــد ،یادبودهــای دیگــری نیــز در میــدان نقــش جهــان وجــود داشــته کــه بــه تدریــج کابــرد
خــود را از دســت داده و از میــان رفتهانــد .رسســتونهای مرمریــن (شــاردن ايــن دو رسســتون را در ميــدان شــاه جلــو درب
حرم ـرا نشــاين داده و تصــور كــرده اســت كــه از عــارت تخــت جمشــيد بــه اينجــا منتقــل شــده باشــد .آقــاي هرتســفلد در
كنفرانــس خــود در ســالن معــارف در ارديبهشــت  1306از ايــن دو رسســتون اســم بــرده كــه هشــتاد ســال قبــل در اصفهــان
وجــود داشــته و حاليــه اثــري از آنهــا نيســت.
مؤلف(االصفهــان) در دنبالــه بيــان ايــن مطلــب اضافــه ميكنــد كــه ايــن دو رسســتون در مقابــل درب خورشــيد(درب حرمـرا)
ســال گذشــته  1306از زيــر خــاك و آوار ميــدان شــاه بــرون آمــد و بنظــر ميرســد كــه اصــل آنهــا متعلــق بــه عــارت ســلطنتي
شــهر جــي بــوده اســت كــه بــه اينجــا منتقــل شــده .
يــي از ايــن دو رسســتون در حــال حــارض در عــارت چهــل ســتون اصفهــان قــرار دارد و رسســتون ديگــر در مــوزه ايــران
باســتان در ته ـران ب ـراي مشــاهده ســياحان بــه منايــش گذاشــته شــده و در ذيــل آن چنــن نوشــته شــده اســت« :يــي از دو
رسســتون ســنگي اصفهــان نظــر رسســتونهاي بيســتون متعلــق بــه اواخــر ساســاين كــه در عــارت تيمــوري اصفهــان بدســت
آمــده اســت» ۱۱۰ ،20عـراده تــوپ اســپانیایی (غنیمــت فتــح جزیــره هرمــز بــه وســیله امامقلــی خــان) و میلــه قپــق بــه ارتفــاع
چهــل مــر در مرکــز میــدان (کــه امــروزه بــه کلــی از میــان رفتهاســت) از آنجملهانــد .21همچنیــن در مجــاورت مســجد شــیخ
لطفاللــه ،مدرس ـهای بــه نــام مدرســه خواجهملــک (بعدهــا مدرســه شــیخ لطفاللــه) وجــود داشــته کــه در زمــان قاجاریــه
از میــان رفتهاســت22.
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پارملــان حتــی در کشــورهای پادشــاهی و دیکتاتــوری نیــز بـرای حفــظ ظاهــر و نشــان دادن ژســت دموکراســی از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت ؛ بــه طــوری کــه امــارات متحــده عربــی کشــوری شــیخ نشــین و دارای پادشــاهی موروثــی کــه مجلــس مناینــدگان
آن تنهــا  40عضــو دارد (کمــی بیــش از شــورای شــهر ته ـران) کــه نیمــی از اعضــای آن هــم انتصابــی هســتند و بیشــر نقــش
مشــورتی دارنــد تــا قانونگــذاری ،در ســال  2010طــرح پارملــان جدیــد خــود را بــه مســابقه گذاشــت تــا منــاد جدیــدی از دموکراســی
را بــه منایــش بگــذارد.
 14رشکــت معــاري از  9کشــور مختلــف در فــاز يــک مســابقه طراحــي ســاختامن شــوراي مــي فــدرال در اوايــل ســال 2010رشکــت
کردنــد .در نهایــت  4رشکــت نورمــن فاســر+رشکا از انگليــس ،معــاران زاهــا حديــد از انگليــس ،معــاران ماســيميليانو از ايتاليــا و
معــاران ارليــک از آمريــکا رشکــت بــه عنــوان فيناليســت مســابقه بـراي طراحــي فــاز دو پــروژه اعــام شــدند و در نهايــت رشکــت
ارليــک( )Ehrlich Architectsبرنــده طــرح پارملــان امــارات متحــده عــريب شــد.
رشکــت معــاري ارليــک طرحــي را خلــق کــرد کــه در توصيــف کانســپت آن مــي گويد»:بازتــايب از هويــت خــاص جامعــه امــارات
بــود؛ جامعــه اي کــه شــجاعانه بــه ســمت آينــده خــود در حرکــت اســت و در عــن حــال رابطــه قــوي بــا تاريــخ و ســنت خــود
برقـرار مــي کنــد»  .برنــده ايــن مســابقه اعــام کــرد کــه در طراحــي ســاختامن پارملــان ،طراحــي معــاري اســامي را بــا زبــان فــرم
هــاي معــارص بيــان کــرده و آخريــن تکنولــوژي هــاي پيرشفتــه ،معناگرايــي ،حداکــر عملکردگرايــي و پايــداري محيطــي را در طــرح
منظــور کــرده اســت
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بســیاری از پارملانهــای دنیــا ســاختامنهایی بــا جاذبههــای گردشــگری دارند.قــوه قانونگــذاری در هــر کشــوری و
بــا هــر اســمی اعــم از مجلــس ،پارملــان یــا خانــه مناینــدگان نشــانی از دموکراســی در آن کشــور اســت و آداب و رســوم
خــاص خــود را بــه هم ـراه دارد.ســاختامن پارملــان در بعضــی کشــورها دارای ویژگیهایــی اســت کــه آنهــا را بیــش از
پیــش مــورد توجــه ق ـرار میدهــد.
در بیشــر کشــورهای دنیــا ســاختامن مجلــس از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت و ســعی میشــود بــه عنــوان یــک
مرکــز مهــم در طراحــی بنــای آن ویژگیهــای فرهنگــی ،اجتامعــی و سیاســی الزم در نظــر گرفتــه شــود.
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پـارلـمـــان جـدیـد امـارات

نویسنده  :محسن استادطاهری
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1 تصویر شامره
ایده ها ی طراحی
رشکت ارلیک
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ســازه ايــن طــرح بــه وســيله يــک گنبــد ســازه اي بســيار زيبــا از قــوس هــاي معــاري ايراين-اســامي ،بــه قطــر 100مــر مهــار شــده
اســت .ايــن گنبــد کــه هامننــد گيل اســت روئيــده در بيابــان ،نــور شــديد خورشــيد را تلطيــف کــرده و بــا الگــوي هندســه اســامي
مشــبک خــود ،ســايه هــاي لکــه اي بســيار زيبايــي را بــر ســنگ هــاي مرمريــن منــاي رسرساي مجموعــه نقــش مــي زنــد.
ســاختامن هــاي جانبــي پارملــان ،اکــر دفاتــر ،ســالن اجتامعــات و محــل مالقــات مردمــي را در خــود جــاي مــي دهــد .رنــگ
ســاختامنها و بافــت منــاي خارجــي آن ،کــه برگرفتــه از ســاختامنهاي ســنتي و تاريخــي محــي اســت ،تداعــي کننــده ماســه هــاي
بيابــان اســت.
در مجمــوع ايــن بنــا کــه در ســواحل ابوظبــي واقــع شــده ،يــک نشــانه شــهري پرابهــت بـراي اجتامعــات عمومــي بــه مثابــه يــک
الگــو بـراي حفــظ منابــع گرانبهــاي منطقــه اســت .ايــن پــروژه از کيلومرتهــا در عمــق آبهــاي خليــج فــارس قابــل مشــاهده اســت
و بــه گفتــه رشکــت ارليــک همچــون نگينــي در شــب مــي درخشــد.
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توضیحــات برگـزار کننــدگان مســایقه و رشکــت ارلیــک همــه و همــه ایــن ذهنیــت را
در مخاطــب ایجــاد میکنــد کــه متــام طرحهــا نشــانه هــا و الگوهــای مــورد اســتفاده
در ایــن طــرح بــر گرفتــه از منادهــای بومــی و محلــی امــارات متحــده عربــی اســت
و گویــی کــه ایــن شــیخ نشــین دارای ســالها فرهنــگ و هویــت و هــر مســتقل بــوده
اســت ،و هیچکــس بــه یــاد منــی آورد و یــا منیخواهــد بخاطــر بیــاورد کــه تــا همیــن
چنــد ســال پیــش و قبــل از حجــوم انگلســتان آنهــا جزیــی از آب و خــاک ایــن مــرز و
بــوم بــوده انــد.
بــه طرحهــا و عکســها و نشــانها و منادهــا بنگریــد ،بــه راســتی رنــگ ایــن بنــا شــارا
یــاد خانــه هــای کاشــان میانــدازد یــا ماســه هــای بیابــان؟ طــاق و قــوس هــای
نگهدارنــده گنبــد نشــان کــدام شــاخصه معــاری امــارات اســت؟ ســقف مشــبک بــا
شیشــه هــای رنگــی ،پــان  8ضلعــی ،طراحــی بــه ســبک کوشــک بــاغ و همــه همــه
طرحهــا و الگوهــای معــاری ایرانــی بــکار رفتــه در ایــن اثــر کــه فرهنگــی تــازه نفــس
و نوپــا میخواهــد همــه را بــه نــام خــود ســند بزنــد.
نگاهی می اندازیم به نشانه های معامری ایرانی استفاده شده در این طرح:
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سمت چپ طرحهای هندسی پنجره های دفاتر کار پارملان
سمت راست طرح گره چینی یکی از پنجره های مسجد امام اصفهان

گره چینی
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بــر اســاس شــواهد و آثــار موجــود پيشــينه هــر گرهچينــي در معــاري ايــران بــه دوره ســلجوقي و
صفــوي بــاز ميگــردد و خاســتگاه آن نيــز شــهر اصفهــان بــوده اســت .از ايــن ســبک کار بــه طــور معمــول
در ســاخت درهــاي اماکــن متربکــه ،مقابــر ،منابــر و از مشــبک در پنجرهــاي منــازل و کاخهــا و نردههــا
.اســتفاده ميشــده اســت
گــره چينــي بــه هــري ايجــاد شــده بــا قطعــات بــرش خــورده چــوب در اشــکال مختلــف و متعــدد االجـرا
و وحدتگ ـراي هنــديس کــه بــه طــور هامهنــگ در يــک کادر مشــخص و تک ـرار شــونده در کنــار هــم
قـرار گرفتــه باشــند گفتــه ميشــود .در واقــع هندســه نقــوش و گرهکــي جــزء جدانشــدين ايــن هــر بــه
.حســاب ميآيــد
در اصطــاح هــري گرهچينــي عبــارت اســت از مجموعـهاي از شــکلهاي هنــديس کــه بــا نظــم و ترتيــب
و پيــچ و شــکلهاي هامهنــگ و قرينــه در کنــار هــم چيــده شــدهاند .در تعريــف ديگــر ،گرهچينــي
عبــارت اســت از يــک ترکيــب هامهنــگ از شــکلهاي هنــديس بــه هــم پيچيــده ،مــوزون و جــذاب کــه
بــا اســتفاده از خطهــاي راســت شــکل گرفتــه اســت5.
از بهرتيــن منونههــاي گرهچينــي در ايــران ميتــوان عــارت چهلســتون ،هشتبهشــت و خانههــاي
تاريخــي خانــه اعلــم ،شيخاالســام ،ســوکياس در اصفهــان و تعــدادي از خانههــاي تاريخــي کاشــان
همچــون خانــه طباطبايئهــا ،خانــه عباســيان ،خانــه بروجرديهــا و تعــدادي ديگــر از ايــن انــواع خانههــا
.در يــزد و شــهرهاي قدميــيرا نــام بــرد

سمت راست قوس های نگهدارنده گنبد
سمت چپ قوس های هوشمندانه حسین امانت در طرح برج آزادی

قوس
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قــوس کــه در زبــان فارســی کهــن َچفــد خوانــده میشــود ،در تعریــف
هندســی٬خط یــا شــکل منحنــی اســت و در اصطــاح معامری٬بــه باریکــه
تاقــی کــه روی رس در یــک درگاه ق ـرار میگیرد٬اطــاق میشــود .تــاق بــه
طــور کلی٬بــه مفهــوم پوشــش بیــن دو دیــوار اســت و شــکلی کــه تــاق از
نظــر ترکیــب تابــع آن میشــود٬هامن چفــد اســت.لذا بــا تعریفــی دیگــر٬
میتــوان تــاق را ادامــه چفــد دانســت.تاقها در تاریــخ معــاری بــا دو
قــوس تیــزهدار و مــازهدار وحــود داشــتهاند .در ای ـران غالب ـاً طاقهــای
قبــل از اســام مــازهدار و تاقهــای دور ٔه اســامی تیــزه دار بودهانــد.
علــت عمــده جایگزینــی چفــد جناغــی را میتــوان چنیــن دانســت کــه
پوششــهای مــازه ای ،بنــا را بســیار مرتفــع میکــرد و چــون در هــر اســامی
کوشــش در جهــت کاســن شــکوه بنــا ،بــه ویــژه کاهــش ارتفــاع بــود ،از
چفــد جناغــی اســتفاده کردنــد کــه بــه میـزان قابــل توجهــی بــه ســاختامن
مقیــاس انســانی و مــردم وار مــی داد.بهرتیــن مثــال بــرای ایــن تحــول
تدریجــی مقایســه دو بنــای تاریخانــه دامغان(ســده  2هجــری) و مســجد
فهرج(ســده  1هجــری) اســت کــه کمــر از یــک ســده بــا هــم فاصلــه
دارنــد .در مســجد فهــرج ،همــه چفدهــا و پوششــها مــازه ای اســت ،ولــی
در تاریخانــه برخــی از چفدهــا شــکل تیــزه ای بــه خــود گرفتــه اســت.

کاربندی
کاربنــدی ســازی ،نوعــی پوشــش اســت متشــکل از لنگــه طاقهایــی بــا قــوس معیــن کــه
تحــت قواعــدی هندســی همدیگــر را قطــع میکننــد و قــواره اصلــی پوشــش را بــه وجــود
میآورنــد .کاربندیهــا ،متشــکل ازباریکههــا یــا لنگــه طاقهایــی هســتند کــه از تقاطعشــان،
اســتخوان بنــدی پوشــش بـرای ســقف بــه وجــود میآیــد و اکــر مواقــع بــه صــورت اســکلت
پوشــش دوم و کوتــاه تــر نســبت بــه ســقف اصلــی هســتند و گاهــی بعنــوان ســقف اصلــی
نیــز مــورد اســتفاده ق ـرار میگیرنــد.
منونــه کامــل کاربنــدی را در قــرن چهــارم هجــری در گنبــد مقصــوره مســجد جامــع ناییــن
میبینیــم .در قــرن ســوم هجــری در مســجد جامــع شــیراز بــه منون ـهای بــر میخوریــم کــه
اگرچــه کاربنــدی نیســت ولــی شــباهت کاملــی بــه کاربنــدی دارد و مقدم ـهای اســت ب ـرای
آغــاز کاربنــدی.
بــه نظــر میرســد کاربنــدی ابتــدا در جنــوب و مرکــز ایـران آغــاز شــد و رفتــه رفتــه در دوران
تیمــور توســط معامرانــی نظیــر قــوام الدیــن شــیرازی و پــرش غیــاث الدیــن بــه ســمر قنــد و
بخــارا و خراســان رفــت و کمکــم در متــام ایـران گســرش یافــت .قــوام الدیــن حســین شــیرازی
یکــی از دالیــل رواج کاربنــدی در مرکــز و جنــوب ایــران وجــود مصالــح عمــده و اصلــی
خشــت خــام و ســنگ الشــه بــود کــه در آغــاز بــه وفــور یافــت میشــد.
از مــدارک موجــود بــر میآیــد کــه شــکل کاربنــدی از یــزد توســط معامرانــی کــه بــرای
جهــان شــاه قراقویونلــو کار میکردنــد بــه کاشــان میآیــد و رایــج میگــردد .داالن و در
کاروانرسائــی جنــب مســجد میــر عــاد کاشــان کــه از تناســبی بســی زیبــا برخــوردار اســت
منونــه کاربنــدی یــزدی در کاشــان اســت و مســجد کبــود تربیــز را بایــد منایانگــر رواج و کــال
ایــن شــکل در تربیــز دانســت و نیــز منونــه خــوب آن در مســجد شــیخ لطفاللــه منایانگــر آن
اســت کــه بــه تدریــج اســتفاده از کاربنــدی یــزدی چنــان فـراوان شــد کــه هــر زمــان و هــر جــا
گنبــدی میســاختند اک ـرا ً شــکنج آن را بــه همیــن گونــه اج ـرا میکردنــد7.
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هورنو
بــه نورگیــری بــاالی ســقف گفتــه مــی شــود.
چــون در نزدیکــی هــای تیــزه گنبــد امــکان
اجــرا بــه صــورت بقیــه ی قســمت هــا میــر
نیســت ،لــذا در نزدیکیهــای تیــزه ،ســوراخ را پــر
منــی کننــد تــا در بــاالی طــاق کار نــور رســانی
را انجــام دهــد .مثــاً در پوشــش بازارهــا اکــرا ً
ســوراخ هورنــو بــاز اســت تــا عمــل روشــنایی و
تهویــه صــورت پذیــرد.
در بناهایــی کــه اســتفاده از پنجــره در دیوارهــا
ممکــن نبــوده مثــل بازارهــا و ســایر بناهــای
عمومــی ،معــاران در قســمت «خورشــیدی
کاربنــدی» روزن هایــی ایجــاد کــرده انــد کــه
عبــور مناســب و تهویــه را بــه بهرتیــن وجــه
میــر مــی ســاخته اســت و بــه آن روشــندان
مــی گوینــد .روشــندان هــا معمــوالً بــه شــکل
یــک کاله فرنگــی بــوده و عمــود بــر قســمت
خورشــیدی کاربنــدی ســاخته مــی شــوند و
برخــی از آن هــا دارای شیشــه بــوده ،بعضــی از
آن هــا زمینــه چنــد ضلعــی دارد ،مثــل روشــندان
حوضخانــه کاخ هشــت بهشــت اصفهــان.
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آب نما

ســمت چــپ اســتفاده از عنــر آب و انعــکاس تصویــر پارملــان
امــارات در آبهــای نیلگــون خلیــج فــارس
سمت راست چهل ستون دراصفهان

آبنــا یکــی از اجــزای
معــاری ایرانــی بــه ویــژه
در طــرح بــاغ ایرانــی بــوده
اســت.
ســطح آب ســاکن ،بــا انعکاس
نــور ماننــد آینــه عمــل
میکنــد و پدیــده هــای
اطــراف خــود را بــا چرخــش
 180درجــه منایــش میدهــد،
همچنیــن انعــکاس پوشــش
گیاهــی در آب و تابــش نــور
خورشــید روی گیاهــان آبــزی
موجــود روی آب ،تصویــر
زیبایــی بــرای بیننــده بــه
وجــود مـیآورد .آب در حــال
حرکــت نیــز منعکسکننــده
امــواج نــور در فضاســت؛
ماننــد نــوری کــه از یــک
جویبــار روان روی بــرگ
درختــان منعکــس میشــود.
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کوشک باغ
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بــاغ ایرانــی بــه ســاختار و ط ّراحــی منحــر بــه فــرد آن اشــاره دارد .بــاغ
ایرانــی پاســارگاد را ریشــ ٔه معــاری ایــن باغهــا دانســتهاند .کــوروش
کبیــر شــخصاً دســتور داده بــود کــه بــاغ پاســارگاد چگونــه ایجــاد شــود و
درختهــا نیــز بــه چــه شــکل کاشــته شــوند و در واقــع هندسیســازی
بــاغ و شــکل و شــایل آن از دیــدگاه کــوروش بــه بــاغ ایرانــی گرفتــه
شدهاســت .در دور ٔه ساســانیان نیــز باغهــا در جلــوی کاخهــا و معابــد
شــکل گرفتنــد و ایــن موضــوع در دور ٔه اســامی نیــز ادامــه یافــت.
آغــاز انتظــام بخشــی بــه بــاغ را بایــد در زمــان هخامنشــیان جســتجو
منــود .در باغهــای ســلطنتی پاســارگاد (قــرن  ۶قبــل از میــاد) وجــود
هندســه منظــم در بــاغ شــاهی (اختصاصــی) و در مقیــاس کالن در
باغهــای پیرامــون کاخهــا ،تبدیــل بــه الگویــی شــده اســت کــه بعدهــا
در دوره ساســانی و پــس از اســام شــاهد تکامــل آن هســتیم.
ابتداییتریــن و ســادهترین اصــل هندســی بــاغ ایجــاد محــوری در
میان ـ ٔه بــاغ و بــه مــوازات طــول آن میباشــد .بــه طــور معمــول در دو
طــرف ایــن محــور درختــان ســایه انــداز کاشــته شدهاســت .هندســه
بــاغ از تقســیامت راســت گوشــه تشــکیل شدهاســت .مهمرتیــن ایــن
تقســیامت ،انتظــام چهــار بخشــی اســت .انتظــام بــاغ بــر اســاس هندســه
محــوری و تقــارن اســت.
شــکل بــاغ ایرانــی شــامل انتظــام آب ،انتظــام گیــاه و انتظــام معــاری
اســت .ایــن انتظــام در قالیهــای ایرانــی نیــز قابــل جســتجو میباشــد
و عنــارص ایــن انتظــام (آب ،گیــاه و معــاری) در نگارگــری ایرانــی
موجودنــد و تصویــری ایــدهآل از بــاغ ایرانــی را ارائــه میدهنــد.
هامنطــور کــه پیشــر اشــاره شــد مجلــس یــا پارملــان هــر کشــور بخشــی
از فرهنــگ یــک مملکــت را منایندگــی میکنــد ،طراحــان پارملــان امــارات
بــا ایــن پیــش زمینــه فکــری و بــا توجــه بــه محــل قـرار گیــری پارملــان در
ســواحل ابوظبــی کــه چشــم هــر گردشــگری را خواهــد نواخــت عصــاره
کاملــی از طرحهــای معــاری ایرانــی – اســامی را در ایــن اثــر پیــاده
ســازی کــرده انــد.
تــا اینجــا ایــن مســئله بــا مشــکل خاصــی مواجــه نیســت تبــادل
دســتاوردهای علمــی فرهنگــی امــری رایــج در متــام ادوار بــوده و
هســت امــا وقتــی بــه پیــش زمینــه و ســابقه اماراتــی هــا در مــوارد
مشــابه مینگریــم مســئله ب ـرای ایرانــی هــا بعــدی ملــی پیــدا میکنــد.
همــه بخاطــر داریــم امــارات بعــد از چنــد ســال اســتفاده از منــاد بادگیــر
در جایــزه معــاری ســال خــود کــم کــم ایــن دســتاورد بــزرگ اســتادکاران
ایرانــی را بــه نــام خــود معرفــی کــرد و شــد آنچــه کــه همــه میدانیــم.

پالن محوطه مجموعه پارملان امارات
پالن کوشک منکدان (عامرت خلعت پوشان تربیز)
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اســتفاده ار منادهــا و دســتاوردهای
معــاری ایرانــی در یــک کشــور
همســایه بــه خــودی خــود چیــز بــدی
نیســت امــا وقتــی هدفــی فراتــر
پشــت ایــن اســتفاده هــا باشــد بایــد
زنــگ خطــر را بــه صــدا در آورد.
هنگامــی کــه مــا بعــد از ســالها هنــوز
در یــک تعریــف ســاده از معــاری
خــود درمانــده ایــم و عــده ای تاریــخ
مــرف ایــن معــاری را متــام شــده
میداننــد و هنــوز بــر رس بــود و نبــود
آن میجنگیم و وقتی جمعی از اســاس
منکــر وجــود هویــت در معــاری می
شــوند بایــد هــم دســت روی دســت
بگذاریــم تــا دیگ ـران بیاینــد می ـراث
چندیــن هــزار ســاله مــارا بــه نــام
خــود بــه جهانیــان عرضــه کننــد.
معــاران یــا بهــر بگوییــم پــروژه
بگیرانــی کــه امــروزه طراحــی انــواع
پــروژه هــای بــزرگ و کوچــک دولتــی
و خصوصــی را در دســت میگیرنــد
نــه بــه آمــوزه هــای گذشــته معــاری
ایرانــی رجــوع میکننــد و نــه ســخن
هــا و نصایــح بــزرگان را رسلوحــه کار
خــود قــرار میدهنــد .در جایــی کــه
حتــی مســئوالن سیاســی و حتــی
شــخص رهــر انقــاب حــرت آیــت
اللــه خامنــه ای بارهــا و بارهــا در
ســخرنانی هــای عمومــی و خصوصــی
درخواســت اســتفاده از الگوهــای
معــاری ایرانی -اســامی را در ســطح
کشــور داشــته انــد ،چگونــه اســت
کــه حتــی معــاران پــروژه هــای
دولتــی بــه صــورت منادیــن هــم از
ایــن الگوهــا و منادهــای مــورد تاییــد
اســتفاده منیکننــد؟
بحــث معــاری سیاســی و
حکومتــی نیســت کــه آقایــان
بخواهنــد از آن رس بــاز زننــد،
معــاری بحثــی کامــا مردمــی
و دغدغــه منــد اســت و البتــه ایــن
اولیــن بــار هــم نیســت رجــل و
شــخصیت هــای سیاســی توصیــه
هایــی در زمینــه معــاری دارنــد،
از هخامنشــیان تــا صفویــه و قاجــار

و پهلــوی حکومــت هــا همــواره دســتورالعمل هــا و توصیــه هایــی در زمینــه معامری
داشــته انــد و اساســا ماندگارتریــن بناهــای ایــن رسزمیــن بناهــای حکومتــی انــد ،امــا
چــه شــده کــه در ایــن دوران حتــی توصیــه هــای حکومتــی هــم کارگــر نیافتــاده
است؟...انســان هــا هــان انســانها بــا هــان نیازهــای اولیــه انــد ،نــه نــژاد ایرانیــان
تغییــر یافتــه و نــه اقلیــم رسزمینــی دســتخوش تغییــرات گســرده شــده اســت (
هرچنــد بــه لطــف دوســتان بــه زودی یــک ایـران بیابــان خواهیــم داشــت ،بــاغ هــارا
تخریــب میکننــد ،محیــط زیســت را از بیــن میربنــد تــا در آنجــا بــرج پایــدار بســازند
بـرای حفــظ محیــط زیســت!!! مضحــک نیســت؟) پــس چگونــه دوســتان و همــکاران
مــا اعــام میکننــد کــه راهکارهــای هزارســاله نیــاکان مــا دیگــر پاســخگو نیســت؟
حــال بایــد ایــن ســوال را پرســید کــه چطــور بـرای دیگـران پاسخگوســت ولــی بـرای
مالــکان معنــوی آنهــا نه؟چطــور دیگــران میتواننــد درک کننــد و بــکار برنــد امــا
خودمــان منیتوانیــم؟
آمــوزه هــا و ســنت هــای معــاری ایرانــی بــه ســادگی و در یــک لحظــه بــه وجــود
نیامــده کــه بخواهیــم در چشــم بــر هــم زدنــی از همــه آنهــا چشــم پوشــی کنیــم.
آمــوزه هایــی کــه معــاران و بنایــان گمنــام شــهر ســوخته آغازگــرش بــوده انــد و
نســل بــه نســل و ســینه بــه ســینه بــه دیگــر اســتادکاران گمنــام ایــن رسزمیــن منتقــل
کــرده انــد .آمــوزه هایــی کــه در طــی بیــش از هفــت ه ـزار ســال تاریــخ و متــدن
امتحــان خــودرا پــس داده انــد ،بارهــا آزمــوده شــده انــد ،رشــد کــرده انــد و توســط
گمنــام تریــن هرنمنــدان ایــن دیــار پــرورش یافتــه انــد .حــال چــه بــر رس مــا میـراث
داران قــدر ناشــناس آمــده کــه میــراث پدرامنانــرا بــه ورطــه فراموشــی ســپرده و
نگاهــان را بــه دســت کســانی دوختــه ایــم کــه زمانــی در حــرت دســتاوردهای
پــدران مــا روزگار میگذرانــده انــد؟
اســتفاده از علــم روز و فنــاوری هــای مــدرن نــه تنهــا ناپســند نیســت بلکــه اگــر بــه
جــای خــود اســتفاده شــود بســیار پســندیده و نیکوســت ،امــا مشــکل از آنجاســت
کــه مــا متــام آمــوزه هــای خــود را بــه کنــاری نهادیــم و چشــم بــه دســت غربــی هــا
دوختیــم ،آنهــا رشوع کردنــد ،پیرشفــت کردنــد ،رشــد کردنــد ،از مــا پیشــی گرفتنــد و
مــا همچنــان نظــاره گــر بودیــم و بــس .معــاری خــود را بــه کنجــی نهادیــم و رشــد
پــرورش و بــروز رســانی آن ـرا بــه فراموشــی ســپردیم ،منتظــر بودیــم تــا در غــرب
آمــوزه ی جدیــدی بوجــود آیــد و مــا از دیــدن آن حیــرت کنیــم و بــدون هیــچ زمینــه
ســازی ای بــه تقلیــد از آن پرداختیــم و هــر روز از داشــته هــای خــود فاصلــه گرفتیــم
و دورتــر و دورتــر شــدیم .در کویــر هــان را ســاختیم کــه در ته ـران ســاخته شــد،
در جنــگل هــان را ســاختیم کــه در کوهســتان ســاختیم و هیچــگاه ایــن ســوال را از
خــود نپرســیدیم کــه آیــا درســت همیــن اســت؟ بــه جــای تفکــر و تعقــل ،تقلیــد و
کپــی کردیــم و هیچــگاه از خــود نپرســیدیم ایــا هــرکاری دیگـران کردنــد مــا هــم بایــد
دنبالــه رو آنــان باشــیم؟نگاه معــاران مــا بــه مجــات و معــاری هــای غربیســت
و معــاران غربــی ب ـرای طراحــی یــک اثــر در کشــوری کــه روزی جــز قلمــرو ایــن
رسزمیــن بــوده از عنــارص معــاری ایرانــی اســتفاده میکننــد و چــه خــوب و بــه
جــا هــم اســتفاده میکننــد .شــاید تلنگــری باشــد ب ـرای مدعیــان امــروزی تــا بداننــد
تاریــخ ،هویــت ،فرهنــگ و ...دور ریختنــی و متــام شــدنی نیســت.
شــاید بهــر باشــد مــا نیــز بـرای پــروژه هــای معامری خــود از معــاران غربــی دعوت
کنیــم؛ کــه الاقــل آنهــا بــا ارائــه طرحهایــی برگرفتــه از معــاری ایرانــی بناهايــي بــا
رنــگ و بــوي معــاري ايـراين بــا تکنولــوژي روز را در ایـران بــه منایــش بگذارنــد تــا
معامرانــی کــه رو بــه ســوی غــرب دارنــد کمــی متوجــه داشــته هــای رسزمینشــان
شــوند.
به راستی ما را چه شد؟
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شبکه توسعه آقاخان
زهرا شریف طهرانی

شــبکه ی توســعه ي آقاخــان ،گروهــي از ســازمان هــاي غريمذهبــي ،بــن امللــي و خصــويص اســت کــه در
ســال  ۱۹۶۷توســط آقاخــان در ســوييس تأســيس شــد کــه در جهــت بهبــود فرصــت هــا و ارتقــا رشايــط
زندگــي مــردم در مناطقــي از جهــان کــه در حــال توســعه انــد فعاليــت مــي کنــد .ســازمان هایــی کــه در
شــبکه فعالیــت دارنــد تعهــدات منحــر بــه فــردي در بهداشــت و آمــوزش و پــرورش گرفتــه تــا معــاري،
توســعه ي روســتايي و ترويــج رسمايــه گــذاري بخــش خصــويص دارنــد .ايــن ســازمان هــا در راســتاي هــديف
مشــرک يعنــي پايــه ريــزي مؤسســات و برنامــه هايــي کــه بــه طــور مســتمر پاســخگوي چالــش هــاي
تغيــرات فرهنگــي ،اقتصــادي و اجتامعــي باشــد همــکاري مــي کننــد .در ایــن شــاره ی فصــل نامــه،
ســازمانِ هــاي بنياديــنِ شــبکه را معــريف کــرده و طرحــي کيل از فعاليــت هــا و اهــداف شــان را ارائــه مــي
دهیــم و در نهایــت بــه طــور اجاملــی بــه مســابقه ی معــاری آقــا خــان میپردازیــم.
اخــاق اساســی شــبکه بــر مبنــای رحــم و شــفقت بــر جوامــع آســیب پذیــر اســت و در جوامــع بــه خدمــت
بــه بــر مــی پــردازد البتــه بــدون توجــه به منشــاة ایــان ,ریشــه وجنســیت.
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گنبد مسجد شیخ لطف الله

شبکه توسعه آقاخان

آکادمی های آقاخان

صندوق تامین منابع مالی

خدمات آموزشی آقاخان

فصلنامه معامری ایرانی قصد دارد در هر شامره خود به معرفی و بررسی یکی از سازمان
ها  ،مراکز و موسساتی که به گسرتش فرهنگ و معامری اسالمی یا ایرانی مشغول هستند ،
بپردازد  ،لذا تصمیم بر آن شد که شبکه توسعه آقاخان در این شامره معرفی و بررسی شود .
البته این موضوع بدیهی است که بدون شک معرفی این بنیاد با مترکز بر بخش فرهنگی و
معامری آن صورت میگیرد و هرگونه رویکرد مستقیم یا غیر مستقیم این سازمان در حوزه
های سیاسی  ،مذهبی و  ....مورد تایید این فصلنامه و موسسه مطالعات راهربدی معامری
منیباشد و تنها هدف ،بررسی یک الگو برای توسعه معامری اسالمی است ،که البته مقدمه از
چند صفحه ای در راستای آشنایی کلی با آن بنیاد نیز آورده شده.

شبکه توسعه آقاخان

صنــدوق توســعه اقتصــادی

خدمات بهداشتی درمانی

برنامه ریزی و خدمات ساختامن
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دانشگاه آسیای میانه

دانشگاه آقاخان

خدمــاتتوســعه
اقتصــادیآقاخــان

اقا خان و توسعه اقتصاد)AKFED (:

امکانات ترویج صنعت)IPS(:

خدمات توسعه ي گردشگري()TPS

بخــش هــای مربــوط بــه بودجــه توســعه آقــا خان,امکانــات ترویــج
جهانگردی,امکانــات ترویــج صنعــت و در ریــز بخــش هــا امکانــات رســانه ای
,امکانــات مالــی و امکانــات هوانــوردی تعریــف شــده اســت.

ترويــج صنعتــي در ســال  ۱۹۶۳بـراي تشــويق و گســرش بخــش خصــويص در کشــورهاي صحـراي
آفريقــا وجنــوب آســيا تأســيس شــد .بيــش از  ۷۰پــروژه ي صنعتــي از آغــاز کار گــروه در زمينــه
هــاي صنايــع غذايــي ،کشــت و صنعــت ،چــاپ و بســته بنــدي ،محصــوالت فلــزي و نســاجي
افتتــاح گرديــده اســت .ازآنجــا کــه دولــت هــا بــه طــور فزاينــده اي بــه بخــش خصــويص ب ـراي
ارايــه ي خدمــات توجــه دارنــد ،صنــدوق توســعه ي اقتصــادي آقاخــان پــروژه هــاي زيــر بنايــي را
در مخابـرات ،آب و فاضــاب و توليــد انــرژي بنيــان نهــاده اســت.که در رسمایــه گــذاری صنعتــی,
توســعه زیــر بنایــی و برنامــه ریــزی بـرای آینــده فعالیــت دارنــد.

بــا ســاخت و مديريــت هتــل هــا ،تفريــح گاه هــا و مهــا نرساهــا صنعــت
گردشــگري را رونــق بخشــيده و بــه رشــد اقتصــادي ،بــا رويش حســاس بــه
فرهنــگ مالـ ِ
ـک هتــل هــا و محيــط ،کمــک مــي کنــد هتــل هــای زنجــره اي بــه
سنــا در آفريقــاي رشقــي و آســيا ایجــاد کنــد و مديريــت آن هــا را برعهــده
نــام ِ ِ
دارد .وظيفــه ي خدمــات توســعه ي گردشــگري شــکوفا ســاخنت ظرفيــت هــاي
گردشــگري در مناطــق مشــخيص ازجهــان اســت کــه در حــال توســعه اســت.
نوعــي از گردشــگري کــه آگاهــي از محيــط زيســت کشــورهاي در حــال توســعه
را افزايــش مــي دهــد و باعــث ترويــج و قــدرداين از ســنت هــاي فرهنگــي آنــان
مــي شــود و بــه نگهــداري از ايــن محيــط هــا و ســنتهاي آنــان کمــک مــي منايــد.
مالحظات زيست محيطي
در هرکــدام از فعاليــت هــاي گردشــگري ،هــدف تقليــل تأثـرات زيســت محيطي
و دســتيايب بــه حداکــر مزايــاي اجتامعــي واقتصادي اســت .بـراي مثــال در تانزانيا
قبــل از اســتقرار ســاختام نهــا ،چهــار برنامــه ي پژوهــي دربــاره اثـرات زيســت
محيطــي انجــام پذيرفــت .ايــن ارزيابــی هــا باعــث شــد کــه هتــل هــاي زنجــره
اي ِسنــا اقدامــايت را بـراي اطمينــان از بهــره منــدي بهینــه از آب اتخــاذ کننــد.

بودجه توسعه آقا خان(صندوق توسعه):
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امکانــات رســانه ای :گــروه رســانه اي ِ
نيشــن کــه در ســال  ۱۹۶۰تأســيس شــد از دو روزنامــه
رسچشــمه گرفتــه اســت کــه در) ِ
نيشــن ( و) تايفــا ( کنيايــي ســال هــاي قبــل از اســتقالل کشــور
بـراي ارايــه ي ديــدگاه هــاي مســتقل تأســيس شــده بودنــد .در ســال  ۲۰۰۳زمــاين کــه صنــدوق
توســعه ي اقتصــادي آقاخــان بزرگرتيــن ســهامدار گــروه گرديــد ،همــکاري بلنــد مــدت آقاخــان بــا
ايــن روزنامــه هــا نهادينــه شــد .فعاليــت هــاي ايــن گــروه شــامل تعــداد رو بــه رشــدي روزنامــه
ي انگليــي و ســواحييل ،يــک هفتــه نامــه ي منطقــه اي وايســتگا ههــاي راديويــي و تلويزيــوين
اســت و درســال هــاي اخــر فعاليــت هــاي خــود را تــا اوگانــدا و تانزانيــا گســرش داده اســت
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صنــدوق توســعه ي اقتصــادي آقاخــان رسمايــه گــذاری هايــي در بخــش خدمــات
هوايــي دارد از جملــه ،ســهام هايــي در خطــوط هوايــي بورکينــا ،بــه عنــوان
بخــي از طــرح تــدارک ديــده شــده بـراي تضمــن مانــدگاري ايــن خــط هوايــي.
در ســالهاي آينــده ،صنــدوق توســعه ي اقتصــادي آقاخــان رسمايــه گــذاری هــاي
بيشــري را درايــن بخــش خواهــد منــود.
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امکانات هوانوردی:
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صنــدوق توســعه اقتصــادی آقاخــان بــه آژانــس توســعه بیــن املللــی اختصــاص
داده شــده و بــه ترویــج کارآفرینــی و ایجــاد رشکــت هــا از لحــاظ اقتصــادی
در جوامــع در حــال توســعه اســت .ایــن صنــدوق در بخــش هایــی از جهــان
کــه فاقــد رسمایــه گــذاری مســتقیم خارجــی کافــی مــی باشــند ,مترکــز دارد
و همچنیــن باعــث رسمایــه گــذاری جســورانه امــا بــا محاســبه دقیــق در
موقعیــت هایــی کــه شــکننده و پیچیــده هســتند مــی شــود .درايــن شــبكه
رشكــت هــا ,مؤسســات مــايل واعتبــاري در زمينــه ي فعالیــت هايــي همچــون
خدمــات ترويــج صنعتــي ،خدمــات توســعه ي گردشــگری ،خدمــات مــايل
و اعتبــاري ،خدمــات هوانــوردي و خدمــات رســانه اي گــرد هــم آمــده انــد.
صنــدوق توســعه ي اقتصــادي در بيــش از  ۹۰پــروژه بــا رشكــت هــاي جداگانــه
فعاليــت مــي كنــد ،افــزون بــر  30ه ـزار كارمنــد و درآمــدي افــزون بــر يــک
و نيــم ميليــارد دالر دارد.ایــن صنــدوق در  16کشــور درحــال توســعه جهــان
اســت :افغانســتان ،بنــگالدش ،بورکینافاســو ،جمهــوری دموکـرات کنگــو ،هنــد،
ســاحل عــاج ،کنیــا ،جمهــوری قرقیزســتان ،مالــی ،موزامبیــک ،پاکســتان ،ســنگال،
ســوریه ،تاجیکســتان ،تانزانیــا و اوگانــدا.
صنــدوق بــر توســعه اي كــه از نظــر محيطــي حســاس ،از نظــر اقتصــادي رشــد
يافتنــي ،از نظــر فنــاوري مناســب و از نظــر اجتامعــي مســئول باشــد ،متركــز
دارد بــه طــوري كــه تــا حــد امــكان ب ـراي مردمــان بيشــري ســودمند باشــد.
ايــن صنــدوق بــه خاطــر راهــکار هــاي عمــي در مديريــت عمليــايت و مشــارکت
عادالنــه و اعطــاي تعهــد دراز مــدت بــه كشــورهايي كــه در آن فعاليــت مــي
كنــد ،برجســته مــي شــود.

خدمــاتتوســعه
اجتماعــیآقاخــان
ايــن ســازمان در جســتجوي راه حــل هــاي پايــدار بــراي حــل مشــکالت بلنــد مــدت ،فقــر ،قحطــي ،بيســوادي و بيــاري
اســت و بــر احتياجــات جوامــع روســتايي در نواحــي کوهســتاين ،ســاحيل و ســاير مناطــق بــا منابــع انــدک تأکيــد خــايص دارد.
بنيــاد آقاخــان در کانــادا ،پرتغــال و ايــاالت متحــده ،ازطريــق تشــکيل يــک برنامــه پيــاده روي عمومــي ،ســاالنه دههــا ميليــون دالر را بــراي پــروژه هــاي
آفريقــا و آســيا جمــع آوري مــي کنــدو در چهــار زمینــه بهداشت,توســعه روســتایی,تقویت جامعــه ی مدنــی و محیــط زیســت نیــز فعالیــت گســرده دارد.
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خدمــات آمــوزيش آقاخــان ،مــدارس و
ســاير خدمــات آمــوزيش را در بيــش از
 ۳۰۰مرکزآمــوزيش در جوامــع در حــال
توســعه اداره مــي منايــد کــه از مهــد
کــودک تــا مــدارس دبريســتاين را شــامل
مــي شــود .بنيــان گــذار ايــن سيســتم
را در نيمــه ي اول قــرن بيســتم پايــه
ريــزي کــرد .در آن زمــان ،بيــش از ۱۰۰
مدرســه در آفريقــاي رشقــي و آســياي
جنويب،تأســيس شــد و در ســال هــاي
 ۱۹۵۰پذيــرش دانــش آمــوزان گســرش
و برنامــه هــاي آمــوزيش تنــوع يافــت.
مدرســه دخرتانــه آقاخــان در کريــم آبــاد
پاکســتان ،بــا هــدف ازبــن بــردن موانــع
تحصيــي دخــران فعاليــت مــي کنــد.
در بخــش افزایــش دسرتســی بــه تعلیــم
و تربیــت و بهبــود مــدارس فعالیــت
هایــش را گســرش مــی دهــد.

در ســال  ۲۰۰۲تأســيس آکادمــي هــاي
آقاخــان را آغــاز کردنــد کــه شــبکه اي
منســجم از مــدارس شــبانه روزي اســت
کــه در آفريقــا ،آســياي جنــويب و مرکــزي،
و خاورميانــه واقع هســتند .ايــن آکادمي
هــا در پــي پــرورش دانــش آمــوزاين بــا
روحيــه ي صداقــت ،تفاهــم و ســخاوت
اســت کــه در آينــده بــه ايجــاد و رهــري
مؤسســات و نهادهــاي جامعــه ي مــدين
بپردازنــد .دانــش آمــوزان تنهــا بــر مبنــاي
لياقــت و بــدون اعتنــا بــه توانايــي
پرداخــت مــايل خانــواده شــان برگزيــده
مــي شــوند .نخســتني آکادمــی آقاخــان
در ســال ۲۰۰۳در مومباســا رشوع بــه کار
کــرد .آکادمــی هــای ديگــری در خــاور
ميانــه ،آفريقــا ،آســيای ميانــه و جنــوب
آســيا درنظــر گرفتــه شــده انــد.

دانشــگاه آقاخــان ،درســال  ۱۹۸۳بــه
عنــوان اولــن دانشــگاه بــن امللــي و
خصــويص پاکســتان رســميت يافــت.
هــدف ايــن دانشــگاه ارتقــاي رفــاه انســان
هــا بــا اشــاعه ي علــم ،آمــوزش ،پژوهــش
و توســعه ي خدمــات علــوم بهداشــتي،
تعليــم و تربيــت و ديگــر رشــته هاســت
.دانشــگاه آقاخــان مؤسســه اي غــر
مذهبــي اســت کــه پذيــرش در برنامــه
هــاي آن فقــط بــر اســاس شايســتگي و
بــدون هيچگونــه چشمداشــتي انجــام مــي
شــود .اکنــون دانشــگاه آقاخــان ،بــا آغــاز
برنامــه هــاي دانشــگاهي در آفريقــاي
رشقــي ،انگلســتان ،ســوريه و افغانســتان،
بــه عنــوان مؤسســه اي بیــن امللــي در نُــه
مــکان و در هفــت کشــور اســتقرار يافتــه
اســت

خدمــات برنامــه ريــزي و ســاختامين،
در جهــت بهبــود محيــط ســازه هــا،
خصوصــا طراحــي و ســاخت مســکن،
طراحــي روســتا ،مديريــت حــوادث
طبيعي،بهداشــت محيــط ،تأمــن آب و
ســاير عوامــي کــه در رشايــط زندگــي در
هندوســتان و پاکســتان تاثــر مــي گذارنــد،
فعاليــت مــي کنــد .خدمــات برنامــه
ريــزي ،قصــد دارد برنامــه هــاي مشــابهي
را در کشــورهاي افغانســتان و تاجيکســتان
ايجــاد کنــد و بــه صــورت رشکــت هــاي
مـ ّـي خدمــايت عمــل منايــد .خدمــات برنامه
ريــزي و ســاختامين آقاخــان مهــارت هــاي
فنــي وتشــخيص مــواد ،آمــوزش و خدمــات
مديريــت ســاختامين را در مناطــق شــهري
و روســتايي ارايــه مــي دهــد

دانشــگاه آســياي ميانــه بــا ايــن تفاهــم
ايجــاد شــد کــه آمــوزش بــراي توســعه
امــري اســايس اســت .ايــن دانشــگاه کــه در
ســال ۲۰۰۰توســط دولت هــاي قزاقســتان،
جمهــوري قرقيزســتان و تاجيکســتان و
آقاخــان ايجــاد شــد ،هدفــش بــه طــور
کيل حاميــت و پشــتيباين از توســعه ي
اقتصــادي و اجتامعــي منطقــه و جامعــه
هــاي کوهســتاين باالخــص از طريــق ارايــه
ي معيارهــاي شــناخته شــده ي بــن امللــي
در زمينــه ي آمــوزش عــايل اســت.در عرصه
هــای برنامــه هــای علمی,پژوهش,توســعه
ی اقتصــادی و ســاخت شــعبه ای دانشــگاه
فعالیــت چشــمگیری دارد.

بيــش از  ۲۵ســال اســت کــه ســازمان هــاي
مختلــف شــبکه ي توســعه ي آقاخــان
محصــوالت اعتبــار خــرد و خدمــايت را هــم
بــه صــورت مؤلفــه هــاي برنامــه و هــم بــه
صــورت مؤسســايت خودکفــا در بيــش از ۱۵
کشــور در حــال توســعه ارايــه کــرده انــد.
ايــن برنامــه هــا کــه قبـاً توســط صنــدوق
توســعه ي اقتصــادي آقاخــان ،بنيــاد
آقاخــان و مؤسســه ي فرهنگــي آقاخــان
اداره مــي شــدند ،اکنــون تحــت نظــارت
ســازمان اعتبــار خــرد آقاخــان ق ـرار دارنــد
کــه بــه تازگــي در ســوييس ايجــاد شــده
و يــک ســازمان غريانتفاعــي توســعه ي
بــن امللــي اســت .اهــداف زيربنايــي ايــن
ســازمان کاهــش فقــر ،پايــن آوردن آســيب
پذيــري جمعيــت هــاي تهــي دســت و
کاهــش انــزواي اقتصــادي و اجتامعــي
اســت.
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خدمات آموزيش آقاخان

آکادمی های آقاخان

دانشگاه آقا خان

خدمات برنامه ریزی و ساختامنی

دانشگاه آسیای مرکزی

سازمان اعتبارات خرد آقا خان

اقا خان و توسعه فرهنگ:
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هامنطــور کــه گفتــه شــد ازبرنامههــاي ايــن مؤسســه شــامل جايــزهي معــاري آقاخــان ميشــود کــه منونههــاي عــايل معــاري
را کــه ابعــاد گســرده و متنوعــي را در خــود جــاي دادهباشــند شناســايي ميکنــد ایــن جايــزه کــه در ســال  ۱۹۷۷تأســيس شــد،
در پــي شناســايي طرحهايــي اســت کــه بــر گفتــان معــاري در جامعههــاي اســامي و در رسارس جهــان تاثــر ميگذارنــد.
در ميــان جايزههــاي معــاري مهــم ،ايــن جايــزه از جهــت نحــوهی گزینــش منحــر بــه فــرد اســت..این جایــزه هــر ســه ســال
یکبــار و در جهــت ترویــج برتــری کیفیــت و تحقیــق برگ ـزار مــی شــود.در شــش دوره برگ ـزار شــده از ســال69 , 1980پــروژه
ی مســکونی در  26کشــور و بیــش از  200رشکــت کننــده شــخصی یــا رشکتــی صاحــب ایــن جایــزه شــده انــد .پــروژه هــای
موفــق شــامل ســاختامن هــا ،پیرشفــت هــای بزرگــر در مقیــاس جامعــه ،مرمــت و طــرح هــای اســتفاده مجــدد ،و بهبــود محیــط
زیســت مــی باشــد .هیئــت منصفــه بــه دنبــال ایجــاد رابطــه بـرای نیــاز هــای جســمی,فرهنگی,اقتصادی و اجتامعــی و همچنیــن
اســتفاده خالقانــه از منابــع محلــی و تکنولــوژی مناســب اســت .بـراي ارج نهــادن و بــه پــاس تقديــر از دســتاوردهاي يــك عمــر
تــاش معــاران برجســته ،جايــزه ي ويــژه ي رييــس تــا كنــون بــه ســه معــار شــاخص يعنــي رفعــت چادرجــي ،حســن فتحــي
و جفــري بــاوا اهــدا شــده اســت.
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مؤسســه ي فرهنگــي آقاخــان برنامــه هايــي را اج ـرا مــي
کنــد کــه هــدف آن هــا احيــاي م ـراث جوامــع در جهــان
اســام باشــد و در توســعه ي اقتصــادي و اجتامعــي آن هــا
نقــش داشــته باشــد .برنامــه هــاي ايــن مؤسســه شــامل
جايــزه ي معــاري آقاخــان مــي شــود کــه منونــه هــاي عــايل
معــاري را کــه ابعــاد گســرده و متنوعــي را در خــود جــاي
داده باشــند شناســايي مــي کند,شــامل :طراحــي معــارص،
مجموعــه هــاي مســکوين محــي ،توســعه و بهبــود جامعــه،
حفاظــت بافــت ،اســتفاده مجــدد ،همچنــن توجــه بــه
مســايل زيســت-محيطي وچشــم انــداز نيــز در ايــن پــروژه
هــا لحــاظ مــي شــود .فعاليــت هــاي خــاص دیگــری کــه
انجــام مــي دهــد) :برنامــه ي شــهرهاي تاريخــي آقاخــان(
کــه متمرکــز اســت بــر احيــاي فيزيکــي ،اجتامعــي و
اقتصــادي شــهرهاي تاريخــي در جهــان اســام .ايــن برنامــه
در پــي ايــن اســت کــه نشــان دهــد دغدغــه هــاي فرهنگــي
و اجتامعي-اقتصــادي ميتواننــد بــه طــور متقابــل همديگــر
را پشــتيباين کننــد .متشــکل از برنامــه ي معــاري آقاخــان
در (برنامــه ي آمــوزش و فرهنــگ) دانشــگاه هــاروارد و
مؤسســه ي فنــاوري ماساچوســت ،منبــع آناليــن آركنــت
و برنامــه ي موســيقي آقاخــان در آســياي ميانــه اســت.
جديدتريــن فعاليــت مؤسســه ي فرهنگــي آقاخــان ،واحــد
پشــتيباين مــوزه اســت کــه مــوزه ي هرنهــاي اســامي
آقاخــان در تورنتــو و مــوزه ي تاريــخ قاهــره را راه انــدازي
خواهــد کــرد .مؤسســه ي فرهنگــي ب ـراي بهبــود آمــوزش
معــاران حرفــه اي ،افزايــش ِ
درک فرهنــگ هــاي گوناگــون
از معــاري اســامي وارتبــاط نزديــک بــن فرهنــگ و
متدنهــاي اســامي تــاش مــي کنــد .ايــن مؤسســه همچنــن
مــي کوشــد تــا آگاهــي و قــدرداين بيشــري از تنــوع و کــرت
گرايــي جهــان اســام و غــرب حاصــل شــود.

داوران و سیستم داوری مسابقه
هیئــت داوران بــه دنبــال یــک فراینــد دو مرحلــه ای در
انتخــاب هــای خــود هســتند .اولیــن قــدم کــه منجــر بــه
انتخــاب 20پــروژه از میــان همــه پــروژه هــا میشــود،
شناســایی موضوعــات و چالــش هایــی کــه در دنیــای امــروز
از محیــط زیســت منشــا میگیرنــد بود.دومیــن قــدم یــک
رویکــرد مشــارکتی همــه جانبــه از ســه اثــر میباشــد :کیفیــت
طراحــی ،تاثیــر اجتامعــی و اقتصاد.کــه منجــر بــه انتخــاب
 5پــروژه ب ـرای جایــزه معــاری آقاخــان میشــود.این جایــزه
از یــک گــروه مشــاور و از یــک گــروه داوری تشــکیل شــده
اســت کــه گــروه مشــاور عبارتنــد از:
فرخ درخشانی  :مدیریت جایزه آقاخان
محمد اسد  :معامر و مورخ معامری از اردن
همی بهابها  :دکرتای علوم انسانی از دانشگاه هاروارد
نورمن فاسرت  :معامر از دانشگاه YALE
عمر حالج  :معامر
گلن لوری  :دکرتای تاریخ هرن
راهول مهروترا :معامر و استاد طراحی شهری در هاروارد
محســن مصطفوی:معــار و ریاســت مدرسـهی عالــی طراحی
دانشــگاه هاروارد
فرشید موسوی :استاد معامری در دانشگاه هاروارد
هان تومورتکین:معامر استانبولی
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جایــزه معــاری آقاخــان کــه بزرگتریــن جایــزه معــاری اســت و برنــده آن  500000دالر آمریــکا دریافــت میکنــد ،بــه منونــه هــای عالــی معــاری از نظــر طراحــی معــارص ،مجموعههــای
مســکونی محلــی ،اقدامــات حفاظتــی و مرمتــی و همچنیــن احیــا و کاربــری جدیــد دادن بــه بناهــا و بافتهــای تاریخــی و در نظــر داشــن مســائل اجتامعــی ،فرهنگــی ،زیســت محیطــی و  ...در
ایــن طرحهــای اج ـرا شــده تعلــق میگیــرد.
آغــاز بــه کار شناســایی منونههــای معــاری و اعطــای ایــن جایــزه از ســال  1977بــود .ایــن جایــزه همچنیــن در پــی شناســایی طرحهایــی بــود کــه بــر گفتــان معــاری در جهــان اســام تاثیــر
بگــذارد.
در میــان جایزههــای معــاری مهــم ،ایــن جایــزه بســیار منحــر بــه فــرد اســت کــه نــه تنهــا بــه کارهــای برجســته انف ـرادی معــاران معــارص ارج مــی پــردازد ،بلکــه پروژههایــی را شناســایی
میکنــد کــه راهحلهــای نویــن و قابــل تکثیــری را ب ـرای مشــکالت توســعه اجتامعــی منایانگرمیســازند.
این جایزه به شهرداریها ،صاحبخانهها ،و استادکاران و بناکارها اهدا شده است.
پروژههــای برنــده شــامل مجتمعهــای مســکونی ،ترمیــم بناهــای مســتقل ،پروژههــای حفاظــت بافــت و محیــط ،چشــم اندازهــا و انگارههایــی از ســاخت و ســاز کــه هــدف آن بهبــود و
توســعه محیــط شــهری است،میشــود.
هر دوره سه ساله شامل یک مرحله فرشده نامزدی ،ثبت مستندات و بررسی فنی پروژهها است.
در حین دوره ،صدها ساختامن معارص و پروژههای حفاظت و مرمت شناسایی شده و به هیأت داوران ارشد معرفی میشوند.
اعضای هیأت داوران که در زمینههای گوناگونی مثل هرن ،باستانشناسی ،برنامهریزی شهری و معامری ،تخصص دارند پروژههای برنده را انتخاب میکنند.
این جایزه ،مستندات بیش از شش هزار طرح ساختامنی را از رسارس جهان گردآوری کرده است و از این میان  90پروژه به عنوان برندگان جایزه انتخاب شدهاند.
همچنین جایزه ویژه این بنیاد تاکنون به سه معامر شاخص یعنی رفعت چادرجی ،حسن فتحی و جفری باوا اهدا شده است.
از طرحهــای معــاری دریافتکننــده ایــن جایــزه میتــوان برجهــای دوقلــوی پرتونــاس در مالــزی ،کتابخانــه اســکندریه در مــر ،مســجد العبــاس در یمــن ،احیــای شــهر تاریخــی بیــت املقــدس
و  ...را نــام بــرد.
ایــن جایــزه بــه برخــی از طرحهــا و پروژههــای معــاری و مرمــت و احیــای انجــام شــده در ایـران نیــز تعلــق گرفتــه اســت کــه عبارتنــد از پناهــگاه ســاخته شــده بــا کیســه شــنی ،شــهر جدیــد
شوشــر ،بــاغ فردوســی در تهـران ،مرمــت چهلســتون ،هشــت بهشــت و عالــی قاپــو در اصفهــان و احیــای چنــد بنــای تاریخــی در اصفهــان و یــزد.
جایزه معامری آقاخان بر خالف جایزه پریتزکر ،بر روی شیوههای بومی و اسالمی و راهکردهای معامری کهن و نوین در توسعه جهان سوم نیز متمرکز است.
همچنین این جایزهای است که هر سه سال یک بار از سوی بنیاد شبکه توسعه آقاخان به یک یا چند معامر زنده اعطا میشود.

برندگان و منتخبان ایرانی جایزه

کاخچهلستونبعدازمرمت()1980

مرمت کاخ چهل ستون  ،عالی قاپو  ،هشت بهشت ؛ سال 1980
ایــن ســه کوشــک از بهرتیــن آثــار دوره صفــوی میباشــد ؛ عالــی قاپــو رودی اصلــی مجتمــع کاخ هــا از طــرف شــهر اســت کــه
دیــوار باالییــو ســقف آن بــا گــچ الکــی و چــوب بــه دقــت بازســازی شــده اســت .ســازه کاخ هشــت بهشــت بــا بــن تقویــت و
پشــتیبانی و همچنیــن ســقف و تزئیــات داخلــی آن مرمــت شــد  .بخــش از ســاختار کاخ چهــل ســتون از ســتون هــای چوبــی
بســیار ارزشــمند در ایوانــی بــزرگ در جلــوی کاخ تشــکیل شــده بــود کــه در طــول زمــان آســیب هــای جــدی ای دیــده بــود
 ،و توســط مرمتگـران بــا میلــه هــای فــوادی در داخــل ســتون هــا تقویــت شــد.
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کاخچهلستوندرزمانمرمت()1967
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)1967
مرمت()1967
زمانمرمت(
بهشتدردرزمان
هشتستون
کاخچهل
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در طراحــی شــهر جدیــد شوشــر,به
ســاختار بناهــای شــهر هــای قدیــم
ایران,توجــه شــده اســت.در ایــن
شــهرها,واحدهای مســکونی حــول
بــازار مرکــزی کــه بــه صــورت خطــی
اســت,قرار گرفتــه انــد که در راســتای
آن مدرســه,حامم و مســجد نیــز
وجــود دارد و در مجمــوع بافــت
مرتاکمــی را بــا ســتون فقراتــی
از عملکردهــای تجاری-خدماتــی
.تشــکیل مــی دهنــد
ســاختار اصلــی شــهرک طولــی اســت
کــه در بخــش هایــی از محــات
و واحدهــای همســایگی تقســیم
بنــدی شــده و معابر,میــدان هــا
و مــکان هــای عمومــی فضاهــای
شــهری,عامل ایجــاد تنــوع و در عیــن
حــال انســجام مجموعــه انــد

نمایی از شهر جدید شوشتر اثر کامران دیبا

برنده جایزه آقاخان ( سال ) 1986

Iranian Architecture
M a g a z i n e

شــهر شوشــرنو ,در همســایگی شــهر
شوشــر ,بــا هــدف بهبــود وضعیــت
اقتصــادی و گســرش شــهر شوشــر
در حــدود ســه دهــه قبــل طراحــی و
ســاخته شــد .در واقــع عملکــرد اصلی
ایــن شــهرک ,اســکان کارگـران رشکــت
کشــت و صنعــت کارون ,و طراحــی
فضاهــا و عملکــرد هــای خدماتــی
عمومــی مــورد نیــاز آنهــا بــود.
بــرای طراحــی ایــن شــهرک,
الگــوی شــهرهای منطقــه همچــون
شوشــر و دزفــول مــورد مطالعــه
قــرار گرفت.طــراح شــهرک کامــران
دیبــا از الگوهــای بومــی معــاری
مســکونی,موتیوهای معــاری و
تکنیــک هــای اقلیمــی بــه خوبــی
اســتفاده کــرده اســت.
شــهر جدید شوشــر در مساحت 270
هکتــار و بــا ظرفیــت  31ه ـزار نفــر
طراحــی و در  5فــاز ســاخته شــد.از
مشــخصات تکنیکــی بناها,دیوارهــای
آجــری باربر,شــناژ بتنی,ســقفی از
شــبکه تیــر هــای فوالدی,انــدود گچی
دیوارهــای داخلــی اتاقهــا و دیــوار
آجــری آشــپزخانه هــا را میتــوان بــر
شــمرد.این طــرح برنــده جایــزه آقــا
خــان در ســال  )1986(1365شــد.
الگــو هــای بناهــای بافــت قدیــم
شوشــر و دزفــول یک معــاری درون
گراســت,فضاها در اطــراف حیــاط
هــای مرکــزی شــکل مــی گیرنــدو در
فصــول ســال بــه توجــه بــه ویژگــی
هــای اقلیمــی منطقــه

مورد استفاده قرار می گیرند.
ایجــاد روزن هــای آجــری در دیــوار
ها,لبــه هــای بالکــن ها,جــان پنــاه و
تیغــه هــای آجــری در معابر,عبــور
بــاد و ایجــاد کــوران را ممکــن مــی
ســازد.منازل مســکونی در واحــد
هــای  1و  2طبقــه طراحــی شــده
اندتــا حجــم آنهــا در معابــر ســایه
ایجــاد کنــد.از آنجــا کــه سیســتم
خنــک کننــده بــر اســاس کــوران برای
شــهر پیــش بینــی شــده حفــظ روزنــه
هــای جــداره هــا و بازشــوهای محــل
عبــور هــوا اهمیــت بســیار دارد.

واحــد هــای همســایگی نیــز بــر
اســاس الگــوی فضاهــای معــاری -
شــهری بافــت قدیــم طراحــی شــده
اند.گــذرگاه هــای رس پوشــیده,اتاق
هــای روی معابــر فــرو رفتگیهــا و
عقــب نشــینیها,تیغه هــای جــدا
کننــده آجــری و رس در هــای ورودی
عوامــل موثــر در حفــظ هویــت
فضــای شــهری و تنــوع فضایــی
مطلــوب اند.فضاهــای متفــاوت در
معابــر تنــگ و باریــک واحــد هــای
همســایگی,به جــای میــدان هــای
ســبز و عریــض عمومــی عامــل
تفکیــک محــات محســوب مــی
شــوند.
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پایــه و اســاس ســاختاری سیســتم ابرخشــت Super Adobeبــر كیس ـههای شــنی بــا درازای قابــل تنظیــم
قـرار گرفتهاســت .ایــن امــر از یــك طــرف باتوجــه بــه دسرتســی بــه ایــن نــوع مصالــح بــدون مشــكل عمــده،
موجبــات تســهیالت در همهگیــر شــدن سیســتم را فراهــم كــرده اســت و
از طــرف دیگــر باتوجــه بــه انعطافپذیــری فرمــی ،بــه طــرح معــاری ،قابلیــت مانــور را در زمینــه
شــكلدهی انحناهــای زیبــا ،موتیوهــای طبیعــی و ســاختار یــك پارچــه را میدهــد ،ایــن همــه بــه معنــای
توانایــی اســتفاده از قالــب و قــاب بــرای شــكل دادن ،پیــچ و تــاب دادن فرمهــا و بهرهگیــری از رونــد
طراحــی آلــی یــا ارگانیــك در عیــن لحــاظ شــدن ویژگیهــای الزم بــه جهــت ســازهای اســت .در یــك كالم
بــا روشــی بســیار ســاده ســاخنت یــك خانــه از دیوارهــا و ســقف و پــی و در كل آنچــه « ســفت كاری «
مینامیــم بــه طــور كامــل بــا ایــن روش ،قابــل اج ـرا اســت.
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خانه های ابر خشت (گلتافتن-نادر خلیلی ) 2004 -

برندگان و منتخبان ایرانی جایزه
بازار تبریز () 2013
ایــن بــازار حــدود  ۳ســد ٔه پیــش و پــس از وقــوع زمینلــرز ٔه تاریخــی تربیــز در ســال  ۱۱۹۳قمــری توســط
نجفقلــی خــان دنبلــی حاکــم وقــت تربیــز بازســازی شــده اســت .بــازار تربیــز در ســال  ۱۳۵۴خورشــیدی
در فهرســت آثــار ملــی ای ـران بــه ثبــت رســیده اســت .تاریــخ بنــای ایــن مجموعــه مشــخص نیســت؛ ولــی
بســیاری از جهانگردانــی کــه از ســد ٔه چهــارم هجــری تــا دور ٔه قاجاریــان از ایــن بــازار بازدیــد کردهانــد،
بســیاری از گردشــگران و جهانگــردان نظیــر ابــن بطوطــه ،مارکــو پولــو ،جاکســن ،اولیــای چلبــی ،یاقــوت
ترایــت ،جملــی
حمــوی ،گاســپار دروویــل ،الکســیس ســوکتیکف ،ژان شــاردن ،اوژن فالنــدن ،جــان کار 
کاردی ،کالویخــو ،رابــرت گرنــت واتســن ،حمداللــه مســتوفی و مقدســی از رونــق و شــکوه بــازار تربیــز
متجیــد کردهاند.ایــن بــازار بــا داشــن حــدود  ۵٬۵۰۰بــاب حجــره ،مغــازه و فروشــگاه ۴۰ ،گونــه شــغل۳۵ ،
بــاب رسا ۲۵ ،بــاب تیمچــه ۲۰ ،بــاب مســجد ۲۰ ،بــاب راســته و راســتهبازار ۱۱ ،بــاب داالن و  ۹بــاب مدرسـ ٔه
دینــی ،بهعنــوان اصلیتریــن مرکــز داد و ســتد مــردم تربیــز شــناخته میشــود.
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جایزه معماری آقا خان به بیان هما فرجادی

حضــور ایرانیــان در دوره هــای
گوناگــون ایــن جایــزه بســیار پــر
رنــگ اســت  ،دلیــل آن از نظــر
شــما چیســت ؟

مصاحبــه بــا یکــی از داوران ســال  2007ایــن جایــزه
زهــرا شــریف طهرانی

جایــزه معمــاري آقاخــان را اگــر
ممکــن اســت خیلــی مختصــر
بــرای مــا توضیــح دهیــد ؟

در راســتاي اهــداف بنيــاد و شــبكه
توســعه اقــا خــان يــي از موسســايت
كــه فعاليــت ميكنــد بخــش جايــزه
معــاري اســت كــه هــر ســه ســال
يكبــار رونــد خــود را شــكل مــي
دهد،مســابقه اي اســت بــه دنبــال
هــدف كيفيــت و معــاري ســطح
بــاال ب ـراي بــاال بــردن ســطح زندگــي
جوامعــی كــه مســلامنان هــم
در آنهــا زندگــي مــي كننــد و نــه
اينكــه بــه دنبــال معــارى اســامى
و هویــت معــارى اســامى باشــد
بلكــه فقــط توجــه آن بــه جوامعــي
كــه مســلامنان در آن زندگــي ميكنند
مــي باشــد.

فــرق اساســي جایــزه آقاخــان بــا
ديگــر جایــزه هــا در چيســت؟
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ايــن متخصصــان در طــرح هــا
بــه چــه مســايلي توجــه ميكننــد
و ايــن داوري دقيــق مســتلزم
چيســت؟

بــه عنـوان ســخن نهایــی اگــر نکتــه ای دربــاره جایــزه آقاخــان مــد نظــر
داریــد  ،منتظــر شــنیدن آن خواهیــم بــود .
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باتوجــه بــه هــدف آقــا خــان بــه نظــر مريســد مســر مناســبي را در معــاري
گشــوده اســت و توانســته جهــان اســام را بــا فرهنــگ و معــاري پيــش بــرد و
ايــن رونــد روبــه رشــد نيــز خواهــد بــود زيـرا مســابقات خــوب ،معــاري هــاي
خــوب و بــا كيفيــت نيــز ايجــاد ميكننــد.

هما فرجادی  ،تصویر از نقش معمار
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در رونــد آن دقــت زيــادي بــه خــرج
مىدهنــد مــن جملــه توجــه بــه رابطــه
ي بــن كارفرمــا و معــار و معــار
و هــدف طرح(جامعــه اي كــه بــراي
آن طراحــي كــرده اســت)و رابطــه ي
طــرح ايجــاد شــده بــا جامعــه و منظــر
و مصالــح و تكنولــوژى و ايــن امــر
كــه مســتلزم اســتفاده از كارشناســان
مختلــف و كمــك هــاي متفــاوت آنهــا
در زمينــه هــاي مختلــف مســتلزم
رصف وقــت زيــاد و هزينــه ي بــاال
مــي باشــد.
از نحــوه شــکل گیــری مســابقه
آقاخــان و حضــور ایرانیهــا در آن
بــرای مــا بگوئیــد.
آقــاي نــادر اردالن و افــراد معتــر
ديگــري در شــكل گــري ايــن مســابقه
نقــش داشــتند و در حــال حــارض
جنــاب آقــاي فــرخ درخشــاين مدیريت
برگـزاري مســابقات را بــر عهــده دارند

و آقــا خــان فقــط رهــر كل بنيــاد آقاخــان
ميباشــد و متخصــص در معــاري نيســتند
بلكــه ايشــان بــر حســب عالقــه اي كــه
بــه معــاري دارنــد بــه دنبــال اخبــار آن
هســتند و ايــن بخــش يــي از راه هــاي
رســيدن ايشــان بــه هــدف گســرش
زندگــي مناســب بـراي جوامــع مســلامنان
اســت،كه در ايــن زمينــه در وحلــه ي اول
ايشــان در ارتبــاط بــا گــروه مشــاوران
كــه شــامل فرشــيد موسوي،محســن
مصطفــوي و (....كــه شــامل ٧يا٨نفــر)
ميباشــد بــه مدريــت فــرخ درخشــاين مــي
باشــند و ايــن گــروه مشــاور داوران اصــي
و كارشناســان را انتخــاب ميكنند.هــر دو
ســال يــك بــار گــروه مشــاور بــا توجــه
بــه نيازهــاي مــد نظــر و پتانســيل هــاي
موجــود داوران را انتخــاب ميكننــد كــه
برحســب تجربــه هــاي كاري قــوي و يــا
اينكــه معــاري فرهيختــه باشــند يــا از
نظــر تاريخــي شــناخت كايف روي معــاري
و هــر داشــته باشــند و يــا اينكــه فلســفه
و جامعــه شــنايس قــوي داشــته باشــند و
اينكــه از نظــر فرهنگــي در جهــان اســام
فعاليــت هــاي ويــژه داشــته باشــند
انتخــاب مــي شــوند و يــك دوره داوري
ميكننــد.

الزامــي در ايــن انتخــاب نيســت
فقــط بــه ايــن دليــل اســت كــه
معــاران قــوي از ايـران زمــن وجود
دارنــد و فعاليــت هــاي اكادميــك
ويــژه اي دارنــد كــه بـراي مشــاوران
حائــز اهميــت اســت و در نهايــت
متامــي داوران دعــوت ميشــوند و
اجبــاري بــه حضــور حتمــي داوران
ايــراين نيســت.

پــروژه هــاي متعــددي را در راســتاي هــدف ترويــج جامعــه ي فرهنگــي
بـراي مســلامنان اجـرا كــرده انــد هامننــد پــارك هايــي در هنــد يــا در مــر
و تورنتــو و همچنــن در قاهــره يــا مرمــت كــردن بناهــاي پــر اهميــت
تاريخــي و مركــز فرهنگــي كاخ شــاه دهــي و هــر فعاليــت فرهنگــي كــه بــه
جامعــه مســلامنان كمــك كنــد و همچنــن ســاخت ســاختامن هــاي جديــد
بــا نــواوري و فعاليتهايــي هــم بــا دانشــگاه هــاي هــاروارد و ام اي يت و يــا
ماساچوســت انجــام ميدهنــد كــه بیشــر فعاليــت هــاي تحقيقــايت اســت و
آن هــم بــه دليــل پتانســيل هــاي موجــود در ايــن دانشــگاه هاســت كــه
موجــب ايــن همــكاري هــا شــده و ديگــر دليــل ايــن انتخــاب و همــكاري
وجــود رشــته ي معــاري اســامي در ايــن دانشــگاه هاســت و از وقتــي كــه
دانشــگاه هــاي خــود آقاخــان آغــاز بــه فعاليــت كــرده انــد بيشــر متركزشــان
روي همــن دانشــگاه هاســت.
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فــرق اســايس در رونــد انتخــاب طــرح
هــاى برگزيــده و مراحــل رســيدن
بــه ايــن انتخــاب اســت كــه شــامل
دقــت فــوق العــاده در انتخــاب
و گذشــن از مراحــل مختلــف تــا
انتخــاب اســت،گروه داوري متشــكل
از كارشناســان و متخصصان در حوزه
هــاي مختلــف معــاري وابســته
بــه طــرح و فيلســوفان و جامعــه
شناســان و تاريخشناســان حرفــه اي
و در گاهــي مــوارد بســته بــه طــرح
از نقاشــان و باقــي متخصصــان نيــز
اســتفاده ميكننــد كــه همــه اينهــا
بــه دليــل توجــه بــه جريــان تعريــف

معــاري اســت كــه جامعيــت همــه
ي ايــن تخصــص هاســت .و مســئله ی
بعــدي فــرق آن در توجــه بــه پرزانتــه
ميباشــد كــه در مســابقات ديگــر
شــايد بيشــر بــه ايــن موضــوع توجــه
ميشــود ويل در ايــن مســابقه هــدف
و مســر و كيفيــت رســيدن بــه ايــن
هــدف از بيشــرين اهميــت برخــوردار
اســت.

از ديگــر فعاليــت هــاي بخــش معمــاري اقاخــان ب ـرای مخاطبــان مــا
بگوئیــد.

مجله مقرنس
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هدفهــای اصلــی مقرنــس بــه گفت ـهی نخســتین رسدبیــر آن« ،اولــگ گرابــار»
پدیــد آوردن منظــم و مــداوم زمینــهای بــرای نــگارش و عرضــهی مقــاالت
محققانــه و منتقدانــه دربــارهی هــر اســامی ،از آغــاز نطفــه بســن آن تــا بــه
امــروز ،ترویــج مباحــث هــر اســامی و رسانجــام دردســرس قـرار دادن هرچــه
بیشــر و ممکنتــر پژوهشهــای انجــام شــده بــه ویــژه در خــود کشــورهای
مســلامن از شــال آفریقــا تــا جهــان ماالیایــی جنــوب رشق آسیاســت .تــا نــه تنها
جهــان بــا ایــن میـراث عظیــم بیشــر آشــنا شــود ،بلکــه خــود مســلامنان نیــز بــه
درک بهــری از ایــن میـراث گرانبهــا دســت یابنــد .شناســایی ،توصیــف ،توضیح و
رسانجــام طبقهبنــدی بناهــای یادمانــی و اشــیای هــری و تعابیــر و اصطالحــات
زیباییشناســانه و در نهایــت ارائــهی نظریههــای معتــر در حــوزهی هــر
اســامی ب ـرای رســیدن بــه اهــداف پیــش گفتــه گامهایــی تعیینکننــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه تنــوع و گســره و وســیع هرنهــا در فرهنگهــای
ایرانــی ،ترکــی ،عربــی ،ماالیایــی و حتــی فرهنگهــا و متدنهــای باســتانی و
پیــش از اســام رسزمینهــای اکنــون مســلامنان ،تعاریــف را تــا حــدی مبهــم
میکنــد و بدیــن ســبب در مقرنــس هم ـهی گزارشهــای توصیفــی و تحلیلــی
دقیــق و نتیجهگیریهــای منطقــی احتاملــی متعاقــب آن بــا روی گشــاده
پذیرفتــه میشــود تــا پژوهشــگران بــا دریافــت واکنشهــای دیگــر محققــان
موفــق بــه تکمیــل و تصحیــح نظ ـرات خــود شــوند.

برنامه ی موسیقی آقا خان در آسیای میانه
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برنامه ی شهر های تاریخی آقا خان(فعالیت های مرمتی)
برنامــه ي شــهرهاي تاريخــي آقاخــان کــه در ســال  ۱۹۹۲تأســيس شــد
حفاظــت و بازســازي ســاختامن هــاي تاريخــي و فضاهــاي شــهري را
بــه شــيوه اي کــه در خدمــت ترسيــع توســعه ي اجتامعــي ،اقتصــادي و
فرهنگــي باشــند ،متعهــد مــي شــود .ايــن برنامــه از زمــان شــکل گــری اش
 ،بيــش از  ۲۰پــروژه ي متاميــز را در نقــاط و مــکان هــاي مختلــف جهــان
اســام آغــاز کــرده اســت.
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برنامــه ي موســيقي آقاخــان در آســياي ميانــه از ســال  ۲۰۰۰ب ـراي کمــک
بــه حفــظ و انتقــال مـراث موســيقايي آســياي ميانــه و انتقــال آن بــه نســل
جديــدي از هرنمنــدان و مخاطبــان تأســيس شــد .موســيقي نقــي مهــم در
فرهنــگ هــاي آســیای مرکــزي و خاورميانــه ايفــا مــي کنــد کــه در آن هــا
موســيقي بــه طــور ســنتي نــه تنهــا بـراي تفريــح و رسگرمــي بلکــه بــه منزلــه
ی تجــي ارزش هــاي اخالقــي و قــدرت جامعــه بــه کار رفتــه اســت.
برنامــه ي تورهــاي بِیــن امللــي برنامــه ي موســيقي هــدف اش آشــنا ســاخنت
مخاطبــان جهــاين بــا تنــوع و غنــاي مـراث موســيقايي آســياي ميانــه اســت.
همــکاري بــا طيفــي از جشــنواره هــاي عمــده و ســازمان هــاي ارايــه ي
آثــار هــري باعــث توليــد برنامــه هــاي کنــريت شــده انــد کــه در آن هــا
موســيقي از طريــق صحنــه نــگاري تئاتــري ،فيلــم هــاي مســتند و ســاير
مؤلفــه هــاي چنــد رســانه اي تقويــت شــده اســت کــه بــه مخاطبــان کمــک
مــي کنــد تــا فهمشــان را از فرهنــگ منطقــه اي بســيار مهــم ب ـراي غــرب
عميــق تــر کننــد.
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پژوهــش و مطالعــه دربــارهی هــر و
معــاری مســلامنان در دهههــای اخیــر
رشــد و گســرش چشــمگیری یافتــه
اســت .در آســتانهی هـزاره ســوم و تنــزل
رتبــه چهارچوبهــای کالن ایدئولوژیــک
در پــی رخدادهــای سیاســی و اجتامعــی،
رویکــرد نویــن فرهنــگ بــری بــه هــر،
بــه عنــوان مقولــهای رهاییبخــش
انســان و غنیکننــده زندگــی او بــر
رونــق ایــن حــوزهی مطالعاتــی افــزوده
اســت .فرهیختــگان جهــان میکوشــند
ایــن بــار نــه در حــوزهی رفتارهــای
سیاســی و دینــی رصف ،بلکــه در منظــر
هــر و خالقیتهــای هــری مســلامنان
بــه درک بهــر ایــن جمعیــت عظیــم
بــری نائــل آینــد .در ایــن میــان و
پیــرو تقاضاهــای روز افــزون ،عرضــهی
کتابهــا و مقــاالت ،ســخرنانیها و
پژوهشهــای دانشــگاهی دربــارهی
انــواع هرنهــای اســامی افزایشــی
چشــمگیر یافتــه اســت .یکــی از ایــن
نرشیــات مجلــهی «مقرنــس» ،مجلــه
تخصصــی هــر و معــاری اســامی
اســت .برنامــه آقاخــان در دانشــگاه
هــاروارد انتشــار فعالیت¬هــای علمــی
در زمینــه تاریــخ هــر و معامری اســامی
اســت .ســالنامه مجلــه مقرنس  ،ســالنامه
ای در زمینــه منودهــای بــری فرهنگــی
در جهــان اســام مــی باشــد کــه شــامل
موضوعاتــی از قبیــل تاریــخ هــر و
معــاری بــوده و توســط پروفســور از جملــه ایرانیانــی کــه بــا مجلــه مقرنــس همــکاری دارنــد عبارتنــد
گلــرو نجیــب اغلــو ویرایــش مــی شــود .از:معصومــه فرهــاد ( عضــو هیئــت راهنــا)  ،افســانه نجــم آبــادی (عضــو
هیئــت تحریریــه)

آرکنــت در نظــر دارد تــا بــه
جامــع تريــن و بســايت بــرای
بايــگاين مطالــب و اســناد معــاري،
طراحــي شــهري ،توســعه ي شــهري
و مســايل مربــوط و حايــز اهميــت
بــه جهــان اســام و عالقــه منــدان
بــه آن ،تبديــل شــود .ايــن وب
ســايت کــه بــر اســاس مجموعــه
هــاي دانشــگاه هــاروارد ،مؤسســه
ي ف ّنــاوري ماساچوســت و مؤسســه
ي فرهنگــي آقاخــان تأســيس
شــده ،بانــک اطالعــات رو بــه
رشــد آن وب ســايتي اســت کــه
شــامل عکــس ،نرشيــات ،گــزارش
هــاي تحقيقــايت ،خالصــه متــون
ســخرناين ،مجلــه و کتــاب مــي
باشــد .رشکــت کننــدگان از رسارس
دنيــا همــواره بــه مجموعــه ي ايــن
بانــک اينرتنتــي اضافــه مــي کننــد.
هفــت دانشــکده در دانشــگاه
هــاي قاهــره ،بــروت ،آنــکارا،
عــان ،کراچــي ،احمــد آبــاد و
جوهــور باهــرو از طريــق فضاهــاي
کار مؤسســايت خــود جداگانــه
بــه آركنــت کمــک مــي کننــد.
هـزاران نفــر از  ۹۰کشــور کــه اکـرا ً
دانشــجويان معــاري هســتند،
کارهــاي خــود را در اختيــار کاربران
آركنــت قــرار مــي دهنــد .گــروه
هــاي کوچــک دانشــجويي در مــورد
مشــکالت خــاص پــروژه هــاي خانه
ســازي از قبيــل بازســازي خانــه پس
از جنــگ و زلزلــه ،بــا هــم کار مــي
کننــد.

برنامه ی معماری اسالمی در دانشگاه هاروارد
محمد امین رمضانی

تاریخ و انگیزه :
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بنیانگذار آقاخان :

« مــا کار خــود را بــا تحقیقــات عظیمــی شــروع کردیــم .جهــان صنعتــی شــده در حــال
ایجــاد تغییراتــی در کشــورهای جهــان ســوم بــود و تآثیــر فرآیندهــای علمــی کشــورهای
پیشــرفته در ایــن تغیی ـرات بــه خصــوص بــر جهــان اســام بســیار قابــل توجــه بــود .بــه
ـش علــم و یادگیــری  ،نقشــی مهــم و اساســی اســت.
همیــن دلیــل مــا پذیرفتیــم کــه نقـ ِ
حــال س ـوال اینجــا بــود کــه تآســیس منابعــی علمــی کــه دارای حداکثــر تاثیــر در جهــان
اســام بــوده و در عیــن حــال آن را ب ـرای اکثریــت مســلمانان مــورد قبــول واقــع گردانــد
چگونــه خواهــد بــود .ایــن مباحــث باعــث پــی ریــزی و شــکل گیــری برنامهــی آقاخــان
ب ـرای معمــاری اســامی در دانشــگاه¬های هــاروارد و  MITشــد« .
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بـرای تدریــس معــاری اســامی در
دانشــگاه هــاروارد دو بخــش مهــم
و مختلــف وجــود دارد کــه عبارتنــد
از -1 :آکادمــی معامری در مدرســه
طراحــی ( -2 )GSDدپارمتــان
رشــته تاریــخ هــر و معــاری در
مدرســه هــر و علــم (. )GSAS
ایــن دو مدرســه بــا کادر ادرای و
مدیریتــی مختلــف هــر دو زیــر
مجموعــه ای از دانشــگاه هــاروارد
میباشــند کــه در آنهــا عــاوه بــر
تدریــس دروس دیگــر  ،درس هــای
مربــوط بــه معــاری نیــز تدریــس
مــی شــوند .اگرچــه در ایــن دو
مدرســه ،معــاری تدریــس میگــردد
 ،امــا روش و اهــداف تدریــس در
آن دو متفــاوت اســت .بــه طــوری
کــه در  GSDتدریــس بیــش تــر بــر
روی مســائل مربــوط بــه طراحــی
مترکــز مــی شــود و دغدغــه هــای
معــاری معــارص جهــان مطــرح
اســت امــا در  ، GSASتدریــس
معــاری بیــش تــر رویکــرد نظــری
تاریخــی دارد و شــامل مطالعــات
محــض میباشــد .برنامــه ی معــاری
اســامی آقاخــان در مدرســه
طراحــی هــاروارد ( ، )GSDشــامل
دروســی تخصصــی بــرای مــدرک
دکــری وفــوق لیســانس اســت.این
برنامــه در دپارمتــان تاریــخ هــر و
معــاری( )GSASنیــز درســهایی را
ب ـرای دکــری و پایــه لیســانس در
نظــر گرفتــه اســت ؛ چــرا کــه در
دپارمتــان  GSASمقطعــی تحــت
عنــوان فــوق لیســانس وجــود
نــدارد.

یکــی از دانشــجویان ایرانــی در
مقطــع دکــری رشــته تاریــخ هــر
و معــاری بــا گرایــش معــاری
اســامی دانشــگاه هــاروارد مــا را
بــا برنامــه معــاری اســامی در
ایــن دانشــگاه آشــنا تــر مــی کنــد:
« در دانشــگاه هــاروارد رشــته ای
بــه نــام معــاری اســامی وجــود
نــدارد .در اصــل  GSASهــر ســال
تعــدادی دانشــجوی دکــری بیــن
 15-10نفــر پذیــرش مــی کنــد کــه
بیشــر ایــن دانشــجوها در رشــته
تاریــخ هــر و معــاری هســتند.
ب ـرای مثــال در ایــن رشــته ممکــن
اســت یــک دانشــجو بــا توجــه
بــه انتخــاب واحدهایــش معــاری
قــرون وســطی را مطالعــه کنــد
 ،یــک نفــر چیــن را و یــا یــک
نفــر رنســانس یــا اروپــای شــالی
را مطالعــه کنــد  .یکــی از ایــن
مطالعــات نیــز هــر و معــاری
اســامی اســت کــه ممکــن اســت
ســالی یــک یــا دو دانشــجو و یــا
شــاید هــم هیــچ دانشــجویی در
ایــن حــوزه تخصصــی پذیــرش
نشــود چــرا کــه پذیــرش دانشــجو
هــا بــا توجــه بــه نظــر کل
هیئــت علمــی رشــته تاریــخ هــر
و معــاری اســت .نــام مدرکــی
کــه پــس از پایــان دوره تحصیلــی
بــه فــرد داده مــی شــود «دکــری
تاریــخ هــر و معــاری» اســت و
بــا توجــه بــه موضــوع رســاله ی کار
شــده مشــخص مــی شــود کــه بـرای
مثــال دانشــجو در رشــته معــاری
اســامی مطالعــه کــرده اســت.
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پیشــنهاد تدویــن برنامــه ی معــاری اســامی  ،اولیــن بــار از ســوی بنیــاد
آقاخــان بــه دانشــگاه هــاروارد ارائــه شــد  .شــبکه ی توســعه آقاخــان
شــامل گروهــی از ســازمان هایــی اســت کــه در بخــش هــای مختلــف از
جملــه محیــط زیســت  ،بهداشــت  ،آمــوزش  ،معــاری  ،فرهنــگ  ،اعتبــار
خــرد  ،توســعه روســتایی  ،کاهــش فاجعــه  ،ارتقــاء رشکــت هــا در بخــش
خصوصــی و تجدیــد حیــات در شهرســتان هــای تاریخــی فعالیــت مــی
کنــد .ایجــاد بســری ب ـرای مطالعــات در زمینــه اســام از جملــه معــاری
اســامی  ،از فعالیــت هایــی اســت کــه ایــن بنیــاد در زمینــه پیرشفــت
اســام در دانشــگاه هــا انجــام داده اســت.
برنامــه ی معــاری اســامی آقاخــان در دانشــگاه هــای هــاروارد و MIT
 ،ب ـرای مطالعــه هــر و معــاری اســامی  ،شهرســازی  ،طراحــی منظــر و
نگهــداری ابنیــه تدویــن گشــته اســت .از اهــداف ایــن برنامــه مــی تــوان
بــه افزایــش کیفیــت تدریــس و آمــوزش در زمینــه ی هــر و معــاری
اســامی و شهرســازی اشــاره منــود کــه در پرتــو آن  ،ایــده پــردازی هــا
 ،انتقــادات و طراحــی هــای معارصبــا توجــه بــه فرهنــگ اســامی منــود
پیــدا میکنــد .برنامــه ی آقاخــان بـرای معــاری اســامی در ســال  1979بــا
پشــتیبانی کریــم آقاخــان تدویــن گشــت .در اواخــر ســال  ، 1970سلســله
نشســتها و بحــث هایــی میــان رسپرســت ایــن موسســه و اعضــای دانشــگاه
هــای هــاروارد و  MITانجــام شــد  ،کــه نتیجهــی آن ایجــاد برنامــه ای
دامئــی بـرای مطالعــات معــاری اســامی ،شهرســازی و فرهنــگ اســامی در
ایــن دو دانشــگاه بــود .آقاخــان یکــی از بزرگرتیــن حامیــان مالــی معــاری
اســامی هــاروارد بــوده و همچنیــن توانایــی معرفــی اســتاد بــه هیئــت
علمــی دانشــگاه را نیــز دارد امــا نــوع درس هــا  ،رسفصــل هــای آموزشــی
و چگونگــی تدریــس آن را خــود دانشــگاه معیــن مــی کنــد.

بخش ها :

به روایت یکی از دانش پژوهان
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زبــان مســئله ی دیگــری اســت
کــه در دانشــگاه هــاروارد روی آن
تآکیــد میشــود و جــزو احتیاجــات
قبولــی در دانشــگاه نیــز بــه شــار
میــرود .دانشــجویان در طــول دو
ســالی کــه بـرای دکــری درس مــی
خواننــد .
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بدیــن صــورت کــه دانشــجوهای
دکــری منیتواننــد فقــط درســهای
لیســانس را انتخــاب کننــد و
حداقــل بایــد  7-6درس از مقطــع
باالتــر از لیســانس را بگیرنــد و
بقیــه دروس را نیــز اســاتید ارائــه
مــی کنند.زبــان مســئله ی دیگــری
اســت کــه در دانشــگاه هــاروارد
روی آن تآکیــد میشــود و جــزو
احتیاجــات قبولــی در دانشــگاه
نیــز بــه شــار میــرود.

دانشــجویان در طــول دو ســالی
کــه بـرای دکــری درس مــی خوانند،
بایــد حداقــل دو زبــان مثــل آملانــی
یــا فرانســه را در حــد خوانــدن ف ـرا
بگیرنــد و در ایــن زبانهــا مســلام
انگلیســی پذیرفتــه نیســت.
در بعضــی دپارمتانهــا مســئله زبــان
بــه قــدری جــدی اســت کــه بعــد
از گذشــت دو ســال از دانشــجو
امتحــان گرفتــه میشــود ؛ بــه ایــن
صــورت کــه متنــی معمــوال بــه
زبــان فرانســه بــه دانشــجو داده
میشــود و او بایــد ایــن مــن را در
حــد معقولــی ترجمــه کنــد امــا در
دپارمتــان مــا ایــن طــور نیســت .در
 GSASاگــر دانشــجو  ،بــه تشــخیص
اســتاد از ســطح معقولــی در زبــان
برخــوردار باشــد کافــی اســت .از
 16درس انتخابــی  2 ،درس میتوانــد
مربــوط بــه کالســهای زبــان باشــد.
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واحدهــای مربــوط بــه هــر
و معــاری اســامی ارائــه
شــده در  GSASتنهــا در
مقاطــع دکــری و لیســانس
می¬باشــد و در  GSDایــن
واحدهــا ب ـرای مقاطــع ارشــد
و دکــری اســت .تدریــس
در  GSDبیــش تــر بــر روی
مســائل مربــوط بــه طراحــی
متمرکــز اســت و دغدغــه
هــای معــاری معــارص جهــان
را دارد ولــی  GSASبیــش تــر
رویکــرد نظــری تاریخــی دارد
و مطالعــه محــض میباشــد.
دانشــجویان دکــری در
دپارمتــان تاریــخ هــر و
معــاری بایــد دو ســال اول
تحصیــل خــود را کالس بگیرنــد
و ایــن دو ســال بـرای همــه ی
 15-10نفــری کــه دوره دکــری
را در  GSASرشوع کــرده انــد
یکســان اســت.
بــه طــور متوســط بایــد چهــار
درس در هــر تــرم خوانــده
شــود کــه در مجمــوع 16
درس بعــد از دو ســال طــی
مــی شــود .از ایــن  16درس دو
ِ
درس تئــوری و روش تحقیــق
در رشــته تاریــخ هــر و
معــاری اجبــاری اســت و غیر
از ایــن دو درس بقیــه درس
هــا اختیــاری میباشــد البتــه
یــک رسی محدودیــت هــا نیــز
وجــود دارد ؛ مثــا غیــر از ایــن
دو درس حداقــل بایــد  9درس
از دپارمتــان گرفتــه شــود .

ســپس هــر کــس بــا توجــه بــه
حــوزه تخصصــی خــود درس هایــش
را انتخــاب میکنــد  .ب ـرای انتخــاب
درســها حداقــل بایــد  3درس خــارج
از حــوزه تخصصــی باشــد ؛ چنانکــه
مــن بایــد درســی خــارج از هــر
و معــاری اســامی مثــا تاریــخ
اروپــا را انتخــاب میکــردم .درســهای
GSASهمچنیــن ســه رده بنــدی
مختلــف دارنــد کــه عبارتنــداز-1:
درســهایی کــه فقــط ب ـرای مقطــع
لیســانس میباشند-2درســهای یکــه
هــم بــرای دانشــجویان لیســانس
و هــم باالتــر از لیســانس ارائــه
میشــوند -3،درســهایی کــه فقــط
بــرای مقطــع باالتــر از لیســانس
هســتند و هرچــه ســطح دروس
باالترمیــرود مباحــث نیــز تخصصــی
تــر میشوند.ســطح بندی درســها در
ســایت دانشــگاه هــاروارد بــا توجــه
بــه عــددی کــه در کنــار آنها نوشــته
شــده اســت مشــخص میشــود ؛مثال
درســهایی کــه شــاره آنهــا از 100
پاییــن تــر اســت مخصــوص دوره
هــای لیســانس  ،درســهایی کــه از
 100تــا  200هســتند ،هــم مربــوط
بــه دانشــجوهای لیســانس اســت و
هــم دانشــجوهای دکــری میتواننــد
ایــن دروس را انتخــاب کننــد .باالتــر
از  200هــم درســهایی اســت کــه
فقــط مخصــوص بــه مقطــع دکــری
هســتند.انتخاب ایــن درســها کامــا
اختیــاری اســت ولــی هــر دانشــجو
موظــف بــه انتخــاب حداقــل هایی
از ایــن درســها بــا توجــه بــه قوانیــن
آموزشی است.

در رابطــه بــا انتخــاب و پذیــرش
دانشــجویان بایــد گفــت کــه
در هــاروارد کل هیئــت علمــی
درخواســت تحصیــل دانشــجویان را
تآییــد میکننــد .مثــا  20-15عضــو
درهیئــت علمــی رشــته تاریــخ هــر
و معــاری در هــاروارد حضــور
دارنــد و هــر یــک در حوزهــی
خاصــی ماننــد معــاری اســامی
 ،عکاســی  ،هــر مــدرن  ،هــر
چیــن ،تخصــص دارند.درخواســت
تحصیــل دانشــجویان را کل ایــن
هیئــت بررســی میکننــد و ایــن
طــور نیســت کــه درخواســتهای
تحصیــل هــر و معــاری اســامی
را فقــط اســاتید معــاری اســامی
یعنــی دکــر نجیــب اغلــو و
راکســرگ بررســی و تآییــد کننــد.
ممکــن اســت چــون ایــن افــراد
در ایــن زمینــه تخصــص دارنــد
نظرهایــی بدهنــد ولــی در نهایــت
ایــن هیئــت علمــی اســت کــه
دانشــجوها را انتخــاب مــی کنــد.
بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت
یــک ســال هیــچ دانشــجویی و یــا
ســال دیگــر چنــد نفــر در زمینــه
معــاری و هــر اســامی پذیــرش
شــوند .درنهایــت دانشــجویانی
کــه بــرای دکــری پذیرفتــه مــی
شــوند بورســیه تحصیلــی آقاخــان
یــا هــر بــورس دیگــری کــه از
ســوی دانشــگاه پیشــنهاد میشــود را
دریافــت میکننــد .بــه طــور کلی در
دانشــگاه هــای آمریــکا کســانی کــه
پذیــرش دکــری مــی شــوند بــورس
کامــل تحصیلــی دریافــت مــی
کننــد.

در رابطــه بــا سیســتم آمــوزش
در دانشــگاه هــاروارد نیــز بایــد
گفــت کــه آمــوزش و تدریــس در
دانشــگاههای آمریــکا و شــال
اروپــا بــا سیســتم ســمینار انجــام
مــی پذیریــد کــه موضوعــی بســیار
جدیــد و رایــج در دنیــا بــه شــار
میــرود  .سیســتم ســمینار بدیــن
صــورت اســت کــه درس بــر مبنــای
یــک رسی مــن مشــخص میباشــد و
همــه ی دانشــجویان قبــل از ورود
بــه کالس موظــف بــه خوانــدن آن
هستند؛ســپس راجــع بــه آنهــا در
اصــل ســاختار کالس بــر اســاس
ایــن مــن هاســت و در طــول
کالس  ،اســتاد ســخرنانی منــی کنــد
(مگــر در کالســهای دکرتی)؛همــه
دانشــجویان بایــد در مباحــث
رشکــت کننــد و حالــت متکلــم
وحــده اســتاد از میــان رفتــه اســت.
در رابطــه بــا اســاتید نیــز بایــد
گفــت در رشــته تاریــخ هــر و
معــاری درس هایــی کــه مربــوط
بــه تخصــص هــر ومعامری اســامی
اســت تنهــا توســط دو اســتاد
نجیــب اغلــو و راکســرگ ارائــه
مــی شــوند .امپراتــوری رسزمیــن
هــای اســامی مثــل صفوی،عثامنــی
،گورکانــی ...،و مقایســه آن هــا بــا
یکدیگــر از جملــه درســهایی اســت
کــه مربــوط بــه هــر و معــاری
ایــران اســت و توســط پروفســور
نجیــب اغلــو تدریــس مــی شــود.
دیویــد راکســرگ نیــز درســی بــا
محــور نقاشــی هــای ایــران ارائــه
مــی کنــد .

توضیحات

 -1هاشیم َسکیس
(ملقــب بــه اســتاد معــاری
منظــر و شهرســازی در مجامــع
اســامی آقاخــان)
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( ملقــب بــه پروفســو ِر هــ ِر
اســامی آقاخــان )
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بنیــاد آقاخــان یــک هیئــت پنــج نفــره از اســاتید هنــر و معمــاری اســامی دارد
کــه ســه نفــر از ایــن اســاتید در دانشــگاه هــاروارد و دو نفــر در دانشــگاه MIT
تدریــس مــی کننــد .هاشــیم َســرکیس ملقــب بــه اســتاد معمــاری منظــر و
شهرســازی در مجامــع اســامی آقاخــان  ،در مدرســه طراحی دانشــگاه هــاروارد
( )GSDحضــور دارد  .گلــرو نجیــب اغلــو و دویــد راکســبرگ نیــز از اســاتید هنر و
معمــاری اســامی در رشــته تاریــخ هنــر و معمــاری در  GSASهــاوراد می باشــند.

.هاشیم َسرکیس و محسن مصطفوی

وی بــرای مقطــع دکــری در
دانشــگاه هــاروارد  ،دپارمتــان
تاریــخ هــر و معــاری ثبــت نــام
کــرد .راکســرگ در ســال 1996
بــه عنــوان عضــوی از موسســه
اسمیتســانیِن و مرکــز مطالعــات
پیرشفتــه هرنهــای بــری ( گالــری
بیــن املللــی هــر)  ،تــز دکــری
خــود را در اســتانبول انجــام داد و
در نهایــت آن را در واشــینگنت بــه
پایــان رســانید.
وی حرفــه ی تدریــس خــود را در
دانشــگاه هــاروارد ( )1996رشوع
کــرد و بــه مقــام اســتاد متــام
( )2003نائــل آمــد .همچنیــن در
دانشــگاه پاریــس نیــز تدریــس
را تجربــه کــرده اســت .دیویــد
ِ
اکســرگ در ســال  ، 2007لقــب
ر
پروفســور پرنــس الولیــد بــن طــال
تاریــخ هــر اســامی را دریافــت
کــرد
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وی از ســال  1993اســتاد هــر
و معــاری اســامی آقاخــان در
دانشــگاه هــاروارد بــوده اســت ؛
دانشــگاهی کــه وی مــدرک دکـرای
خــودش را از آن دریافــت کــرد.
تخصــص نجیــب ا ُغلــو در دوره
هــای قــرون وســطی و مــدرن
اولیــه بــا مترکــز ویــژه روی حــوزه
هــای مدیرتانــه و بخــش هــای
رشقــی رسزمیــن هــای اســام اســت.
وی همچنیــن از ویراســتاران مجلــه
مقرنــس مــی باشــد .کتابهــای مهــم
او در زمینــه معــاری عبارتنــد
از -1 :کاخ توپکاپــی(-2 )1991
نقش،هندســه و تزیینــات توپکاپــی
در جهــان اســام(-3 )1995دوران
ســینان:فرهنگ معــاری در
حکومــت عثامنــی(.)2005
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وی مناینــده برنامــه ی بنیــاد
آقاخــان در مدرســه طراحــی
هــاروارد مــی باشــد .رسکیــس
در آتلیــه هــای طراحــی
معــاری تدریــس کــرده و
دروس طراحــی فراســازه هــا
و طراحــی فضاهــای عمومــی
را نیــز تجربــه کــرده اســت.
وی همچنیــن واحدهایــی در
زمینــه تاریــخ و مبانــی معامری
 ،نظیــر جغرافیــای جدیــد و
دموکراســی و پیرشفــت جهــان
( برنامــه ریــزی و طراحــی در
خاورمیانــه و آمریــکای التیــن
پــس از جنــگ جهانــی دوم) را
تدریــس مــی کنــد.
هاشــیم رسکیــس چندیــن
کتــاب نیــز تالیــف و تهیــه
کــرده اســت کــه عبارتنــد از :
 -1لبنــان در تصاویــر و پــان
هــای کنســتانتین دوکســیادیس
 -2ویراســتار کتــاب بیامرســتانِ
ونیــز لوکوربوزیــه  -3ویراســتار
کتــاب معــا ِر طراحــی شــهری

-3دیوید ر ِ
اکسبگ
(ملقــب بــه پروفســور پرنــس
الولیدبــن الطــال تاریــخ هــر
اســامی)

Aga Khan Program for Islamic
)Architecture(AKPIA
رسپرست بنیاد آقاخان
Graduate School of Design
Graduate School of Art and
Sciences
فرشــید امامــی  ،دانشــجوی مقطــع
دکــری تاریــخ هــر و معــاری هــاروارد
 ،کارشــناس ارشــد تاریــخ معــاری از
دانشــگاه MIT
یکــی از رســوم دانشــگاههای آمریکایــی
ایــن اســت کــه معمــوال اســاتید
دارای لقبــی خــاص هســتند .اغلــب
دانشــگاههای آمریــکا خصوصــی اســت
و هزینه-هــای آنهــا از طریــق وقــف
یــا کمکهــای مالــی مردمــی تآمیــن مــی
گــردد و هیچگونــه کمــک هزینــه دولتی
دریافــت منــی کننــد .معمــوال افــراد
متملــک و رسمایــه دار  ،پــس از کمــک
مالــی بــه دانشــگاه درخواســت ایجــاد
کرســی اســتادی بــه نــام خــود مــی کننــد
و اســاتیدی کــه بــه آن کرســی اســتادی
میرســند  ،لقــب ایــن شــخص را دریافــت
مــی کننــد .در بیــن اســاتید تاریــخ ،هــر
و علــوم انســانی تقریبــا اکــر اســاتید
دارای لقبــی خــاص هســتند.
Hashim Sarkis
Gülru Necipou
مجلــه ای ســاالنه کــه بــه جلوه¬هــای
فرهنگــی جهــان اســام مــی پــردازد و از
ســوی بنیــاد آقاخــان منتــر می¬شــود.
David J. Roxburgh
پرنــس الولیــد بــن الطــال شــاهزاده
ای ســعودی اســت کــه پیــش از مرگــش
 ،هزینــه ای بــه عنــوان کمــک مالــی
بــه هــاروارد اعطــا کــرده و در قبــال
آن کرســی اســتادی بــه نــام وی ایجــاد
گردیــده اســت .شــخصی کــه بــه ایــن
کرســی اســتادی مــی رســد لقــب الولیــد
بــن الطــال را دریافــت مــی کنــد.
Smithsonian Institution

ِ -1می فُرهات ()2002
تــز دکــری ( راهنــای دوم گلــرو نجیــب اغلــو ) :
نشــان تقــوا ( حــرم مطهــر امــام رضــا(ع) در دوره ی
صفــوی ) .
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برخی از پایان نامه های مرتبط با معماری اسالمی در هاروارد
در ایــن بخــش چکیــده از پایــان نامــه دکتــر مــی فرهــاد را بــا موضــوع حــرم
مطهــر امــام رضــا(ع) در دوره ی صفــوی را کــه از مرکــز دایــره المعــارف اســامی و
گفتگــوی مســتقیم بــا ایشــان اســتخراج شــده مشــاهده مینماییــد و همچنیــن
خالصــه ای از پایــان نامــه الدن اکبــر نیــا دانشــجوی ایرانــی معمــاری اســامی
هــاروارد بــا موضــوع خطائــی (یادمــان فرهنگــی و تآثیــرات بصــری مغــول در ایــران و آســیای
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دانشگاه هاروارد

موضــوع تــز دکــری  :خطائــی (یادمــان فرهنگــی و تآثیــرات بــری
مغــول در ایــران و آســیای میانــه )  .دکــری .2007

بنیــاد میــراث ایــران خانــم دکــر الدن اکربنیــا را بــه عنــوان مدیــر اجرایــی
جدیــد خــود معرفــی کــرده اســت .الدن اکربنیــا متخصــص هــر ایرانــی اســامی
و آســیای میانــه بعــد از قــرن هفدهــم  ،تجربیــات گســرده ی خــود در زمینــه
مــوزه داری را بــه بنیــاد میــراث ایــران مــی بــرد .وی مجموعــه پژوهشــهایی
در کشــورهای ایــران ،ترکیــه و اروپــا انجــام داده اســت و در عیــن حــال در
مــوزه هــای مرتوپولیــن  ،مــوزه هرنهــای لــس آنجلــس و مــوزه بروکلیــن فعالیــت
دارد .الدن اکربنیــا همچنیــن هامیــش هایــی را در مــوزه هــر هــاروارد و مــوزه
بروکلیــن نیویــورک ســامان دهــی کــرده اســت .ایشــان بــه عنــوان مشــاور مــوزه
داری بــرای مجموعــه مــوزه هــا ی آقاخــان در ژنــو کــه مربــوط بــه جلــوه
هــای بــری ســایت مــوزه و هرنهــای جهــان اســام اســت نیــز فعالیــت هایــی
را تجربــه کــرده اســت .دکــر اکربنیــا دروس تاریــخ هــر اســامی را در کالــج
اســمیت و ویــن کــه هــر دو در ماساچوســت هســتند تدریــس مــی کنــد.
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میانــه )

 -2الدن اکربنیا ()2007
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وی تاریخنــگار هــر اســت و بــه طــور اختصاصــی در زمینــه هــر و معــاری
اســامی فعالیــت مــی کنــدِ .مــی فرهــات مــدرک دکــری خــود را از دپارمتــان
تاریــخ هــر و معــاری هــاروارد دریافــت کــرد .وی عالقــه منــد بــه تاریــخ
و جلــوه هــای فرهنگــی عــرب  ،ایرانــی و عثامنــی در قــرون وســطی و دوره
هــای مــدرن اخیــر اســت؛ همچنیــن عالقــه ای شــدید بــه تئــوری هــا و
روشــهای شــکل گیــری هــر و معــاری اســامی از قــرن  19بــه بعــد را دارد.
در پایــان نامــه ی دکــر ِمــی فَرهــات بــا نــام تقــوای اســامی و خانــدان
برحق:حــرم امــام رضــا(ع) در مشــهد(قرن10تا )17بــه رسفصــل هایــی
از جملــه  :تاریــخ و خاطــره شــهادت امــام رضــا(ع)  ،عنــارص تاریخــی و
معــاری طــوس مشــهد (در دوران غزنویان،سلجوقیان،خوارزمشــاهیان و
دوران مغــول)  ،مشــهد در دوران تیموریــان ( حکومــت شــاهرخ،حامیت
از معــاری توســط گوهرشــاد،مدارس تیموریــان در مشهد،مشــهد در
اواخــر قــرن پانزدهــم)  ،مشــهد در دوران شــاه طهامســب  ،مشــهد در
دوران امپراطــوری صفــوی ( قــدرت دوبــاره ی صفوی،تغییــر شــکل مشــهد
در پادشــاهی جدیــد) پرداختــه شــده اســت .در ایــن بخــش خالصــه ای از
پایان¬نامــه دکــر فَرهــات آورده شــده اســت :
«در ســال  203هجــری ( 818میــادی)  ،هشــتمین امــام شــیعیان و جانشــین
برحــق حکــوت عباســی بــه جــای خلیفــه مآمــون  ،در رسزمیــن طــوس ایـران
درگذشــت.در اواخــر قــرن دهــم  ،مشــهد  ،محل خاکســپاری وی  ،بــه مکانی
پربازدیــد تبدیــل گشــت و منظــر مذهبــی و کیفیــت زندگــی اقتصــادی رشق
خراســان را افزایــش داد .مجموعــه بنــا هــا و فضاهــای معــاری شــکل
گرفتــه حــول مرقــد امــام رضــا  ،پــس از گذشــت ســالیان ســال هنــوز هــم بــه
عنــوان مرکــزی مهــم در ایــن شــهر خودمنایــی مــی کنــد.در ایــن پایــان نامــه
چگونگــی شــکل گیــری و ریشــه هــای ایجــاد ایــن فضــای مقــدس بیــان مــی
گردد.رشــد و توســعه بنــا از قــرن دهــم تــا هفدهــم بــا مترکــز بــر تآثیـرات
اقتصادی،اجتامعــی و سیاســی کــه باعــث شــکل گیــری ایــن فضاهــا شــده
اســت تحلیــل مــی گــردد.

بــه چالــش کشــیدن القــاب شــیعیان معمــوال بــا نــام حــرم هــم پیونــد مــی شــود
؛ ایــن تحقیــق درکــی دیگــر از تقــدس حــرم در دوره ی مــورد مطالعــه را مطــرح
مــی کنــد .ایــن مقالــه بحــث مــی کنــد کــه انگیــزه و متایــل اصلــی بـرای بقــای
آرامــگاه بــه نوعــی بــه گروهــی از ســیدان مربــوط مــی شود؛کســانی کــه ســنت
خــاص و جــذاب آرامــگاه را شــکل دادنــد و مــورد قبــول بســیاری از مــردم ،
فراتــر از تقســیامت منطقهــای و نــژادی ق ـرار گرفتنــد .تحــت نظــارت آن هــا
 ،آرامــگاه بــه فضایــی چندظرفیتــی تبدیــل شــد کــه گاه میــان شــیعیان و اهــل
ســنت تقســیم شــده و گاه بــر رس آن بحــث و جــدل شــده اســت.
تحلیــل فضاهــای معــاری حــرم  ،الیــه هــای بــی نهایـ ِ
ـت تاریخــی آن را آشــکار
مــی ســازد و محیــط را بــرای تفســیر فضایــی  ،آموزشــی و انتخــاب معقــول
ســازه ای حــرم در مفاصــل و دوران هــای مختلــف تاریخــی فراهــم مــی ســازد.
نگاهــی دقیــق تــر بــر روی حامیــت هــای سیاســی دولــت آن دوره  ،مناســبت
قــدرت پــاک حــرم امــام رضــا را نشــان مــی دهــد کــه تفکـرات مذاهــب دیگــر
را در ســایه خــود داشــته و در اصــل مقبولیــت و مرشوعیــت دولــت و سیاســت
را بــاز مــی گویــد .خودکامگــی و بــی توجهــی حکومــت بیــن قــرون یازدهــم تــا
چهاردهــم  ،تآثیــر بس ـزایی بــر روی قــدرت سیاســی بعــد از دوران مغــول بــر
جــای گذاشــت .در دوران تیموریــان حــرم مطهــر تآثیــری معلــوم بــر قــدرت
حکومــت تیمــوری و مرشوعیــت بخشــیدن بــه حاکــان ایــن سلســله در جهــان
اســام داشــت.در دوران پادشــاهان صفــوی حــرم مطهــر امــام رضــا (ع) مناســب
ســازی گشــت و چارچــوب آن را بــه عنــوان امــام شــیعیان ایجــاد کردنــد و پایــه
هــای نجــات ایــن فضــا را تــا بــه امــروز بنــا نهادنــد».
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مــي تــوان چنــن اظهــار داشــت كــه عــارت اصــي يعنــي دو بنــاي واقــع
در جبهــه جنــويب ( ديوانخانــه ) و ( حوضخانــه  ،ســفره خانــه ) و عــارت
رسدر دچــار تغي ـرات عمــده اي نشــده اســت وي بدنــه غــريب ( همجــوار
خيابــان ملــت ) و بدنــه رشقــي ( همجــوار حيــاط و بــاغ و باغچــه يعنــي
حدفاصــل بــن بــروين و انــدورين ) بــه طــور كيل تخريــب گرديــده اســت.
عــارت مشــريه و عــارت ســيد جــوادي نيــز دچــار تغيـرايت شــده اســت
كــه بيشــر نشــات گرفتــه از تغيـرات ســليقه زمــان ( احتــاالٌ دوره پهلــوي
اول حــدود ســال  1310مــي باشــد ) و بازگردانــدن آنهــا بــه شــكل اصــي
كار چنــدان پيچيــده اي نيســت .رسدر كالســكه رو اصالــت خــود را جــزء در
مــوردي ناچيــز محفــوظ داشــته اســت .بــر اســاس بــرريس هــاي انجــام شــده
رسدر كالســكه رو در تاريخــي پــس از رسدر اصــي برپــا شــده اســت و عــي
االصــول متــام بناهــاي بخــش غــريب عمومـاٌ دوره اوليــه فعاليــت ســاختامين را
در مجموعــه تشــكيل مــي دهــد كــه فاصلــه زمــاين زيــادي بــا بخــش رشقــي
نــدارد  ،و آنچــه در واقــع آنچــه كــه امــروزه از بنــاي مســعوديه باقــي مانــده
و بــه آن معــروف اســت بخــي اســت كــه رضاخــان در ســال  1342ب ـراي
دولــت از همــدم الســلطنه خريــداري كــرد.

گزارش مرمت عمارت مسعودیه از زبان فرامرز پارسی
مهنــدس فرامــرز پارســی کارشــناس ارشــد معمــاری
از دانشــکده معمــاری دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران
و مدیرعامــل مهندســین مشــاور عمــارت خورشــید ؛
شــرکت متصــدی مرمــت عمــارت مســعودیه میباشــند .
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متظاهــر اســت چــون کــه ســعی بر
آن داشــته تــا بگویــد مــن زیبایــم
 ،بــی راه هــم نگفتــه .بــه ماننــد
زنــی کــه ســیامی خــود را پرداختــه
و بــه زیبایــی خــود اعتــاد دارد ،
بــا حرکاتــش ســعی در نشــان دادن
زیبایــی خــود دارد و مــورد تحســین
دیگــران نیــز قــرار میگیــرد ،امــا
کســی فرامــوش منــی کنــد کــه ایــن
فــرد درحــال تظاهــر اســت.

بــه هنــگام ورود بــه بنــا در عیــن
حــال کــه احســاس آرامــش مــی
کنــم  ،حــس اح ـرام عمیقــی هــم
نســبت بــه طراحــان و ســازندگان
ایــن بنــا دارم  .معامرانــش  ،ایــن بنا
را عرصــه ای بـرای تحــول معــاری
دیــده انــد .آن طــاق قــوس خانــه
ای کــه زده شــده ،چنیــن کلمبــه
ای ،نــه قبــل از آن و نــه بعــد از
آن هــم زده نشــده ،بســیاری از
عنــارص معــاری اینجــا عرصــه ای
بــرای نــوآوری در قالــب ســنت و
نــه نــوآوری بــه مضمــون مدرنــش
اســت .
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داســتان ســاخت ایــن بنــا بــر
میگــردد بــه زمــان قاجــار.
مســعود میــرزا پــر نارصالدیــن
شــاه ،والــی اصفهــان از زنــی
بــدون خانــواده ی ســلطنتی بــود.
جســور ،مدیــر و بــی نهایــت بــی
رحــم  .بســیاری از آســیبهایی
کــه بــه آثــار صفــوی وارد آمــده
از ســوی او بــوده .بــاغ نظامیــه
را مــی خــرد ،امــا بــا اســتناد
بــه اســناد فقــط تکــه ای از آن
را  ،کمــی بزرگــر از محــدوده
امــروزی.
مســعود میــرزا تصمیــم بــه
ســاخت اول بنــای تهــران ( از
لحــاظ مرتبــه) در ایــن بــاغ مــی
گیــرد ،تــا قــدرت خــود را نیــز
بــه پــدر نشــان دهــد .ایــن بنــا
از نظــر میــزان تزئینــات ،بــزرگ
بــودن و ترشیفاتــی کــه در آن
بــوده ،بــرای یــک دوره ای از
متــام کاخهــای مجموعــه گلســتان
مفصــل تــر بــوده اســت .هیــچ
یــک از بناهــای گلســتان تــوان
رقابــت بــا دیــوان خانــه و ســفره
خانــه مســعودیه را نــدارد.

اول بنــای تهــران (محــل اقامــت
موقــت مســعود میــرزا بــا خــدم و
حشــم اش) ســاخته مــی شــود .رسدر
ورودی بــا متــام ترشیفــات ،مقرنــس
رسدر ورودی کــه معادلــش را در
متــام ای ـران پیــدا منیکنیــد ،در چوبــی
ورودی کــه از شــاهکارهای تاریــخ
معــاری ایــران اســت.
در حیــاط خلــوت مهامنانــش را نگــه
مــی داشــته ،و در طــرف دیگــر هــم
عــارت اندرونــی بــوده  .اندرونــی
تخریــب شــده و فقــط بیرونــی باقــی
مانــده کــه در نقشــه دارالخالفــه هــم
قابــل مشــاهده اســت.
در تصوراتــم وقتــی وارد ایــن بنــا
میشــوم ،باغــی بســیار ارشافــی (
البتــه تصــورش مــی کنــم ،چــون در
حــال حــارض ســاختامن ســازی شــده
اســت) بــا بنایــی ســاخته شــده درآن،
بــا زبــان معــاری ایرانــی در اواخــر
دوره ی قاجــار مــی بینــم .ایــن بنــا
بــه نظــر مــن زیبــا ،قابــل تحســین ،
تاثیرگــذار امــا متظاهــر و متکلــف
اســت.

متکلــف اســت ،چون ســعی داشــته
تــا بســیار ســخت و ســنگین ســخن
بگویــد .برخــاف بناهایــی بــا نــر
روان  ،مثــل اشــعار ســعدی کــه
انــگار بــا هــم حــرف مــی زنیــم.
ایــن بنــا ســخت صحبــت کــرده امــا
تحســین برانگیــز اســت.

بـرای مرمــت ایــن بنــا مکــث زیــاد
مــی کنــم و فکــر میکنــم بــا تواضــع
بایــد بــا بنــا طــرف شــد .از ایــن
مضامیــن کــه  ،معــاران ایــن بنــا
چیــزی بلــد نبودنــد یــا اینکــه مــن
در مرمــت اینجــا غوغــا میکنــم
یــا خــودم را در عرصــه ی بــروز
مــی گــذارم کــه بیاینــد و بگوینــد
پارســی اینجــا را مرمــت کــرده،
ســعی مــی کنــم پرهیــز کنــم .منــی
گویــم آدمــی کامــا موفــق مــی
شــود کارهایــی را کــه فکــر میکنــد
درســت اســت انجــام دهــد امــا
تــاش مــن بــر ایــن اســت .بایــد
بــه ســازندگان ایــن بنــا احــرام
گذاشــت.
در یــک مفهــوم کلــی ،مرمتــی
درســت اســت کــه متواضعانــه
باشــد ،می ـزان مداخلــه مــا نســبت
بــه موجودیــت ان بنــا بایــد انقــدر
کــم باشــد کــه هرکســی حــس کنــد
کــه مرمتگــر اینجــا از صمیــم قلــب
بــرای ســازندگان ایــن بنــا احــرام
قائــل بــوده ،مــن ســعی دارم چنیــن
کنــم.
بــه طــور کلــی مرمــت از منظــری
یــک فعالیــت کامــا مســتمر اســت
 ،یعنــی اینکــه رشوع میشــود ولــی
هرگــز پایــان نــدارد .هنگامــی کــه
بــه مرمــت یــک بنــا مشــغول مــی
شــویم  ،تــا یــوم القیامــه بایــد بــه
مرمتــش ادامــه دهیــم .در مرمــت
اقداماتــی کــه منحــر بــه فــرد و
تــازه اســت را انجــام میدهیــم ،
ممکــن هســت کــه اشــتباه کــرده
باشــیم ،امــا اعــال مــا وقتــی تعبیر
و تجربــه ی مرمتــی میشــود

کــه دوبــاره بــه عقــب برگردیــم و
کارمــان را نقــد کنیــم و عواقبــش
را بررســی .آســیب شناســی بعــد از
مرمــت انجــام دهیــم .بعــداز ایــن
کارهاســت کــه مــی توانیــم بگوییــم
در حــال کســب تجربــه ی مرمتــی
هســتیم.
مرمــت در دوره ی ســنت مســئله
اش فــرق میکنــد .مســئله اش ایــن
اســت کــه دوام و بقــای یــک بنایــی
را تضمیــن کنــد .جزئــی نگــری مــی
کنــد ،هرجــا کــه خــراب شــد را
درســت مــی کنــد و بیشــر مضمون
تعمیــری دارد .اگــر مقیــاس ایــن
تعمیــر کــردن خیلــی وســیع باشــد،
مشــکلی ندارنــد ،احتیاجــی بــه
تئــوری پیچیــده ای پیــدا منیکننــد،
چ ـرا کــه معــاری کــه ایــن بنــا را
مرمــت میکنــد ،هــان معــاری
ای را انجــام مــی دهــد کــه معــار
قبلــی انجــام داده.
در دوره ی ســنت هرکــس بــرای
اثبــات توانایــی خــود ،ثابــت میکنــد
کــه مــن هامننــد پدرانــم رفتــار
میکنــم .همــه چیــز در امتــداد هــم
اســت ،همــه چیــز بــه هــم وصــل
اســت ،همــه چیــز بــا هــم پیــش
مــی رود.
در دوره ی ســنت اثبــات کــردن
اینکــه قبــا بنایــی مشــابه بنــای مــا
ســاخته شــده  ،یــک ارزش بــوده ،
امــا در دوره ی مدرنیتــه درســت
برعکــس اســت .مــا بــه گذشــته
بــه دیــد نقادانــه نــگاه مــی کنیــم،
علتــش هــم کامــا واضح اســت،زیرا
دوره ی خردگرایــی ســت.

 .میــزان و مــاک را عقــل قــرار
مــی دهیــم و عقــل میخواهــد
بــا تکیــه بــر موجودیــت فعلیــش
همــه چیــز را بســنجد .در حالــی
کــه در گذشــته میــزان و مــاک
در واقــع رویکردهــای عمومــی
بــر جهــان بــوده کــه از گذشــته
بــر آنهــا منتقــل شــده  .رویکــرد
الهــی بــوده .ایــن بــه ایــن معنــی
ســت کــه همــه مفاهیــم در جهــت
تائیــد و توجیــه یــک مســیر معینی
بــوده کــه خــودش نســبت بــه دوره
هــای قبلــش هــم خیلــی پیرشفــت
داشــته.

قبــل از دوره ی تفکــر الهــی  ،چنــد خدایــی
و قبــل از ان هــم بــت پرســتی بــوده اســت.
دوره ی الهــی دوره ی مهمــی ســت .در
اروپــا تقریبــا از روم بــه بعــد هســت ،در
آســیا هــم بــا ادیــان ابراهیمــی .در ایــن
متــدن هــا  ،معــاری و متــام وجــوه فرهنگــی
شــکل میگیرد.همــه چیــز در یــک ســازه
پیوســته و متصــل بــه لحــاظ تاریخــی ســت
و انقطاعــی وجــود نــدارد .یــک مفهــوم
بــا رویکــرد فلســفی ســابق و ایــن مفهــوم
صیقــل خــورده و بهــر شــده ،چیــزی قبــل از
خــودش را نفــی نکــرده ،بلکــه دامئــا تائیــد
کــرده ،و باعــث شــده در آن دوره همــه
چیــز بــه اوج کــال برســد.
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عمارت مسعودیه ،بخشی از مقرنس های عمارت

چنانکــه مــا بــا گــوش دادن شــعر
حافــظ میگوییــم از ایــن بهــر هــم
میتــوان شــعر گفــت؟ یــا جلــوی
مســجد شــیخ لطــف اللــه مــی
ایســتیم و بــه ایــن فکــر میکنیــم
کــه از ایــن بهــر هــم میتــوان
در ایــران خلــق کــرد؟ در چنیــن
تفکــری کــال ایجــاد مــی شــود،
امــا در مدرنیتــه کســی بــه دنبــال
کــال نیســت .در مدرنیتــه مفهــوم
عقــل گرایــی باعــث میشــود کــه
انقطــاع بوجــود بیایــد ،نقــادی
بوجــود بیایــد و هــر دوره ،دوره ی
قبــل از خــود را نقــد مــی کنــد.

خاصیــت نقــادی چیســت؟ اینســت
کــه مــا بــه کــال منــی رســیم،
امــا بــه تنــوع چــرا .جامعــه ی
مــدرن بــی نهایــت متنــوع هســت،
جذابیتــش بــه تنوعــش اســت،
درحالــی کــه جوامــع ســنتی بــا
تنــوع کمــر ولــی کاملــر هســتند.
در ایــن رشایــط  ،تغییـرات رسعــت
میگیــرد ،وقتــی رشوع میکنــی بــه
نقــد کــردن و چیــز نــو آوردن ،و
ســعی در نشــان دادن موجودیــت
خــود ،در نــو بــودن .در اینکــه
مــن چیــزی هســتم کــه قبــل از مــن
نبــوده ،یک پروســه تشــدید شــونده
مــی شــود ،همــه چیــز رسعــت
میگیــرد .رسعــت و تغیی ـرات زیــاد
خطرنــاک اســت ،مــی توانــد یــک
جامعــه را نابــود کنــده ،دارویــن
ایــن حــرف را در مــورد حیــات
و تکامــل گفتــه  ،تغییــرات بایــد
کوچــک باشــد ،تغییــرات بــزرگ
خطرنــاک اســت .طبیعتــا مدرنیتــه
ابـزاری قــوی بــه نــام نقادی داشــت
و رشوع کــرد بــه نقــد کــردن خــود،
کــه ای ـرادات کارمــان از کجاســت؟
گفتنــد کــه بســیاری از ارکان اصلــی
زندگــی بــر را بــه دلیــل ایــن
تغییــرات شــدید  ،از دســت مــی
دهیــم ،امــا ایــن هــا بــا ارزش انــد و
بایــد حفــظ شــوند ،در زندگــی مــا
کارکــرد دارنــد ،در روابــط اجتامعی
مــان .روابــط خانوادگــی  ،فامیلــی ،
روابــط بیــن همســایگان ،زیبایــی
شناســی تاریخــی ،ارزشــهای دینــی
و مذهبــی .بــا ایــن کــه ممکــن
اســت شــکلی جدیــد بــه خــود
بگیرنــد ،امــا نبایــد همــه را کنــار
گذاشــت،

اینهــا باعــث ســامت بــر مــی شــود.
یــک چیزهایی داشــت از بیــن می رفت،
اگــر از بیــن مــی رفتنــد  ،منیتوانســتیم
تجدیــد شــان کنیــم ،پــس بایــد جلــوی
از بیــن رفتنشــان را بگیریــم ،بایــد یــک
نقــش جدیــد ب ـرای اینهــا در زندگیــان
تعریــف کنیــم .همچنــان کــه در مرمــت
هــم ایــن کار را انجــام میدهیــم  .اگــر
یــک بنایــی حــام بــوده ،منیتوانیــم
دوبــاره آن را حــام کنیــم ،همــه را
منیتوانیــم  ،بعضــی شــان را شــاید  .بایــد
برایــش یــک نقــش جدیــد قائــل شــویم،
مثــا کتابخانــه .ایــن مضمــون فقــط
بــرای معــاری نیســت ،بــرای همــه
چیــز هســت .هــر مضمــون تاریخــی
کــه در طــول تاریــخ دچــار آســیب هــای
جــدی شــده باشــد و در زندگــی امــروز
مــا دچــار اخــال شــده باشــد موضوعــی
ســت ب ـرای مرمــت .ب ـرای مرمــت بایــد
موضــوع را بــه ماننــد یــک مــن خوانــد،
کــه خوانــش آن توســط هرکســی میــر
نیســت .وظیفــه ی مرمــت کار کــه
در ایــن رشــته تخصــص دارد ،در قــدم
اول خوانــدن موضــوع اســت ،خوانــدن
یعنــی چــه؟ یعنــی متــام الیــه هــای
ارزشــی آن را در بیــاورد ،یــک بنــا فقــط
یــک بنــا نیســت ،ارزش ســازه ای دارد
و نشــان میدهــد کــه در یــک دوره ی
خــاص بناهــا بــه ایــن شــیوه ســاخته
مــی شــوند ،ارزش تزئینــی دارنــد ،نشــان
دهنــده ی یــک خانــواده گســرده
بــوده ،نشــان دهنــده ی تــوان اقتصــادی
هــر جامعــه ســت ،ممکــن اســت در آن
خانــه اتفــاق مهمــی افتــاده باشــد ،یــا
یــک آدم مهمــی زندگــی میکــرده اســت،
پــس صدهــا الیــه ی معنایــی هســت ،
یــک بنــا وقتــی بــه صــورت مــروک یــا
نیمــه خ ـراب یکجــا افتــاده اســت،

ایــن همــه معنــی میــان گــرد و
خاکــش گــم مــی شــود .مرمتــکار
کارش ایــن اســت کــه متــام الیــه
هــای ارزشــی را بخوانــد ،و ســپس
ایــن الیــه هــا را خوانــا کنــد ،ایــن
مــی شــود مرمــت.
در حیــن اینکــه بنــا را خوانــا
میکنــد ،بایــد تضمیــن بدهــد کــه
ایــن مــن بـرای آینــدگان باقــی مــی
مانــد و عــاوه بــر آن بایــد دقــت
کنــد کــه در حیــن خوانــا کــردن
یــک الیــه  ،اعتبــار الیــه ی معنایــی
دیگــر را از بیــن نــرد .چــون منــی
توانیــم قضــاوت کنیــم کــه کــدام
الیــه معنایــی بــا ارزش تــر از الیــه
هــای دیگــر اســت .پــس مرمــت
یعنــی خوانــدن و خوانــا کــردن
هــر مفهــوم تاریخــی؛ قبــل از آنکــه
اقــدام بــه خوانــدن بنایــی کنیــم
ابتــدا بایــد بقایــای بنــا را حفــظ
کنیــم ،زیـرا بیــم آن مــی رود کــه تــا
قبــل از اقــدام بــه مرمــت مقــداری
از آن خـراب شــود ،پــس بـرای آنکه
ســامت بنــا را بــرای یــک مــدت
محــدود تامیــن کنیــم ،رفــع خطــر
مــی کنیــم .مرمــت اضطـراری کوتاه
مــدت  ،بــا اینــکار تــا یــک الــی دو
ســال دیگــر بنــا آســیب جــدی منــی
بینــد .درعــارت مســعودیه نیــز ،
اولیــن کاری کــه کردیــم رفــع خطــر
بــود .کارفرمــای مــا رشکــت عظــام
بــا صنــدوق احیــا ق ـراردادی بســته
بــود ،صنــدوق احیــا مجموعــه ای
ســت کــه بناهــای در مالکیــت
میــراث فرهنگــی را بــه رشط
واگــذاری مرمــت بــه یــک نیــروی
واجــد صالحیــت و نظــارت خــودش
بــر مرمــت  ،اجــاره میدهــد.
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اقدامــات رفــع خطــر طــی یــک هفتــه تــا یــک مــاه
انجــام مــی شــود کــه موجــب حفــظ بنــا تــا شــش مــاه
الــی یــک ســال مــی شــود ،اقدامــات رفــع خطــر بایــد
بــا دقــت انجــام شــود ،امــکان دارد کــه مرمــت انجــام
نشــود ،و همیــن رفــع خطــر تــا  10ســال مبانــد ،چنانچــه
ســن پائولــوزی داربســتی کــه زیــر گنبــد ســلطانیه زده،
 35ســال اســت کــه پابرجاســت.

بــد نیســت کــه رفــع خطــر را بــا اینکــه میدانیــم کاری
موقتــی ســت بــا دقــت بیشــری انجــام دهیــم ،بــه
هرحــال فــرض برایــن اســت کــه در دوره ی مطالعــات،
تــا زمــان فرارســیدن عملیــات اجرایــی  ،بنــا در هــان
وضعیــت مباند.بعــد از رفــع خطــر رشوع کردیــم بــه
انجــام مطالعــات ،مطالعــات تاریخــی  ،کــه کاری
طوالنــی و بــس مهــم اســت.

امــا بــه مــوازات آن کار دیگــری را هــم رشوع کردیــم،
تحــت عنــوان مطالعــات وضــع موجــود ،کــه بـرای قــدم
اول نقشــه هــای دقیقــی از بنــا تهیــه کردیــم .نقشــه
هایــی بــا مقیــاس هــای دقیــق .بعــد ســایر اطالعاتــی
کــه بــرای وضــع موجــود میخواهیــم را ســوار ایــن
نقشــه هــا میکنیــم .مثــا میخواهیــم ببینیــم تزئینامتــان
چیســت؟

تزئینــات را روی نقشــه هــا میگذاریــم و برداشــت
میکنیــم .روی ایــن نقشــه هــای ســاختامن ،ســازه  ،جــای
تیــر و ســتون را روی نقشــه هــا مــی کشــیم.
پــس اول رولــوه  ،بعــد مطالعــات معــاری در ســه
بخــش ،یــک اینکــه فضاهــای معــاری اینجا را شناســایی
کردیــم .الگوهــا را شــناختیم ،بعــد رشوع کردیــم بــه
مطالعــه تزئینــات.
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ایــن مرحلــه را اصطالحــا آســیب نــگاری مــی گوییــم و رشوع بــه ثبــت عارضــه هــا میکنیــم.
عارضــه قابــل ثبــت اســت .عامــل را هــم میتــوان ثبــت کــرد .عارضــه در آســیب نــگاره ثبــت
میشــود .در واقــع در آســیب نــگاری متــام مــواردی را کــه کمــی هســتند را ثبــت میکنیــم،
مثــل تــرک کــه قابــل انــدازه گیــری ســت ،هــم طــول دارد و هــم ابعــاد و هــم اینکــه جایش
معلومســت .رطوبــت هــم بــه همچنیــن ،میگوییــم کــه رطوبــت تــا یــک مــر بــاال آمــده
،رنــگ هــم تغییــر پیــدا کــرده ،اینهــا همــه عارضــه هــای قابــل ثبــت انــد .دیــوار از شــاقول
خــارج شــده ،بــه فــرض ســه درجــه .حتــی رنــگ چــوب نیــز قابــل انــدازه گیــری ســت.
بعــد از آســیب نــگاری ،آســیب شناســی را رشوع میکنیــم ،یعنــی عوامــل ایجــاد عارضــه
را بررســی میکنیــم .عوامــل بیشــر جنبــه ی کیفــی دارنــد .گاهــی اوقــات ،یــک عارضــه
خــودش عامــل اســت ،مثــا رطوبــت خــودش یــک عارضــه ســت ،همیــن عارضــه عاملیســت
ب ـرای شــوره زدگــی یــا حــل شــدن آلودگــی هــا ،عامــل انبســاط آجــر و ....
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تزئینــات را تقســیم بنــدی
کردیــم ،ســاختاری و غیــر
ســاختاری .منظور از ســاختاری
مقرنــس و کاربنــدی و آنهایــی
کــه در فضــا بوجــود مــی آینــد.
و غیــر ســاختاری اجزایــی کــه
بــه بنــا مــی چســبند ،مثــل
تزئینــات گچــی و آجــری و
فلــزی و ســنگی .بــه کمــک
متخصصــان ایــن فضاهــا را
مــورد مطالعــه قــرار دادیــم
 ،بــه تهیــه نقشــه پرداختیــم،
فــن شناســی کردیــم و کارهــای
آزمایشــی روی آنهــا انجــام
دادیــم.
بعــد بــه برداشــت جزئیــات
معــاری پرداختیــم ،آبچــکان
 ،لبــه ی نــاودون ،بــا مقیــاس
خیلــی بــزرگ .و ســپس رفتیــم
رساغ ســازه .آزمایــش مکانیــک
خــاک کردیــم ب ـرای شناســایی
خــاک ،بعــد شناســایی پــی
کردیــم ،ابعــاد و جنــس و
کیفیت ســازه ای  ،مصالحشــان،
مالتــش  ،مقاومــت فشــاری
آجــر و ...
ســپس عنــارص عمــودی باربــر
 ،دیــوار و ســتون و ســایز
اجــزای عمــودی ،را بررســی
کردیــم ،و بعــد از آن عنــارص
افقــی  ،ســقف ،طــاق و نعــل
درگاه و ســایر اجــزای افقــی.
بعــد بــه مطالعــه سیســتم ایــن
اجــزا پرداختیــم ،ایــن مراحــل
مربــوط بــه وضــع موجــود
ســازه بــود.

پــس از آن رفتیــم رساغ وضــع
موجــود تاسیســات ،آب سیســتم
چگونــه تامیــن مــی شــده؟
رسمایــش و گرمایــش چگونــه انجام
میگرفتــه؟ سیســتم هــای قدیمــی را
بررســی میکنیــم ،و سیســتم هــای
مکانیــکال و الکرتیکالــی کــه در
دوره ای کــه آنجــا آمــوزش پــرورش
میــراث فرهنگــی بــود  ،اضافــه
شــد را بررســی و نهایتــا بــه تهیــه
گــزارش و نقشــه مــی پردازیــم.
پــس از انجــام ایــن مراحــل
لنداســکیپ را مطالعــه کردیــم،
بــاغ بــوده دیگــر ،بــاغ مســعودیه.
تاریــخ ایــن بــاغ چــه بــوده ،کــف
ســازی هــا ،آب مناهــا ،در چــه دوره
هایــی عــوض شــده ،از بیــن رفتــه.
اصــل بــاغ چقــدر بــوده .عنــارص
ســاختامنی  :کــف ســازی  ،مبلــان،
پلــه و آب منا ،عنارصغیرســاختامنی:
گیاهانــش ،درخــت و چمــن و ..
مطالعــات وضــع موجــود متــام شــد
و حــاال بایــد آســیب شناســی کنیــم.
بــا هــان رسفصــل هایــی کــه در
شــناخت وضــع موجــود داریــم،
میرویــم رساغ آســیب شناســی.
اینبــار رشوع میکنیــم بــه بررســی
آســیب هــا .آســیب یعنــی خــارج
شــدن از وضعیتــی کــه از اول
داشــته و برایــش پیــش بینــی شــده
بــود .خــارج شــدن هــم شــدت و
ضعــف داد ،جایــی رنگــش پریــده،
یــک جــا دیــواری تــرک برداشــته.
بــه عبارتــی آســیب یــک بــروز
ظاهــری دارد کــه مــا مــی بینمــش
و قابــل انــدازه گیریســت.

بعــد از ایــن عملیــات ،اصطالحــا
بخــش آســیب پذیریــان تکلیفــش
مشــخص شــده اســت.
بــرای حــل عارضــه ،سلســله ای
از عوامــل داریــم .بــرای رفــع
عارضــه بایــد از انتهــا رشوع بــه
رفــع عوامــل کنیــم ،اگــر در ابتــدا
عارضــه ی نهایــی را حــذف کنیــم،
اتفــاق خوبــی منــی افتــد ،و عارضــه
مجــددا پدیــدار میشــود.
بــه فــرض ترکــی روی دیــوار داریــد،
و قـرار بــر ایــن اســت کــه گــچ کار
تــرک را پــر کنــد ،امــا اگــر عامــل را
برطــرف نکنیــد ،ایــن تــرک مجــددا
پدیــدار میشــود .جالــب اســت کــه
بدانیــد ،در ابتــدا عارضــه را مطالعه
میکنیــم ،ولــی در عمــل بــه حــذف
عامــل میپردازیــم ،بعــد عارضــه را
رفــع مــی کنیــم .در بعضــی مواقــع
اصــا عارضــه را هــم حــذف منــی
کنیــم ،عامــل کــه حــذف شــود،
خیاملــان راحــت میشــود.
مثــا یــک جاهایــی آجرهــا رطوبــت
گرفتــه انــدو تغییــر رنــگ داده انــد،
مــا در ایــن مواقــع بــه حــذف عامل
میپردازیــم ،چــون میدانیــم کــه
رطوبــت حــذف میشــود ،امــا تغییر
رنــگ باقــی میامنــد ،بـرای همیشــه
هــم مــی مانــد .امــا آجــر را برمنــی
داریــم ،چــون آجــر دوره ی صفــوی
ســت ،تغییــر رنــگ باعــث منیشــود
کــه آجــر اصلــی را تعویــض کنیــم.
در نتیجــه میتــوان در برخــی مواقع
عارضــه را نگــه داشــت ،بــه رشطــی
کــه ایــن عارضــه  ،عاملــی بــرای
عارضــه دیگــر نباشــد.

ب ـرای رفــع هــر عارضــه ای در
بنــا ،یــک متخصــص داریــم،
مثــا ،تــرک یکــی از عوارضــی
ســت کــه میدانیــم عارضــه
ای ســازه ای ســت ،اگرچــه
یــک دســته تــرک هســتند کــه
ســازه ای نیســتند و مربــوط
بــه نــازک کاری انــد ،انــدودی
هســت کــه بــه هــر صــورت
جــذب رطوبــت کــرده .در ایــن
مرحلــه کارشــناس ســازه بایــد
بــه برداشــت تــرک هــا بپــردازد
و عامــل را تشــخیص بدهــد و
راه حلــش را مشــخص کنــد.
در عــارت مســعودیه ،عوامــل
آســیب در هریــک از ســاختامن
هــا متفــاوت بــوده ،امــا از
مهمرتیــن مشــکالتش در واقــع
مداخالتــی بــوده کــه توســط
وزارت آمــوزش و پــرورش و
می ـراث فرهنگــی شــده اســت،
البتــه می ـراث فرهنگــی از یــک
جهــات اقدامــات مفیــدی هــم
کــرده ،امــا از یــک جهــت
کارهایــی کــرده کــه قابــل نقــد
اســت و میتوانیــم بگوییــم اگــر
ایــن کار را منیکــرد بهــر بــود.
اســتفاده ی نامطلــوب از بنــا
کــرده  ،بــه طــور مثال چیــزی را
ســاخته کــه بــه لحــاظ مبانــی
نظــری مــا دلیــل ســاختش را
منــی فهمیــم .بـرای الحــاق یــک
بنــا بایــد دالیــل کافــی داشــت.
مــدارک را نداریــم ،امــا چــون
دکــر شــیرازی ایــن کار را انجام
داده انــد ،بــه احـرام تجربــه ی
ایشــان ،مــا میپذیریــم.
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امــا ایــن امــر از دیگــر افــراد
کــه دســت بــه ســاخت و ســاز
زده انــد ،مجــاز نیســت و بایــد
بــرای اثبــات درســت بــودن
فعالیتشــان در ایــن عــارت
مــدرک داشــته باشــند.
مهمرتیــن آســیب هایــی کــه به
ایــن بنــا وارد شــده ،مربــوط به
دوره ای ســت کــه بــه ایــن بنــا
بــه چشــم یــک بنــای تاریخــی
نــگاه نشــده اســت .بــرای
رفــع مشــکالت ســاختامن از
افـراد غیــر متخصــص اســتفاده
میشــده ،مثــا یــک لولــه کــش.
می ـراث فرهنگــی هــم نظــارت
نــدارد.
امــا یــک رسی آســیب هــا
هســتند کــه بــه دلیــل کهولــت
بــه بنــا وارد میشــود ،ایــن بنــا
حــدود  150ســال عمــر کــرده،
واقعــا منــی دانیــم کــه در
هنــگام ســاخت ،ایــن بنــا را
بــرای اســتفاده ی چنــد ســال
مــی ســاخته انــد ،معمــوال
بنــای مســکونی را ب ـرای عمــر
زیــاد منــی ســاختند.
در زمــان ســاخت بنــا تصمیــم
مــی گرفتنــد کــه بنــا را بــرای
نارصالدیــن میــرزا بســازند،
حــاال بـرای پــرش هــم باشــد،
نــوه اش هــم قبــول ،کــه نهایتــا
 80ســال مــی شــده ،پــس بنــا
بیشــر از ظرفیــت خــود عمــر
داشــته.
پــس کهولــت بنــا یکــی از
مشــکالت وارده بــه ایــن بنــا
بــوده .

از دیگــر مشــکالت مــی تــوان بــه
ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه در
زمــان ســاخت ایــن بنــا چــون یــک
رسی مفاهیــم از غــرب وارد ایــران
شــده  ،ماننــد موتیفهــا و ترکیباتــی
کــه بــرای ایــن معــاری نبــود،
وارداتــی بــوده ،و معــاران آن
زمــان تکنیــک هــای ســاخت را بلــد
نبــوده انــد .اجزایــی کــه در اروپــا با
تراشــیدن ســنگ ایجــاد مــی شــده
 ،در ایــران بــا گــچ اجــرا میشــده،
زی ـرا ســنگی کــه در اروپــا بــوده ،
در ایــران موجــود نبــوده اســت.
درآن دوره  ،ســاخت بناهــا از روی
کارت پســتال هــا انجــام میگرفتــه،
و معــار ،کار را بــا گــچ کــه در
دســرس بــوده اجـرا میکرده اســت.
بنابرایــن ایــن بنــا یــک رسی آســیب
هــای ذاتــی دارد.
الحاقــات زیــادی بــه بنــا شــده
کــه دکــر شــیرازی آنهــا را تخریــب
کــرده  ،ولــی آســیب هــم وارد
شــده .کلــی پلــه و تیغــه بنــدی
هایــی داریــم کــه نبــوده انــد .مثــا
در ســاختامن دیــوان خانــه کــه بــه
ســفره خانــه وصــل میشــود ،ب ـرای
ایجــاد اتــاق هــای اداری تیغــه
چینــی شــده اســت .ســفره خانــه را
دو طبقــه کــرده بودنــد ،جــای آهن
هــا هســت ،و یــک رسی پلــه بـرای
دسرتســی بــه طبقــه دوم .یــک رسی
پنجــره بــوده کــه پرشــده ،و از ایــن
دســت آســیب هــا.
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سیســتم تیرریــزی بــه طــور کامــل بررســی شــود و در انتهــا تشــخیص دهیــم
کــه آیــا میتــوان ایــن بنــا را در مقابــل زلزلــه مقــاوم کنیــم یــا نــه .گاهــی
اوقــات مقــاوم کــردن بنــا ،نیازمنــد مداخالتــی ســت کــه باعــث نقــض غــرض
مــی شــود .تــا آنجــا کــه بایــد ســاختامن خـراب و از نــو ســاخته شــود.
در انتخــاب عملکردهــا بــه ایــن نکتــه توجــه مــی شــود کــه عملکــردی را
ب ـرای بنــا در نظــر بگیریــم کــه بنــا بتوانــد حداقــل ایمنــی در برابــر زلزلــه
را تامیــن کنــد ،و نیــز اعــال تاسیســات امــروزی و اعــال امکاناتــی از ایــن
قبیــل کــه پیچیدگــی هــای پــروژه هــای مرمتــی را نشــان مــی دهــد.

 .امــا ایــن اقدامــات بایــد جــوری باشــد کــه میـزان مداخلــه مــا در بنــا زیــاد
نباشــد .متــام ایــن اقدامــات بــر روی تاسیســات نیــز انجــام مــی شــود.
مهمرتیــن قــدم ب ـرای مــا ،مبانــی نظــری اســت .مبانــی نظــری چنــد وجــه
دارد ،یــک وجــه آن مفاهیــم مــورد تائیــد محافــل بیــن املللــی  ،هــان
کنوانســیون هــا و قطعنامــه هــای مرمتــی ،و وجــه دیگــر عــرف مرمتــی
کشــور .کــه میــراث فرهنگــی موظــف بــوده کــه اصــول مرمتــی تدویــن
کنــد ،امــا االن بـرای انجــام مرمــت بــه عــرف توجــه مــی کنیــم کــه بخشــی
از مفاهیــم از خــود بنــا اســتخراج مــی شــود.
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عمارت مسعودیه متعلق به ظل السلطان

عــارت مســعودیه جــزء
بناهایــی بــود که امکان ســنجی
شــد ،یعنــی نظــر کارفرمــا در
ابتــدا ایــن بــود کــه عــارت ،
هتــل شــود .بعــد از مطالعــه و
امــکان ســنجی  ،نتیجــه حاصــل
شــد کــه عــارت امــکان تبدیــل
شــدن بــه هتــل را نــدارد.
در مرمــت یــک بنــا امــکان
ســنجی بســیار مهــم اســت،
بــرای انتخــاب کاربــری بنــا،
حتــا بایــد مطالعــات انجــام
داد تــا بهرتیــن عملکــرد ب ـرای
بنــا را انتخــاب کنیــم .بــرای
انتخــاب بهرتیــن عملکــرد
رصفــا اســتعداد ســاختامن در
نظــر گرفتــه منــی شــود ،بایــد
کســی اینجــا رسمایــه گــذاری
کــرده ســود هــم بکنــد ،و بــه
فکــر نیــاز جامعــه هــم باشــیم،
امــا اســتعداد بنــا هــم خیلــی
مهــم اســت.
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کهولــت ســاختامن هــم طبیعی
ســت ،کــه روی ســازه تاثیــر
مــی گــذارد ،ســازه ســاختامن
چوبــی بــوده و باالخــره کــرم
چــوب خــوار و قــارچ  ،و انــواع
پوســیدگی هــا بــه آنجــا آســیب
زده .و حتــی آنجــا یــک بــار
آتــش گرفتــه.
از طرفــی تکنیــک هــای
ســاخت ســازه هــم ضعیــف
اســت ،خرپاهایــی را در آنجــا
ســاخته انــد کــه بــرای اولیــن
بــار اجـرا میشــده  ،کــه خیلــی
هــم جســورانه هســت.
ســقف ســفره خانــه را اگــر
نــگاه کنیــد ،دهانــه نزدیــک بــه
 20مــر اســت .کــه بــا چــوب
اجـرا شــده ،معــار بــا تکنیــک
هــای ابداعــی خــودش ایــن
بنــا را چنــان جســورانه ســاخته
کــه توانســته ،چنــد زلزلــه را
بگذرانــد ،بــدون آنکــه آســیبی
ببینــد.
در هنــگام ســاخت ،عــاوه بــر
دانــش  ،اعتــاد بــه نفــس هــم
داشــته انــد .البتــه در ســاخت،
نقــاط ضعفــی نیــز داشــته
انــد .بــه طــور مثــال از چــوب
بــه عنــوان خرپــا اســتفاده
میکردنــد ،و ایــن درصورتــی
ســت کــه خرپــا بایــد مفصلــی
باشــد ،اتصاالتــش بایــد پیــچ
ومهــره باشــد .آن موقــع اتصــال
تســمه بــه میــخ انجــام مــی
گرفتــه کــه خــود نشــان از
ضعــف ســاخت داشــته.

در گــچ کاری هــم ایــن مســائل را داشــته ایــم .عــدم وجــود علــم در اجـرا،
باعــث ضعــف در ســازه مــی شــده .بــه هرحال ســازه دارای مشــکالت اســت
،امــا ایــن مســائل نســبت بــه اســتانداردهای ســازه ای و عملکــردی کــه مــا
امــروز میخواهیــم ،مشــکل محســوب مــی شــود .ممکــن اســت ســاختامن
تــا  20ســال دیگــر هــم خـراب نشــود ،امــا ضامنتــی نیســت کــه اگــر ســالن
منایشــی درآنجــا ایجــاد شــود ،در زمــان وقــوع زلزلــه  ،ب ـرای اف ـرادی کــه
در آنجــا حضــور دارنــد اتفاقــی منــی افتــد .ایــن مقولــه نیازمنــد طراحــی
مجــدد اســت ،بایــد دیــوار بــه دیــوار اینجــا بررســی شــود و نقــاط ضعفــش
شــناخته.

در ســازه عــارت ،رشوع بــه مقــام ســازی کردیــم ،تقویــت ســازه ،و اتصــال
دیوارهــا بــه هــم ،کالف گــذاری رس دیوارهــا و ..
در طــی ایــن عملیــات  ،خــر پاهــا را تعویــض منــی کنیــم ،بلکــه اتصــاالت
جدیــدی را برایشــان طراحــی میکنیــم ،اتصــاالت مفصلــی .بـرای آنکــه زنــگ
نزنــد و ســبک باشــد بــا آلومینیــوم ایــن کار را انجــام میدهیــم و اســتفاده از
دیگــر انــواع سیســتم هــای کارآمــد.
بعضــی جاهــا دیــوار شــات کلیــد میخواهــد ،جاهــای دیگــر بــا میکروپــی
تقویــت شــده و بعضــی جاهــا دیــوار بــا میکروپــای بــه پــی هــا متصــل مــی
شــود و از ایــن قبیــل فعالیــت هــا و مداخــات.

در مبانــی نظــری  ،بــه بایــد هــا
و نبایــد هــای موجــود در بنــا
توجــه مــی کنیــم ،کــه هــان
حیطــه و میـزان دخالــت هــای
مــا را مشــخص مــی کند.ایــن
حاصــل مبانــی نظــری ســت
و نشــان دهنــده ی رشایــط
فعالیــت مــا در بنــا.
بعــد از مبانــی نظــری وارد
مرحلــه ی طراحــی مــی شــویم.
قــدم اول ،طــرح احیاســت،
یعنــی انتخــاب عملکــرد ب ـرای
بنــا.
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کــه البتــه بخــش هایــی از طراحــی
هــای مــا اجــرا شــده  ،یعنــی
طراحــی و اجــرا همزمــان رشوع
شــده ،کــه بخــش هایــی از عــارت
را مرمــت کردیــم ،ولــی االن کار بــه
دلیــل مســائل اقتصــادی متوقــف
شــده اســت.
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بـرای کاربــری ایــن بنــا ،میـراث
فرهنگــی بــا رشکــت عظــام
قـراردادی بســته بــود کــه ایــن
عــارت هتــل شــود ،امــا در
امــکان ســنجی متوجــه شــدیم
کــه اینجــا بــه درد هتــل منــی
خــورد ،هتــل مثــل بیامرســتان
عملکردهــای دقیقــی دارد و
امــکان ایــن را هــم نداریــم کــه
بــرای هــر قســمت رسویــس
بهداشــتی و حــام در نظــر
بگیریــم ،بهرتیــن عملکــرد
بـرای اینجــا محــل رویدادهــای
هــری بایــد باشــد کــه بتوانــد
تامیــن هزینــه هــم بکنــد.

بــرای عملکــرد جدیــد کــه مــورد
تاییــد هــم قــرار گرفــت ،برنامــه
فیزیکــی تهیــه کردیــم ،و ســپس
بــه مرتــب ســازی فضاهــا براســاس
برنامــه فیزیکــی پرداختیــم .بعــد از
آن طــرح مرمــت را ارائــه کردیــم
کــه ایــن مرحلــه خــود دو فــاز
دارد ،کــه در فــاز یــک بــه عملکــرد
تــک تــک فضاهــا  ،سیســتم هــای
تاسیســاتی و تکنیکهــای عمومــی
مرمــت تزئینــات و تکنیکهــای رفــع
آســیب هــا پرداختیــم و فــاز دو کــه
ارائــه ی نقشــه هــای اجرایــی مــی
باشــد .پروســه ی انجــام ایــن پروژه
خیلــی طوالنــی شــده ،کــه زمــان
زیــادی بابــت جلســات متعــددی
کــه توســط صنــدوق احیــا صــورت
گرفتــه بــود ،رصف شــد و تصویــب

ایــن جلســات زمــان بــر بــود .اگــر
ایــن قبیــل مشــکالت نبــود ،ایــن
پــروژه نهایتــا مــی توانســت در 3
ســال متــام شــود ،امــا  4ســال اســت
کــه در مرحلــه طراحــی مانــده ایــم
و هنــوز ایــن مرحلــه بــه امتــام
نرســیده.

دلیــل طوالنی شــدن مرمــت عامرت
دالیــل زیــادی دارد ،کارفرمــا از مــا
خواســت کــه فعالیتهــای بیشــری
کــه تعریــف نشــده بــود را انجــام
دهیــم ،مراحــل تجزیــه و تثبیــت را
زیــادی طوالنــی کردنــد ،و جلســات
زیــادی گذاشــته شــد .در هــر یــک
از جلســات  20نفــر را از همــه
جــای ایـران دعــوت مــی کردنــد بــا
نظـرات متفــاوت .مثــا بـرای بخش
مبانــی نظــری ســه جلســه ،بــرای
ســازه بالــغ بــر هشــت جلســه،
بــرای تاسیســات حــدودا پنــج
جلســه ،بــرای مطالعــات تاریخــی
پنــج جلســه رفتیــم .حــدود بیســت
تــا ســی جلســه رفتیــم درحالــی
کــه حــدودا بایــد ســه جلســه
داشــته باشــیم .ایــن مراحــل بســیار
طوالنــی و وقــت گیــر شــد.
بعــد از آن هــم رشکــت عظــام بــی
پــول شــد ،و بــرای اینکــه تاخیــر
بیانــدازد در دادن پــول ،از کار
ایراداتــی میگرفــت و تــا زمانــی
کــه رفــع ای ـراد منــی کردیــم ،پولــی
پرداخــت منــی شــد  ،و بعــد هــم
کــه بــه دالیــل مالــی ،کال پــروژه
متوقــف شــد.
مرکــز رویدادهــای فرهنگــی کــه
بــه عنــوان کاربــری ایــن عــارت
در نظــر گرفتــه شــده ،از لحــاظ
ترافیــک و رفــت و آمــد هــم
مــورد بررســی ق ـرار گرفتــه اســت.
در همــه جــای دنیــا ،فعالیتهــای
موســیقیایی  ،کنرستهــا در شــب
اج ـرا مــی شــود .آمنوقــع شــب آن
منطقــه  ،چــون منطقــه تجــاری
تهــران اســت ،خلــوت و ســوت و
کــور اســت.

زندگــی فرهنگــی را در شــب بــه
آنجــا تزریــق مــی کنــد ،کــه عــاوه
بــرآن مــا ایــده ای داریــم ،کــه
خیابــان اکباتــان مســیر پیــاده شــود
و بدنــه هــای دوطــرف توســط
عظــام خریــده شــود .ســابقه ی
تاریخــی میــدان بهارســتان ســاز
فروشــی بــوده ،و هنــوز هــم
هســت .و آنجــا مــی شــود ،یــک
محــور تجــاری معطــوف بــه
موســیقی ،ســاز بفروشــند ،کافــی
شــاپ بزننــد و ...
ب ـرای رســیدن بــه ایــن هــدف مــی
شــود گفــت مشــکالت زیــادی
هســت ،امــا انســان همــواره بایــد
آینــده نگــر باشــد .آن محــور از
ســاعاتی بــه بعــد زنــده مــی شــود
و مــا اصطــاح آن را گذاشــته ایــم
زندگــی شــبانه .مــا دنبــال زندگــی
شــبانه در تهـران هســتیم .چاپخانه
هایــی کــه در آنجــا وجــود دارد،
برداشــته مــی شــود ،امــا احتــاال
یکــی از آنهــا ســمبلیک در آنجــا
مبانــد .یــک ســاختامن قدیمــی
هــم هســت کــه گویــا گاراژ بــوده
بــرای فیــات ،بایــد آنــرا بخرنــد و
پارکینگــش کننــد .زیـرا در خــود بنــا
منــی شــود پارکینــگ تعریــف کــرد.
بنابرایــن عظــام بایــد یــک زمینــی
تهیــه کنــد .عوامــل مخــل انســانی
در ایــن بنــا بــه مراتــب کمــر مــی
شــود ،زیـرا رفــت و آمــد افـراد بــه
ایــن بنــا خیلــی ســبک تــر از رفــت
آمدهــای قبلــی اســت ،بــه عــاوه
اینکــه یادمــان باشــد ،از ایــن بــه
بعــد در متــام پــروژه هــای مرمتــی
یــک پــان مدیریتــی بــرای اینجــا
مــی نویســیم.

در ایــن پــان مدیریــت در
واقــع تعییــن تکلیــف میکنیــم
بــرای متــام لحظــات ایــن بنــا
در آینــده ،یــک تیــم مرمتــی
بــه طــور دائــم آنجــا هســت،
یکــری دســتور العمــل بهــره
بــرداری تعییــن مــی شــود
و آنهــا حــق ندارنــد کار
دیگــری انجــام بدهنــد ،اگــر
بــه مشــکلی برخوردنــد ،بایــد
دوبــاره بــه مشــاور رجــوع
کننــد .فــرض کنیــد اتاقشــان
گــرم اســت ،بــه مشــاور
اطــاع میدهنــد و مشــاور بــا
ســنجش امکانــات  ،متهیداتــی
را در نظــر میگیــرد ،یــا شــا
را مجــاب میکنــد کــه ایــن
اتــاق گنجایــش بیســت نفــر
را نــدارد و مــا امــکان خنــک
کــردن ایــن فضــا را بـرای شــا
نداریــم .امــا اگــر مشــاوری
بــرای نظــارت نباشــد ،دیــوار
را ســوراخ میکننــد  ،کولــر
یــا اســپیلیت تعبیــه میکننــد
تــا فضــا خنــک شــود .اگــر
بنــا عملکــرد نداشــته باشــد
بیشــر آســیب مــی بینیــد تــا
زمانــی کــه بــرای آن عملکــرد
در نظــر گرفتــه شــود .نهایتــا
مــا اینگونــه بناهــا را بــرای
جامعــه امــروزی میخواهیــم
 ،بنایــی کــه کارکــرد داشــته
باشــد  ،کارکــرد بنــای تاریخــی
مثــل کار کــرد بــزرگان در
اقــوام اســت .بــه چــه صــورت
بــا گذشــته ارتبــاط برقـرار مــی
کننــد؟  ،افــراد موجهــی انــد.
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در اروپــا ایــن قضیــه کمرنــگ شــده  ،دارنــد ســعی میکننــد محلهایــی را درســت کننــد کــه پدربــزرگ مادربــرگ هــا بــا جوانهــا در تعامــل باشــد ،تــا دو نســل بــا هــم
ارتبــاط بگیرنــد .هــر دو از بــودن در کنــار هــم لــذت مــی برنــد ،جوانهــا از طریــق انتقــال تجربیــات چیزهــای زیــادی یــاد مــی گیرنــد .همــه بـرای ایــن افـراد احـرام
قائــل هســتند .تــا لحظــه ای کــه پــدر و مادرمــان در کنارمــان هســتند مــا اعتــاد بــه نفســان بیشــر اســت و از لحــاظ روحــی متعــادل تریــم.
در صورتــی کــه بتوانیــم ایــن عملکــرد را در عــارت جــا بیندازیــم ،یکــی از بهرتیــن مجموعــه هــای فرهنگــی دنیــا مــی شــود .فکــر میکنــم جمعــه هــا بــاز اســت،
جایــی دارد کــه غذایــی ســاده مــی دهنــد و عکــس مــی گیرنــد .در آنجــا فضــا زنــده هســت .چــون تنهــا ایــن بــاغ بــا ایــن ویژگیهــا در ایــن نقطــه از تهـران ،کــه از
جاهــای شــلوغ ته ـران هــم هســت ،وجــود دارد .اگــر منــای آن طــرف هــم ســاخته شــود  ،داخلــش کــه شــوی  ،انــگار در دنیــای دیگــری قــدم میزنــی .مــن آینــده
درخشــانی برایــش میبینــم بــه رشطــی کــه اراده بـرای انجــام ایــن کار باشــد ،تصــورم ایــن هســت کــه ایــن اراده االن در صنــدوق احیــا وجــود نــدارد ،شــاید فردگرایــی
هایــی کــه موجــب خودمنایــی افـراد میشــود ،و شــاید بــی پولــی رشکــت عظــام و وضعیــت افتصــادی بــد مملکــت  ،باعــث توقــف کار شــد.

محمدرضــا حائــری متولــد ســال  1332در ته ـران ،فارغالتحصیــل رشــته
معــاری و شهرســازی از دانشــگاه شــهید بهشــتی  ،کــه از ســال 1381
تــا  1385مدیریــت گــروه شهرشناســی دفــر پژوهشهــای فرهنگــی را
بهعهــده داشــته اســت .مدیــر مســئول فصلنامــه «اندیشــه ایرانشــهر»
و تحقیــق و آمــوزش در زمینــه معــاری و شهرســازی ،مدیریــت  22طــرح
و تألیــف  50مقالــه در ایــن زمینــه را در کارنام ـهاش دارد.
اثــر چنــد رســانهای «خانههــای ابریشــم» ( (1385و کتــاب «نقــش فضــا
در معــاری ایـران» بــهقلــم وی نــگارش شــده اســت.

گفتگو با محمدرضا حائری به بهانه کتاب نقش فضا در معماری ایران

مصاحبه  :نسرین فروزان

لطفا شرح مختصری از بیوگرافی خودتان از نظر فعالیت های حرفه ای تان برای ما بیان نمایید.
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ایــن کتــاب متــام اندیشــه هــای مــن
در طــول ســالهای فعالیتــم بــوده
و مــن در متــام دوران زندگیــم بــه
نوشــن تجربیاتــم پرداختــه ام.
نوشــن بــرای مــا نقــد خودمــان
اســت ،نقــد و ارزیابــی؛ در نتیجــه
دامئــا مــی نویســم .ایــن کتــاب
مجموعــه ای از هفــت مقالــه اســت
کــه در برگیرنــده تجربیاتــی مــی
باشــد کــه عالقــه منــد بــودم بــا
دانشــجویان در میــان بگــذارم .

فضــا از مهمرتیــن ویژگــی هاییســت کــه بایــد در معــاری ای ـران بــه آن توجــه
کنیــم .در واقــع مــی شــود گفــت کــه مصالــح اصلــی معــاری ایـران خشــت ،آجــر
و ســیامن نیســت ،بلکــه فضــا مصالــح اصلــی معــاری ایـران اســت .فضــا مــاده ای
ماننــد آب ،انــرژی و  ..اســت کــه در اختیــار موجــودات ق ـرار گرفتــه .فضــا مــی
توانــد خــوب و منطقــی مــرف شــود و یــا هرنمندانــه و یــا بــه کلــی نابــود شــود.
فضاســت کــه حــال مــا را خــوب میکنــد ،انســان در فضــا ق ـرار میگیــرد .البتــه
مصالــح نیــز مهــم هســتند ســازه و اسـراکچر هــم مهــم هســتند.
اهمیــت تالیــف ایــن کتــاب بـرای نشــان دادن اهمیــت فضــا و تعریــف معــاری
ایـران از زاویــه فضاســت .بـرای اثبــات اینکــه معــاری ایـران ســازماندهی خــاق
و اگاهانــه فضــا بــوده اســت .تالیــف بـرای مــن رضوری اســت و اصــا چیــزی بــا
عنــوان رضورت تالیــف نداریــم .مــن نوشــن را جزئــی از زندگیــم مــی دانــم .

W W W . I S I A . I R

مراحــل تالیــف کتــاب از لحــاظ دربــاره ضــرورت تالیــف کتــاب نقــش فضــا در معمــاری ایــران توضیــح
بفرماییــد؟
پژوهشــی چگونــه بــود ؟
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حــدود ســال  51 -52وارد دانشــکده شــدم .از هــان ســالها کار حرفــه ایــم را رشوع کــردم و بــه مــوازات تحصیــل همکاریــم
را بــا پــروژه هــای معــاری و شهرســازی آغــاز منــودم و تقریبــا از ســال  54-55بــه طــور جــدی در حــوزه هــای طراحــی
معــاری ،شهرســازی ،ســاخت و ســاز ،نویســندگی و انجــام پــروژه هــای شهرســازی تجربــه کســب کــردم و بــه بیشــر
مناطــق شــهری و روســتایی ایـران ســفر کــردم .بــه روســتا و مطالعــه دربــاره ی آن ،عالقــه زیــادی دارم .در بحــث آمــوزش
بســیار فعالیــت داشــته ام و از طریــق آمــوزش توانســته ام تجربیاتــم را بــه دهیارهــا و مــردم ق ـرار دهــم .در متــام ایــن
مــدت همــکاری مــن ،میــان رشــته ای بــود .مــن معــار و شهرســاز بــوده ام ولــی بــا اقتصــاد دان ،جامعــه شــناس ،اکولوژیک،
باســتان شــناس ،مهنــدس عم ـران و تاسیســات همــکاری داشــته ام .در ایــن مــدت متــام ســعیم بــر آن بــود کــه رابطــه ی
مســائل ملمــوس ،بــا مســائل غیــر ملمــوس را پیــدا کنــم ،مســائل اشــکار را بــا مســائل پنهــان ،فیزیکــی بــا غیــر فیزیکــی.
هدفــم در واقــع ایــن بــود کــه بتوانــم در طراحــی و معــاری و شهرســازی تعادلــی بیــن فعالیــت و فضــا بوجــود بیــاورم .و
معتقــد هســتم وظیفــه ی معــار و شهرســاز و شــهردار و بــه طــور کلــی همــه مــا مدیریــت تعــادل در فضــا اســت .بـرای
مــن ســازمان دهــی متعــادل فضــا و فعالیــت مفهومــی کلیــدی ســت .بـرای توضیــح فقــط بــه ایــن ده ســال اخیــر فعالیــت
 40ســاله ی خــود میپــردازم .روی دو شــهر کاشــان و تهـران خیلــی کار کــرده ام و در حــال حــارض روی مشــهد و مازنــدران
کار مــی کنــم .بورســیه آقاخــان شــدم و بـرای معــاری اســامی یــک ســال در دانشــگاه هــارواد و ام ای تــی بــوده ام .حــدود
 40پــروژه را مدیریــت و هدایــت کــرده ام .تعــدادی بیشــاری مقالــه و ســخرنانی و تدریــس داشــته ام در حــدود  5کتــاب
منتــر کــرده ام از جملــه کتــاب «قنــات در ایـران» کــه از طریــق قنــات توانســتم رسزمینــم را بشناســم .کتــاب «نقــش فضــا
در معــاری ای ـران» کــه تــاش کــردم تجربیــات همــه جانبــه فضــا نســبت بــه فضــا در هــر معــاری ای ـران در اندیشــه
ایرانــی را بیــان کنــم .کتــاب «خانــه ،فرهنــگ و طبیعــت» را چــاپ کــردم کــه ایــن کتــاب در مــورد نقــش متقابــل جامعــه
ومعــاری مــردم ،خانــه و خانــواده مــی باشــد و کتــاب دیگــری را بـرای عمــوم مــردم ایـران نوشــتم بــه اســم «فرهنــگ صلــح
و معــاری ایـران» کــه دربرگیرنــده زمینــه هــای مختلــف رابطــه معــاری اســت  .حــدود ده ســال مدیرمســئول و رسدبیــر
نرشیــه اندیشــه ایـران شــهر مــی باشــم ،کــه بیشــر در مــورد پژوهــش هاییســت کــه در داخــل ایـران صــورت گرفتــه کــه
هــر شــاره بــه موضــوع خاصــی اختصــاص داده مــی شــود .کــه عمیقــا موضــوع گورســتان هــای ایـران و باالخــص تهـران
را بررســی کردیــم .عمیقــا در مــورد بافــت فرســوده مــن نوشــته و نقــد کــرده ایــم کــه ،تفکــر بافــت فرســوده غلــط مــی
باشــد فرســودگی در شــهرداری اســت ،شــورای عالــی شهرســازی فرســوده اســت نــه بافــت هایــی کــه جــزو زندگــی مــا بــوده
اســت .در مــورد نظریــه شــهر صحبــت کــرده ایــم ،در مــورد محلــه توســعه و ســاخت و ســاز و در حــال حــارض مهــم تریــن
مســئله دفــاع از رسزمیــن اســت کــه فکــر مــی کنیــم رسمایــه هــای طبیعــی کشــورمان از بیــن مــی رود ،البتــه رسمایــه هــای
متدنــی و رسمایــه هــای اجتامعــی هــم از بیــن مــی رود.

از نظــر مولــف  ،کتــاب حاضــر نســبت بــه ســایر کتابهــای مشــابه از
چــه ویژگــی هایــی برخــوردار اســت؟
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مــن بــه معــاری از زاویــه فضــا نــگاه کــردم و از نظــر مــن زاویــه ی مهمــی
بــوده کــه در مــورد معــاری ایرانــی بایــد بــه ان مــی پرداختــم .منیدانــم کــه
ایــن کتــاب در فضــای اکادمیــک چگونــه اســت ،ایــن را خواننــدگان و البتــه
دانشــجویان بایــد بگوینــد ،زیـرا کــه دســته بنــدی کتــاب بیشــر بــر اســاس
زبــان دانشــجویان اســت.یکی از مقالــه های آورده شــده در کتــاب در مورد
موســیقی و معامریســت و کــه مــی تــوان از موســیقی در معــاری بســیار
آموخــت .در واقــع موســیقی و معــاری فرزنــدان یــک فرهنــگ هســتند،
امــا بــا آنکــه موســیقی ایرانــی در جامعــه جــا افتــاده و دارای شــخصیت و
مــورد توجــه عمــوم اســت ،ایــن اتفــاق در مــورد معــاری ایـران نیافتــاده
اســت .ویژگــی برجســته معــاری ای ـران ســازماندهی خالقانــه و اگاهانــه
فضاســت .فضــا در طــول تاریــخ معــاری ایـران همیشــه از طریــق درجــه
پوشــیدگی یــا محصــور بــودن اســت کــه تعریــف مــی شــود کــه بــا اتــکا بــر
ایــن ویژگــی هــا ،از معــاری پیــش از تخــت جمشــید تــا معــاری قاجــار
ســه گونــه فضــا داشــته ایــم و ان عبارســت از فضــای بــاز و فضــای بســته
و فضــای پوشــیده ،کــه بهرتیــن تجلــی آن در ایــوان اســت؛ کــه چهــره ی
بســیار مهمــی دارد .بــه همیــن جهــت فضــای میانــی بـرای مــا بســیار مهــم
اســت .فضاهایــی کــه بیــن درون و بیــرون قـرار دارنــد و همیشــه فضاهــای
حــد واســط و یــا حــد واصــل داریــم و ایــن نشــان مــی دهــد کــه هــر فضــا
در معــاری ایـران تعریــف شــده اســت .هنگامــی کــه آدمــی وارد فضایــی
مــی شــود تکلیفــش را مــی دانــد؛ کجــا بایــد بــرود کجــا قـرار بگیــرد و کجــا
مــی توانــد اســکان بــا ثباتــری داشــته باشــد .و ایــن فضــا در عیــن تعریــف
شــدن قابلیــت ترکیــب شــدن بــا فضــای پیرامونــی را دارد.
پــس ایــن توانایــی معــاری ایرانــی ســت کــه در عیــن اســتقالل ،قــدرت
پیونــد نیــز دارد .هــر فضایــی یــک چهــره دارد و ایــن فضــا از طریــق نــور،
رنــگ ،آرایــش و همــه ایــن هــا متشــخص میشــود .منایــش فضــا در معــاری
ایـران ،بـرای هــر فضــا یــک ویژگــی و یــک شــخصیت بــه بــار آورده اســت.
معــاری ای ـران در حقیقــت یــک جریــان زنــده اجتامعــی بــوده کــه تــا
ســال  1300ادامــه پیــدا کــرده ،علــی رغــم همــه حمالتــی کــه شــده ،از
قبیــل حملــه اســکندر ،مغــول هــا ،ع ـراق .و ایــن قســمت اخیــر کــه در
واقــع منــی شــود گفــت حملــه مدرنیســم ،مــا ایــن را تــاب نیاوردیــم  .بــا
افزایــش درامــد نفــت و تحــوالت اجتامعــی ،تحــوالت معــاری ایـران بیــن
 1300تــا  1340بــوده و بعــد از ســال  1340تــداوم پیــدا نکــرده و از آن
زمــان بــه بعــد نیــز ایــن تحــول صــورت نگرفتــه اســت .امیدواریــم کــه
معــاران جدیــد بــا شــناخت فضــا و روابــط فضایــی و دانســن ایــن نکتــه
کــه معــاران ایرانــی مــی دانســته انــد کــه چگونــه یــک فضــای خشــک و
بــی روح را تبدیــل بــه یــک فضــای جــذاب و مانــدگار کننــد.

اگــر بخواهیــد تعریفــی چنــد جملــه ای از معمــاری ایـران داشــته باشــید
 ،آن چــه خواهــد بــود؟

در صفحه ی  ۲۶در باره ی شناخت شناسی معامری ایران می خوانیم:
دانســن اینکــه چـرا معــاری ایـران کمــر شــناخته و مطــرح شــده در خــور
توجــه اســت .انتشــار ادبیــات مربــوط بــه معــاری یونــان و روم باســتان
در مقیــاس وســیع و ادغــام ایـران در فرهنــگ اســامی ،کــه باعــث شــد تــا
هــر ای ـران را در جهــان بــه نــام هــر و معــاری اســامی معرفــی کننــد،
در ناشــناس مانــدن معــاری ایــران بــی تأثیرنبــوده اســت .دیگــر آنکــه
تحــوالت سیاســی و نظامــی پــی در پــی در قلمــرو آنچــه ایـران نامیــده مــی
شــده ،بــه تخریــب و زوال آثــار معــاری ای ـران منجــر شــد و بــه عــاوه
امکانــات شناســایی و شناســاندن آن هــا را نیــز تحــت الشــعاع ق ـرار داد.
در زمــان حــارض نیــز بــه رغــم آن پایــه هــای معتــری کــه دیگـران بـرای مــا
فراهــم آوردنــد و معــاری مــا را بــه خودمــان معرفــی کردنــد ،مــا آنگونــه
کــه شایســته ی ایــن آثــار اســت و هامنگونــه کــه امروزمــان تهــی از معامری
اســت ،کوششــی در خــور توجــه بــه عمــل نیــاورده ایــم… .آنچــه در اینجــا
مطــرح اســت ،بــه کارهایــی مربــوط مــی شــود کــه بــه دســت متفک ـران،
اندیشــمندان و معــاران ایرانــی و خارجــی ،ایــن جــا و آنجــا مطــرح شــده
اســت و مــی توانــد پایــه هــای تأســیس اندیشــه معــاری ایـران را مجــددا ً
اســتوار ســازد.
بخــش هــا و فصــل هــای کتــاب نقــش فضــا در معمــاری ای ـران بــر
چــه اســاس دســته بنــدی شــده ؟
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گفتار دوم

 :شناخت شناسی معامری ایران

گفتــار ســوم  :معــاری مبتنــی بــر تعریــف مجــدد و متجــدد گذشــته:
ســنت ،بــوم ،تاریخ(باســتان شناســی) ،ســاخنت بــدون معــاری در تجربــه

گفتارچهارم  :آموخنت ماندگاری از موسیقی ایران
گفتارپنجم

:

گفتار ششم

 :نوآوری و خالقیت در معامری ایران

گفتارهفتم

:

امروز و آینده معامری ایران
پیوند های معامری ایران با آینده
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کتــاب نقــش فضــا در معــاری ایـران بــه طــور خالصــه در مضمــون مــوارد زیــر
نوشــته شــده اســت :
 ، 1شناخت معامری از غیرمعامری
 ، 2تشخیص مصالح جاودانی و جهانی معامری
 ، 3تشخیص عوامل تکامل بخش معامری ایران
 ، 4کشف زبان معامری ایران از طریق بسط ادبیات آن
 ، 5عرصیت در معامری ایران
 ، 6دیده بانی و نقد گذشته و حال
 ، 7روش شناسی معامری ایران -طی مرحله شناخت

گفتار اول

 :نوشنت برای نزدیک تر شدن معامران
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کتــاب حــارض مجموعــه ای از فکرهــا و طــرح هایــی اســت کــه از ســال
 ۱۳۵۲هنگامــی کــه در ســال دوم دانشــکده معــاری و شــهر ســازی درس
مــی خوانــدم و ب ـرای اولیــن بــار بــه چنــد شــهر مــن جملــه کاشــان ســفر
کــردم شــکل گرفتنــد .وتــا امــروز کــه بــا چشــم هایــی معامرانــه ،فرصــت
ســفر کــردن بــه بســیاری از شــهرهای کشــور و چنــد شــهر در هندوســتان،
ترکیــه ،آفریقــای شــالی ،اروپــا و آمریــکا ،نصیبــم شــده و توانســتم حضــور
در فضــای معامرانــه و شــهر ســازانه را در مقیــاس هایــی متفــاوت تجربــه
کنــم ،دریافتــم کــه آن فکرهــا و طــرح هــا ،کــه بــه چگونگــی بــه مثر رســیدن
معــاری معــارص ایـران مربــوط هســتند ،همچنــان مطــرح و قابــل پیگیــری
و گفتگــو مــی باشــند.

گفتار های کتاب :
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نکوداشت معمار ایرانی

153
152

دکتر محمد منصور فالمکی
مصاحبه  :نوید گنجی و محمد امین رمضانی

بــه دنبــال ایجــاد بخــش معرفــی معــاران اثــر گــذار در نخســتین شــاره
فصلنامــه معــاری ایرانــی  ،پــس از بررســی معــاران و تئوریســین هــا در
زمینــه معــاری ایـران  ،بــه حضــور دکــر محمــد منصــور فالمکــی رســیدیم
کــه زندگانــی خــود را همــواره در تکاپــوی کشــف راز هــای معــاری در
قلــب مفاهیــم ایرانــی و ادبیــات و فلســفه ایــن کشــور گذرانــده انــد ،
لــذا چنــد جلســه ای را در محــر ایــن اســتاد گرانقــدر گذراندیــم و ســعی
کردیــم باجنبــه هــای گوناگــون زندگــی حرفــه ای ایشــان و نظریــه هــای
محصــول ایــن زندگانــی بیشــر آشــنا شــویم ؛ هامنطــور کــه انتظــار میرفــت
پروفســور فالمکــی بــا تامــل و دقــت بســیار بــه ســواالت مــا پاســخ میدادند
و در نهایــت گفتگــوی مفصلــی طــی چنــد جلســه صــورت گرفــت  ،کــه
بخشــی از ماحصــل ایــن گفتگــو را در ایــن بخــش مالحظــه خواهیــد کــرد.

جنــاب آقــای دکتــر فالمکــی  ،ضمــن ســپاس از شــما بـرای پذیرفتــن
گفتگــو بــا فصلنامــه معمــاری ایرانــی  ،لطفــا بــه طــور مختصــر از
دوران طفولیــت خــود ب ـرای خواننــدگان مــا بگوییــد ؟
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مــن متولــد مشــهد هســتم  ،امــا نــه پــدرم مشــهدی بودنــد و نــه مرحــوم
مــادرم .در هفــت یــا هشــت ماهگــی بــه همــراه خانــواده بــه تهــران
آمدیــم و مرحــوم پــدرم کــه تاجــر جواهــر بودنــد در بــازار تهـران حجــره
ای گرفتنــد و تــا موقعــی کــه در قیــد حیــات بودنــد هامنجــا مشــغول بــه
کار شــدند .خــب در ته ـران رشــد کــردم و دوران طفولیــت را در خیابــان
فرهنــگ گذرانــدم ؛ دبســتان را بــه یکــی از مــدارس خیابــان فرهنــگ رفتــم
و ســپس تغییــر منــزل دادیــم و بــه محلــه عودالجــان نزدیــک بــازار آمدیــم.
بــه هــر حــال اگــر بــه مــن بگوینــد بچــه کجــا هســتی میگویــم بچــه کوچــه
مــروی و عودالجــان.
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از ورودتــان بــه دانشــگاه ب ـرای مــا بگوییــد و اینکــه چطــور بــه رشــته
معمــاری گرایــش پیــدا کردیــد ؟

خــب مــن ب ـرای انتخــاب رشــته عجلــه نکــردم و جــدای از عالقــه منــدی
ای کــه انســان بــه نقاشــی دارد یــا زمانــی کــه کوچــک اســت گل بــازی مــی
کنــد یــا در کوچــه شــان خانــه درســت مــی کنــد  ،گرایــش بــه معــاری در
مــن وجــود داشــت .معــاری رشــته ای پویــا بــود و آدم را بــه فکــر فــرو
مــی بــرد و انســان را وادار مــی کنــد تــا هــر چیــزی را کــه فکــر میکنــد بــه
گونــه ای بســازد ؛ یعنــی بــر خــاف مهندســی  ،کــه ب ـرای رشوع ســاخت
نیازمنــد صــر تــا دوران فــارغ التحصیلــی هســتیم  ،معــاری بحثــی اســت
کــه حتــی پــس از گذشــت ســالها از دوران فــارغ التحصیلــی نیــز  ،هنــوز
هــم انســان منــی دانــد کــه جـرات ســاخنت دارد یــا نــه.
محیــط دانشــکده نیــز در ســال  32محیطــی بســیار گــرم  ،صمیمــی و هــم
بســیار دینامیــک بــود .هیــچ چیــز حــق نداشــت درآنجــا بــه خــواب بــرود و
همــواره میبایســت در تبــادل نظرهــا  ،طراحــی هــا و رفــت وآمــد بــا بعضی
معلــم هــا کــه انســان هــای فعالــی نیــز بودنــد  ،رشکــت میکردیــم .از یــک
جــای معینــی بــه بعــد اســتاد و کتــاب خــوب نداشــتیم و بــه هــر حــال
سیســتم آموزشــی مــا یــک سیســتم متاخــر بــود و همیــن موضــوع باعــث
شــد بــا عــده ای  30تــا  40نفــره از دانشــجویان ناراضــی از رشایــط سیســتم
آموزشــی ,در بــازه یــک تــا دوســاله تقریبــا همــه بـرای ادامــه تحصیــل بــه
ایتالیــا برویــم .
شــما در طــی ســالهای عمــر خــود  ،تخصــص هــای گوناگونــی را
در زمینــه معمــاری  ،مرمــت و شهرســازی کســب کــرده ایــد  ،کــه
خوشــحال میشــویم از تحصیــات آکادمیــک خــود بـرای مــا بگوییــد.
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پــروژه هــای تحقیقاتــی یــا مطالعاتــی داشــتم و خــب اینطــوری مدرســه معــاری ونیــز
عمــا مدرســه خــودم شــد و زمانــی کــه فــارغ التحصیــل شــدم  ،یکــی دو ســال منظــم رس
 4کالس بــا اســتادانش رفتــم و آنجــا ظاهـرا اســتاد کوچکــی بــودم در کنــار اســاتید بــزرگ ،
کــه ایــن رونــد  6تــا  7ســالی بــه طــول انجامیــد .
در ایــن فاصلــه مــن ب ـرای دوره ای در مــورد تخصــص بناهــا و شــهر هــای تاریخــی بــه
رم رفتــم ؛ و از آن جــا کــه شــهر ســازی میــان در آن زمــان پیــرو بــود ب ـرای دریافــت
تخصــص شــهر ســازی نیــز بــه پلــی تکنیــک میــان عظیمــت کــردم  ،کــه هــم معلامنــش را
مــی شــناختم و هــم کار هــای علمــی پژوهشــی کــه بــر روی شــهر میــان و متــام حــدود 65
شــهر اطرافــش انجــام شــده بــود را پیگیــری مــی کــردم .همــه ایــن پویایــی و تعامــل میــان
اســاتید و دانشــجویان در پلــی تکنیــک میــان  ،دلیلــی بــود کــه مــن پــی بــرم این دانشــگاه
جــای ارجمنــدی اســت کــه امکانــات زیــادی را بـرای مطالعــه بــه دانشــجویان ارائــه مــی
داد در صورتــی کــه شــهر هــای دیگــر ایــن فعالیتهــا را ارائــه منــی دادنــد.

شــما در طــول ایــن ســالها ســفر هــای متعــدد علمــی ای را در ســطح
جهــان داشــتید و بــه تبــع تجربیــات فراوانــی را در ایــن رابطــه کســب
نمودید.لطفــا بخشــی از تجربیاتتــان را بـرای خواننــدگان مــا نیــز بازگــو
نماییــد.
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معتقــدم ســفر میتوانــد در طریقــه فکــر کــردن
انســان نســبت بــه محیــط اثــر گــذاری کنــد و
ناخــودآگاه بســیاری از تجربیــات آن در ذهــن او
اثرگــذاری میکنــد.
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البتــه دربــاره ســفر هایــی کــه داشــته ام تجربیــات و خاط ـرات بســیاری
وجــود دارد  ،ولــی مهمرتیــن و اولیــن ســفری کــه داشــتم  ،ســفر بــه
اروپــای شــالی بـرای بازدیــد از منایشــگاه بیــن املللــی بروکســل  1958بــود
 ،همینطــور بــه دلیــل اینکــه بــا خــوردوی شــخصی خــود بــه آنجــا ســفر
کــردم  ،توانســتم از بســیاری از تجربیــات مرتبــط و غیــر مرتبــط معــاری
نیــز  ،بهــره بربم.بــه طــور کلــی معتقــدم ســفر میتوانــد در طریقــه فکــر
کــردن انســان نســبت بــه محیــط اثــر گــذاری کنــد و ناخــودآگاه بســیاری از
تجربیــات آن در ذهــن او اثرگــذاری میکنــد.
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مــن دانــش آموختــه دانشــگاه ونیــز هســتم و همیشــه ســعی کــردم بهرتیــن
نــوع رابطــه را هــم بــا دانشــجو هــا و هــم بــا بعضــی از معلــان ( اســاتید
) کــه دوستشــان داشــتم  ،داشــته باشــم و خــب تــاش بـرای نزدیــک شــدن
فکــری بــه معلــم هــای زبــده اصــا کار ســاده ای نبــود  .یعنــی شــا تــا
موقعــی کــه یــک پــروژه اســتثنایی یــا یــک کار پژوهشــی ( مربــوط بــه
 57 -56ســال پیــش) منحــر بــه فــرد نداشــتید  ،نزدیکــی بــه اســاتید کار
ســاده ای نبــود  ،و تــازه اگــر بعــد از تحویــل نظریــه هایــی کــه بــه او ارائــه
دادیــد  ،اگــر معلمتــان دوســت داشــت کــه شــا روی آن نظریــه هــا کار
بکنیــد  ،آرام آرام او بــه رساغ شــا مــی آمــد و معلــم از شــا مــی خواســت
کــه ایــن مقولــه را کــه پیگیــری کــرده ایــد حــال بــه مرحلــه بعــدی بربیــد.
بــه ایــن ترتیــب معلــم هایــی کــه از ســال  2و  3بــا آن هــا بــودم در ســال
 4و  5دیگــر معلــم مــن نبودنــد ولــی مــن بــا آن هــا
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مــن متــام مطالعــات طــرح میــان شــهری اســتان میــان را بــا خــودم آوردم
بـرای اینکــه اطــاع داشــتم ایــن کار را هیــچ جــای دنیــا کســی انجــام نــداده
و آن مرتیالــی کــه از آن هــا دریافــت مــی کــردم هــر کــدام را کــه الزم بــود
را آرام آرام در مدرســه ونیــز بــا خــود رس کالس مــی بــردم و از اینجــا وجــه
متایــزی بــا بعضــی معلــم هــا پیــدا کــردم  .پــس از چنــدی دانشــجویانی
بـرای تحصیــل بــه دانشــگاه آمدنــد کــه مــن بعضــی از آن هــا مــی شــناختم
چــون ســال پایینــی مــن بودنــد امــا آرام آرام یــک عــده پرشــاری آمدنــد
کــه مــن منــی شناختمشــان امــا بــا آن هــا حــرف داشــتم ؛ حرفــم هــم از روی
تجربــه هایــی بــود کــه بــه دســت مــی آوردم و الزامــا معلــان آن هــا را بــه
مــن یــاد منــی دادنــد و خــب هــم مطالعــات شــخصی مــن بــود هــم تجربــه
ســفرهایی بــود کــه بــه هــر قیمــت انجــام مــی دادم کــه بــه خصــوص شــامل
ســفر هــای مطالعاتــی در اروپــای شــالی بــود ،ایــن تجربیــات کمــک مــی
کردنــد کــه مــن ســخن نویــی بــا دانشــجو هــا داشــته باشــم.
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خــب پــس از تحصیــل مراتــب
گوناگــون تخصصــی  ،و پیگیــری
هایــی کــه برخــی از دوســتان بـرای
بازگشــت مــن بــه ای ـران داشــتند ،
و مهمــر از همــه  ،دلتنگــی هــای
شــخصیم بــه کشــور  ،بــه ایــران
بازگشــتم  ،و بالفاصله در دانشــکده
هــر هــای زیبــای دانشــگاه ته ـران
مشــغول بــه فعالیــت شــدم  ،کــه
از طــرف ســازمان ذی ربــط آن
زمــان  ،پــروژه مرمــت قــره کلیســا
بــه دانشــگاه ته ـران واگــذار شــده
بــود  ،و از آنجایــی کــه کســی
در ایــن زمینــه تخصــص الزم را
نداشــت یــا ســواد کافــی در ایــن
زمینــه موجــود نبــود  ،مرمــت ایــن
کلیســا را بــه مــن ســپردند.

مــی توانــم بگویــم کــه بنیــان گــذار ایــن درس در ایران بــودم .موســس درس
بــودم وخیلــی هــم دوســت دارم بگویــم کــه تاســیس ایــن درس در دانشــگاه
ته ـران کــه اولیــن دانشــگاهی بــود کــه در کشــور ایــن درس را مــی داد ،
توســط مــن صــورت گرفــت  .مــن ایــن درس را راه انداختــم و بعــد هــم
کتابــی کــه آن موقــع برایــش بــا عنــوان « بــاز زنــده ســازی بناهــا و شــهر
هــای تاریخــی « نوشــتم ؛ کــه البتــه همچنــان بـرای چــاپ یازدهــم آمــاده
مــی شــود و بهــر از آن هــم ظاهـرا هنــوز کتابــی چــاپ نشــده اســت.
بــه هــر حــال تاســیس ایــن درس آنچنــان رفــاق و آســان نبــود ولــی خــب
مــن بـرای ایــن درس عنــوان درس انتخابــی بـرای  2تــرم را دادم کــه اســتقبال
ســنگینی از آن شــد .تــرم ســوم دیگــر درس انتخابــی نبــود و بــه شــکل
ســمیناری ادامــه یافــت  ،بــه صورتــی کــه بچــه هــا بایــد در ایــن ســمینار
درس رســمی خودشــان را انتخــاب مــی کردنــد و دیگــر آرام آرام رســمی
شــد.
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قبــل از ســفر بــه ایتالیــا  ،بــه مــدت  2ســال کارمنــد بانــک ســاختامنی بــودم
کــه بعــد بــه نــام ســازمان مســکن و شهرســازی تغییــر نــام داد و تجربــه
ای کــه مــن آن موقــع بــه دســت آوردم تجربــه هــای بــی نظیــر بــود کــه
مــا نارمــک را ســاختیم .در ونیــز هــم تجربــه هــای خوبــی داشــتم بــه هــر
حــال گفــت و شــنود بــا معلــم هــای دیگــر تجربــه خوبیســت و مــن هــم
در آن  6-5ســال کــه در ونیــز درس مــی دادم بــا  4نفــر از اســتادهای تـراز
اول کار کــردم کــه یکــی بنــه وولــو بــود و مــن  6ســال اسیســتش بــودم .
در ایــن  6-5ســال ســوای ســال اول بچــه هــا بیشــر رساغ مــن مــی آمدنــد
تــا دیگ ـران بــه هــر حــال خیلــی چیــز هــا را از او یــاد گرفتــه بــودم تــا
بتوانــم بــا دانشــجویانم در میــان بگــذارم .دانشــجو آن موقــع ونیــز بــه کــم
راضــی منــی شــود ودر خدمــت اســتاد ارجمنــد دیگــری بــه نــام پروفســور
دکارلــو شــاگردی مــی کنــد و ایشــان بــه مــن اجــازه دادنــد تــا  2ســال در
خدمتشــان مبانــم و اسیستشــان بشــوم  .دو نفــر دیگــر کــه آنهــا را شــا
منــی شناســید شــخصیت هــای محلــی بودنــد بســیار ارجمنــد کــه شــخصیت
جهانــی نبودنــد ولــی کار کــردن بــا ایــن دو نفــر کــه یکــی از آن هــا خانــوم
پروفســور دریــن کاراتــو بــود کــه شــا او را منــی شناســید ولــی در ونیــز یک
بــت اســت و همــه دوســتش دارنــد کار اصلــی مــن در خدمــت ایــن بانــو
فعالیــت بــر روی مســائل مربــوط بــه معــاری و طراحــی معــاری بــود.
خــب در ایــن حــوزه بایــد بــا بچــه هــا کار مــی کــردم  ،کار روی میــز و کار
بــا بنــه بولــو بــه صــورت گـزارش دادن و گـزارش گرفــن بــود و یــا خوانــدن
گـزارش هــا و یــا بایــد پــروژه تصحیــح مــی کــردم کــه کار ســنگینی بــود امــا
خیلــی دوســت داشــتنی و یــک جــوری ایــن فعالیــت هــا بــه مــن کمــک
کردنــد کــه دانشــجوهایم را جــدی بگیــرم .

پــروژه بســیار بــود  ،ولــی یــک
هتــل طراحــی کــردم بــرای لیــدو
ونیــز کــه ایــن پــروژه از نظــر
مــن اســتثنایی بــود و خیلــی هــم
جــدی کار شــده بــود  ،امــا کســی
ج ـرات منــی کــرد آن را اج ـرا کنــد.
بــه ایــن دلیــل که یــک مجموعــه از
ســه ســاختامن بلنــد مســکونی بــود
کــه ایــن هــا بــا همدیگــر هــم تـراز
و نزدیــک هــم بودنــد کــه نکتــه
جالــب ایــن طــرح از نظــر مــن ،
تغییــر روابــط همیشــگی هتــل بــه
روابطــی منحــر بــه فــرد بــود  ،بــه
شــکلی کــه تعامــل معمــول میــان
اتــاق هــا  ،البــی و در کل فضــا
هــای هتــل  ،بــه نوعــی بــه یــک
تعامــل انســانی تــر تغییــر یافتــه
بــود.

قبــل از اینکــه بــه ایـران بازگردیــد فعالیــت حرفــه ای غیــر از نشــر کتــاب
هم داشــتید ؟

خــب بلــه ؛ بـرای اینکــه مــن مجبــور بــودم بـرای تامیــن زندگــی خــودم و
بـرای پاســخگویی بــه نیــازی کــه داشــتم طراحــی انجــام دهــم؛ و آرشــیتکتی
کــه طراحــی نکنــد مــی میــرد  ،خــب نیــاز و عشــق بــه طراحــی مـرا کشــاند
بــه ســمت دفــر هــای زبــده ایتالیــا ،کــه البتــه بیشــر رونــد کاری مــن بــه
ایــن صــورت بــود کــه  4-3مــاه بـرای تامیــن معیشــت کار میکــردم و بعــد
از آن بــه فعالیــت هــای آکادمیکــم میپرداختــم .کــه البتــه ایــن رونــد تکـرار
میشد .
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آیــا قبــل از ســفر بــه ایتالیــا تجربــه ای در زمینــه حرفــه معمــاری داشــته
ایــد؟ در ایتالیــا اولیــن فعالیــت هــای آکادمیکتــان بــه چــه صــورت
بــود؟

از پــروژه هایــی کــه در آن دفاتــر
حرفــه ای طراحــی کردیــد ب ـرای
مــا بگوییــد.

چطــور شــد کــه بــه ایــران
بازگشــتید و بعــد از بازگشــت بــه
ایــران اولیــن فعالیتتــان چــه
بــود ؟

آقــای دکتــر  ،شــما فرمودیــد در آن دوره تخصــص الزم در زمینــه مرمــت
بــه صــورت علمــی در کشــور وجــود نداشــت  ،ایــن بــه ایــن معنــی
اســت کــه رشــته مرمــت ب ـرای اولیــن بــار در دانشــگاه ته ـران  ،شــما
ایجــاد نمودیــد ؟

در طــول مــدت فعالیــت شــما در دانشــگاه تهـران  ،مدتــی را بــه عنـوان
مدیــر گــروه معمــاری ایــن دانشــگاه مشــغول بــه کار بودیــد  ،که بخشــی
از آن شــامل تحوالتــی در ایــن دانشــگاه میشــد  ،از ایــن تحــوالت ب ـرای
خواننــدگان مــا بیشــتر بگوییــد.

از کار های طراحی معماریتان در ایران برای ما بگویید آقای دکتر.

از بین طراحی هاتان کدام یک را بیش تر می پسندید ؟

حقیقتــا منیدانــم و هیچــگاه روی ایــن موضــوع فکــر نکــردم  ،شــاید طــرح
خانــه خورشــید ؛ چراکــه یــک طــرح بســیار زیبــای انســانی بــود  ،کــه البتــه
بــه دالیلــی تــا میانــه آن طــرح را مــا اج ـرا کردیــم  ،ولــی بخشــی از آن ،
جــدای از طراحــی مــن اســت.
نظرتــان در مــورد بحثــی کــه در مــورد هویــت معمــاری ایرانــی مطــرح
میشــود چیســت ؟ و آیــا هیچــگاه ســعی در بــه کارگیــری مفاهیــم آن در
طــرح هــای خــود داشــته ایــد ؟
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در ایــن مــورد خواننــدگان شــا را بــه یــک کروکــی در کتــاب «اصلهــا و
خوانــش معــاری ای ـران» ارجــاع میدهــم  ،آن ،کروکــی ای اســت از انــار ،
عکــس را کــه ببینیــد میگوییــد خــب ایــن انــار پوســت نکنــده اســت ،ولــی
اگــر معامرانــه آن را بنگریــد و پانوشــت آن را بخوانیــد و بفهمیــد  ،مــا در
انــار چیــزی بــه نــام شــالوده داریــم کــه شــالوده انــار و مفهــوم آن کروکــی
از نــگاه معامرانــه میتوانــد جــواب ســوال شــا باشــد.
البتــه نــا گفتــه منانــد کــه همــه میگوینــد فالمکــی ایــن چیــز هایــی کــه
مینویســد کســی منیتوانــد آن را بفهمــد  ،مــن هــم میدانــم اینطــور اســت و
میگویــم کســانی کــه ایــن را میگوینــد ،یــا فارســی منیفهمنــد یــا ســواد فهــم
مفاهیــم را آنچنــان کــه بایــد  ،ندارنــد.
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از خانــه هایــی کــه در تهـران و اصفهــان و مشــهد ســاختم .مثــا هتلــی در
باشــگاه ملــی آن زمــان مشــهد ســاخته شــد کــه مجموعــه  5یــا  7واحــدی
ای بــود کــه بــا هــم ترکیــب شــدند .خــب آخریــن طرحــی کــه شــا مــی
خواهیــد بشــنوید کــه اجـرا شــد  3-2تــا اســت ولــی  2تــا از آن هــا خیلــی
مهــم بودنــد ؛ یکــی خانــه ی صبــا بــود کــه در کرمــان ســاخته شــد و
پــروژه دیگــر  ،طــرح معــاری شــهری محــور بیــن الحرمیــن شــیراز بــود.
طــرح بیــن الرحمیــن مصــوب شــد و از جملــه ویژگــی هایــی کــه در ایــن
طــرح بــود یــک محــور  800یــا  900مــری در تــوازی بــا محورهــای شــهری
دیگــر شــیراز بــود کــه اتومبیــل منیتوانســت در آن حرکــت کنــد و همــه
فقــط بــا پیــاده روی در ســطح میتوانســتند از آن بگذرنــد ؛ کــه بــا امکاناتــی
کــه دیــده شــده بــود یــک مجموعــه بــزرگ ورزشــی و فرهنگــی نیــز بــه
حســاب مــی آمــد.

طرح سه بعدی خانه خورشید در خورنق

خانه صبا  ،کرمان

بلــه  ،مــن اولیــن مدیــر گــروه معــاری در دانشــگاه تهـران بــودم  ،خــب بــه
هــر حــال مــن بــا دو تخصــص و هفــت ســال ســابقه تدریــس در دانشــگاه
هــای ایتالیــا بــودم  ،کــه ظاهـرا افـراد قبلــی بــه انــدازه مــن تجربــه علمــی
نداشــتند و سیســتم آموزشــی موجــود برای آمــوزش معامری در آن دانشــگاه
نقــص هــای زیــادی داشــت  ،بــه همیــن جهــت برنامــه ای را ب ـرای رفــع
نواقــص موجــود تنظیــم کــردم  ،کــه البتــه تــا زمانــی کــه معــاری را بــه
دو بخــش لیســانس و فــوق لیســانس تقســیم نکــرده بودنــد  ،هنــوز پــای
برجــا بــود  ،بــه هــر حــال بعــد از انقــاب ســه چهــار تــا از درس هایــش
را برداشــتند و درس هــای دیگــری را بــه جــای آن نشــاندند ؛ولــی خــب
اس ـراکچر آن برنامــه تغییــر نکــرد  ،قــوی بــود و باقــی مانــد.

اول گنبــد ســفید اســت و بعــد
گنبــد رسخ کــه از آن  5ســخن
،عنــر و نکتــه دریافــت میشــوند
کــه مــن ایــن  5عنــر مرتبــط بــا
معــاری را در گنبــد رسخ بــا دیــد
معامرانــه و بــا مفاهیــم هفــت
پیکــر توضیــح میدهــم.

اگــر بخواهیــد مــا را بــه یــک قســمت از کتــاب «اصــل هــا و خوانــش
معمــاری ایـران» ارجــا بدهیــد دقیقــا کـدام قســمت را پیشــنهاد مــی کنیــد؟
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اســتاد معمــوال کتــاب هایــی کــه انســان مینویســد ماننــد فرزنــدان آدم
میماننــد  .بــه نظــر خودتــان گل ســر ســبد کتــاب هایتــان کـدام هســت؟

گفتنــش ب ـرای مــن دشــوار اســت  ،ولــی فکــر میکنــم بهرتیــن کتابــی کــه بــه
دنیــا آوردم  ،کتــاب فارابــی و ســیر شــهروندی در ایــران اســت ؛ الزم اســت
بگویــم کــه زمینــه ســاز ایــن کتــاب یــک تحــرک اجتامعــی اســت کــه در ایــن
تحــرک  ،شــا دو مقولــه داریــد  ،کــه یکــی فضــای ســاخته شــده و یکــی هــم
انســان اســت  ،فضــای ســاخته شــده گاهــی مانــع اســت و گاهــی هــم کمــک
میکنــد تــا انســان بتوانــد ترفیــع و جابــه جــا شــدن در فضــای بهــر را تجربــه
کنــد تــا بــه چیــز هــای قطعــی برســد  ،از طــرف دیگــر فضایــی ســاخته شــده
اســت کــه میبایســت از آن ترفیــع پیــدا کنــی و در نهایــت تعاملــی داشــته
باشــید کــه گاهــی ترفیــع میبخشــد و گاهــی ذلیــل میکنــد .کــه ایــن بحــث اول
و دوم فارابــی اســت.
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قابــل ذکــر اســت کــه
چکیــده منشــور مرمتــی
ایــران بــرای اولیــن بــار
در ادامــه همیــن بخــش
در ایــن فصلنامــه منتشــر
شــده اســت
دکتر فالمکی و محمود دولت آبادی
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بلــه  ،ایــن منشــور ق ـرار اســت
بــه پنجــاه نفــر از صاحبنظـران
معــاری و مرمــت ایـران توزیع
بشــود ،و از آنــان درخواســت
کردیــم کــه ظرف2هفتــه
حداکــر روی آن نظــر بدهنــد.
خــب مســلام در بعضــی نکتــه
هــای منشــور نظــر متفاوتــی
دارنــد  .بــه هــر حــال مــا ایــن
را گذاشــتیم ب ـرای نظرخواهــی
و امیدواریــم کــه ظــرف
دوهفتــه پاســخ هــا را بگیریــم
و جلســه ســیصد یــا چهارصــد
نفــره برگ ـزار میکنیــم .از همــه
کســانی کــه عالقــه مندنــد یــا
در وزارت مســکن و شهرســازی
یــا ســازمان میــراث فرهنگــی
کشــور حضــور دارنــد و مایــل
بــه بحــث در ایــن بــاره را دارند
و همــه کســانی کــه دعــوت
شــده انــد ترشیــف مــی آورنــد
و اظهــار نظراتشــان را آنجــا
دومرتبــه ارائــه خواهنــد کــرد
و مــا تــاش میکنیــم اظهــار
نظرهــا را تــا حــد معقولــی در
منشــور مداخلــه بدهیــم .
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ایــن یــک کتــاب ظاهـرا جــدی هســت ؛کــه متــام چیزهایــی کــه در زمینــه
ی تئوریــک یــا بــه نظریــه تئوریکــه ؛ و از صفحــه ی  430یــا  440بــه بعــد
خواننــدگان را بــه رساغ نظامیــه گنجــوی میــرد .هفــت پیکــره نظامــی را
میخوانــد و بعــد بــه عنــوان بخــش آخــر همیــن قســمت  150صفحــه ای ،
گنبــد رسخ را بــر اســاس متــام چیزهایــی کــه در هفــت پیکــر نوشــته شــده
بــا زبــان شناســی بــه صــورت علمــی در معــاری و متثیــل هایــش  ،برایتــان
توضیــح میدهــد و بررســی میکنــد  ،بــه ترتیبــی کــه اگــر طاقــت بیاوریــد
و تــا صفحــه ی  400ایــن کتــاب را بخوانیــد ،میتوانــد هــر پدیــده ی دیگــری
از معــاری کشــورمان را تجزیــه و تحلیــل کنید.هفــت پیکــر نظامــی در
درجــه اول یــک بحــث معامرانــه اســت کــه از نظــر مــن آنجــا رشح نازنینــی
بــا بهــره گیــری از ســخن و از تــوان نظامــی درافریــدن صحنــه هــا داده
میشــود  .کــه پــس از فهمیــدن آن  ،در اخریــن صفحــه هــای کتــاب  ،گنبــد
رسخ را میبینیــد  .گنبــد رسخ بــه گفتــه ی نظامــی نافــه هفــت اســت یعنــی
بلنــد تریــن اســت .

یکــی از آن هــا حصــار شــهر اســت
یکــی از آن هــا دل اســت کــه مــن
توضیــح میدهــم دل چیســت و از
آن دل تصویــری گذاشــته ام ،نــه آن
دلــی کــه همــه داریــم  .آن دلــی
کــه در ادبیــات مــا دل معنــا مــی
شــود! ایــن تصویــر بــا آن دلــی
کــه در تصــور همــه مــا اســت
متفــاوت اســت .یــا مثــا شــکیبایی؛
شــکیبایی یکــی از ابزارهــای
ظریــف و کــم شــار بــه کار بــرده
شــده توســط نظامــی در هفــت
پیکــر اســت ولــی پــر معنــا اســت
و مــن بــه عنــوان یــک معــار  ،از
دیــد نظامــی توضیــح مــی دهــم.
شــا در گنبــد رسخ نظامــی 11 ،
بیــت شــعر پیاپــی داریــد کــه 15
بــار در آن واژه رسخ بــه کار میــرود
کــه هــر بــار بــا معنــای کامــا
متفــاوت اســت  .خــود واژه رسخ
یــک ســمتش مــاده ای اســت کــه
ایــن موضــوع را معلــوم میکنــد و
یکــی هــم مفهومــش اســت ؛ یعنــی
شــا یــک رسخ داریــد و یــک مــاده
ای کــه آن را معرفــی میکنــد و یــک
مفهــوم .هامنطــور کــه در همــه ی
کتــاب هــا میخوانیــد در معــاری
یــک بحــث جــدی داریــم کــه
معــاری یــک صــورت دارد و یــک
معنــی و یــک مــاده هــم از آن

درســت میشــود و بعــد وقتــی میرســیم بــه انتهــای کتــاب میبینیــم گل رسخ یــک
بــار ِمــی اســت یــا یــک بــار بــرگ گل رسخ منتهــی ایــن در  2ســمت خــودش
مــاده ای را دارد کــه در آن مــاده رنــگ رسخ را تعریــف میکنــد  .اگــر مــاده نبــود
آن رسخ نیــز بــه دنیــا منــی آمــد و مفهــوم رسخــی هــم در آن ســمتش اســت و
مــن دوســت دارم کــه یکــی ایــن کتــاب را بخوانــد وجـرات بکنــد بگویــد کــه از
ایــن کتــاب هیچــی نفهمیــده اســت.

آقــای دکتــر از منشــور مرمــت
معمــاری ایــران کــه تدویــن
کــرده ایــد بـرای مــا بگوییــد.

دراصــل ایــن منشــورمرمت معمــاری ایـران  ،یــک نقشــه بـرای مرمــت
کشــور بــه حســاب میایــد  ،درســت اســت؟

کشــورکه نــه بـرای معــاری کشــور ،بــه هرحــال دشــواری تدویــن منشــور
هــم قابــل توجــه اســت و بـرای اینکــه هرکســی هرگروهــی کــه ایــن منشــور
را تدویــن میکنــد موظــف بــه دانســن متــام ابعــاد قضیــه و وجــوه قابــل
تعمیــم مســئله اســت ،بایــد بدانــد کــه بــه راحتــی منیتوانــد مثــا راجــع بــه
خشــت بــه همیــن راحتــی نظربدهــد ب ـرای اینکــه خشــت را قبــا بایــد
بــرود در مطالعــات فــردی و شــخصی خــودش بــا اجــر مقایســه کنــد .مثــا
بــه نظــر مــن کارایــی خشــت از اجــر اصــا کمــر نیســت رشطــش فقــط
ایــن اســت کــه آدم خشــت را بتوانــد هــم درک بکنــد هــم کارایــی خشــت
بــه عنــوان یــک مــاده ی ســاختامنی شــکل گرفتــه را بــه ســنجش بــرد  ،و
بعــد بــا اجــر بســنجد و بــه نتایــج عجیــب غریبــی میتوانــد برســد .یــک
نفــر مــی توانــد بگویــد کــه خشــت بـرای مــن از اجــر خیلــی بهــر میتوانــد
کار کنــد ب ـرای اینکــه اجــر میتوانــد بشــکند ولــی خشــت خــرد میشــود و
در خــودش متالشــی میشــود .دیوارهــای خشــتی مــا دیوارهــای بــزرگ و
پهنــی اســت و ضخامتشــان بــا متــام نیروهایــی کــه ق ـرار اســت روی آنهــا
وارد شــوند ســنجیده شــده اســت .ایــن بحــث بیــن اجــر بــا خشــت بحــث
کامــا جدیــدی اســت کــه مــا ایــن بحــث را در فرهنگــان مســتند از نظــر
علمــی نکــرده ایــم و اصــا راجــع بــه آن کار چشــمگیری نکــرده ایــم .بــه
هــر حــال منظــورم بــر ایــن اســت کــه ب ـرای تدویــن یــک منشــور مرمتــی
بـرای معــاری یــک کشــور بایــد همــه کیفیــات آن معــاری را بــه صــورت
تجربــی ملــس کــرد و شــناخت.

آقــای دکتــر کمــی هــم دربــاره
معمــاری ایرانــی صحبــت کنیــم،
بــرای ســوال اول ،آیــا بــا کلمــه
معمــاری ایرانــی اســامی موافقیــد
؟

نــه ،بـرای اینکه معامری و اســامی
را منیتوانیــم بــه هــم بچســبانیم.
اگــر شــا بفرماییــد معــاری ایرانی
در دوران اســام ایــن اصطــاح
درســت اســت .ایــن معــاری در
اصــل معــاری ایرانـیای اســت کــه
در دوران اســام رشــد کــرده و بــا
رشــد کردنــش بــه معــاری اســامی
در کشــورهای دیگــر کمــک کــرده
اســت .ب ـرای اینکــه کاویــده .ولــی
ایــن کاوشــگری خــودش را از دیــن
مــا نگرفتــه اســت .از یــک فضــای
فکــری گرفتــه اســت کــه ایــن دیــن
را قبــول دارد .و بعــاوهی فنونــی
کــه در ایــن آب و خــاک رشــد کرده
انــد  .ایــن فنــون پرشــار ریــزه
کاری دارنــد و آن ریــزه کاری هــا
هــم بــه یــک اعتقاداتــی وابســته
اســت.

چالشــی کــه در حــال حاضــر در گفتمــان بســیاری از معمــارانِ دغدغــه منـ ِد فرهنــگ و معمــاری ایرانــی مشــاهده
مــی کنیــم  ،بازگشــت بــه هویــت ایرانــی در معمــاری اســت ،نظــر شــما در ایــن رابطــه چیســت ؟

اگــر بخواهــم چیــزی کــه درقلبــم هســت را بگویــم کــه خــوب ناخوشــایند و برخورنــده اســت ،یعنــی بــه نظــر مــن یــک
آســان نگــری همـراه بــا تنبلــی فکــری اســت کــه بایــد ببینیــم بــه دنبــال چــه قصــدی اســت .شــاید مــن بــه دلیــل پیلــه
کردنــم بــر روی مســائل مربــوط بــه متدلــوژی برخــورد بــا معــاری و اینکــه بــدون داشــن قصــدی کــه ابزارهــای خــودش
را بــه درســتی انتخــاب کــرده و پیــش از آنکــه آن ابزارهــا را بــه کار بــرد  ،آنهــا را بــه ســنجش انتزاعــی بــرده اســت ؛
مــی گویــم خیلــی خــوب  ،میخواهــم خانــه ی ایرانــی را بررســی کنــم و در بررســی خانــه ایرانــی بگویــد یــک حیــاط
دارم یــک ورودی دارم ،پاشــیر دارم  ،مطبــخ و  ...بعــد بگویــد مــن معــاری ایرانــی را دانســته ام .
بلــه دانســته  ،امــا در آن دوره ی مشــخص و فقــط شــکل ظاهــری اش را شــناخته و بــه ذاتــش منیدانیــم پــی بــرده اســت
یــا نــه .ذات معــاری بــه راحتــی بــه دســت منیایــد ،ذات معــاری مقولــه ایســت کــه فقــط بــا حیــات آن ادم هــا ارتبــاط
مســتقیم نــدارد .بــا تاریخچــه زندگیشــان ارتبــاط دارد ،و بعــد هــم حیــاط و خانــه و بخــش ســاخته شــده و آزاد گذاشــته
شــده ی خانــه را جــوری میبیننــد کــه مــا حــق نداریــم بــه ایــن راحتــی از کنــارش بگذریــم.
متثیلهایــی کــه رواج پیــدا میکننــد  ،بویــژه در ایــن  30-20ســال آخــر و مــا را بــه ســطحی نگــری ســوق میدهنــد و
اســمش را میگذارنــد معــاری اصیــل ایرانــی ،از جملــه متکــی بــه ایــن حــرف اســت :چهاردیــواری  ،اختیــاری یعنــی هــر
را انقــدر تحقیــر میکنیــم ،کــه خیــال میکنیــم در ان خانــه خودمــان بایــد باشــیم ،خانــه ای کــه چهــار طرفــش رابســته
ایــم مــال خودمــان اســت و هــرکاری را بخواهیــم میتوانیــم انجــام بدهیــم.
ایــن از ریشــه غلــط اســت ،ایرانــی هــا هرگــز بــه اینصــورت زندگــی نکــرده انــد .ایرانــی هــا بـرای اینکــه بگوینــد مراســم
ظریــف ورود بــه خانــه چیســت و بــه راحتــی هــم هیچکــس حتــی قــوم و خویــش فــرد باشــد بــه راحتــی بــه خانــه وارد
شــود ،یــک هشــتی ســاخته انــد ،کــه در ابتــدا در آنجــا مینشــینند.
بعــد آرام آرام داخــل میشــود .تــا کجــا میــرود منیدانیــم امــا هرآدمــی کــه یــاد بگیــرد در هشــتی هرخانــه ای بایــد
بنشــیند بـرای شــناخت اولیــه و بعــد از عبــور از هشــتی هیــچ وقــت مســتقیم بــه داخــل حیــاط راه پیــدا منیکنــد و یــک
زاویــه ای دارد بـرای ورود بــه حیــاط  ،یــاد میگیــرد کــه حرمــت نگــه دارد.
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ایــن معمــاری در اصــل معمــاری ایرانـ یای اســت
کــه در دوران اســام رشــد کــرده و بــا رشــد کردنــش
بــه معمــاری اســامی در کشــورهای دیگــر کمــک
کــرده اســت.

آقــای دکتــر پیشــنهاد شــما بــرای شــناخت کیفیــات معمــاری گذشــته ایــران چیســت؟ اگــر یــک
دانشــجو یــا یــک آماتــور بخواهــد کــه کیفیــات معمــاری را بشناســد چطــور بایــد عمــل کنــد؟
بــه نظــرم رســید کــه اگــر مــا معــاران ایرانــی بخواهیــم معامریــان را بفهمیــم ال ـزام داریــم کــه برویــم بــه رساغ
ادبیامتــان  ،و از ادبیامتــان میتوانیــم معامریــان را بفهمیــم و مــن هــم ایــن را پرشــار همــه جــا گفتــم .ایــن گفتــه شــد
تــا زمانیکــه مــن کتــاب اصــل هــا و خوانــش را ننوشــته بــودم  ،بعــد کــه مــن ایــن کتــاب را نوشــتم در  150صفحــه ،
بخــش هــای کوچکــی از هفــت پیکــر را نــگاه کنــم  ،بخــش هــای کوچکــش را تــا انجــا کــه بــه خــودم اجــازه دادم دل
را تعریــف کنــم و یــک ترســیم بگــذارم و بگویــم کــه ایــن دل اســت .ایــن دل را هرکــس دیگــری هــم بکشــد بــاز هــم
دل هســت .ولــی جـرات کنــد بگویــد و از آن پیــش مــن در هفــت پیکــر بگویــد .مــن یــک صحنــه ای را در آن زندگــی
کــردم کــه ذات ارجمنــد زندگــی ایرانیــان فرهیختــه را در آن میبینیــم.
تصویــر ســازی در ادبیــات ایـران  ،رمــز و رازهایــی را بــه آدم یــاد مــی دهنــد کــه اینهــا ذات معامرانــه دارنــد ،ولــی بــه
ادبیــات گفتــه میشــوند  ،پرشــارند از ایــن گذارهــا .درهمیــن هفــت پیکــر  ،خــدا میدانــد کــه چــه کســی فرصــت مــی
کنــد بــه ایــن هــا درســت و حســابی برســد و آن را بفهمــد  .مثــا موقعــی کــه برایتــان در ایــن مــرع میگویــد کــه اگــر
بخواهــی راز را بشناســی بایــد پــرده رمــز را بــرداری ،یعنــی بیــن راز و رمــز یــک پــرده اســت ،کــه ایــن پــرده خــودش
هــان رمــز اســت ،رمــز را بــردار تــا اینکــه بــه راز بتوانــی برســی.
مــن اگــر ایــن را معامرانــه نــگاه نکنــم  ،منیفهمــم  .پــرده ب ـرای مــن موجودیتــی ســت کــه دو چیــز را از هــم جــدا
میکنــد .یکــی آدمــی ســت کــه بــه دنبــال شــناخت اســت .و یکــی هــم آدمــی ســت کــه نهفتــه شــده مــی بــرد و ان
موضــوع شــناخت اســت .ایــن پــرده را برداریــم  ،پــرده نــه خــود رمــز اســت  ،نــه چیــزی غیــر رمــز  .هــر دو  ،ولــی رمــز
هســت کــه دارد عیــن حقیقتــی کــه در آن راز نهفتــه و فضــای ذهنــی ای کــه آدمــی کــه جلویــش ایســتاده در خــودش
دارد بــه وجــود مــی آورد .ایــن پــرده در واقــع ،رمــز اســت .رمــز بعــد از اینکــه بدانــی رمــز اســت ،دیگــر نیســت .یــک
پــرده ایســت کــه آدم میتوانــد کنــار بگــذارد و بــه راز برســد.
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و با تشکر فراوان از :
دکرت محمد منصور فالمکی  ،رسکار خانم وهاب زاده  ،رسکار خانم مهندس بحرینی
همکاران این بخش :
نرسیــن فــروزان  ،نســیم دادرس  ،محســن اســتاد طاهــری  ،زهـرا مصــدق  ،نویــد گنجــی و
بــه رسپرســتی محمــد امیــن رمضانــی
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پرواضــح اســت کــه رشح زندگــی و توصیــف فعالیــت هــای حرفــه ای و علمــی دکــر فالمکــی در
همیــن مســائل خالصــه نشــده و ب ـرای شــناخت بیــش تــر ایــن اســتاد ارجمنــد کتابــی در زمینــه
زندگــی نامــه ایشــان بــه همــت رسکار خانــم وهــاب زاده از طــرف انجمــن مفاخــر معــاری ایـران
در حــال جمــع آوری مــی باشــد کــه در آن بــه توضیــح ریــز فعالیــت هــای ایشــان در زندگــی
پرسودشــان پرداختــه شــده اســت.
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شــما بــا وجــود تجربیــات بســیارتان  ،در ایــران ماندیــد و
خواســتید اینجــا کار بکنیــد .چــرا؟

مــن بــه مــدت ســه ســال در ای ـران دانشــجو بــودم کــه رفتــم
و حــدود ســیزده ســال بیــرون از ایـران بــودم .آن ســیزده ســال
روزمــرهام حســاب داشــت .شــش ســالش را درس خوانــدم
کــه دکرتایــم را بگیــرم .کــه ان دوره هــم بســیار فعــال بــودم
و از صفــر رشوع کــردم  .مــن هــم بــا بهرتیــن معلمهــا کار
کــردم و بعــد مدتــی خیــال کــردم کــه میتوانــم برگــردم .مــن
اگــر میخواســتم برنگــردم مطمئنــا وضعیتــم جــور دیگــری بــود.
برخــی میگوینــد کــه مگــر بیــار بــودی کــه بــه ایـران برگشــتی
و مــن میگویــم مــن چــون بیــار نبــودم بــه ای ـران برگشــتم.
ســوالتان ایــن بــود کــه چ ـرا برگشــتی؟ مــن برایتــان میگویــم
کــه مــن در عمــرم پرنــدهای را ندیــدم کــه بــه قصــد بازگشــت
پــرواز نکنــد.
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چرا نام فضا را انتخاب کردید؟

موسسه علمی فرهنگی فضا

بـرای اینکــه فضــا معنــای نازنینــی دارد .یــک گسســتی در واژه فضــا از گذشــته هــای بســیار دور تــا االن وجــود دارد
کــه مــا واژه ســواس یــا ســواش را بـرای ایــن داشــتیم ایــن هــم معنــی فضــا مــی دهــد و ایــن دومیــن خــدای ایرانیــان
بــوده و جالــب اســت کــه ســومین خــدای مــا بــاد بــود کــه اگــر نــوزد آن وقــت جــا بــه جایــی ابــر هــا را منــی توانســتیم
بفهمیــم؛ اگــر نــوزد رشــد گیاهــان را منــی توانیــم آن طــور کــه بایــد دریابیــم .
اگر بخواهید تعریفی یا جمله ای از فضا بگویید  ،چه خواهید گفت؟

در ادامــه بخــش نکوداشــت معــار کــه بــه دکــر محمــد منصــور فالمکــی اختصــاص یافتــه بــود  ،بــا توجــه بــه فعالیــت
هــای گســرده ایشــان و لــزوم معرفــی مراکــز فرهنگــی و هــری ای کــه در حــوزه فرهنــگ ســازی معــاری ایـران زمیــن
فعــال هســتند  ،تصمیــم بــر آن شــد کــه موسســه علمــی فرهنگــی فضــا کــه توســط دکــر فالمکــی بنیــان نهــاده شــده
اســت و بــه عنــوان یــک مجتمــع فرهنگــی و فاخــر پژوهشــی و آموزشــی در حــوزه معــاری مشــغول فعالیــت اســت
 ،جــدای از معرفــی بنیانگــذار آن  ،بــه صــورت اختصاصــی بــه آن پرداختــه شــود.
آقــای دکتــر فالمکــی  ،شــما بانــی موسســه علمــی  ،فرهنگــی فضــا هســتید  ،کــه در حقیقــت یــک مجتمــع
آموزشــی و پژوهشــی در حــوزه معمــاری بــه حســاب میایــد  ،لطفــا کمــی نحــوه شــکل گیــری آن بــرای مــا
بگوییــد.
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مــا میخواســتیم کــه یــک تحــول بزرگــی در کشــور در زمینــه ی معــاری انجــام گرفتــه شــود  ،هیــچ کاری کــه اصالــت
نداشــته باشــد را تحویــل کســی ندهیــم  ،و راهــش هــم ایــن بودکــه هرچــه انــرژی و وقــت ارزشــمند داریــم و احتــاال
شــناخت و یــا شــعور اجتامعــی فرهنگــی علمــی  ،هــر ســه بــا هــم ایــن را بیاوریــم بـرای تولیــد فـراورده هایــی کــه
بتواننــد در دانشــگاهها راه پیــدا کننــد و دانــش پژوهــان را ترفیــع بدهنــد.
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از نحوه بنیان نهادن این موسسه برای مخاطبان ما بگوئید.
بــه هــر حــال مــی خواســتیم یــک کار اساســی انجــام دهیــم ؛ نطفــه اصلــی قضیــه  4نفــر بودیــم کــه ایــن هــا بــه ترتیــب
سنشــان آقــای مهنــدس امیــر هوشــنگ آجودانــی  ،آقــای خــروی حمــزوی و آقــای بهــروز پزشــکی بودنــد کــه مــن هــم
در خدمتشــان بــودم ؛ مــا  4نفــری اســاس نامــه ی ایــن موسســه را نوشــتیم همــه را هــم بــا دســت مبــار ک خــودم بــه
اداره ثبــت بــردم و آنجــا نشســتم و چشــانم را بــه دســتان کارمنــدی کــه در اداره ثبــت آن زمــان بــود دوختــم تــا فضــا
را ثبــت کنیــم.آن زمــان مثــل حــاال اینقــدر شــلوغ نبــود و یــک دفــری بــود کــه اســامی در آن کنــرل مــی شــدند ؛رفتیــم
روی حــرف «ف» و مــن فقــط آرزویــم ایــن بــود کــه فضــا را کســی نگرفتــه باشــد فضــا را نگرفتــه بودنــد مــا آن نــام را
گرفتیــم ،و فضــا مانــد و مانــدگار شــد.

به طور کلی هدف اصلی تاسیس موسسه علمی فرهنگی فضا چی بود؟
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ســعی مــی کنــم خالصــه خدمتتــان بگویــم  ،مــن یــک دفــر داشــتم در میــدان هفــت تیــر کنــار مســجد الجــواد کــه
طبقــه چهــارم یــک ســاختامن نوســاز در زمــان خــود بــود و زمانــی کــه بــه ایـران بازگشــتم ایــن دفــر را بــا هــدف انجــام
فعالیــت هــای روزمــره یــک معــار و بــه خصــوص فعالیــت هــای دانشــگاهی و پژوهشــیم گرفتــم  .بــه هــر حــال در
آن دفــر بــا اف ـراد گوناگونــی بــا موضوعــات متفــاوت کار کــردم  ،ب ـرای مثــال مــا یــک گروهــی را راه انــدازی کردیــم
کــه معــاری و اکوســتیک را هم ـراه بــا شهرســازی مــورد کار ق ـرار میــداد و خــب رشوع کردیــم بــه کار کــردن ولــی
بــه دلیــل اینکــه کار مطلوبــی بــه مــا ارجــاء منیشــد نتوانســتیم کار کنیــم ؛ ولــی دفــر تــا همیــن ســال هــای نیمــه دوم
 1350 -1360برپــا بــود  .خــب بــا یــک رکــودی مثــل جاهــای دیگــر روبــه رو شــدیم؛ آنجــا بعضــی کار هــای پژوهشــی
انجــام مــی شــدند یــا موقعــی کــه دانشــگاه تعطیــل بــود مــن هــم بیشــر کارهــای پزوهشــی کــه بایــد بــه عنــوان معلــم
مــی بایســت در دانشــکده انجــام مــی دادیــم را در دوره تعطیــات در آن مــکان انجــا مــی دادم .و بــه هــر حــال آمــد
و شــد هــای خــودش را داشــت منتهــا بــا دوســتان یــک روزی بــه ایــن تصمیــم رســیدیم کــه یــک کار اساســی ب ـرای
فرهنــگ کشــورمان بایــد انجــام دهیــم و در نیمــه دوم  1362در قالــب یــک گــروه چهــار نفــره ایــن موسســه علمــی و
فرهنگــی فضــا را راه انــدازی کردیــم.

منــی توانــم ایــن کار را بکنــم بـرای اینکــه در یــک جملــه منــی گنجــد البتــه آخریــن کتــاب مــن یعنــی « دریافــت یگانگــی
در معــاری ایـران « یــک پاراگـراف دارد کــه اتفاقــا بحــث صفحــه آخــر هــم هســت کــه فضــا را برایتــان تعریــف مــی
کنــد .فضــا یــک رابطــه اســت یــک رابطــه اســت کــه بایــد دریافــت شــود اگــر کســی باشــد کــه آن را دریافــت کنــد ،
هرچیــزی کــه برداشــت مــی کنــد موقعــی کــه بــه نهایــت انتزاعــی نگاهــش بکنــد مــی شــود فضــا ؛ یعنــی فضــا چیــز
ســفتی نیســت ،فضــا برداشــتی اســت کــه ذهــن انســان مــی توانــد از موجودیــت هــای کالبــدی انجــام دهــد و خــب
ایــن فضــا داســتان قشــنگی اســت کــه بــه هــر حــال اینجــا مــا فضــا را دیدیــم.

موسســه فضــا دارای شــاخه هــای متعــددی اســت  ،کــه یکــی از قدیمــی تریــن شــاخه هــای آن نشــر فضاســت ،
لطفــا از نحــوه شــکل گیــری و رســالت هــای آن بـرای مــا بگوئیــد.

نــر فضــا وقتــی بــه دنیــا امــد اولیــن تجربــه ش ،کتــاب معــاری بومــی بــود کــه موسســه علمــی فرهنگــی فضــا و
موسســه علمــی و فرهنگــی ایتالیــا در تهـران بــه اتفــاق هــم چــاپ کردنــد .یعنــی یــک اســتاد ارجمنــد از ایتالیــا در بــاره
ی معــاری بومــی کنفرانــس بســیا خوبــی داد .تعــدادی از مــا کــه هــم ایتالیــا رفتــه بودیــم و هــم کشــور هــای دیگــر
 ،در ایــن کنفرانــس رشکــت کردیــم و هــم صحبــت شــدیم و از آن دانشــمند خواســتیم کــه یکــی دو جــای دیگــر هــم
کنفرانــس بدهــد و مــن هــم بــه نظــرم رســید کــه مــا میتوانیــم بــر روی معــاری بومــی مــان کار کنیــم و در نتیجــه قـرار
داد همــکاری موسســه مــا بــا موسســه فرهنگــی ایتالیــا در تهـران منعقــد شــد کــه بــه واســطه آن مقــاالت آن اســتاد و
اســتادان ایرانــی را گرفتیــم و بگیریــم  ،و آنهــا را هــم بــه ایتالیایــی و بــه هــم فارســی منتــر کردیــم .
و در نهایت امروز اکرث کتاب های من در نرش فضا منترش شده است .
موسسه انجمن علمی فضای معماری نوی ایران چه زمانی و چطور شکل گرفت؟
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از جدیــد تریــن فعالیــت هــای شــما تاســیس موسســه فرهنگــی هنــری فضــا میباشــد  ،کــه اگــر ممکــن اســت
ب ـرای مخاطبــان مــا توضیحاتــی در آن رابطــه بدهیــد.

فرهنگــی هــری را کــه مــا بــه تازگــی راه انــدازی کردیــم ،االن در بحــث هــای اساســی بـرای فعــال کردنــش هســتیم،
کاری کــه برنامــه ریــزی شــده و انجامــش قطعــی اســت  ،برگ ـزاری یــک جشــنواره  ،ســینام و معــاری هســت .یعنــی
همــه ی برنامــه هــای مقبولــی کــه در زمینــه معــاری و ســینام در دنیــا تولیــد شــده اســت ،و حتــی مــا ایرانیهــا تولیــد
کردیــم را اینجــا میاوریــم  ،همــه ی کارهــا و برنامــه ریزیهایــش را انجــام دادیــم ،بــه مجــرد اینکــه بازبینــی آن انجــام
بگیــرد ،میرویــم دنبــال اینکــه ببینیــم چــه کســی حامیتــان میکنــد ،اســتانداری یــزد در ایــن رابطــه بســیار تشــویقامن
کــرده و جرعــت بســیار بــه مــا داده کــه بـرای پیــش بــرد ایــن کار مــا را پشــتیبانی میکنــد  ،کــه البتــه مــا هــم از خــدا
میخواهیــم بــه شهرســتان برویــم !  ،چــون ایــن کار یــک کار جهانــی اســت  ،و یــزد هــم میتوانــد در ایــن مقیــاس خــوب
عمــل کنــد .

دکتر منصور فالمکی و دکتر پیروز حناچی
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مــا موسســه علمــی فرهنکــی فضــا را در ســال  62تاســیس کردیــم ،بعــد بــه تدریــج کــه آمدیــم ،کارهــای ظاهـرا جــدی
تــر بکنیــم ،بــا ایــن مســثله روبــرو شــدیم کــه فعالیــت هــا از دیــد دولــت دارنــد شــاخه بنــدی میشــوند ،و هرکــدام از
فعالیــت هــا در هــر یــک از وزارت خانــه هــا جــای اصلــی خــودش را پیــدا مــی کنــد .بـرای همیــن اولیــن اقدامــان ایــن
بودکــه برویــم از وزارت علــوم یــک مجــوز بگیریــم کــه بــه ســختی بــه مــا دادنــد کــه شــد آن موسســه انجمــن علمــی
فضــای معــاری نــوی ایـران.
انجمــن علمــی یــک رشایــط بســیار جــدی ای دارد ،و موسســان آن بــه هرحــال همــه ی شــاخصه هــای علمــی – فنــی و
شــخصیتی علمــی آموزشــی کشــوری را بایــد دارا باشــند ،اعضــای اصلــی اســتاد دانشــیار بایــد باشــند ،یاشــخصیت هــای
هــری کــه در جامعــه شــناخته شــده انــد .بعــد ایــن اعضــای اصلــی یــک اســاس نامــه مــی نویســند  ،اســاس نامــه متعهــد
بــه ایــن هســت کــه هرنــوع رشــته ای کــه خودشــان انتخــاب کردنــد بــه بیشــرین می ـزان بــه جوانــان کمــک کنــد و
ترفیــع کشــور را هرگــز از یــاد نــرده و چیزهایــی نظیــر ایــن را رعایــت کننــد.
کــه خــوب اینهــا را نوشــتیم و بــه وزارت علــوم دادیــم  ،بعــد معیــن مــی کردیــم کــه در چــه رشــته ای فعالیــت میکردیــم
و مــا رشــته فعالیتمــون را توضیــح دادیــم ،و ذکــر کردیــم کــه فضــای معــاری و شهرســازی ایـران را بررســی میکنیــم.
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معماری و هنر مردمی
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خیابان  14نیویورک و نقوش معماری اسالمی
گفتگوی نسیم دادرس با سامانتا هلمز
در ایــن بخــش فصلنامــه معــاری ایرانــی ســعی دارد بــه معرفــی و بررســی آثــار هــری موجــود در ســطح جهــان
بپــردازد کــه از موتیــو هــا و نقــوش مرتبــط بــا معــاری ایرانــی و معــاری موســوم بــه معــاری اســامی بـرای خلــق
آن اســتفاده شــده اســت ؛ هــدف از ایــن بخــش فرهنــگ ســازی در زمینــه اســتفاده از موتیــو هــا ی بیــرون آمــده از
معــاری دوران اســامی در کشــور هــای موضوعــه در فعالیــت هــا و هــر هــای امــروزی میباشــد .

هــر موزاییــک شــامل قـرار دادن قطعــات ســنگ  ،شیشــه  ،رسامیــک ،چــوب ،فلــز ،ســنگهای قیمتــی ،کاشــی و غیــره در
کنــار یکدیگــر و ایجــاد اشــکال منظــم و یــا نــا منظــم مــی باشــد ایــن هــر گســره وســیعی در تاریــخ دارد و منونــه هــای
چشــمگیری از آن تاکنــون باقــی مانــده اســت .نقاشــی موزائیــک اثــری اســت بــا دوام مناســب بـرای مکانهــای عمومــی
و فضاهــای بیــرون مثــل پارکها،خیابانها،فروشــگاهها و فضاهــای تجــاری و منایشــگاهی و هــم مناســب کار روی ســطوح
و تابلوهــای قابــل حمــل مثــل میــز و صندلــی و غیــره .
بیوگرافی
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حــدود دوســال پیــش مــن بــه طــور اتفاقــی بــه مطالعــه شناســایی یــک الگــوی هندســی خــاص کــه توســط فیزیــک
مــدرن و اســام قــرون وســطی بــه اشـراک گذاشــته شــده اســت ،پرداختــم .پیکــر بنــدی پیچیــده کــه هــم در ســاختار
شــبه بلورهــا _ ذرات امتــی بــه تازگــی توســط شــیمیدان هــا کشــف شــده اســت_وهم درنحــوه چیدمــان موزاییــک در
هــر موزاییــک باســتانی اســامی مشــاهده مــی شــود.
ســاختار هندســی ای کــه آنهــا بــه اشـراک میگذارنــد ،فــوق العــاده زیباســت :یــک تقــارن نامنظــم کــه میتوانــد در همــه
جهــات بــی نهایــت گســرش پیــدا کنــد ،بــدون اینکــه هرگــز تکـرار شــود.
کار مــن مــدت زمــان طوالنــی اســت کــه بــا دســتکاری اشــکال مقــدس ،بــه منظــور ســخن گفــن از متایــل داشــن و
گسســن از تســلی ایــان درآمیختــه شــده اســت  .مــن مدتــی ســت کــه رشوع بــه مطالعــه ی نقــوش اســامی کــردم
و خــودم را مجــذوب مفاهیــم ایــن فرمهــای بــا منطــق الهــی ،کــه شــامل متــام جزئیــات از وجــود یــک فضــا کــه در آن
وحــدت و کــرت باهــم یکــی شــده انــد ،یافتــم؛ امــا عالقــه مــن بیشــربه دوگانــه بــودن مفهــوم ایــن الگــوی خــاص
اســت کــه توانایــی ایــن الگــو بــا یــک هندســه واحــد بـرای نشــان دادن دســتورات زندگــی  ،خــواه علمــی یــا معنــوی
را نشــان مــی دهــد.
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همچنیــن او برنــده جایــزه  2013 RAMبــرای موزاییــک اســت .او بنیــان گــذار «ذهــن طراحــی» و رسدبیــر مجلــه
( ،SoloMosicoمجلــه بیــن املللــی پیــرو در موزائیــک معــارص) اســت .او نیــز دارای لیســانس «مطالعــات بــری و
محیــط « از دانشــگاه هــاروارد و «موزاییــک تجربــی» از دانشــگاه هرنهــای زیبــا راونــا مــی باشــد ؛ بــه رساغ او رفتیــم
تــا گفتگویــی در بــاب اســتفاده او از نقــوش متــداول در معــاری اســامی داشــته باشــیم .

بــا توجــه بــه بصــری بــودن هنــر موزاییــک و برقــراری ارتبــاط صرفــا چشــمی بــا مخاطــب ،انتخــاب فــرم
اصلــی تریــن و مهمتریــن انتخــاب اســت؛ چطــور شــد کــه نقــوش هندســی اســامی رو بـرای کارهاتــون انتخــاب
کردیــد؟ راجــع بــه فلســفه ی نقــوش هندســی اســامی چیــزی مــی دونســتید یــا فقــط هندســه ی ایــن طرحهــا
شــما رو تحــت تاثیــر قـرار داده؟
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 Samantha Holmesهرنمنــدی کــه در نیویــورک و راونا-ایتالیــا( کــه بــر
تجــارب مفهومــی و مــاده در زمینــه موزاییــک مترکــز دارد) مســتقر اســت.
کارهــای او در ســطح بیــن املللــی  ،از جملــه در «ARTPLAY Design
 »Centerدر مســکو  »Moti Hasson Gallery« ،نیویــورک ،و جشــنواره
بیــن املللــی موزاییــک معــارص در راونا-ایتالیــا بــه منایــش درآمــده اســت.
در ســال  2011در « «European project Les Langages du Bleuپاریس
بــه منایندگــی از ایتالیــا رشکــت کــرد و برنــده جایــزه بیــن املللــی GAEM
(هرنمنــدان جــوان و موزاییــک) از مــوزه ی شــهر راونــا  -کــه کارهــای او را
در مــوزه ی دامئــی خــود نگــه داری میکنــد -شــد.

خیابان  14نیویورک

لطفــا دربــاره ی کار خــود در خیابــان  14نیویــورک و بازخــوردی کــه از مــردم دربــاره ی ایــن هنــر داشــتید صحبــت
کنید .

چگونه به کانسپت رسیدید؟
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آیا شما با معماری سنتی ایران آشنایی دارید؟

مــن تزهایــی ب ـرای آکادمــی هرنهــای زیبــای راونــا (ایتالیــا) در بــاره ی ریشــه  ،مفهــوم و تفســیر مــدرن ایــن الگوهــا
ارائــه داده ام .درمیــان بناهــای ایـران بــا حــرم درب امــام و مســجد جامــع اصفهــان ،آرامــگاه گنبــد کبــود در مراغــه ،و
آرامــگاه ســلطان الجایتــو در ســلطانیه آشــنا شــدم .در طــی همــکاری بــا ریاضیــدان هــاروارد ،پیــر لــو (  )Peter Luمــا
بــه منظــور درک بهــر ســاختارها بــا دقــت بــه بازســازی الگوهــا پرداختیــم .پــس از آن ب ـرای اولیــن بــار در  600ســال
اخیــر بــه تولیــد یــک رسی الگــوی جدیــد کــه هــان نظــم هندســی را دارد پرداختیــم .ایــن الگوهــای جدیــد پایــه ی
کارهــای کنونــی مــن را شــکل مــی دهنــد.

www.samantha-holmes.com
) -Reflections (x10یکی از ایستگاه های متروی نیویورک
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در حقیقــت کار مــن تحقیــق در مــورد عــدم توافــق بیــن مفاهیــم نظــم الهــی و اغتشــاش تجربــه انســانی ،کــال
هندســه حاکــم و عــدم دقــت فــردی ســت .در بعضــی کارهــا  ،کاشــی هــای فلــزی یــک بــه یــک در کنــار هــم قـرار
میگیرنــد ،کمــی بــی دقتــی در جایگــذاری کاشــی هــا در طــول کار ،باعــث برهــم خــوردن الگــو بــه طــور کامــل میشــود.
شــکاف یــا همپوشــانی در ســبک هــا هــر دو متایــل جدایــی مــن از ایــن کــال اساســی را بیــان مــی کنــد .در مجموعــه
هــای دیگــر ،بــرش کاغذهــای تــا خــورده ،شــکل هــای آشــفته ای را بــه وســیله طــرح ریــزی الگوهــای شــبه بلــور مطابــق
بــا اهــداف زندگــی روزمــره ایجــاد میکنــد ،هندســه آن هــا تصویــر ناخوانایــی از آشــفتگی زندگــی مــدرن را ارائــه مــی
دهــد.

در ســال  ،2013مــن بــه ســاخنت یــک کار قابــل نصــب در مقیــاس بــزرگ ب ـرای خیابــان  14نیویــورک بــه عنــوان یــک
بخــش از منایشــگاه هرنهــای عجیــب ( )AiOPبــه رسپرســتی  Radhika Subramaniamپرداختــم .ایــن کار اولیــن
تجربــه ی مــن بـرای اســتفاده از الگــوی شــبه بلــوری بــود 10* Reflection .یــک موزاییــک هندســی  24مرتمربعــی کــه
در امتــداد ســطح زیریــن ســطحی از داربســت موقــت میخــزد ،در یــک فرصــت کوتــاه در پیــاده رو شــهری ،بــه معنــای
واقعــی نــگاه متاشــاگران را بــه ســمت آســان  ،فضــای منادیــن از ســتاره هــا و خدایــان ،تغییــر میدهــد و آنهــا را بــه
یــک لحظــه لــذت بــری و یــک مراقبــه آرام دعــوت میکنــد .در یــک فضــای مقــدس کــه در آن وحــدت از چنــد پارگــی
اصولــی درآن بوجــود آمــده  ،هــر و علــم اشـراک مــی یابنــد.
 10* Reflectionبیان کننده تعاقب مداوم علم و هرن است که فرهنگ ها و قرنها را پوشش میدهد.
قطعــه موزاییــک هندســی درخشــان ،یــک تضــاد مســتقیم بــا ســاختار مینیاملیســتی شــهر ایجــاد کــرده اســت ،آوردن
یــک انفجــار غیرمنتظــره از رنــگ و آرایــش ،در حالــی کــه میتوانســت یــک فضــای تاریــک و دلگیــر از بتــون و آجــر
باشــد ،یــادآور زیبایــی در میــان واقعیــات خشــن شــهری شــد.
روز نصــب بــه نظــر میرســید قطعــه فرصتــی را ب ـرای گفتــان ایجــاد کــرده اســت .خیلــی از مــردم مــی ایســتادند تــا
خاطـرات خــود را از الگوهــای مشــابه دیــده شــده در وطنشــان یــا سفرهایشــان بازگــو کننــد ،یــا بــه بحــث دربــاره ی
اینکــه ایــن الگوهــا ممکــن اســت چــه مضمونــی در بســر خیابــان شــهر داشــته باشــد ،مــی پرداختنــد.
شــب دوم بعــد از نصــب ،یکنفــر قســمتی از آن را دزدیــد  ،کــه مــن بایــد آن را بــه عنــوان تعریــف و متجیــد فــرض کنــم.
بقیــه آن تــا همیــن امــروز باقــی مانــده اســت.
الگوهای پیچیده هندسی کاشی کاری ها از موزاییک های قرون وسطی اسالمی مشتق شده اند.
هامنهایــی کــه تناســبات ریاضــی آنهــا بــه تازگــی ،در همــکاری نزدیــک بــا یــک فیزیکــدان در دانشــگاه هــاروارد ،در
غــرب کشــف شــده اســت .الگوهــای جدیــد در ایــن ریاضیــات زیبــا اعــال میشــود و گســرش مــی یابــد.

Interview

How did you get the concept of this design?
My work really investigates the disparity between this notion of Divine order and the chaos of the
human experience, the perfection of the governing geometry and the inaccuracy of the individual
hand.
In some works, metal tiles are laid one by one, the slight imprecisions of placement magnifying over
the course of the work until the pattern begins to break down, splitting apart or overlapping in ways
that express both my desire for, and disconnect from, this underlying perfection.
In another series, hand-cut paper traces the distorted forms created by projecting perfect quasicrystalline
patterns onto the objects of everyday life, their geometry rendered illegible by the disorder of modern
life.

The second night after installation, someone actually stole part of it, which I suppose I should take as
a compliment. The rest of it remains there to this day.
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In 2013, I created a large-scale public installation on 14th Street in New York as part of the Art
in Odd Places (AiOP) Exhibition, curated by Radhika Subramaniam. This was my first use of the
quasicrystalline pattern: Reflections (x10), a -24square-meter geometric mosaic that crawls across the
underside of a stretch of temporary scaffolding. A brief respite from the efficiency and economy of the
city sidewalks, the mosaic literally shifts the viewers’ gaze skyward to the symbolic space of the stars
and the gods, inviting them into a moment of visual delight and quiet meditation. A “sacred” space in
which unity is born from underlying fragmentation, in which art and science meet, Reflections (x10)
represented the ongoing pursuit of knowledge and beauty that spans cultures and centuries.
The bright geometrical tilework of the piece – composed from used advertising vinyl – created a
direct contrast with the minimalism of the city’s structures, bringing an unexpected burst of color and
ornamentation to an otherwise bleak expanse of concrete and brick, a reminder of beauty amidst the
sometimes harsh realities of the city.
The day of the installation, the piece seemed to open an opportunity for discourse; many people
stopped to share memories of similar patterns from their home countries or travels, or to discuss what
this pattern might mean against the context of the city street.

Iranian

About two years ago, I came across studies identifying a specific geometric pattern that is shared
by modern physics and Medieval Islam: a complex configuration found in both the structure of
quasicrystals –atomic particles only recently discovered by chemists – and the tilework of ancient
Islamic mosaics. The geometry they share is of extraordinary beauty: a tenfold, aperiodic symmetry
that can be extended infinitely in all directions without ever repeating itself exactly.
My work has long incorporated the manipulation of sacred forms to speak to both a desire for and
disconnect from the comforts of faith. I began studying Islamic pattern, and found myself absorbed
by the notions these forms represent: a Divine logic that encompasses all details of existence, a space
in which unity and multiplicity are one. But greater still was my fascination in the dual significance
of this specific pattern, its ability with a single geometry to represent the possibility of an underlying

Could you please tell me about people’s feedback to your work of art with Islamic patterns
and I would appreciate it if you would give me more information about mosaic art in 14th
New York City Street. And please let me know if you have more knowledge about Islamic art.

Institute For Strategic Studies

As you know the mosaic art is a visual art and people communicate only visually therefore
choosing the form is so important. I am interested to know that why did you choose Islamic
pattern for your jobs and also, did you have any information about the philosophy of Islamic
pattern or you are just affected by the geometry of these pattern?

I wrote my thesis for the Academy of Fine Arts in Ravenna, Italy about the origins, significance,
and modern interpretation of this pattern. Among its applications in Iran are the Darb-i-Imam
shrine and the Friday Mosque in Isfahan, the Gunbad-i Kabud Mausoleum in Maragha, and the
Mausoleum of Sultan Uljaytu in Sultaniyya. Working with Harvard mathematician Peter Lu, we
carefully reconstructed each pattern in order to better comprehend their structure, then generated a
series of new patterns that apply these same geometric principles for the first time in some 600 years.
These new patterns form the basis of my current work.

In

I have a Bachelor’s degree in Visual and Environmental Studies
from Harvard (2006) and an advanced degree in Experimental
Mosaic at the Academy of Fine Arts in Ravenna, Italy.

Are you familiar with Iranian traditional architecture?
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Please give us some information about yourself, such in
what field are you studying? In which university?

زندگی ،فرهنگ  ،معماری ایرانی
بخــش زندگــی  ،فرهنــگ  ،معــاری ایرانــی  ،ســعی دارد در ایــن فصلنامــه بــه روابــط
میــان جامعــه و معــاری بپــردازد  ،کــه نهایتــا بررســی ســبک زندگــی و چگونگــی تاثیرات
متقابــل آن بــا معــاری بــه روش هــای گوناگــون بررســی خواهــد شــد .
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تاثیــر معمــاری بــه طــور کلــی در ســبک زندگــی را چگونــه ارزیابــی
میکنیــد؟
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مصاحبه  :نسیم دادرس و نوید گنجی

دکــر امیــر محمــد خانــی ریاســت ســابق دانشــکده معــاری دانشــگاه ســوره ته ـران ،
رسپرســت بخــش معــاری حــوزه هــری ســازمان تبلیغــات اســامی و رسپرســت بنیــاد
معــاری انقــاب اســامی میباشــند کــه فصلنامــه معــاری ایرانــی در ایــن شــاره بــه رساغ
ایشــان رفتــه تــا بــه گــپ و گفتــی در زمینــه ســبک زندگــی  ،جامعــه و تاثیـرات ناشــی از
آن در معــاری بپردازیــم.
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سبک زندگی ؛ معماری امروز و معماری دیروز ایران
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در مــورد مســئله ســبک زندگــی مشــخصا یعنــی تاثیــر محیــط بــر انســان.
.بحثــی کــه شــاید انســان از هــان دوره ی غــار نشــینی بــا آن مواجــه
هســت .غــار هایــی کــه تصاویــری از آنهــا موجــود هســت  ،غــار آلتامی ـرا
و الســکو ،البتــه ایــن دو غــار باقــی مانــده ،نــه اینکــه غــار دیگــری نباشــد.
در ایـران هــم منونــه هایــی هســت از ســنگواره هــا موجــود مــی باشــد کــه
بــر ســعی کــرده از خــودش بــر روی آن تاثیــری بگــذارد.
محققیــن دالیــل زیــادی را پیــش بینــی کــرده انــد کــه چ ـرا انســان روی
دیــوار غــار نقاشــی مــی کــرده .شــاید یکــی از معتربتریــن نظریــه هایــی کــه
در پاســخ بــه ایــن پرســش وجــود دارد  ،ایــن هســت کــه  ،احتــاال بــر
معتقــد بــوده کــه اگــر ایــن تصاویــر را بکشــد ،مــی توانــد اتفــاق بــه تصویــر
کشــیده شــده را تســخیر کنــد.
حــاال اگــر حیوانــی کشــیده مــی توانــد شــکارش را راحــت تــر انجــام دهــد،
اصطالحــا بــه نوعــی تصویــر کشــیده شــده را ســحر و جــادو کنــد تــا بتوانــد
آن را متلــک کنــد ،بــه عنــوان شــکار یــا بــه عنــوان هــر موضــوع دیگــری.
بعــد آهســته آهســته رشوع بــه ترســیم مســاله ی روش زندگــی اش مــی
کنــد .بــه طــور مثــال مــی دانســته وقتــی کــه بــه ترســیم ایــن نقــوش
مــی پــردازد ،اشــاره بــه مســاله ی جاودانگــی دارد ،یعنــی ایــن تصویــر بعــد
از خــودش مــی مانــد .ایــن مســئله میــل بــه جاودانگــی انســان را نشــان
میدهــد ،از زاویــه ای دیگر،مــرگ گریــز اســت .عالقــه بــه زندگــی دارد ،ایــن
عشــق بــه زندگــی را روی دیــواره ی جایــی کــه زندگــی مــی کــرده حــک
کــرده  ،تــا تجــارب و داشــته هــای خــود را منتقــل کنــد.
ایــن مســئله را بــر از گذشــته داشــته اســت.مثل اینکــه مــا االن میگوییــم
کــه نــام فامیلــی مــا بـرای پدربزرگــان اســت  ،عالقــه داریــم کــه فرزندمــان
هــم ایــن نــام را بــه ارث بــرد .در واقــع  ،آن فــرد اعتقــاد داشــته کــه
مــی توانــد ترســیامت خــود را مســحور کنــد و بهــر شکارشــان کنــد .آتــش
بهــری ایجــاد کنــد .بــه نحــوی اشــاره بــه چیــزی فراتــر از زمیــن ،فراتــر از
مــاده دارد .پیــام کلــی ای کــه ایــن ترســیامت دارد ایــن اســت کــه بپذیریــم
بــر در آن دوره اعتقــاد بــه فرامــاده داشــته.
«اعتقــاد بــه ف ـرا مــاده « را توســط ایــن ترســیامت ،وارد حــوزه ی زندگــی
خویــش مــی کنــد ،ایــن در حالــی ســت کــه مــی توانســته ایــن اعتقــاد را
بــه بیــرون از خانــه اش بــرد .امــا بــا ایــن کار  ،روح را وارد محــل زندگــی
خــود مــی کنــد .و بــا ایــن تفســیر میتوانیــم بگوییــم کــه مســئله ی روح
دمیــدن در محیــط و قطعــا ،اســتفاده کــردن از ایــن روح متقابــا اتفــاق
مــی افتــاده .یعنــی مــا بــه محیــط روح میدهیــم و محیــط چیــزی را بــه مــا
برمــی گردانــد .ایــن مــی شــود تاثیــر و تاثــر.

همــواره ســبک زندگــی و هــر هــای موجــود در جوامــع گوناگــون رابطــه متقابــل و
مســتقیمی بــا یکدیگــر داشــته انــد  ،بــه گونــه ای کــه ایدئولــوژی  ،فرهنــگ  ،زبــان ،ســبک
زندگــی ،و بســیاری از مــوارد همســان همــواره تاثیـرات متقابلــی بــر روی هــر آن جوامــع
گذاشــته اســت و معــاری کــه بــه عنــوان یــک هــر و ســمبل تجلــی بســیاری از مــوارد
نامــرده از ابتــدای تاریــخ تــا بــه امــروز در راس تجلیــگاه هــای اصلــی جوامــع بــه حســاب
میایــد از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده اســت .ایــن امــر بــدون شــک نشــانگر آن اســت کــه
بــه زبــان ســاده معــاری امــروز میبایســت ســمبل فرهنــگ جامعــه مــدرن امــروزی باشــد
 ،و تضــاد هــای بــی شــاری کــه در فرهنــگ و معــاری امــروزی و گذشــته ایـران قابــل
مالحظــه اســت  ،فصلنامــه معــاری ایرانــی را بــه ســمت و ســوی تحقیــق و بررســی ایــن

یعنــی عمــا بــر تاثیــر ایــن ســبک زندگــی  ،بــر نحــوه ی زندگــی را مــی
دانســته و ایــن اتفــاق را در غــار ایجــاد کــرده اســت .بــا هــر دلیلــی هــم
کــه ایــن کار را کــرده باشــد ،چــون در محیــط زندگــی اش بــوده ومــدام در
معــرض دیــد  ،از آن تاثیــر میگرفتــه اســت .مثــل تابلوهایــی کــه مــا روی
دیوارهــای خانــه نصــب مــی کنیــم .بــا گذشــت زمــان بــر بــه ســمت شــهر
نشــینی میــل مــی کنــد و بــا مســئله ی اقلیــم مواجــه میشــود .گرمــا و
رسمــا دیگــر مثــل غــار نیســت ،امــا بــا ایجــاد شــهر امکانــات بهــری برایــش
ایجــاد مــی شــود .تعــداد غارهــا کــم بــوده و ب ـرای متــام انســانها جوابگــو
نبــوده ،بنابرایــن بــری کــه تعــدادش زیــاد مــی شــود ،اجبــارا غارهــا را ترک
میکنــد و از جاهــای مختلــف اســتفاده کنــد .زیــر درختهــا ســایه بانهایــی را
ایجــاد کنــد و پــس از آن مســکن را ایجــاد کنــد .انســانی کــه در غــار قـرار
میگیــرد و در بــاره ی تاثیــر محیــط آگاه بــوده،رشوع بــه ســاخت و ســاز
مــی کنــد .بنابرایــن انتظــار مــی رود کــه هــان حــس و نحــوه ی تفکــر را
در ســاختامنها و فضاهایــی کــه بعدهــا بـرای زندگــی اش مــی ســازد بیــاورد
 ،و در آنهــا ایجــادش کنــد.
بنابرایــن میخواهــم بگویــم کــه از بــر دوره ی غارنشــینی ،مســئله ی تاثیــر
محیــط بــر انســان را درک کــرده اســت .بعدهــا نظریــه هــای تئوریکــی
دربــاره ی ایــن قضیــه مــی دهنــد .ایــن قضیــه را بســط مــی دهنــد ،بــه
دنبــال تاثیراتــش مــی رونــد و مــی فهمنــد کــه چــه تاثیراتــی دارد و طراحــان
بــر اســاس آن تنــوع فضــا را شــکل مــی دهنــد .فضاهــای کارکــردی بیشــر
مــی شــود .فضاهــای تجــارت ،فضاهــای پخــت و پــر ،فضاهــای اس ـراحت،
تفــرج  ،فضایــی بـرای عبــادت و نیایــش و همــه ی فضاهایــی کــه بــه مــرور
زمــان شــکل مــی گیرنــد .بــا همیــن ریشــه میتوانیــم بگوییــم کــه انســان
درهمــه ی جهــان بــه دنبــال ایجــاد فضــا بــوده اســت .حتــی اگــر نگاهــی بــه
قبایــل رسخ پوســتی آمریــکا یــا حتــی قبایــل بــدوی آفریقــا داشــته باشــیم،
مــی بینیــم کــه حتــی حرکــت آنهــا هــم یــک حرکــت محیطــی بــوده اســت.
یعنــی حــول یــک هندســه  ،یــک دایــره ای مــی چرخنــد .محــل جغرافیایــی
قـرار گیــری آن رهــر قبیلــه ،پادشــاه یــا حاکــم ،شــکل میگیــرد و افـراد دور
آن مــی نشــینند .جغرافیــای ایــن یعنــی هندســه ی نشســن افـراد پیرامــون
همدیگــر .یــا حرکــت عبــادی کــردن پیرامــون یــک هندســه  .هنگامــی کــه
بــر در محیــط خــودش بــرای متــام افعالــش برنامــه ریــزی میکنــد ،در
واقــع معــاری کــردن فضــا را انجــام مــی دهــد .ایــن قضیــه نشــان مــی
دهــد کــه ایــن بــر  ،هندســه را در زندگــی خــودش حفــظ کــرده ،و بــه
تاثی ـرات محیطــی آگاه بــوده ،مرکزیــت را میشــناخته و حــول آن آتشــی را
ایجــاد میکــرده .بعدهــا کــه جلوتــر مــی آیــد در ابعــاد و انــدازه ســیر کامــل
تــر میشــود .تکنولــوژی ســاخت ایــن اجــازه را مــی دهــد کــه کامنــه هایــی
ایجــاد کنــد ،ســقف هــا را گســرده تــر کنــد ،اجــازه میدهــد کــه بــاغ درســت
کنــد ،درختهــا را پشــت رسهــم بچینــد و بــاغ ســازی را آرایــش مــی دهــد.

ارزیابــی شــما از تاثیــرات ذاتــی
معمــاری ایرانــی در فرهنــگ
ملــل گوناگــون و جامعــه ایــران
چیســت ؟
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اساســا وقتــی دربــاره ی کلمــه ی آرایــش ســاختامن صحبــت مــی شــود ،از هندســه ی ســاختامن و بــه طبعــش تاثیـرات
آن بــر انســان صحبــت مــی کنیــم .بــر دوســت داشــته اســت کــه همــه چیــز را آرایــش بدهــد ،آراســته کنــد و درآن
فضــای آراســته زندگــی کنــد.
انگیــزه ای کــه باعــث مــی شــود کــه ایــن کار را بکنــد ایــن بــوده تــا حــس بهــری از محیــط پیــدا مــی کنــد .بنابرایــن
متوجــه مــی شــود کــه وقتــی محیــط را تغییــر دهــد  ،بــه تبــع آن ،حســش در آن محــل نیــز تغییــر مــی کنــد .
وقتــی بــه صــورت مســتمر حــس تغییــر کنــد  ،رفتــار فــرد نیــز تغییــر مــی کننــد ،رفتــار کــه تغییــر مــی کنــد مــی توانیــم
بگوییــم کــه ســیاق زندگیــش تحــت تاثیــر آن محیــط تغییــر مــی کنــد  .و اهســته آهســته میتوانیــم بگوییــم کــه در
شــهرها مدنیــت رخ مــی دهــد کــه ایــن مدنیــت ،همینطــور کــه جلــو مــی رویــم پربارتــر وبــا امکانــات بیشــر  ،و بــا
تاثیــر بیشــر محیــط بــر انســان مواجــه مــی شــویم.
رنــگ را دخیــل مــی کنــد ،عنــارص مختلــف را رشوع مــی کنــد بــه تغییــر دادن و از بافــت رشوع مــی کنــد  .احساســات
مختلــف را درک مــی کنــد و بعضــی وقتهــا ایــن احساســات را تبدیــل بــه منادهایــی بـرای خــود مــی کنــد .ایــن مــی
شــود ســنبل و منــاد گروهــی کــه دارنــد زندگــی مــی کننــد.
از مســائل روزمــره ی زندگــی فراتــر میــرود و بــه آخرتــش نزدیکــر میکنــد ،بــه مســئله فرازمینــی نزدیکــر میکنــد و در
واقــع اعتقــاد دارد کــه در ایــن محیــط عبادتــش میتوانــد آســانی تــر شــود و نیایــش کنــد .پــس حتــی در ارتبــاط بــا
خــدا هــم بــه تاثیــر مســتقیم محیــط اعتقــاد دارد.
ایــن یــک نظریــه نیســت کــه نیــاز بــه اثبــات داشــته باشــد .بــر اینگونــه زندگــی کــرده و مــی دانــد کــه محیــط بــر آن
تاثیــر گذاشــته اســت .بنابرایــن ایــن تاثیــر کامــا ثابــت شــده اســت  ،جــزء اصــول بدیهــی ذهنــی یــک فــرد اســت کــه
محیــط بــر روش زندگــی انســان  ،تاثیــر مــی گــذارد.

بــه صــورت کلــی میتوانــم بگویــم
کــه متــدن هــای بــری خاســتگاه
هــای مختلــف داشــتند  ،بــر اســاس
طــول ایــن متــدن ،ایـران زمیــن کــه
چیــزی نزدیــک بــه حــدود 6900
ســال و بــه عنــوان بــا قدمــت تریــن
متــدن بــری مــی شناســیمش،
چیــزی کــه توســط غــرب معرفــی
شــده اســت.
تاثیــر گــذاری ایــن متدنهــا بــر
اســاس ســابقه شــان اســت .ســابقه
یــک متــدن نســبت بــه بقیــه
یعنــی اینکــه مــا در جایــی رفتــار
مدنــی داشــتیم و در بقیــه جاهــا
نداشــتیم ،خــود بــه خــود مــردم
جاهــای دیگــر ب ـرای بهــره منــدی
از ایــن مدنیــت بــه ایــن متــدن هــا
مراجعــه میکننــد .ایــن عمــل بــه
نوعــی توســعه دهنــده ی نــوع
زندگــی و نــوع محیــط و هــر چیــز
دیگــری ماننــد رفتــار شــهروندی و
رفتــار مدنــی و  ...مــی شــود.
ایــن نشــان مــی دهــد کــه وقتــی
مــا میگوییــم بــا قدمــت تریــن
متــدن هســتیم ،بــدون نیــاز بــه
اثبــات ایــن امــر ،یعنــی مــا متدنــی
داشــتیم کــه دیگــران نداشــتند.
خیلــی ســاده مــی توانیــم بگوییــم
کــه متــدن  ،بــه طــور ناخــودآگاه
توســط جایــی کــه متــدن نــدارد،
جــذب مــی شــود و توســعه پیــدا
مــی کنــد.

حتــی اگــر خــودش تهاجــم هــم
نکنــد ،حتــی اگــر خــودش هــم
کاری نکنــد از طــرف اطرافــش ایــن
متــدن جــذب مــی شــود ،بنابرایــن
متــدن چیــن ،متــدن هنــد و بعــد از
آن متــدن هــای دیگــر بــه وجــود
مــی آیــد.
عمــا ایــران ،بــدون اینکــه
بخواهیــم حرفــی بزنیــم خاســتگاه
متــدن بــری بــوده .وقتــی کــه
اینجــا متمــدن تریــن  ،یعنــی بــا
قدمــت تریــن متــدن تاریــخ را دارد،
متــدن تاریــخ مــی توانســته از اینجــا
ریشــه گرفتــه باشــد.
ظاهــر موضــوع نیــز ایــن را تاییــد
مــی کنــد ،وقتــی مــا میگوییــم
اینجــا رسزمیــن ایرهاســت و ب ـرای
ایــن رسزمیــن نــام ایــران را هــم
انتخــاب کــرده ایــم و بعــد ایرهــا
ایــن متــدن را بــه نقطــه ی دیگــری
از دنیــا بــرده انــد و رسزمیــن ایرلند
پدیــد آمــده اســت.
در هندوســتان نیــز ریشــه هــای
مشــرک در بعضــی آداب کشــور،
مثــل مهــر پرســتی وجــود داشــته
 ،منادهــای مــا نیــز در میــان
رسخپوســتان وجــود دارد و همیــن
منادهــا در بقیــه جاهــای دنیــا در
غارهــای دیگــر کشــیده مــی شــود.
چـرا ایــن منــاد در قوم رسخ پوســت
وجــود دارد؟ آیــا متدن رسخپوســت
هــا از قدمتــی طوالنــی تــر از ایـران
داشــته؟ البتــه کــه اینطــور نیســت.
بنابرایــن مــی توانیــم بگوییــم کــه
ایــن منادهــا از اینجــا گرفتــه شــده،
ولــی اینکــه چــه طــور بــه آنجــا راه

پیــدا کــرده ،بحــث تاریــخ
شناســی ســت .در ظاهــر مــی
توانیــم خیلــی رصیــح بگوییــم
کــه نتیجــه مــی گیریــم کــه
آن چیــزی کــه در دنیــا اتفــاق
افتــاده بــی شــک موثــر از مــا
بــوده اســت.
باورهــا شــامل ایــن متــدن منــی
شــود ،متــدن منــود ظاهــری
فرهنــگ اســت .یعنــی شــکل
ظاهــری و آن اتفاقاتــی کــه
فــرد مــی توانــد بــا آن مواجــه
شــود ،مصادیــق بیرونــی.
مثــل لبــاس ،ســنت هــا یــا
منادهــا یــا هــر چیــز بیرونــی.
یکــی از مهمرتیــن مصادیــق
بیرونــی ،معــاری ســت.
بنابرایــن خیلــی راحــت مــی
شــود گفــت کــه اگــر متــدن
ایــن کشــور توســعه پیــدا
کــرده ،بنابرایــن معــاری هــم
مــی توانســته از همیــن کشــور
توســعه پیــدا کــرده باشــد.
بــه لحــاظ تاریخــی نیــاز بــه
اثبــات ایــن موضــوع نیســت،
بــا برگشــن بــه ریشــه ی زمانــی
یــک متــدن ،خــودش اثبــات
مــی کنــد کــه اینهــا از کجــا بــه
کجــا حرکــت کــرده اســت.

دلیــل حضــور بــه مراتــب بیشــتر نمــود هــای ظاهــری تمــدن
روم نســبت بــه تمــدن ایرانــی را چــه میدانیــد ؟
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بـرای مثــال یونانــی هــا بــا ایــن کــه بــه لحــاظ جغرافیایــی ملتــی کوچــک و
محــدود بودنــد ،توانســتند بــدون دخالــت نیــروی نظامــی و تنهــا بــا قــدرت
فکریشــان روم را تســخیر کننــد .بنابرایــن روم رشقــی ایجــاد مــی شــود و
تاثیــر فکــری ای کــه روم رشقــی _یونــان ســابق_ بــر محیــط اروپــای باســتان
مــی گــذارد غیــر قابــل انــکار اســت .بــا اینکــه یونــان بســیار کوجکــر از ایــن
بــوده کــه بتوانــد قــوم هــای دیگــری کــه در اروپــا ســاکن هســتند را بــه
لحــاظ نیروهــای نظامــی مغلــوب کنــد ،ایــن اتفــاق منــی توانســت بیفتــد.

ببینیــد بعضــی از ملــت هــا ،در
برهــه هایــی از تاریــخ نشــان داده
انــد کــه دچــار رسگشــتگی شــده
انــد ،و متــدن خودشــان را فرامــوش
مــی کننــد  .بــه هــر دلیلــی از
باورهــای خودشــان دســت مــی
کشــند و باورهــای دیگــری را  ،بــه
سیســتم خودشــان ،بــه اعتقــادات
خودشــان اضافــه مــی کننــد و
عمــا باعــث مــی شــوند کــه یــک
شــکافی بیــن حــال و گذشــته شــان
اتفــاق بیافتــد.
دالیلــش زیــاد هســت ،قطعــا هــر
ملتــی دالیــل خــودش را دارد.
بعضــی وقتهــا تکنولــوژی اینــکار
را مــی کنــد ،بعضــی وقتهــا ارتبــاط
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در زمانــی کــه متــدن توســعه پیــدا مــی کنــد ،ملتــی کــه ظواهــر فرهنگــی
را پذیرفتــه ،مبــادرت بــه مــا ِل خــود کــردن ایــن ظواهــر مــی کنــد .یعنــی
بــر اســاس جغرافیــا  ،اقلیــم  ،بــر اســاس اعتقاداتــی کــه آنجــا خودشــان
داشــتند ،ســعی مــی کننــد ایــن ظواهــر را تغییــر بدهنــد .بنابرایــن نتیجــه
ی ایــن تغییـرات مــی شــود یــک متــدن نســبتا مســتقل ،امــا ریشــه هایــش
را منــی توانــد پنهــان کنــد .ایــن متــدن نســتبا مســتقل رشوع مــی کنــد بــه
تاثــر و تاثیــر گذاشــن بــر روی متــدن قبلــی خــودش و برق ـراری ارتبــاط بــا
آن .یعنــی یــک عمــل رفــت و برگشــتی .هــان متــدن مبــدا از متــدن مقصــد
رشوع بــه گرفــن نکاتــی مــی کنــد ،کــه بــر رویــش تاثیــر مــی گــذارد و
بزرگــش مــی کنــد .یعنــی اینکــه مثــا حالــت تاریخــی را بررســی مــی کنیــم،
قــوم مغــول وقتــی بــه ایـران حملــه مــی کنــد ،بــا آن نــگاه متدنــی خــودش،
چیــزی را بــر معــاری مــا اضافــه مــی کنــد.
در دوره ی ایلخانــان مــی بینیــم  ،رنــگ فیــروزه ای را بــر ســقف هــای گنبــد
هــای مــا اضافــه شــده .رنــگ فیــروزه ای  ،ایــن آبــی خــاص را آن هــم بــه
ایــن دلیــل اســت کــه آنهــا از آســان الگــو رسشــته انــد .بنابرایــن رنــگ
آســان را مــی آورنــد و مــا از آنهــا مــی گیریــم.
در ایــن مواجــه بیــن متــدن هــا  ،در واقــع ارتبــاط ایــن متــدن هــا ،بعضــی
هــا اعتقــاد دارنــد کــه جنگــی هــم بــه راه افتــاده اســت .جنگــی پنهــان ،
بعضــی هــا هــم مــی گوینــد کــه ایــن جنــگ در آینــده آشــکارتر خواهــد
شــد ،کــه جنــگ رویارویــی متــدن هــا خواهــد بــود.
بعضــی هــا ایــن را تحــت عنــوان گفــت و گــو مطــرح مــی کننــد کــه ایــن
بیــن هــم اگــر تعاملــی برق ـرار شــود مــی توانــد کمــک کنــد .بعضــی از
متــدن هــا مهاجــم مــی شــوند ،یعنــی در واقــع ســعی مــی کننــد خودشــان
را بــه کمــک نیروهــای نظامــی یــا روش هــای سیاســی بــر دیگـران تحمیــل
کننــد و متــدن خودشــان را براســاس قدرتــی کــه آن مــردم دارند_نــه رصفــا
قــدرت نظامــی _بــا هــان نفــوذ فکــری توســعه دهنــد.

قــوم هــای مختلفــی در اروپــا
وجــود داشــته امــا از لحــاظ فکــری
مــی آیــد تســلط خــودش را بــر
محیــط مــرق زمیــن مســتولی
مــی کنــد و ایجــاد مــی کنــد و بــه
نحــوی توســعه مــی دهــد ایــن
اســت کــه توســعه ی یــک فکــر ،
یــک متــدن یــا یــک ســبک زندگــی
رصفــا بــا ایــن موضــوع نیســت ،در
دوره ای کــه روم باســتان توانســته
قــدرت نظامــی هــم پیــدا کنــد ،از
طریــق کشــور گشــایی ســعی کــرده
متــدن خــودش را توســعه دهــد.
کــه مــا بعــد از تهاجــم قیــر بــه
ایــران  ،مشــاهده مــی کنیــم کــه
پارتــی هــا و اشــکانیان و ســلوکیان
 ،عمــا تحــت تاثیــر نــوع معــاری
و یــا متــدن غــرب قـرار مــی گیرنــد
و از آنجــا چیــزی وارد کشــور مــا
مــی شــود .بــه ایــن طریــق متــدن
توســعه پیــدا میکنــد .راههــای
توســعه ی متــدن متنــوع اســت ،کــه
روش نظامــی ،یکــی از ایــن روش
هاســت.

فکــر میکنیــد بــه چــه دلیــل
امــروزه مفاهیــم معمــاری ای ـران
در کالبــد معمــاری امــروزی ایــن
کشــور آنطــور کــه بایــد بــروز
نمیکنــد ؟

بــا دنیــای متــدن دیگــری باعــث مــی شــود کــه احســاس کننــد خیلــی پســت
تــر از آن متــدن هســتند ،بنابرایــن ســعی میکننــد تــا تغییراتــی ایجــاد کننــد.
گاهــی اوقــات حکومتهــا بــا اعــال زور باعــث مــی شــوند کــه ایــن متــدن
کمرنــگ شــود و آهســته بعــد از مدتــی متــدن دیگــری جایگریــن متــدن
قبلــی شــود .دالیــل خیلــی زیــادی دارد ،مــا مــی توانیــم بپذیریــم کــه امــروز
مــا در مــورد ایــن موضــوع نــه فقــط در ایـران ،بلکــه در مواجهــه بیــن رشق
و غــرب بــا آن روبــرو هســتیم .دنیــای مدرنیتــه بــا ابزارهــای متنوعــی کــه
در قــرن بیســتم ب ـرای خــودش دســت و پــا کــرده ،توانســته تاثیــر خیلــی
زیــادی برمتــدن دنیــای رشق بگــذارد ،و تفکــر مدرنــش را در رشق بیــاورد و
در جاهــای جــدی ای پایــه گــذاری کنــد .مشــاهده مــی کنیــد کــه کشــوری
مثــل کــره ،بــه لحــاظ تاریــخ و قدمــت از چیــن قدیمــی تــر هســت ،امــا
همیــن کشــور کــره ،بعــد از جنــگ جهانــی دوم  ،عمــا ســبک و ســیاق
رشقــی خــودش را بــه صــورت خیلــی جــدی کنــار مــی گــذارد و روش هــا
و متدهــای غربــی را اتخــاذ مــی کند.بنابرایــن مــی توانیــم بگوییــم چیــن
رشقــی تــر باقــی میامنــد ،امــا کــره کــه متــدن طوالنــی تــری داشــته غربــی
تــر مــی شــود .بعضــی از ملتهــا ســعی مــی کننــد خودشــان را حفــظ کننــد.
یعنــی در چنیــن کشــورهایی یــک شــکاف متدنــی اتفــاق افتــاده و قطعــا از
طــرف خیلــی افـراد مقاومتــی ایجــاد شــده .امــا حتــا هســت ،منــی توانیــم
بگوییــم کــه یــک متــدن مــی میــرد ،یــک متــدن کمرنــگ مــی شــود ،امــا
حیــات خــود را ادامــه مــی دهــد  ،ولــی درحالــت کمرنــگ .بعدهــا مــی
توانــد ایــن متــدن رشــد کنــد .بــه ماننــد آتــش زیــر خاکســر ،بــا مهیــا شــدن
رشایــط دوبــاره برمیگــردد بــه حالــت قبــل  .تاریــخ متــدن جهــان  ،ایــن را
اعتقــاد دارد .ویــل دوارنــت بــر روی ایــن موضــوع تاکیــد مــی کنــد کــه ایــن
امــکان وجــود دارد .در پشــت کتابهــای تاریــخ متــدن ویــل دورانــت نوشــته
شــده« :اجــازه دهیــد هــر کشــوری بــا باورهــای خــودش زندگــی کنــد».
یعنــی ایــن کــه مــا نبایــد یــک متــدن را قالــب کنیــم ،بــه زور یــا بــا روش
تهاجمــی ،یــا بــا هــر روش دیگــری و ان فرهنــگ را بخواهیــم تغییــر بدهیــم،
یــا فرهنــگ را بیــن املللــی کنیــم ،یــا فرهنــگ را ب ـرای خــود کنیم.مــا در
ایـران چنیــن کاری نکــرده ایــم ،حداقــل در دوره هــای هخامنشــی وجــود
نداشــته و افتخــار هــم مــی کنیــم  ،حتــی کشــور گشــایی هــای انجــام شــده
بــا همیــن موضــع بــوده ،مــا نخواســته ایــم بــا کشورگشــایی هایــان متــدن
کشــوری را بگیریــم ،تاریخــش را عــوض کنیــم ،باورهایــش را بــرای خــود
کنیــم .مــا حــرف خودمــان را آنجــا زده ایــم امــا  ،گفتــه ایــم مــر باســتان،
اگــر شــا مــی خواهیــد بــا ســاختار خودتــان نیایــش کنیــد ،معابــد خودتــان
را داشــته باشــید.به آنهــا اجــازه داده ایــم و هیچوقــت ســعی نکــرده ایــم
بــه زور متــدن خودمــان را غالــب کنیــم .امــا غــرب ایــن کار را کــرده ،هنــوز
هــم انجــام میدهــد .متایــل داردکــه بــا زور ،متــدن خــودش راغالــب کنــد .
ایــن زور رصفــا بــه مفهــوم حملــه نظامــی نیســت.

و راه حل ایجاد یک تحول در سبک کاری معماران امروزی را به طور کلی چه میبینید ؟
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حــاال مــا کــه بــوده ایــم ؟ آیــا مــا یــک ملــت خیلــی ســخت کــوش بــوده ایــم؟ از ایــن زاویــه کــه آیــا در دنیــا بــه روی
مــا بســته بــوده؟ نــه ،مــا یــک چهــارراه جهانــی بــوده ایــم ،یعنــی هرچــه میخواســتیم از همــه جــا وارد مــی کردیــم.
جــاده ی ابریشــم از ای ـران رد میشــده ،مســتقیم بــه آب دسرتســی داشــته ایــم ،جــاده را بــه آب متصــل مــی کردیــم.
اطرافــان هــم کشــورهای ثرومتنــدی بــوده ،هندوســتان ،چیــن و  . ...ارتباطــات شــالی  ،جنوبــی ،رشقــی غربــی و در
واقــع کار اصلــی مــان چیــزی کــه در تاریــخ ادبیامتــان کــه بــه آن هــم اشــاره شــده ،تجــارت اســت .مــا تاجــر بــوده ایــم.
بازارهــا را مــا ایجــاد کردیــم .زیبــا تریــن ،مهمرتیــن و طوالنــی تریــن بازارهــای جهــان را مــا داشــتیم .تاریــخ مــا ایــن را
ثابــت کــرده اســت .صنعــت هــم داشــته ایــم امــا نــه بــه پررنگــی بــازار.
در بوســتان ســعدی و ســفرنامه ی نــارص خــرو هــم بــه ایــن امــر اشــاره شــده اســت .کاســب را حبیــب خــدا ،رشیــک
خــدا مــی دانســته ایــم  .اعتقــادات جــدی داشــته ایــم .جنســی را مــی بــرده ایــم و مــی آورده ایــم.
بنابرایــن راههــای ارتباطــی برایــان اهمیــت پیــدا مــی کنــد ،در مســیر راههــا ،کاروان رساهــای زیبایــی داشــته ایــم،
امنیــت جــاده هــا  ،گــم نکــردن شــهرها برایــان مهــم بــوده ،میــل هــای شــهری مــی ســاخته ایــم .هــان انــدازه کــه
شــاهراههای جــدی داشــته ایــم  ،راهــزن هــم داشــته ایــم  .ایــن حاکــی از آن اســت کــه مســیر جــدی بــوده اســت.
بــه همیــن دلیــل مــی بینیــم کــه شــکل شــهرهایامن ،در پــی بازارهایــان گســرش و توســعه پیــدا مــی کــرده انــد .نزدیک
تریــن فضاهــای مذهبــی هــم  ،مثــل مســاجد جامــع بــازار ،فضاهــای حکومتــی هــم مــی شــود ارگ ،کــه کنــار بــازار
چســبیده انــد .بنابرایــن بــازار یکــی از جــدی تریــن بدنــه هــای شــهر هســت ،خیلــی وقتهــا اگــر تولیــد هــم داشــته ایــم
تولیــدات در بــازار انجــام مــی شــده .مثــل بــازار مســگرها و رویگرهــا و زرگرهــا.
طبقــه بــاال تولیــد مــی شــده و پاییــن مــی فروختیــم .ولــی شــکل بیرونــی کارمــان اهــل تجــارت بــوده ایــم .محیــط
زیبایــی هــم داشــته ایــم ،تفرجــگاه هــای زیــادی هــم داشــته ایــم و هــر را خــوب مــی شــناخته ایــم .
چــون ثرومتنــد بودیــم اهــل هــر بودیــم ،مشــخصا هــر بــا ثــروت خیلــی ارتبــاط دارد .کشــوری مثــل هندوســتان ثرومتنــد
هســت و ایــن ثــروت مــی توانــد هــر خلــق کنــد .کشــورهای آفریقایــی منــی توانســته انــد اهــل ثــروت باشــند ،اینهــا
دغدغــه هــای خودشــان را داشــته انــد .بنابرایــن خیلــی هــم منــی توانســته انــد اهــل هــر باشــند.
ایــن اســت کــه مــی بینیــم کــه ثــروت بــر شــکل هــر چــه تاثیــری میگــذارد .معــاری هــم بــه تبــع آن  ،تغییــر مــی کنــد
و تاثیــر مــی گیــرد  .میتوانیــم بگوییــم وقتــی میخواهیــم کاری انجــام دهیــم ،ابتــدا بایــد خودشناســی کنیــم .رویکــرد و
شــناخت از خــود ،اولیــن رویکــرد و اولیــن اقــدام اســت و برنامــه ریــزی نســبت بــه آن چیــزی کــه مــا بــه صــورت تاریخی
بــه آن عالقــه داشــته ایــم.
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راه حــل را چیــزی مــی بینــم کــه در کشــورهای دیگــر ،تحــت عنــوان خودشناســی و خودبــاوری تجربــه شــده اســت.
یعنــی اول یــک ملــت خــودش را مــی شناســد ،و بعــد بــاور میکنــد کــه مــی توانــد و ســپس رشوع میکنــد .ایــن مقدمــه
هــر حرکتــی ســت.
در زمینــه هــای مختلــف ایــن اتفــاق افتــاده ،بــه عنــوان مثــال کشــوری مثــل ایتالیــا  ،کشــوری مثــل ژاپــن و آملــان داریــم.
ببینیــم اینهــا در قــرن اخیــر چــه کارهایــی کــرده انــد .یــک خودشناســی اتفــاق افتــاده اســت .ابتــدا ســعی کردنــد تــا
بفهمنــد خودشــان کــه هســتند؟ و ســپس بــا واقعیتهــای خودشــان مواجــه شــدند.
ایتالیایــی هــا میگوینــد ،مــا مردمــی هســتیم اهــل ذوق و هــر .تولیــد کننــده آثــار هــری .هــر را خــوب مــی شــناخته
انــد ،امــا خیلــی اهــل کار یــدی نبــوده انــد .نــه مدیــر بــوده انــد و نــه کشورگشــا و  . ..بنابرایــن یــک ایتالیایــی اینطــور
تصــور مــی کنــد کــه تاریخــش رم باســتان بــوده  ،و ژرمــن هــا و فرانــک هــا و ..را اســتخدام مــی کــرده و آنهــا را بـرای
کشورگشــایی مدیریــت مــی کــرده و خــودش بــه خــوش گذرانــی مــی پرداختــه .ایتالیــا بــه لحــاظ جغرافیایــی کشــوری بــا
تنــوع آب و هوایــی اســت .و بــا یــک فاصلــه خیلــی کوتــاه مــی توانیــد اقلیــم هــای موجــود در دنیــا را ببینیــد .شــال و
جنــوب ایتالیــا بــه شــدت متفــاوت هســت .محیــط زیبایــی هــم داشــته ،محیطــی کــه بـرای تفــرج و لــذت بــردن آمــاده
بــوده اســت .کشــور ثرومتنــدی هــم داشــته اند.هنگامــی کــه ایــن آدم از محیــط لــذت بــرد  ،وضــع مالــی مناســبی هــم
داشــته باشــد  ،چــه کار مــی کنــد؟ هرنمنــد مــی شــود دیگــر.
خلــق آثــار هــری ،در ســابقه تاریخــی اش بــوده و حــاال وقتــی مــی خواهــد بـرای آینــده برنامــه ریــزی کنــد  ،مــی گویــد
مــن بــا توجــه بــه گذشــته ام ،هرنمنــد بــوده ام .در امــر صنعــت خیلــی جــدی نبــوده ام .بنابرایــن  ،ب ـرای بــه انجــام
رســاندن بهرتیــن طراحــی هــا در دنیــا برنامــه ریــزی مــی کنــد.
وقتــی پــورش مــی آیــد ماشــین بســازد ،بنــز بخواهــد ماشــین بســازد ،یــک ایتالیایــی طراحــی میکنــد .بهرتیــن طراحــی
هــای دنیــا را رشوع مــی کنــد بــه ارائــه کــردن  ،کفــش ایتالیایــی و...
واقعــا هــم اینطــور هســت ،آدمهــای طراحــی هســتند و دنیــا هــم ایــن را پذیرفتــه اســت .جــزء هشــت کشــور صنعتــی
مــی شــود .ایــن خیلــی جالــب هســت .بــا اینکــه از نظــر صنعتــی قابــل قیــاس بــا ســایر کشــورهای صنعتــی نیســت.
ولــی خــوب بایــد بپرســیم چـرا؟
کشــوری مثــل ژاپــن بــه تاریخــش مراجعــه مــی کنــد و مــی گویــد کــه در دنیــا بــه رویــم بســته بــوده .چــون دور تــا
دور ژاپــن آب بــوده ،مجبــور بــوده انــد ،بـرای تولیــد هــر چیــزی روی پــای خودشــان بایســتند ،ســخت هــم تولیــد کننــد،
زیـرا محیــط خیلــی ســختی داشــته ،زمیــن خــاک نداشــته  ،زلزلــه خیزبــوده ،بــه گوشــت حیوانــات و حتــی ســاده تریــن
چیزهــا مثــل منــک دسرتســی نداشــته انــد.
محدودیــت زیــاد ،یــک شــبه جزیــره برهــوت ،ولــی بایــد بــرروی پــای خودشــان مــی ایســتاده انــد ،بنابرایــن اینهــا
آدمهــای بســیار ســخت کوشــی شــدند .خودشــان تولیــد و خودشــان نیــز مــرف مــی کــرده انــد .تولیــدات خودشــان را
بــا کشــتی بــه کشــورهای اطـراف هــم صــادر مــی کــرده انــد .ایــن بــوده کــه رویکــرد تولیــد و تجــارت در آنهــا وجــود
داشــته اســت .امــروز مــی بینیــم کــه تاریــخ ژاپــن در شــکل ژاپــن تاثیــر میگــذارد .ژاپــن هــان چیــزی هســت کــه در
گذشــته بــوده  .خــودش را تغییــر منــی دهد.بــه فــرض ســعی نــدارد هرنمنــد شــود .همــه کارگــر بــوده انــد و از تولیــد
صنعــت زندگــی مــی گذراندنــد .بـرای تهیــه چیــزی کــه هــم نداشــتند اجنــاس خــو را بــه چیــن مــی فروخــن و در قبالش
پــول مــی گرفتنــد یــا اجنــاس مــورد نیازشــان را تهیــه مــی کردنــد.
پس رشکت سونی می داند چه کار باید بکند .چیزی هست که از گذشته بوده ،این یعنی شناخت خود.

تغییر نقوش در معماری ایران در سیر تاریخ و با توجه به تغییر حکومت ها و به تبع عقاید عمومی جامعه

اتفاقــی کــه مــی افتــد ،در نهایــت نمــودش بــر روی ســبک زندگــی آینــده مــردم خواهــد بــود ،آن ســبک زندگــی
معمــاری متفاوتــی را مــی ســازد ؟

قطعا تاثیر می گذارد ،هامنطور که در ژاپن تاثیر می گذارد.
ز کشــور ژاپــن گفتیــد ؛ ایــن کشــور جــزو معــدود کشــور هــای شــرقی اســت کــه توانســته فرهنــگ خــود را در
معمــاری امــروزش نمایــان کنــد و یــک معمــاری بدیــع ایجــاد کنــد  ،بــه نظــر شــما دلیــل ایــن موضــوع چــه
میتوانــد باشــد ؟
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خانه  ، Tتاثیر گرفته از معماری سنتی ژاپن

کاری کــه ژاپنــی هــا کــرده انــد را از
زاویــه ای ،در کالن خیلــی منیتوانیــم
بپذیریــم .امــا ســعی شــان پذیرفتــه
اســت .جمعیــت ژاپــن خیلــی بــاال
ســت  ،در گذشــته هــم شــهرهایی
بــه شــدت مرتاکــم داشــته  ،امــا
چــون امکانــات ســاخت نداشــتند،
مجبــور بودنــد خانــه هایشــان
را در طبقــات کمــر بســازند.
بعدهــا وقتــی تکنولــوژی وارد
کشــور شــد ،شــهرها بــه صــورت
عمــودی هــم رشــد کــرد .اکنــون
برجهــای بســیار زیــادی دارنــد.
ژاپنــی هــا بســیار عــادت
داشــته انــد بــه رصفــه جویــی
در محیــط زندگــی و در ســبک
زندگیشــان هــم تاثیــر گذاشــته.
بــرای یــک ژاپنــی رصفــه جویــی
یــک اصــل هســت و ایــن اصــل
در اقتصــاد خیلــی مهــم اســت.
رصفــه جویــی کنیــم و بفروشــیم،
اگــر خــودش تولیــد کنــد و
خــودش مــرف کنــد  ،مــی شــود
مثــل ایــران  .هرچــه مــی کاریــم
خودمــان بخوریــم ،کــم مــی
آوریــم از بیــرون وارد مــی کنیــم.
اصلشــان ایــن اســت کــه تولیــد
کننــد و رصفــه جویــی  ،و
محصوالتشــان را صــادر کننــد.

حــاال شــا ایــن معــاری مقتصــد را
بــا معــاری آمریــکا مقایســه کنیــد
کامــا برعکــس ،متامیــز و متفــاوت
اســت .حــاال از بعضــی از بخــش
هــای شــهرهای بزرگشــان بگذریــم،
مــی بینیــم که شهرهایشــان توســعه
عرضــی و طولــی ،ســطحی پیــدا می
کننــد و از ویالهــا بیشــر اســتفاده
مــی شــود .خودشــان فضــا را بیشــر
مــی پســندند و دســت و دلبــاز
طراحــی مــی کننــد .نــوع دیگــری
از معــاری مــی شــود .دقــت
کــه مــی کنیــم  ،در مــی یابیــم
کــه روش زندگــی و تاریــخ متــدن
گذشــته حتــی در شــکل شــهرهای
امــروز ،بــه شــدت متصــل اســت.،
در اروپــا هــم همیــن اســت .
در اروپــا عمــا نگاهــی کــه در
حــوزه ی طراحــی زندگــی دارنــد
 ،فقــط مختــص شــهر منــی شــود.
شــا وقتــی کــه بــا قطــار یــا یــک
ماشــین از شــهری بــه شــهر دیگــر
مــی رویــد  ،مــی بینیــد کــه زندگــی
قطــع منی شــود ،زندگــی ادامه دارد.
امــا در کشــور مــا بیــن روســتاها
فاصلــه اســت ،یــک روســتا و
بعــد بــا فاصلــه ای از آن روســتا
یــا شــهر بعــدی قــرار دارد.
آنهــا در واقــع ســعی مــی کننــد

بــه صــورت ســطح توســعه پیــدا
کننــد و بعــد مشــکل دسرتســی
را بــه وســیله ی سیســتم
حمــل و نقــل  ،حــل مــی کننــد.
در واقــع بــا شــبکه هــای بــه
شــدت زیــاد هــم مجــازی و هــم
حقیقــی بــا ریــل هــای قطــار
بــا انــواع روشــهای ارتباطــی
مســئله توســعه را توانســته
انــد حــل کننــد .در واقــع هیــچ
مشــکلی نیســت اگــر در رم کار
کنیــد و در  100کیلومــری آن
زندگــی کنیــد .مــردم زیــادی
در اطــراف شــهر زندگــی مــی
کننــد و بــه وســیله ی شــبکه
هــای حرکتــی مشــکلش رفــت
و آمدشــان حــل شــده اســت.
خــوب وقتــی بــر مــی گردیــم باز
هــم مــی بینیــم یــک ســابقه ی
متدنــی دارد  ،بــاز هــم همه چیز
بــا هــم دیگــر مرتبــط هســت.
منــی توانیــم شهرســازی را متامیز
از رفتــار شــهروندی بدانیــم.
رفتــار شــهروندی را شهرســازی
مــان مشــخص میکنــد .عالقــه
منــدی هــای مــا چیســت،
چگونــه مــی خواهیــم زندگــی
کنیــم و ...شهرســازها بــر مبنــای
آن رشوع بــه کا ر مــی کننــد .
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معــاری زمیــن و آســان .بــه نظــر مــن رســید کــه یکــی از مهمرتیــن
ویژگــی هــای معــاری ایرانــی  ،معــاری ای بــوده کــه همزمــان
ایــن جهانــی و آن جهانــی بــوده اســت و منیتوانیــم خیلــی پررنــگ
از یکدیگــر جدایشــان کنیــم .همیشــه مــا اعتقــادات معنویــان را
در ســبک زندگیــان و در محیــط مــان بــا هــم دیــده ایــم .جدایــش
نکــرده ایــم .ســکوالریزه ای کــه در غــرب اتفــاق افتــاده  ،در ای ـران
امــکان نــدارد اتفــاق بیفتــد.
درگذشــته هــم اینطــور نبــوده ،همیشــه بــا باورهــای مــان زندگــی
زمینــی داشــته ایــم ،حتــی قبــل از اســام .در تاریــخ متــدن ایــران
وجــود دارد .بنابرایــن حتــی در کاخهــای مــان هــم مــی بینیــم کــه
مملــو از عنــارص آســانی اســت .پرســپولیس منونــه ی بــارز ایــن
اتفــاق اســت.

اگــر بــا شــکل معــاری گذشــته مــان بخواهیــم امــروز پاســخ برســیم  ،بــه نظــرم خیــر.
شــکل معــاری گذشــته مــا پاســخگوی نیاز هــای امــروزی ما نیســت .می خواهــم بگویم
کــه در طــول تاریــخ هم نبوده .شــکلی کــه در دوره ی قاجاریــه برای زندگی نیاز داشــتند
 ،منــی توانســتند در شــکل معــاری صفویــه پیــدا کننــد و تغییراتــی در ان ایجــاد کردنــد.
دوره ی صفــوی نســبت بــه قبلــش .هــردوره نســبت بــه دوره ی قبلــش تغییــر مــی کنــد.
اینکــه مــا بگوییــم همــه دوره هــا مثــل هــم بــوده ،اصــا اینطــور نیســت ،چنیــن چیــزی
وجــود نــدارد .تاریــخ کشــورمان نشــان داده کــه مــا بــرای هــر دوره ی زمانــی نیــاز
بــه شــکلها و اقتضائــات مختلفــی داشــته ایــم  ،امــا گسســتگی نداشــته ایــم .بنابرایــن
هارمونــی در همــه ی اینهــا احســاس مــی شــود کــه ایــن هارمونــی گاهــی اوقــات ممکــن
اســت غلیــظ شــود تــا جایــی کــه یکنواختــی هــم بــه ذهــن برســد .امــا قبــول داریــم کــه
در دوره هــای مختلــف بــر اســاس آن شــکل تغیی ـرات جــدی ای ایجــاد شــده ،امــروز
هــم تغیی ـرات بایــد در حــوزه ی شــکل ایجــاد شــود ،بنابرایــن اگــر از معــاری ایرانــی
 ،منظورتــان شــکل معــاری گذشــته اســت.به نظــرم ،خیــر ،جــواب شــا منفــی ســت.
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گاهــی ایــن اتفــاق از ســمت شهرســازان تکذیــب شــده اســت.
گاهــی اوقــات شهرســازان  ،موضوعــی را بــه صــورت جــر بــر یــک
منطقــه شــهری اضافــه کــرده انــد و شــهری جدیــد ســاخته انــد.
تاریــخ متــدن معــارص هــان کشــور نشــان داده کــه مــردم  ،ایــن رفتــار را
نپذیرفتــه انــد .یــا دچــار معضــل شــهری شــده انــد .مثــا طــرح نــواب در
شــهر تهــران را مــردم االن هــم منــی تواننــد بپذیرنــد .تــا ابدهــم منــی تواننــد.
چنــد وقــت پیــش با گروهــی از متخصصین معامری یک نشســتی را برگزار کــرده بودیم.
بــاز هــم دربــاره ی طــرح نــواب بحــث شــد .فراموشــی نــدارد .یــک اتفــاق ناخوشــایند
اســت .هامنطورکــه شــهرک اکباتــان ،آپادانــا  ،شــهرکهایی که در زمــان پهلوی ایجاد شــد.
اینهــا معضــات شــهری بودنــد  ،یــک روش غلــط بودنــد و بــا ســیاق زندگــی ایرانــی هــا
هامهنــگ نبــود .هنــوز هــم نپذیرفتــه انــد .هنــوز هــم شــهرک اکباتــان اســت ،محلــه ی
اکباتــان نشــده ،بــا اینکــه در اطرافــش هــم پر خانه اســت ،اما آن شــهرک هنوز مســتقل
باقــی مانــده اســت .مــی گوینــد مــن اهــل شــهرکم  .شــهرک نفــت ،دهکــده املپیــک .
مجتمــع ســازی ای کــه اتفــاق افتــاد ،چــون بــر مبنــای روش زندگــی ایرانیــان نبــود،
نتوانســت در بافــت شــهری هضــم شــود ،بافــت شــهری دورش را پــر کــرده ،امــا
آن قســمت هنــوز شــهرک مانــده و هویــت شــخصی خــودش را هــم پیــدا کــرده.

شــما یــک صفتــی بــرای معمــاری ژاپــن اختصــاص
دادیــد ،یــک صفتــی هــم بــرای آمریــکا ،اگــر بخواهیــد
صفتــی بــه معمــاری ایرانــی بدهــد چــه خواهــد بــود ؟

بــه نظــر شــما ذاتــا معمــاری ایرانــی میتوانــد در جامعــه مــدرن امــروزی
نمــود پیــدا کــرده و پاســخگوی نیــاز هــای امــروزی ایــن جامعــه
باشــد ؟ و اگــر ایــن موضــوع مــورد تاییــد شــما میباشــد  ،فکــر
میکنیــد چطــور جامعــه امــروزی ایــران بــه ایــن مهــم دســت یابــد ؟
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عکس  :ویالی آخر هفته پورکان

یکی از اهداف
فصلنامه معامری ایرانی
در جهت گسرتش و به کار گیری
هرچه بیشرت معامری ایرانی در جامعه
امــروز معرفــی پــروژه هــا و طــرح هایــی اســت
کــه در همــه ســاختار هــای مرتبــط بــا خلــق اثــر
معــاری  ،بــا توجــه بــه اصالــت هــای موجــود در
معــاری ایــران و گریــز ار رویکــرد هــای فرمــی و
کالبــدی خلــق میشــوند  ،لــذا بخــش معــاری امــروز
 ،اصالــت دیــروز را در ایــن فصلنامــه بــه منظــور
میــل بــه ایــن هــدف مذکــور ایجــاد کردیــم تــا در
هــر شــاره بــه آثــار معــاران ایرانــی کــه ریشــه
در اصالــت  ،فرهنــگ و مفاهیــم موجــود درجامعــه
ایرانــی دارد ،معرفــی کنیــم.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه طــرح هــای منتخــب
همگــی میبایســت دارای یــک خصوصیــت مشــرک
بـرای انتشــار در ایــن فصلنامــه داشــته باشــند  ،و آن
نیــز حــس آشــنای ایرانــی میباشــد .
حــس آشــنای ایرانــی  :انتقــال صمیمیــت  ،مفاهیــم
و فرهنــگ ایرانــی کــه از دیربــاز جزئــی از زندگــی
همــه ایرانیــان بــه حســاب میامــده .

خانه میوه های باربد
شرکت طراحان و بناکنندگان زاو

موقعیــت :گــرگان ،ایـران تاریــخ ســاخت  1387 :مســاحت  180 :مــر مربــع
طراحی  :محمد رضا قدوسی  ،پارسا اردم اجرا  :حسن کالنرتی  ،حمید علی آبادی
ســازه  :احمــد علــی آبــادی

تاسیســات مکانیکــی :اکــر اصغــرزاده

جوایز و تقدیر :
رتبه سوم ﮔﺮوه مسکونی جایزه معامر 1387
پروژه منتخب خاورمینه توسط نیویورک تایمز

همــه ســاکنین خانــه ،عاشــق باربــد دهســاله هســتند و باربــد ،عاشــق میــوه .جــای میوههــای باربــد ،مــرز آشــپزخانه و
ســالن بناســت .خانــه میوههــای باربــد ،بنایــی آرام و متواضــع اســت کــه بــه آرامــی ،در آســان محــو میشــود.
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تزیینــات خانــه ،بــا الهــام از معــاری ایرانــی ،بــه شــکل “خــط” خالصــه شــده اســت و تغییــر مقیــاس فضاهــا ،ریتــم
کلــی معــاری را میســازد .ایــن تفــاوت مقیــاس ،بــه کاربــر میقبوالنــد کــه مــدت زمانــی را رصف تجربــه فضاهــای
خانــه کنــد.
در ادامــه مصاحبــه  BROWNBOOKبــا محمدرضــا قدوســی را دربــاره خانــه میــوه هــای باربــد مشــاهده مینامییــد
( قابــل ذکــر اســت کــه مصاحبــه بــه زبــان انگلیســی قابــل مشــاهده میباشــد )
www.zavarchitect.com
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بــه منظــور پایدارســاخنت بنــا و حفــظ ارزشهــای بســر آن ،مصالــح محلــی و مصالــح موجــود در بــازار گــرگان ،بــا
اســتفاده از فـنآوری و جزییــات ســاده مــورد اســتفاده قـرار گرفتنــد؛ ســاقههای درخــت انجیلــو در ســقف و ســنگهای
رودخانــه زیــارت و ماس ـههای صدفــی جزیــر ه آشــوراده در محوطهســازی بــه کار بــرده شــدند و صنــدوق و درهــای
کوچــک فضــای خصوصــی نیــز از جعبــه کندوهــای عســل منطقــه ســاخته شــدند .ایــن امــر ،هزینههــای ســاخت را بــه
میـزان زیــادی کاهــش داد.
رویکــرد طراحــی در مواجهــه بــا مســاله نورگیــری ناشــی از کشــیدگی زمیــن (عمــق  30و بــر  6مــر) ،اســتفاده از متامــی
امکانــات نــور طبیعــی در هــر ســه محــور بــود .بــا نورپــردازی غیرمســتقیم ،ضمــن بهدس ـتآوردن عمــق میــدان ،بــر
مرکــز فضایــی در میانــه ســاختامن تاکیــد شــد و بــا ایجــاد مکثهایــی در طــول ســاختامن ،عمــق فضــا تعدیــل یافــت.

خانه میوه ها های باربد
در گوشــه ای دنــج از خیابــان مســکونی در گــرگان ،روســتای شــالی در ایـران  ،ســاختامنی
ق ـرار ر دارد کــه توجــه ســایرین را ب ـرای تواضــع فصیحــش جــذب کــرده و نشــان دهنــده
تخصــص ویــژه معــاران ایرانــی اســت.
ایــن ســاختامن بــه عنــوان اس ـراحتگاهی ب ـرای تعطیــات آخــر هفتــه بــه منظــور دوری از
فشــار و شــلوغی تهـران طراحــی شــده اســت .خانــه میــوه زاییــده افــکار معــاران تهرانــی،
محمــد رضــا قدوســی و پارســا آردام ،بنیــان گــذاران رشکــت ســاخت و طراحــی «زاو» اســت.
خانــه میــوه بازســازی پیچیــده ای از رمــوز معــاری ســنتی ایرانــی اســت کــه بـرای زندگــی
موقــت طراحــی شــده .در حالــی کــه خانــه از دور دســت  ،ممکــن اســت بســیار ســاده و
فاقــد جذابیــت بــه نظــر برســد ،امــا ایــن نوعــی طراحــی نــادر اســت کــه بــه بنــا رشافــت
فروتنانــه ای اعطــا کــرده اســت .جوهــره ی معــاری ای ـران خشــت و خیــال اســت.
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قدوســی توضیــح مــی دهــد  :در فرهنــگ ایرانــی ،مظلــوم یــا فروتــن بــودن  ،بــه عنــوان یــک
نــوع شــخصیت معنــوی ایــده آل مــورد ســتایش قـرار گرفتــه اســت .ایــن یــک صفــت اســت کــه
در هــر و شــعر و ســینامی ایـران و شــاید بــه طــور بســیار محسوســی در معــاری تجلــی پیــدا
کــرده اســت.
خانــه میــوه در ســال  2005توســط صاحبــان اســبق خــود احمــد و ســارا علــی آبــادی ســاخته
شــد و ســه ســال زمــان بــرد تــا کامــل شــود و ســاخت آن بــه طــور کل بیســت هـزار دالر هزینــه
داشــت .احمــد علــی آبــادی مــی گویــد « :مــا خانــه ای ســاده مــی خواســتیم کــه بتوانیــم در آن
اسـراحت کنیــم و از اســرس هــای زندگــی شــهری دور باشــیم « نشســن در آرامــش ســالن پرنــور،
تصــور خانــه ای کــه احســاس مــی شــود کــه از رسو صــدای تهـران دور مانــده اســت.
الهــام ایــن کار را از پــر دوازده ســاله ی مشــریامن گرفتیــم کــه میــل زیــادی بــه خــوردن میــوه
داشــت .قدوســی بــا خنــده مــی گویــد « میــوه تنهــا چیــزی اســت کــه او میخواهــد بخــورد».
هیــچ جایــی بهــر از گــرگان ب ـرای ارضــا کــردن ولــع مــرف میــوه وجــود نــدارد ،بــه طوریکــه
ســهم بســیاری از تولیــد میــوه از خــاک رسســبز زمیــن هــای اط ـراف رسچشــمه مــی گیــرد.
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بعــد از ده دقیقــه رانندگــی از خانــه میــوه  ،بــه بــاغ نارنــج توســعه یافتــه ای مــی رســیم ،بنابرایــن ایــن یــک
مرحلــه طبیعــی بـرای قدوســی بــود کــه ایــن املــان را در طراحــی وارد کنــد .قدوســی مــی گویــد « :مــا یــک پشــته
از پرتقــال را در یــک تراورتــن تــو خالــی در پیشــخوان آشــپزخانه منایــش دادیــم  .یــک طاقچــه از رنــگ اضافــه
کردیــم کــه مکمــل کاشــی هــای فیــروزه ای کمرنــگ کــه ســینک را پوشــانده اســت مــی باشــد.
کاشــی هایــی بــا ســایه هــای مالیــم زرد در اســتخر کوچــک ،بــاغ را آراســته کــه یکــی از ویژگــی هــای بســیار
معمــول طراحــی ایرانــی اســت.
از لحــاظ تاریخــی  ،آب بــه عنــوان یــک ژســت خــوش بینــی ( بخصــوص در فصــول خشــک) و همچنیــن دال بــر
ثــروت و مقــام اســت.
بــا چنــد پنجــره ،جــدا از درهــای شیشــه ای کــه بــه بــاغ عقبــی بــاز مــی شــود ،ســطح شیشــه ای بیشــری وجــود
نــدارد کــه ایــن خــود نشــان دهنــده ی اولویــت دهــی ایرانــی هــا بــه حفــظ حریــم خصوصــی اســت .یــک نورگیــر
در نزدیکــی قســمت عقبــی ســاختامن ایــن امــکان را ایجــاد مــی کنــد کــه نــور خورشــید بــه داخــل خانــه طغیــان
کنــد و حــس آزادی القــا مــی شــود ،کــه توســط طــرح ســبک اطــاق زیــر شــیروانی و ســقف هــای بلنــد ایــن حــس
افزایــش پیــدا کــرده اســت.

خانــه دارای دو اتــاق خــواب بــی پیرایــه اســت ،هرچنــد کــه کلمــه « اتــاق خــواب» یــک اســم
بــی مســمی مــی باشــد .داشــن یــک اتــاق خــواب ثابــت ،املانــی از خانــه هــای ســنتی ایرانــی
نیســت .در ایــن اتــاق هــا در شــب میتــوان بــا قـراردادن چنــد تشــک نــازک و پتــو خوابیــد .
در صبــح  ،تشــک خــواب خــارج خواهــد شــد و شــا مــی توانیــد یــک ســفره بــر روی زمیــن
پهــن کنیــد و صبحانــه را آنجــا میــل کنیــد و بعــد از آن مــی تــوان از ایــن اتــاق بــه عنــوان
ســالنی بـرای پذیرایــی از مهــان هــا و تعــارف چــای و گفتگــو بــا آنهــا اســتفاده کنیــد.
چنــد کاربــردی بــودن شــیوه ی عمــل ایرانیــان بــا ایــن فضاهاســت .ایــن انعطــاف پذیــری ،در
واقــع یــک مفهــوم بســیار مــدرن اســت .قدوســی در مــورد ایــن فضــا اضافــه مــی کنــد کــه
طراحــی همچنیــن بــه وســیله ی مــواد اولیــه بــوم آورد اســت و تقریبــا متــام مــواد ســاختامنی
از شــعاع  20مایلــی از ســایت مشــتق شــده اســت و مــواد بـرای پوشــش چوبــی بــام از جنــگل
هــای اطـراف یافــت شــده انــد.
در فضــای خارجــی خانــه ،ماننــد داخــل خانــه ،از هیــزم هــای پرداخــت نشــده بـرای ســاخت
میــز و صندلــی اســتفاده شــده و هامهنگــی خانــه را بــا فضــای اطرافــش افزایــش داده اســت.
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رس هــای ســنگینی کــه بــه وفــور در منطقــه یافــت مــی شــود در ســاخت ایــن پــروژه هــم
اســتفاده شــده اســت .حتــی ســنگ هــا و شــن هایــی کــه دکــور بــاغ هســتند از بســر رودخانــه
زیــارت گرفتــه شــده اســت.
ب ـرای بعضــی هــا  ،خانــه ی میــوه تداعــی کننــده مینیاملیســم مشــخص اســکاندیناوی اســت ،
در حالــی کــه قدوســی مــی گویــد طراحــی هــای او بــه میـزان بســیار کمــی تحــت تاثیــر رونــد
غربــی اســت .او مــی گویــد « :یــک تفــاوت فاحــش بیــن مینیاملیســم غربــی و ایرانــی وجــود
دارد»  .همچنیــن توضیــح مــی دهــد کــه « ایــن بــه خــودی خــود در مــورد نازایــی و ســادگی
نیســت ،نشــان ایرانــی از مینیاملیســم رصفــا بــا تعهــد بــه هامهنگــی مشــخص شــده اســت»
ب ـرای قدوســی مفهــوم همــه چیــز اســت .او ایــده هــا و رسنــخ هــای خــود را از جغرافیــا و
تاریــخ منطقــه مــی گیــرد .بــا خانــه میــوه مــا متعهــد شــدیم کــه بــه منظــره ی طبیعــی شــهری و
خــط افــق موجــود احـرام بگذاریــم .مــا هــر آنچــه کــه برجســته باشــد منــی خواهیــم ،بــا اشــاره
بــه آرایــش فرهنگــی ناهمگــن ایـران (گــرگان بـرای تنــوع قومــی خــود شــناخته شــده اســت) .
قدوســی مــی گویــد کــه دشــوار اســت یــک تعریــف محــدود را ارائــه دهیــم و بــی درنــگ یــک
نــام تجــاری بـرای معــاری فارســی پیشــنهاد دهیــم  .او مــی گویــد  « :اگــر مفهــوم تغییــر کنــد
 ،ســبک معــاری خواهــد شــد« .
در حالــی کــه قدوســی مــی گویــد کــه او تالشــی آگاهانــه بـرای ایجــاد ارتبــاط بــا گذشــته منــی
کنــد ،او تصدیــق مــی کنــد کــه بعضــی از رمــوز فرهنگــی کــه تاثیــر گســرده ای را بــر رسارس
اســتان هــای شــال رشقــی داشــته  ،در خانــه میــوه هــم بــه آن اشــاره شــده اســت.
او مــی گویــد ،همیشــه برخــی تسلســل هــا وجــود خواهــد داشــت .اگــر طراحــی شــا از محیــط
دارای ســابقه باشــد ،اگــر جغرافیــا و فرهنــگ کــم و بیــش ثابــت باقــی مبانــد ،گفتگویــی خــاص
و مشــخص بــا گذشــته خواهــد داشــت .رابطــه بــا گذشــته بســیار بــه حــس مــکان در ارتبــاط
اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه ممکــن اســت شــا ویژگــی هــای خاصــی را احســاس کنیــد
کــه یــک خصوصیــت (طیفــی) بــی انتهــا دارد کــه بارهــا تعریــف مــی شــود ،ولــی اساســا تغییــر
منــی کنــد.
شــعر ،جــزء اصلــی فرهنــگ فارســی ،مثالــی بـرای آن اســت و در خانــه میــوه بــه آن اشــاره شــده
اســت .دو خــط از شــعر عربــی قــرن هیجــده در ســتایش حــرت علــی (ع)  ،امــام اول شــیعیان،
تنهــا نشــانه بــر روی دیــوار اســت .خوشنویســی ســیاه رنگــی کــه بــر روی دیــوار ســفید نقاشــی
شــده  ،زیبایــی محرتمانــه مالیمــی را بــه فضــا مــی دهــد و تداعــی کننــده ی عظمــت شــاعرانه
آن اســت.
کنــار گذاشــن رشط خــود دربــاره ی چکانــدن معــاری فارســی در اســتعاره هــای تــودار بــه
امــکان یــک لحظــه خلــوص تغزلــی را مــی دهــد .اگــر مــن مجبــور باشــم کــه بگویــم عصــاره
معــاری ایرانــی چیســت ،خواهــم گفــت «خشــت و خیــال»
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مقدمه :
ســند چشــم انــداز آینــده معــاری ای ـران بــه همــت بنیــاد معــاری انقــاب اســامی و همــکاری موسســه مطالعــات
راهــردی معــاری ایـران و حــوزه هــری در جهــت ازتقــاء ســطح فرهنگــی و علمــی معــاری و شهرســازی کشــور  ،و
همچنیــن تعییــن آینــده مطلــوب معــاری ایـران بــا برگـزاری نشســت هــای نظرخواهــی از متخصصیــن و حرفــه منــدان
معــاری و شهرســازی در حــال تدویــن اســت.
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در راســتای چگونگــی روش تدویــن ســند و مشــارکت جامعــه معــاری  ،بررســی هــای متعــددی صــورت گرفــت  ،کــه
در نهایــت بــه صــورت زیــر اتفــاق خواهــد افتــاد :
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فــاز نخســت  :جمــع آوری نظ ـرات معــاران  ،شهرســازان و دیســیپلین هــای مرتبــط در جهــت موضــوع کلــی چشــم
انــداز آینــده معــاری ایـران و محــور هــای پیشــنهادی از قبیــل بازآفرینــی معــاری ایـران در جامعــه مــدرن  ،فرآینــد
تولیــد ( تولیــد  ،نظــارت  ،اقتصــاد )  ،سیاســتگذاری و قوانیــن  ،آمــوزش و معــاری  ،رســانه و ….
فــاز دوم  :تدویــن  ،تحلیــل و دســته بنــدی نظ ـرات گــرد آوری شــده بــه روش دلفــی ( روش دلفــی عمدت ـاً بــا هــدف
کشــف ایدههــای نوآورانــه و قابــل اطمینــان و یــا تهیــه اطالعاتــی مناســب بــه منظــور تصمیــم گیــری اســت کــه عمدتــا
در آینــده پژوهــی از آن اســتفاده میگــردد )
فــاز ســوم  :تدویــن اسـراتژی هــا و روش هــای میــل بــه ســند چنــد برگــی تهیــه شــده در راســتای چشــم انــداز آینــده
معــاری ای ـران بــا توجــه بــه تنایــج بدســت آمــده از تحلیــل هــا و برگ ـزاری گفتــان هــای تخصصــی در طــرح ســوال
هــای جزئــی بیــرون آمــده از گفتــان نخبــگان معــاری و شهرســازی در فــاز نخســت.
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نکات قابل ذکر :
سعی شده است از نظرات موافق و مخالف در جهت های گوناگون از جامعه نخبه معامری استفاده گردد
بدیهــی اســت کــه نظـرات و ایــده هــای مســتنتج از نشســت هــای فــاز نخســت  ،بــدون هیچگونــه کــم یــا زیــاد شــدن
 ،بــه اســم حقیقــی افـراد در نســخه پشــتیبان ســند مذکــور ارائــه خواهــد گردیــد
متصدیــان دبیرخانــه تنظیــم ســند چشــم انــداز آینــده معــاری ای ـران  ،هیچگونــه دیــدگاه ســطحی نگــر در رابطــه
بــا تنظیــم آن ســند نداشــته و مســئله کلــی را تنهــا تدویــن چشــم انــداز آینــده مطلــوب معــاری ایــران ( بــدون
اصطالحــات رایــج ) بیــان کــرده انــد ؛ کــه البتــه بهــره گیــری از مفاهیــم و محتــوای اصیــل معــاری گذشــته ایـران ( قبــل
و بعــد از دوره رشوع دیــن مبیــن اســام ) از اولویــت هــای ایــن چشــم انــداز خواهــد بــود
موسســه مطالعــات راهــردی معــاری ای ـران از همــه شــا دعــوت بــه عمــل میــاورد تــا در صــورت داشــن هرگونــه
پرســش در حــوزه مــوارد طــرح شــده و ســند چشــم انــداز آینــده معــاری  ،پرســش مــورد نظــر خــود را بــه ایمیــل
 pr@isia.irارســال مناینــد  ،تــا نقطــه نظـرات و پرســش هــای شــا عزیـزان  ،بــه ســمع مســئوالن ذی ربــط برســد و در
صــورت لــزوم پاســخ مــوارد مطروحــه ارائــه گــردد.

مراحل تدوین سند :

موسســه مطالعــات راهــردی معــاری ایــران در جهــت پیشــرد اهــداف کشــوری و
منطقــه ای خــود در زمیــن معــاری و شهرســازی در زمینــه های مطالعاتــی و مطبوعاتی
ایــن دو رشــته همــکار فعــال میپذیــرد.
بـرای همــکاری بــا ایــن موسســه برخــورداری از میـزان حداکــری مــوارد زیــر از ملزومــات میباشــد
 ،در صــورت برخــوردار نبــودن از مــوارد زیــر نیــز میتوانیــد بــا موسســه متــاس بگیریــد تــا مــوارد
همــکاری محتمــل بیــان گــردد.
پیش نیاز ها :

مزایای همکاری:

آشنایی متوسط با زبان انگلیسی
سابقه فعالیت گروهی
دانش نسبی در معامری
داشنت سوابق نسبی پژوهشی
اخذ منره الزم در مصاحبه حضوری

کسب رزومه کاری پژوهشی ،مطبوعاتی و حرفه ای
حضــور در تیــم فعــال معــاری زیــر نظــر اســاتید برجســته
معــاری
فرصــت انجــام فعالیــت هــای پژوهشــی معــاری بــه
صــورت گروهــی

اطالعات بیشرت www.isia.ir/careers :
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دکتــر محمــد منصــور فالمکــی ،دکتــر ایــرج اعتصــام  ،مهنــدس فرامــرز پارســی  ،مهنــدس همــا
فرجــادی  ،دکتــر فرشــید امامــی  ،دکتــر مــی فرهــات  ،دکتــر کاوه منصــوری  ،مهنــدس محمــد
رضــا حائــری ،مهنــدس بحرینــی  ،خانــم وهــاب زاده  ،ســامانتا هلمــز  ،دکتــر امیــر محمــد خانــی
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