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{} مهندس فرهاد احمدی فرد شناخته  شده ای در معماری معاصر ایران محسوب می شود. آیا امکان دارد از زبان 
خودتان بیشتر با شما آشنا شویم؟

مــن مقــارن بــا ملــی شــدن صنعــت 

آمــدم.  دنیــا  بــه  آبــادان  در  نفــت 

ــی  ــا آبادان ــد م ــان می کنن ــا گ خیلی ه

هســتیم، امــا مــادر و پــدرم تهرانــی 

نفــت  رشکــت  در  چــون  و  هســتند 

و  شــدم  متولــد  آنجــا  در  بودنــد 

ــهر  ــد. ش ــا گرفتن ــنامه ام را از آنج شناس

ــی در آن  ــرات مدرن ــود و تفک ــی ب مدرن

ــران  ــه ته ــس از آن ب ــت. پ ــود داش وج

آمدیــم و در خیابــان کاخ ســاکن شــدیم. 

دوران دبســتان را در دبســتان فردوســی 

و بعــد دبیرســتان هــدف گذرانــدم و در 

کنکــور در دانشــکده فنــی و دانشــکده 

ــا قبــول شــدم کــه ترجیــح  هرنهــای زیب

دادم بــه دانشــکده هرنهــای زیبــا بــروم. 

جــزو دانشــجوهایی بــودم کــه هفتــم یــا 

هشــتم شــدم. تقریبــا یــک مــدت زیادی 

در دانشــگاه نبودیــم، بــا دوســتان دفرتی 

ــم.  ــم و در آن کار می کردی ــه بودی گرفت

آدم هــای نســازی بودیــم و مــدام دنبــال 

ــی  ــای جدل ــفه و بحث ه ــدن فلس خوان

ــت  ــن دس ــی و از ای ــای انقالب و بحث ه

بحث هــای  در  و  بودیــم  حرف هــا 

می کردیــم.  رشکــت  رشیعتــی  دکــرت 

ــای  ــل کاره ــی مث ــای مختلف ــه تئاتر ه ب

محمــد علــی نجفــی و فخرالدیــن انــوار 

ــن کارهــا  ــم. خالصــه مشــغول ای می رفت

ــی  بودیــم. بعــد از مدتــی از آن گروه

کــه بودیــم بیــرون آمــدم. دانشــگاه 

و  شــد  جنــگ  کردیــم،  متــام  کــه  را 

داشــتیم،  مرفهــی  زندگــی  اینکــه  بــا 

بایــد همــه چیــز را رهــا می کردیــم و بــه 

زلزله زده هــا  بــه  یــا  جبهــه می رفتیــم، 

کمــک می کردیــم. چــون فکــر می کردیــم 

ایــن یــک وظیفــه و تعهــد اســت کــه اثری 

ــن اول  ــم. م ــان بگذاری ــا توامن متناســب ب

انقــالب، مدت هــا در جهــاد ســازندگی 

بــودم. اولیــن کارهایــی کــه رشوع کردیــم، 

جنــگ  پشــتیبانی  و  مناطــق  بازســازی 

بــود و بعــد بازســازی مناطــق جنگــی. 

ــی  ــه راحت ــان ب ــان زم ــن در ه ــه م البت

ــح  ــا ترجی ــروم ام ــران ب ــتم از ای می توانس

دادم مبانــم و کار کنــم. جــدای از ایــن، 

ــالً  ــتم، مث ــم داش ــیاری ه ــای بس عالقه ه

ــی  ــادر خلیل ــای ن ــا آق ــه ب ــفال، ک کار س

کل کل داشــتیم و مــن بــه او می گفتــم 

ــردی، از  ــش ک ــه در آن آت ــه ای ک ــه خان ک

لحــاظ تئوریــک منی توانــد باشــد و بیشــرت 

دکوراتیــو اســت تــا کاربــردی. بــرای اینکــه 

ــن رســیدم  ــه ای ــم ب این هــا را امتحــان کن

کــه بایــد قطعاتــی را پخــت کــه امکانــش 

وجــود داشــته باشــد. خیلــی تکنیکــی 

فکــر می کــردم. آن موقــع مثــل خیــال 

ــرت،   ــی م ــوان در 4-5 میل ــه بت ــد ک می مان

ســه مــرت مربــع رسامیــک پخــت. در جهان 

تولیــد رسامیــک بــا الیــه هــای نــازک 

بــرای موشــک ها و کارهــای فضایــی را 

تــازه رشوع کــرده بودنــد، کــه بــه نوعــی 

االن همین هــا  امــا  بــود.  ســوپرهایتک 

را در  خیابــان می فروشــند. مثــال مــن 

بــه دنبــال  ایــن می رفتــم کــه بفهمــم 

یــک دیــوار آجــری یــک تکــه 2 مــرت

 در 1 مــرت را چگونــه می تــوان پخــت، 

ــم  ــی ه ــک کارهای ــور؟ ی ــی چط ــا قوس ی

ــدم.  ــک خوان ــم رسامی ــد رفت ــم. بع کردی

خیلــی از این شــاخه بــه آن شــاخه پریدم. 

بعــد هنگامــی کــه پیشــنهاد تدریــس در 

ــد،  ــن ش ــه م ــتی ب ــهید بهش ــگاه ش دانش

گفتــم مــن طــراح هســتم و می توانــم 

بیایــم اینجــا از ایــن قابلیــت اســتفاده 

ــی دانشــگاه  ــرت فن ــه دف ــن ب ــم، بنابرای کن

رفتــم کــه اکســپوی ژاپــن بــه عنــوان 

اولیــن پــروژه بــه مــن داده شــد. خیلــی 

ــود و  ــر نب ــود، آن زمــان کامپیوت دشــوار ب

بایــد معــادالت مثلثاتــی، متــاس نقطــه 

و خــط، xyz  منحنــی در فضــا را پیــدا 

بدهیــد.  قالب ســاز  بــه  تــا  می کردیــد 

کار  بــا ریاضــی  ژاپنی هــا هــم خیلــی 

ــا بعــد  ــود. ی ــی دشــوار ب ــد. خیل می کردن

ــه  ــان زلزل ــات و خراس ــالب در قائن از انق

آمــد. مــن در مهندســی ارتــش مســئولیت 

ــم.  ــت کنی ــا را درس ــه آنج ــردم ک ــدا ک پی

افــران و کادر آنجــا همــه را بــردم و 

ــی  ــد باق ــود مانن ــاند ب ــه پس ــا هرآنچ ب

مانده هــای فلــز و چــوب و غیــره، چند ده 

را بــه صــورت موقتــی درســت کردیــم، در 

ــع. دوســتانی  ــدان و کارگــری در واق یخبن

از مــا کــه در ایــن جریان هــا آمدنــد االن 

ــن  ــا م ــتند. ام ــات هس ــزو مقام ــه ج هم

ــوال  ــه هســتیم معم ــرت هــم ک ــه. در دف ن

حرف هایــان  و  می نشــینیم  آتلیــه  در 

ــک  ــه دمکراتی ــه رابط ــن ب ــم. م را می زنی

بیشــرت معتقــد هســتم. مــن زمــان تدریس 
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ایجــاد  تحــول  مرتــب  دانشــگاه  در 

می کــردم، اصــال دوســت نــدارم در کالس 

یــا هرجایــی، یــک حــرف را دوبــار بزنــم. 

اگــر بزنــم حداقــل جمله بنــدی اش را 

ــه نوعــی زمــان  ــن ب ــر می دهــم. ای تغیی

رضبــدر مــکان اســت، شــا یکبــار عمــر 

ــد  ــار بای ــزی را یکب ــر چی ــد و ه می کنی

تجربــه کنیــد. حتــی اگــر از مســیری 

بــه شــال می رفتــم، دوســت داشــتم 

از مســیر دیگــری برگــردم. بــه نظــر 

مــن بایــد در یــک تحــول زندگــی کــرد. 

ایــن  شــاید  معــاران  اغلــب  البتــه 

ــی را دوســت داشــته باشــند.  ماجراجوی

بــه نظــرم ایــن جوهــر کســی اســت کــه 

ــد. در  ــته باش ــت داش ــد خالقی می خواه

آن زمــان دغدغه هــای اجتاعــی هــم 

زیــاد بــود. مــن پروژه هایــی کــه در 

دانشــگاه می کشــیدم همــه های تــک 

و  آرشــیگرام ها  بــه  عالقمنــد  بــود، 

ــودم.  ــن ب ــا فریدم ــت ها و یون متابولیس

شــکل  ایــن  بــه  هــم  را  پرو ژه هــا 

منــره  هــم  موقــع  آن  و  می کشــیدم 

در  امــا  منی دادنــد،  مــن  بــه  زیــادی 

ــش  ــک ســالی شــاگرد اول شــدم. اوایل ی

اصــال ارزش قائــل نبودنــد. می گفتنــد 

یــک  مــن  بســاز،  خانــه  و  خوابــگاه 

می کــردم  درســت  اســرتاکچر  مــگا 

می کــردم.  بــاد  بادکنــک  درونــش  و 

اولیــن پرو ژه هــای  امــا خــوب جــزء 

,,اجرایــی ام، مرکــز فرهنگــی دزفــول بــود.

{} ــی مشــکالت پیــش  ــای امــروز در پ ــه اینکــه در دنی ــا توجــه ب آقــای مهنــدس، ب
ــدار  ــدار و معمــاری پای ــه ســمت توســعه پای ــده در جهــان، گرایشــی جــدی ب آم
ــداری چیســت؟ ــئله پای ــورد مس ــدگاه شــما در م وجــود دارد، دی

ببینیــد مســئله پایــداری مســئله جدیــدی در برخــورد بــا محیــط نبــوده اســت، البتــه 

محیــط کــه عــرض می کنــم فقــط محیــط طبیعــی نیســت.  بلکــه منظــور کل اتفاقاتــی 

اســت کــه مــا را احاطــه کــرده اســت. عمومــا ایــن یــک نــوع برخــورد منطقــی بــوده 

اســت بــا تصمیاتــی کــه مــا می گرفتیــم، بــه ترتیبــی کــه تعادلــی ایجــاد شــود میــان 

ــه روش  ــوالً ب ــه اص ــوده ک ــه ای ب ــم بگون ــی ه ــورد منطق ــن برخ ــط و ای ــاز و محی نی

دیگــری جــواب منــی داده اســت. بــرای مثــال مــا در کشــاورزی کارهــای زیــادی بــرای 

ــم  ــا کنی ــه کشــاورزی و خــاک را احی ــه پای ــم ک ــت آب انجــام داده ای رســاندن و هدای

کــه ایــن یــک مســئله اساســی اســت، ولــی مــا یــک پدیــده ای داریــم بــه نــام »آیــش«، 

بدیــن معنــی کــه شــا اگــر بهره کشــی از زمیــن را مرتــب ادامــه بدهیــد، ایــن زمیــن 

بــه هــان میــزان مرتــب ضعیف تــر می¬شــود. پــس یــک زمانــی بــه ایــن زمیــن اجــازه 

ــت  ــن برداش ــاره از آن زمی ــم دوب ــا بتوانی ــد ت ــازی کن ــودش را بازس ــه خ ــم ک می دهی

ــه در  ــه البت ــد، ک ــاد می کن ــی ایج ــع تعادل ــن کار در واق ــیم. ای ــته باش ــوب داش مطل

دروان ســنت هــم رخ مــی داده اســت. بعــد هنگامــی کــه مــا می خواســتیم غنی ســازی 

زمیــن را بــه صــورت مصنوعــی انجــام دهیــم، از کــود شــیمیایی و ایــن دســت مــواد 

ــئله  ــن مس ــم. ای ــرداری کنی ــاک بهره ب ــن خ ــب از ای ــم مرت ــا بتوانی ــم ت ــتفاده کردی اس

ــری را هــم خــراب.  ــائل دیگ ــرده اســت و مس ــدار مســائلی را درســت می ک ــک مق ی

ــا  ــه جــری را ب در واقــع منظــور مــن ایــن اســت کــه مــا در طــول تاریــخ یــک موازن

ــه  ــن مداخل ــم ای ــی رشوع کردی ــک زمان ــا از ی ــم، ام ــرار می کردی ــان برق ــط خودم محی

را تقویــت کــردن و بــا وارد کــردن یــک رسی عوامــل محــرک، تغییــر و تحوالتــی را در 

رابطــه خودمــان بــا محیــط ایجــاد کردیــم. بعدهــا بــه تدریــج ایــن مســئله مــورد نقــد 

ــی ایــن  قــرار گرفــت. چــرا کــه ایــن مســئله پیامدهــای مهمــی را در پــی داشــت. ول

مســئله مهــم اســت کــه وقتــی مــا از محیــط صحبــت می کنیــم یــک محیــط جامــع 

مــد نظــر ماســت. تصــور اینکــه پایــداری فقــط در مــورد ذخیــره انــرژی اســت، خیلــی 

اشــتباه اســت. کــا اینکــه مــن حــدود هفــده هجــده ســال پیــش ایــن مســئله را در 

ــدان  ــئله چن ــن مس ــه ای ــد ک ــان می گفتن ــیاری در آن زم ــردم. بس ــرح ک ــگاه مط دانش

ــن  ــد، امــا آن هــا ای ــه آن هــا هــم درســت می گفتن ــدی هــم نیســت. البت مســئله جدی

ــه  ــداری ب ــود. پای ــد؛ کــه تنهــا ایــن نب مســئله را بیشــرت در معــاری اقلیمــی می دیدن

نظــر مــن از جایــی بــه وجــود آمــد کــه مشــکالتی در رابطــه انســان و محیــط جامــعِ 

ــی  ــل اتفاقات ــان شــد. مث ــن مســئله در بعــد اقلیمــی منای ــا اول ای ــد آمــد. طبع او پدی

کــه در مــورد تغییــرات آب و هوایــی بوجــود امــد. اصــالً مســئله از اینجــا رشوع شــد. 

بعدهــا کــه ایــن تغییــرات آب و هوایــی را کــه دنبــال کردنــد، دیدنــد کــه رشایــط آب 

ــرات جــوی اتفــاق  ــع تغیی ــر کــرده اســت و در واق ــاس وســیع تغیی ــی در مقی و هوای

ــاده اســت. یعنــی بطــور مثــال ســاخت ازون تغییــر کــرده، گرمایــش در جاهایــی  افت

ــال  ــی در ح ــرت شــده، یخ هــای قطب بیش

آب شــدن هســتند، رودخانه هــا بخصــوص 

ــن مســائل  ــد و ای ــان کردن ــا طغی در اروپ

وارد  شــهرها  بــه  هنگفتــی  رضرهــای 

ــوی را  ــرات ج ــل تغیی ــا دلی ــد. آن ه کردن

هــم گــرم شــدن زمیــن عنــوان می کردنــد 

و دلیلــش را هــم ســوراخ شــدن الیــه ازون 

می داســتند و خیلــی مســائل دیگــر. ایــن 

ــی  ــث هواشناس ــرت در مباح ــائل بیش مس

را  آن هــا  هواشناســان  و  بــود  مطــرح 

نــه  درحالی کــه  می کردنــد،  پیگیــری 

ــه در  ــود و ن ــرح ب ــعه مط ــث توس در بح

ــه زیرســاخت توســعه  ــاری ک بخــش مع

محســوب می شــود. بعدهــا بــه ایــن فکــر 

افتادنــد کــه هنگامــی کــه در مــورد نظــام 

مــدرن صحبــت می کنیــم، مســائل دیگــری 

نیــز در کنــارش هســت کــه یکــی از آن هــا 

بحــث تکنیــک و صنعــت و بحــث دیگــر 

رسمایــه داری و یــا نظــام جدیــدی از تولید 

و مــرف بــود. یعنــی همــه ایــن مســائل 

ــاه  ــه در کوت ــد ک ــی می رون ــک جهت ــه ی ب

مــدت جــواب می دهــد امــا در بلندمــدت 

ــم  ــه داری ه ــود. رسمای ــر می ش تخریب گ

در طــول زمــان تحوالتــی پیــدا کــرده 

اســت. از قــرن 19 بــه بعــد اقتصــاد را بــه 

عنــوان پایــه تحــوالت اجتاعی و سیاســی 

رونــد  ایــن  و  شــناختند  رســمیت  بــه 

ــه داری یــک نــوع کنــرتل اقتصــادی  رسمای

را در پــی داشــت. رسمایــه داری یــک دوره 

ــتی«  ــام »مرکانتالیس ــه ن ــت ب ــه داش اولی

کــه در کشــورهای جهــان ســوم مثــل 

ایــران همچنــان ایــن دوره از رسمایــه داری 

تدریــج  بــه  ولــی  اســت.  حاکــم 

ــا »نئولیرالیــزم«  رسمایــه داری  پیرشفتــه ی

اقتصــادی داشــت اتفــاق می افتــاد و ایــن 

امــر بــه نوعــی هوشــمندتر شــدن را مــد 

نظــر داشــت و نــه اخالقی تــر شــدن. 

ــن جهــت  ــن امــر در ای ــارت دیگــر ای بعب

بــود کــه بلندمدت تــر بتواننــد منافــع 

ــد  ــن دی ــد. بنابرای خودشــان را حفــظ کنن

بلندنگرانــه بــرای منافــع بهــرت از دیــد 

ســومی  جهــان  جوامــع  در  لحظه نگــر 

هســت. اعتقــاد بــه قضــا و قــدر نــدارد و 

بیشــرت بــه دیــد علمــی نــگاه می کنــد. پس 

بنابرایــن بخشــی از جامعــه رسمایــه داری 

ــش را  ــه رضر و زیان ــت ک ــمتی رف ــه س ب

ــن  ــع اش را بیشــرت و ای ــد و مناف ــرت کن کم

ــود،  ــه خــوب ب ــرای رسمای هــم خــودش ب

ــازار جدیــد  بــرای اینکــه می توانســت ب

ــی  ــد مثالــش هــم تلویزیون های ــاز کن را ب

ــر از  ــر و »های تک«ت ــوژی باالت ــا تکنول ب

ــغ می شــود  ــه تبلی ــل خــودش ک نســل قب

ــا رضر  ــی ب ــد محصوالت ــه ســمت تولی و ب

و زیــان کمــرت تغییــر مســیر می دهــد. در 

واقــع رسمایــه داری بــا ایــن کار یــک بــازار 

جدیــد بــرای خــودش درســت می کنــد 

بــه  ابتدایی تــر  بــازار  یــک  از  بــازار  و 

ــود.  ــل می ش ــر تبدی ــازار پیرشفته ت ــک ب ی

پایــداری هــم بــه نظــر مــن در این مســیر 

بــر  پایــداری  یعنــی  می گیــرد،  شــکل 

هوشــمند.  رسمایــه داری  اســاس 

ــته  ــر واداش ــه فک ــه ب ــه داری ای ک رسمای

ــی  ــم و تحوالت ــود.البته سوسیالیس می ش

ــای  ــا بحث ه ــاده تقریب ــه در رشق افت ک

سیاســت نویــن و خیلــی مســائل جدیــد 

هــم در ایــن میــان مطــرح می شــود، یــا 

نهضت هــای انقالبــی و یــا رسمایــه داری 

ــد کــه  ــه وجــود می آی ــد نظرگــرا ب تجدی

ــی  ــه نوع ــا را ب ــد پیامده ــعی می کن س

کنــرتل کنــد و در ایــن مســیر هــم بــازار 

جدیــد درســت می کنــد. یعنــی هــم 

خــودش را تقویــت می کنــد و هــم یــک 

دیــدگاه بلنــد مــدت دارد. پایــداری هــم 

در همیــن مســیر توســعه بــه وجــود 

ــد مــدت  ــگاه بلن ــی یــک ن ــد. یعن می آی

ــاس  ــر اس ــم ب ــعه ه ــعه. توس ــه توس ب

برنامــه و از ایــن دســت واژگانــی اســت 

کــه در سوسیالیســم به وجــود آمده ولی 

ــرا  ــد نظرگ ــه داری تجدی ــام رسمای در نظ

ــت  ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــدرت ب ــا ق ب

ــد ســمت  و در آنجــا آن هــا ســعی کردن

ــتای  ــد و در راس ــه آن بدهن ــویی ب و س

اهــداف خودشــان از آن اســتفاده کننــد. 
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ــی در مســیر هــان  ــود نهادهای ــد نب ــی قدرمتن ــت خیل ــه دول ــن نظام هــا ک در همی

اهــداف بــه وجــود آمدنــد کــه سیســتم های کنرتلــی را ایجــاد می کننــد. مثــال 

ــی  ــه هنگام ــتاندارد ک ــه اس ــل موسس ــد، مث ــذاری می کنن ــه ارزش گ ــتم هایی ک سیس

ــد  ــب می کن ــاری کس ــر مع ــک اث ــا ی ــک کاال ی ــا را ی ــن گروه ه ــای ای ــه امتیازه ک

از لحــاظ بــازار  در مرتبــه بهــرتی قــرار می گیــرد. بنابــر ایــن مؤسســاتی مثــل 

ــد  ــود می آین ــه وج ــازار ب ــمت ب ــع از س ــه در واق ــا هم ــن ه ــم« و ای ــد« و »بری »لی

ــر  ــد مدت ت ــع بلن ــازاری کــه در واق ــد. ب ــد درســت کنن ــازار جدی ــک ب ــد ی کــه بتوانن

فکــر می کنــد و بــا کیفیــت باالتــر. علــم هــم در ایــن کنــار ماننــد تکنولــوژی جلــو 

ــا  ــه این ه ــی رود و هم ــو م ــوژی جل ــه  داری و ایدئول ــه رسمای ــه ک ــی رود، هانگون م

ــل  ــد و مســئله ای مث ــر کن ــه توســعه هــم تغیی ــر ب ــه شــکل تفک باعــث می شــود ک

ــه داری  ــن رسمای ــان در م ــدار همچن ــعه پای ــد. توس ــود بیای ــه وج ــدار ب ــعه پای توس

اســت منتهــا بگونــه ای آن را ســاماندهی می کنــد و در آن بــه نظــر مــن یــک مقــدار 

عاقبت اندیشــی می کنــد. در ایــن میــان نهضــت دیگــری هــم بــه وجــود می آیــد بــه 

نــام »نهضــت ســبز« کــه البتــه خیلــی پیش تــر، از جانــب اکولوژیســت ها بــه وجــود 

آمــده کــه آن هــا دیــد محیطــی طبیعــی درونشــان خیلــی غالــب اســت. ولــی دیــدگاه 

آن هــا ایــن بــود کــه هــر چقــدر مداخلــه کمــرت، بهــرت و هــر چقــدر مداخلــه بــرش در 

محیــط بیشــرت، تخریــب بیشــرت و کوتــاه مدت تــر، یعنــی منافــع کوتــاه مــدت نــگاه 

ــع حیاتــی. بنابرایــن  ــود کــردن مناب ــگاه نکــردن و ناب ــد مــدت ن کــردن و منافــع بلن

ــد و  ــود می آی ــبز بوج ــپ س ــت چ ــه نهض ــت ها رفته رفت ــت اکولوژیس ــن نهض از ای

کســانی مثــل »یوشــکا فیــرش« در آن بودنــد کــه بعدهــا تبدیــل بــه حــزب می شــوند. 

ــزرگ می شــوند و در  ــی داشــتند، بعــد کم کــم ب ــن حزب هــا کــه درصدهــای پایین ای

ــی  ــا در مدیریــت شــهری بخصــوص خیل ــده می فرســتند ی ــی مناین دولت هــای اروپای

ــون  ــا هم ــبز ی ــزاب س ــرت. اح ــی کم ــت سیاس ــی در مدیری ــوند، ول ــر وارد می ش مؤث

ــر  ــه فرهنگی ت ــد بخصــوص در کشــورهایی ک ــه ســبز فکــر می کردن احــزاب چــپ ک

بودنــد مثــل اســکاندیناوی و غیــره خیلــی قــدرت پیــدا کردنــد و در واقــع در آنجــا 

دیــد ایــن بــود کــه مابه التفــاوت میــزان ایــن مداخلــه و بهــره وری کــه مــا داریــم بــا 

یــک رفتــار متعادل تــر، »تکنولــوژی« اســت. در نتیجــه هــر چقــدر تکنولــوژی بیشــرت 

در کار اســتفاده کنیــم مداخلــه بیشــرت می شــود و ســودآوری بیشــرت می شــود و 

کوتــاه مدت تــر بهــره می گیریــم، شــاید رفــاه ظاهــری بیشــرت شــود امــا ایــن موضــوع 

خــودش می توانــد پیامدهــای ســالمت داشــته باشــد و یــا هــر مســئله دیگــری ولــی 

ــه  ــوان ب ــد، می ت ــر کن ــش تغیی ــا نوع ــم ی ــل بدهی ــوژی را تقلی ــن تکنول ــه ای ــر ک اگ

هــان نســبت بــا آن نــگاه بلنــد مدت تــری داشــت و طبیعی تــر زندگــی کــرد. 
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ابتــدا  کــه  اصفهــان  هــرن  دانشــگاه 

تحــت عنــوان مدرســۀ فارابــی و ســپس 

دانشــگاه پردیــس شــکل گرفــت، بــه 

ــدگاه  ــا دی ــت ت ــت داش ــی مأموری ترتیب

امــروز  هــرن  در  را  اصفهــان  مکتــب 

بازمنایــی کنــد و در بخش هــای معــاری، 

هرنهــای تجســمی، مرمــت و احیــای آثار 

و هرنهــای کاربــردی آن را ترویــج منایــد. 

بدیــن ترتیــب تــالش منــود تــا بــه تدریــج 

تاریخــی  بافــت  ســاختان هایی را در 

متلــک و مرمــت و بدیــن منظــور بــه 

ــای  ــا نیازه ــه ب ــا در رابط ــرد. ام کار گی

ســاختان  بهرتیــن  شــاید  دانشــگاه 

مجموعــه، توحیدخانــه نیــز، در مقایســه 

ــک ســاختان آموزشــی اســتاندارد  ــا ی ب

ــت. از  ــی و کیفیس ــایی کم ــد نارس واج

طــرف دیگــر، در چهارچــوب برنامــه 

ــرن  ــگاه ه ــی، دانش ــوزش عال ــعه آم توس

اصفهــان در نظــر دارد تــا رشــته هایی 

هــرن،  پژوهــش  ادیــان،  هــرن  چــون 

ــی  ــی و منایش هــای آیین موســیقی مقام

ــی  ــای خدمات ــد، بخش ه ــیس منای را تاس

تعــداد  داده،  توســعه  را  دانشــگاه 

هرنجویــان را بــه ســه هــزار نفــر افزایش 

بــه فضایــی  دهد،کــه بدیــن ترتیــب 

حــدود یکصدهــزار مرتمربــع دیگــر نیــاز 

دارد کــه بــا محدودیت هــای کنونــی در 

مرکــز تاریخــی شــهر دســتیابی بــدان 

ــئوالن  ــت مس ــن جه ــود، بدی ــن نب ممک

در  تــا  گرفتنــد  تصمیــم  دانشــگاه 

نزدیک تریــن زمیــن مرغــوب اهدایــی در 

شــهر، دانشــگاهی برای دوره کارشناســی 

تأســیس منــوده و از فضاهــای بافــت 

تکمیلــی  تحصیــالت  جهــت  تاریخــی 

توجــه  بــا  ایــرنو  از  مناینــد.  اســتفاده 

در  زمیــن  گرانقیمتــی  و  کمبــود  بــه 

در  زمین هایــی  اصفهــان،  شــهر  مرکــز 

ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــی و غرب ــه رشق حوم

ــع در  ــی واق ــن کنون ــاً زمی ــه نهایت ــد ک ش

ــه  ــن ک ــن زمی ــد. ای ــاب ش ــاد انتخ کلیش

آبرفــت  از  حاصــل  شــبه جزیره ای  در 

زاینــده رود قــرار دارد در ســه وجــه چــون 

کانــی بــا رودخانــه زاینــده رود مجــاورت 

دارد ودر جبهــه رشقــی بــا یــک مــادی از 

ــه  ــود ک ــدا می ش ــت ج ــای باالدس زمین ه

ــالً  ــن فع ــن زمی ــت. ای ــک اس ــالً خش فع

بــه پــارک شــهر کلیشــاد اختصــاص یافتــه 

ــه  ــار دارد ک ــدود 20 هکت ــاحتی ح و مس

ــگل  ــده رود و جن ــه زاین ــرب ب از ســوی غ

فالورجــان مــرشف اســت و در رشق بــا 

ســطحی از مــزارع، از شــهر جــدا می شــود 

ــبز  ــیار س ــکان بس ــک م ــن در ی و بنابرای

قــرار دارد. دانشــگاه در زمیــن باریکــی در 

منتهاالیــه رشقــی و بــا حداکــر فاصلــه از 

رودخانــه ســاخته و بخش هــای کوتــاه آن 

کــه ممکــن اســت در معــرض ســیل قــرار 

گیرنــد بــه صــورت مخزنــی بتونــی و قابــل 

جداســازی از ســطح پــارک در نظــر گرفتــه 

مــی شــود. بدیــن ترتیــب تناســبات ســطح 

اشــغال )عــرض بــه طــول( حــدود یــک بــه 

ــی  ــد م ــرت کشــیده ای را پدی دوازده، بس

ــی  ــواره و خدمات ــی های س آورد و دسرتس

از مســیر رشقــی ، امــکان احیای مــادی در 

ــغال  ــطح اش ــی س ــی و فرشدگ ــع رشق ضل

در منتهاالیــه  بخــش رشقــی، از میــان 

روش هــای مختلــف اســتقرار ابنیــه در 

ــرد.  ــا می ک ــی را الق ــگاه، روش خط دانش

از ســوی دیگــر تأکیــد کارفرمــا بــر تــداوم

 اســتفاده از الگوهــای معــاری ایرانــی بــا 

ــته ها و  ــی، خواس ــط زمان ــه رشای ــه ب توج

محدودیت هــا در طراحــی، موجــب شــد 

تــا عنــارصی ماننــد بــازار و حیــاط مرکزی، 

حوضخانــه و بادگیــر، باغ ایرانــی، جلوخان 

و عــارت رسدرب ، کاربنــدی ومرشبیــه و 

ــد..  ــر افتن ــرح موث ــکل گیری ط ...... در ش

همچنیــن مباحــث مطــرح در معــاری 

محدودیت هــای  بــا  اتفاقــاً  کــه  ســبز 

ــز در  ــود، نی ــگ ب ــیار هاهن ــی بس طراح

یابنــد.  کلیــدی  نقــش  بنــا  شــکل گیری 

مســائلی چــون ، معــاری درهــم تنیــده، 

فرافــن  معــاری  زمین مــدار،  معــاری 

ــقف  ــری س ــه کارگی آور )Hi- Tech( ، ، ب

ــه  ــای چندالی ــبز Green Roof، بدنه ه س

 ، )Double Skin ،شــفاف و ســایبان ها(

 Ventilation (اســتفاده از تهویــه طبیعــی

Natural(، درهــم آمیختگــی کارکردهــا 

)Mix Use( و........ بــا توجــه بــه مســائل 

فــوق ده هــا ایــده معــاری شــکل گرفــت، 

ــای  ــع دانه ه ــی از تجم ــی ترکیب ــه برخ ک

و  تســبیحی  دانــه  صــورت  بــه  مجــزا 

ــده  ــه صــورت درهــم تنی ــر ب ــی دیگ برخ

و پیوســته بــود، در تعــدادی ، اشــکال 

منحنــی و یــا شکســته، نقــاط عطفــی 

در طــول طــرح ایجــاد مــی کــرد و در 

گزینــه هــای دیگــر از خطــوط متعامــدی 

ــک محــور  ــا ی ــه ب ــود ک اســتفاده شــده ب

اصلــی ویــا خطوطــی طبیعــی زاینــده رود 

و بســرت زمیــن ساختارشــکنی مــی شــدند. 

اغلــب ایــن گزینه هــا تــا حــد یــک طــرح 

پیــش رفتــه و کنــار گذاشــته  اجرایــی 

ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــرح نهای شــدند. در ط

ــه  ــیرهای آب احاط ــا مس ــرت ب ــه بس اینک

مســأله  بــه  توجــه  بــا  و  بــود  شــده 

ــری،  ــرار گی ــکان ق ــیدگی م ــبزی و کش س

نظــام آبیــاری ومســیرهای حرکــت آب 

] دانشگاه هنر اصفهان    [
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دانشــگاه  فضاهــای  ســازمان دهی  بــه 

شــکل داد. ســاختان چــون دهانــه هــای 

ــیم آب را  ــه تقس ــه وظیف ــو ک ــل خواج پ

بــه عهــده دارنــد، بــر روی جریــان آب 

اســتقرار یافــت و مســیرهای حرکــت آب 

ــای  ــاختان حوزه ه ــرت س ــرش در بس ــا ب ب

ــاب  ــرای اجتن ــد. ب ــد آوردن ــی را پدی فضای

ــارک ، بخــش  ــل ســطح ســبز در پ از تقلی

ــه صــورت  ــارک ب ــی ســطح پ ــای رشق انته

پوســت  اینکــه  )ماننــد   ، خــم  مــورب 

زمیــن از آن جــدا شــده بــه ســوی آســان 

حرکــت کنــد( و در زیــر ایــن ســطح بنــای 

دانشــگاه نهــاده شــد، همچنیــن بــرای 

اجتنــاب از افزونــی شــیب و بلنــدی زیــاد 

بــه درون زمیــن  از ســاختان  بخشــی 

فــرو رفــت. بدیــن ترتیــب خطــی آســان 

ــرت  ــه حــدود 700 م ــارک ک ــی پ ــرز رشق م

را  اطــراف  ســاختان های  دارد.  درازا 

ــله  ــای سلس ــه من ــبزی آن ب ــانده و س پوش

در  می خــورد.  گــره  رشقــی  کوه هــای 

واقــع ســاختان دانشــگاه از ســوی پــارک 

منایــی نداشــته و تنهــا ســطوح فرارونــده

ــوند  ــده می ش ــیرهای آب دی ــبز و مس  س

و  درختــان  ردیــف  آن  حــول  در  کــه 

ــرار  ــا ق ــای آن حیاطک ه ــره در انته باالخ

دارنــد کــه در ســه جهــت بــا شیشــه های 

منعکس کننــده محــاط شــده اند. بدیــن 

ترتیــب متامــی ســطح بســرت به صــورت باغ 

و فضــای ســبز درمی آیــد، در حالیکه منای 

اصلــی ســاختان از ســوی خیابــان رشقــی 

کــه خیابــان اصلــی دانشــگاه اســت دیــده 

ــدي ســاختان  ــر بلن خواهــد شــد. حداک

ــرو  ــل ف ــه دلی ــا ب ــه اســت، ام شــش طبق

رفــن در زمیــن و اختــالف ســطح خیابــان 

ــده  ــه دی ــار طبق ــر چه ــارک، حداک ــا پ ب

می شــود. ورودی اصلــی و پیاده دانشــگاه 

ــه  ــک صف ــرار دارد و ی در شــال بســرت ق

وســیع بــه صــورت جلوخــان در برابــر آن 

ــرج  ــه ب ــن صف ــراز ای ــر ف ــاده شــده،. ب نه

اداری بــا منایــی دوپوســته در شــکل یــک 

منشــور مثلث القاعــده همچــون عــارت 

رسدرب طراحــی شــده، ایــن بنــای نســبتاً 

ــی  ــا خفتگ ــاد ب ــودی(در تض ــع )عم مرتف

صــورت بــه  دانشــگاه  بنــای  )افقــی( 

ــک  ــد، ی ــل میکن ــهری عم ــانه ای ش نش

دیــوار مطــول کــه در امتــداد کل طــرح 

کشــیده شــده بــه صــورت تاشــده پایــه 

ایــن برج را در بــر میگیرد.. در درون این 

ــه صــورت  ــودال باغچــه ب ــک گ ــه ی صف

برجســتگی  برابــر  در  منفــی  فضــای 

مثبــت بــرج ایجــاد شــده کــه حــول 

آن مرکــز خریــد قــرار گرفتــه اســت. 

ــاط دار  ــازار حی ــا الهــام از ب یــک داالن ب

ــای  ــبیحی دانه ه ــخ تس ــد ن ــان مانن کرم

طــرح یــا دانشــکده ها را پیونــد داده 

ــی را در  ــی کوچه باغ ــادی رشق اســت. م

ــرده  ــاد ک ــگاه ایج ــی دانش ــداره رشق ج

و محورهــای آب کــه از آن منشــعب 

فضــا،  درون  بــه  ورود  بــا  می شــوند، 

ــون  ــه کان ــه ک ــک حوضخان ــه ی ــدا ب ابت

بســته هر دانشــکده اســت وارد شــده و 

ســپس در درون یــک حیــاط مرکــزی کــه 

کانــون بــاز هــر دانشــکده اســت جــاری 

شــده و پــس از آن محــور یــک چهاربــاغ 

ایجــاد کــرده و  امتــداد حیــاط  را در 

می ریــزد. زاینــده رود  بــه  انتهــا  در 
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{} ــا تفکــر  ــر می دانید؟آی ــا چــه حــد موث ــداری ت ــری مســئله پای ــط را در شــکل گی ــا محی ــر نگــرش انســان در برخــورد ب تأثی
ــن رویکــرد از دوران ســنت در انســان ها وجــود داشــته اســت؟ ــا ای ــدرن اســت؟ ی ــی و م ــده ی دوران صنعت ــر زایی مداخله گ

ــر  ــدرن و پیش ت ــدگاه از دوران م دو دی

ــدان  از آن وجــود داشــته اســت کــه چن

ــالف  ــه اخت ــتند، ک ــه نداش ــم فاصل از ه

ــت  ــوزده و بیس ــرن ن ــا در ق ــان آن ه می

ایــن  از  یکــی  اوج می گیــرد.  میــالدی 

دیدگاه هــا تفکــر مداخله گــر در محیــط 

اســت کــه بــا تفکــر ســنتی خیلــی فرقــی 

پیرشفته تــری  ابــزار  منتهــا  منی کنــد، 

در دســت دارد و بحــث آن بهــره وری 

تلقــی  طــرز  ایــن  اســت.  حداکــری 

معــاری  دانشــگاه های  در  هنــوز 

مــا وجــود دارد کــه معــاری خــوب 

ــط را  ــن رشای ــه بهرتی ــت ک ــاری اس مع

بــرای مرف کننــده یــا کاربــرش بوجــود 

بیــاورد. مثــال اینکــه یــک اتــاق بهرتیــن 

اقتصــادی  لحــاظ  از  داشــته،  را  نــور 

در  اســتحکام  شــده،  عمــل  درســت 

ــی  ــرد و معیارهای ــا، عملک ــر نیروه براب

اینچنینــی کــه قابــل اندازه گیــری اســت، 

درجــه  باالتریــن  در  مخاطــب  بــرای 

بــرای جاعــت چــه کار  باشــد. ولــی 

ــم مســئله  ــه می روی ــر ک ــد؟ جلوت می کن

شــهر مطــرح می شــود و اینکــه ایــن بنــا، 

ــم،  ــاد می کنی ــه ایج ــه ای ک ــن مداخل ای

چهــره اجتاعــی مثبــت هــم داشــته 

باشــد. بنابرایــن منــای ســاختان هــم در 

ــت  ــی واقعی ــود. ول ــرح می ش ــهر مط ش

ایــن اســت کــه مــا خیلــی بیــش از 

ــم  ــه می زنی ــت صدم ــه جاع ــا ب این ه

ایجــاد  محیــط  در  تغییــر  هــم  و 

ــان  ــز خودم ــون مرک ــرا؟ چ ــم. چ می کنی

هســتیم. در دیــد ســبز ))green(( در 

می کنــد.  تغییــر  مســئله  ایــن  واقــع 

یعنــی مســئله ایــن اســت کــه چیــزی 

کــه درســت می کنــم، بــه عنــوان یــک 

پدیــده "آبــادی" بــه قــول قدیمی هــای 

ــر ارزشــی تلقــی منی شــود.  ــک ام ــا و ی م

مــا در محیــط پارازیــت ایجــاد می کنیــم، 

ایــن پارازیــت هــر چقــدر اثــر تخریبیــش 

مداخلــه  چقــدر  هــر  باشــد،  کم تــر 

ــر  ــا موجه ت ــذر م ــد، ع ــوس تر باش نامحس

اســت. البتــه نهایتــش ایــن اســت کــه 

ــی در  ــم، ول ــه ای نکنی ــوع مداخل ــچ ن هی

ــش  ــدر غلظت ــر چق ــه، ه ــورت مداخل ص

ــن دو  ــاال ای ــت. ح ــرت اس ــد به ــرت باش کم

همیشــه  اول  دیــدگاه  اســت.  دیــدگاه 

و  داشــته  وجــود  ســنت  در  قدیــم  از 

ــه نظــر  ــه اســت کــه ب اوجــش در مدرنیت

ــردن  ــز ک ــا تجهی ــن ی ــی برداش ــن نوع م

اندیشــه ســنتی اســت، یعنــی اندیشــه 

ســنتی هیــچ موقــع تغییــر نکــرده اســت. 

ــر  ــن فک ــد: "م ــه دکارت می گوی ــی ک زمان

می کنــم پــس هســتم"خودش را در تفکــر 

قــرار  هســتی  کانــون  در  ســوبجکتیو، 

ــا  ــان م ــم عرف ــن ه ــل از ای ــد، قب می ده

و ســهروردی همیــن را می گفتنــد، جهــان 

صغیــر و جهــان کبیــر؛ کــه جهــان صغیــر 

انســان بوده اســت، در مرکــز عامل و ارشف 

مخلوقــات. یعنــی از لحــاظ ســناریو قضیه 

عــوض نشــده،تنها یــک مقــدار متفکرانــه 

ــر را  ــم ت ــت. قدی ــده اس ــر ش و ابزارمندت

برداشــته و بــه جنــگل می رفتنــد و بــه 

انــدازه توانشــان درخــت قطــع می کردنــد، 

ــد  ــی می آی ــه اره برق ــدرن ک ــد دوره م بع

در یــک روز50 عــدد از ایــن درخت هــا را  

می اندازد،هــان عمــل را انجــام می دهــد،

فکــر  ایــن  بــه  ولــی  مجهزتــر  فقــط 

ــه،  ــا ن ــدازد ی ــت را بین ــه درخ ــد ک منی کن

ایــن  برابــر  در  می کننــد.  بهره کشــی 

ــت  ــد اس ــه معتق ــت ک ــدی اس ــد، دی دی

ــه  ــت، ب ــت گذاش ــا حرم ــه این ه ــد ب بای

و  گذاشــت  احــرتام  محدوده هــا  ایــن 

فرصــت  کــه  کــرد  مداخلــه  در حــدی 

حضــور نابــود نشــود، کــه البتــه در بحــث 

ــت  ــعار درس ــه ش ــن زمین ــداری در ای پای

ــوری  ــع ط ــه از مناب ــال اینک ــود، مث می ش

ــد،  ــر باش ــه تجدیدپذی ــد ک ــتفاده کنی اس

منابــع تجدیدناپذیــر را طــوری مــرف 

ــث  ــه بح ــود. البت ــدگار ش ــه مان ــد ک کنی

ــا  ــش از تکنیک ه ــش مهم ــم بخ ــبز ه س

و تاکتیک هــای پایداریســت. منتهــا کمــی 

جلو تــر مــی رود و بــه جــای اینکــه محــور، 

ــور،  ــاال مح ــد ح ــتم باش ــک سیس درون ی

می گیــرد.  قــرار  سیســتم  ایــن  بیــرون 

سیســتم را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد 

ــد  ــق منی ده ــودش ح ــه خ ــع ب و در واق

هــر  حداکــر،  بهره منــدی  بــرای  کــه 

گونــه مداخلــه ای را جایــز بدانــد. تفــاوت 

بیــن ســنت و مدرنیتــه هــم، در واقــع 

ــی اســت  ــا عمل ــه ی ــزان مداخل ــر رس می ب

کــه انجــام می شــود. مــن می خواهــم 

ــاد  ــوالت ایج ــن تح ــه ای ــه هم ــم ک بگوی

ــه،  ــم ریخت ــای دره ــن معیاره ــده و ای ش

ایــن مســائل را امــروز قابــل بحــث کــرده 

اســت وگرنــه واقعیــت اش ایــن اســت کــه  

تــداوم هــان ســنت اســت کــه ابزارمنــد 

شــده اســت. عمــال ایــن مســئله در تفکــر 

معــارص اتفــاق می افتــد کــه ریشــه هایش 

در ســنت و گذشــته وجــود داشــته اســت.

بگوییــم،  کلــی  خیلــی  بخواهیــم  اگــر 

ــوده  ــن ب مســئله تفکــر پســت مــدرن  ای

دارد  مــدرن  کــه  بیانیــه ای  کــه  اســت 

اســت،  ســنتی  تفکــر  دنبالــه  اصــوال 

ــه  ــبت ب ــکنی نس ــه در آن ساختارش اگرچ

ــاظ  ــم از لح ــود دارد. ه ــم وج ــنت ه س

ــررات،  ــاظ مق ــم از لح ــی، ه زیبایی شناس

هــم از لحــاظ دیدگاهــا. قوانیــن اجتاعی 

را فرویــد بهــم می ریــزد، قوانیــن خلقــت 

قوانیــن  می ریــزد،  بهــم  دارویــن  را 

ــه  ــزد و ب ــم می ری ــس به ــاد را مارک اقتص

ــال آن همــه طبقــات اجتاعــی بهــم  دنب

می ریــزد. متامــی ایــن مســائل انقــالب 

یــا  و  شوســتاکوویچ  می کنــد.  درســت 

راخانینــف موسیقیشــان را می ســازند، 

ــی اســت،  ــز جمع ــک چی ــالب ی ــی انق ول

یــک تفکرعظیــم اســت، در یــک زمان هم 

ــاق  ــج اتف ــه تدری ــد. ب ــود منی آی ــه وج ب

افتــاده اســت. پســت مــدرن بحثــی را 

ــکنی  ــک ساختارش ــد ی ــرح می کن ــه مط ک

خیلــی جــدی در بینــش بــه مســاله اســت. 

و  مانیفســت ها  ایــن  می گویــد  یعنــی 

ــل بحــث اســت.  ــک، قاب تفکــر ایدئولوژی

ــم  ــم، نئولیرالیس ــت مدرنیس ــس پس در پ

جدیــد.  خواهــی  آزادی  نوعــی  اســت، 

یعنــی یــک نــوع لیرالیســم جدیــد پشــت 

آن اســت کــه  بــه تکرگرایــی اعتقــاد 

ــه  ــه البت ــوع دموکراســی؛ ک ــک ن دارد و ی

ــک  ــد در ی ــم می توان ــی ه ــن دموکراس ای

ــر  ــت پیچیده ت ــک مدیری ــا ی ــی ب الیه های

ــم  ــات خت ــتثار طبق ــان اس ــه ه ــاز ب ب

ــرتی  ــازه  بزرگ ــک ب ــره ی ــی بالخ ــود. ول ش

مــردم حضــور  از  اجتاعــی  لحــاظ  از 

{} آقــای مهنــدس در تفکــر پســت مــدرن چطــور؟ تفکــر توســعه پایــدار کــه عمدتــاً در قــرن بیســتم مطــرح 
ــود؟ ــی می ش ــا ناش ــگاه از کج ــر ن ــن تغیی ــرد؟ ای ــکل می گی ــه ش ــدرن چگون ــت م ــرات پس ــی تفک ــود، در پ می ش

 ایجــاد می کنــد. ایــن موضــوع بــه تکــر، 

ساختارشــکنی و هویــت فــردی بــه جــای 

هویــت جمعــی مرشوعیــت می دهــد. 

بنابرایــن ایــن مســاله ای می شــود کــه 

ــه  ــرای مداخل ــخصی ب ــی مش ــون خیل قان

یــا  خــودش  هرکســی  نــدارد.  وجــود 

ــد  ــی می توان ــک جاعت ــا ی ــی ی هرگروه

ایــن مداخلــه را داشــته باشــد، البتــه ایــن 

میــزان اگــر بتوانــد متکــی بــر یــک تئــوری 

باشــد قوی تــر اســت. بنابرایــن این مســاله 

دو گرایــش در نقــد مدرنیتــه در معــاری 

بــه وجــود آورد، یکــی اینکــه ایــن معاری 

ــه  ــکنیم و ب ــد را می ش ــم و قاعده من منظ

برمی گردیــم  ســنت  ارزش هــای  طــرف 

از  کیفیت هــا  واقــع  در  آنجــا  در  کــه 

اســت.  بــوده  قوی تــر  قاعده هــا  ایــن 

ــای  ــا کیفیت ه ــاال ب ــه ح ــی ک کیفیت های

قبلی متفاوت اســت و آبسرتکشــن)انتزاع( 

مدرنیتــه در آن نیســت. یــک گــروه دیگــر 

هــم می گوینــد کــه نــه تنهــا ایــن انتــزاع 

درســت اســت، بلکــه ضعیــف اســت. مــا 

ــر  ــی اگ ــم ول ــول نداری ــدی را قب قاعده من

ــام  ــه ن ــی ب ــرار اســت؛ می بایســت بحث ق

آشــفتگی بــه وجــود بیایــد. ایــن آشــفتگی 

کــه مرتــب متــام معیارهــا را در می نــوردد 

ــن  ــد. بنابرای و گســرته اش را بیشــرت می کن

ــی  ــه طــرف ســاختار شــکنی خیل آن هــا ب

قوی تــر رفتنــد. ایــن دو نهضــت باهــم 

و  تــز  بیــن  دیالکتیکــی  کردنــد.  رشــد 

آنتی تــز بــود. یــک عــده از آن، عقــب 

رفتنــد، بــه  دنبــال تجربــه تاریخــی و 

و  آوردنــد  مــدرن  کانتکســت  در  را  آن 

ــد ــو رفتن ــمت جل ــن س ــده از ای ــک ع ی

و بــا تکیــه بــر مدرنیتــه آن را خیلــی 

ــن  ــد. ای ــعه دادن ــش توس ــر از پی قوی ت

ــا  ــد، ام ــود آم ــا بوج ــن این ه ــگ بی جن

در همیــن میــان در اواخــر دهــه هفتــاد 

جمــع  را  آدم هــا  »برانتلنــد«  خانــم 

دعواهــا  ایــن  می گویــد  و  می کنــد 

را کنــار بگذاریــد. اصــال هیچکــدام از 

این هــا درســت نیســت. یــک بحثــی 

ــدار" مطــرح  ــگاه توســعه پای ــام "ن ــه ن ب

ــرش  ــدن ب ــی مان ــئله باق ــه مس ــت ک اس

ــایل  ــت. مس ــر اس ــرش در خط ــت. ب اس

ــا چــه  ــن اســت کــه چطــور و ب ــرش ای ب

کنــد  مداخلــه  می توانــد  روش هایــی 

ــم در  ــن ه ــد. ای ــر کن ــش تغیی و زندگی

اســت،  ایدئولوژیکــش  دیــدگاه  اصــل 

یعنــی در آن مــن بایــد نــگاه کنیــد کــه 

ــه هســتی چطــور  ــه طبیعــت، ب اصــال ب

نــگاه می کنــد، کــه آن نگاهــش بایــد 

اصــالح شــود. بعــد نگاهــش کــه اصــالح 

ــس از آن  ــاد، پ ــیر افت ــد و در آن مس ش

انجــام دهــد  بایــد  کاری  ببینــد چــه 

کــه  پدیــده ای  هــر  در  واقــع  در  تــا 

هــان  در  را  ایــن  می کنــد  مداخلــه 

توســعه  مثــل  دهــد.  ســوق  جهــت 

پایــدار کــه شــد اســرتاتژی و چیــزی 

ــد.  ــک ش ــدار تاکتی ــاری پای ــد مع ,,مانن
اســراتژی  شــد  پایــدار  توســعه 

معــاری  ماننــد  چیــزی  و 

شــد.  تاکتیــک  پایــدار 



153 152

w
w

w
.i

s
ia

.i
r

w
w

w
.i

s
ia

.i
r

B a r s a v  S u s t a i n a b l e
Architecture Magazine

ايــن طــرح كــه ظاهــراً جــزء چهــار 

طــرح منتخــب اوليــه بــوده اســت از 

لحــاظ پايــداري مــورد توجــه ژوري قــرار 

گرفتــه امــا بــه دليــل نتيجــه شــكيل كــه 

ــي  ــول را تداع ــاختانهاي اداري معم س

ــود .  ــي ش ــته م ــار گذاش ــد كن ــي كن من

ــاور  ــن مش ــكاري مهندس ــا هم ــرح ب ط

بتــل مــك كاريت)Battle McCarthy( كه 

از گــروه هــاي شــناخته شــده جهــاين در 

زمينــه طراحــي پايدارمــی باشــند تکميــل 

گرديــد، ايشــان طــرح تهيــه شــده و ايده 

هــاي آنــرا ويــژه و بديــع تعبــر منــوده 

آن  در  كــه   )BREEAM( نظــام  در  و 

ــرريس  ــداري ب ــدگاه پاي ــاختانها از دي س

 )Excellent( مــي شــوند طــرح را عــايل

ارزيابــی منودنــد. در ايــن طــرح نيــز 

مســأله شــناخت و توجــه و بــه ويژگــي 

هــاي خــاص بســرت و در آميخــن بنــا 

بــا مقرطــرح بــه ترتيبــي كــه از حداكــر 

اســتعدادهاي آن بهــره منــد شــود دنبــال 

گرديــده اســت . در طراحــي ابتــدا تــالش 

ــدوده  ــالغ مح ــم اب ــيل رغ ــا ع ــد ت گردي

ــا  ــدي ه ــه بن ــد قطع ــرح مانن ــاي ط ه

ــاس  ــه عب ــه در منطق معمــول شــهري ك

ــر كالن  ــت ، تفك ــز رخ داده اس ــاد ني آب

تــري دنبــال گــردد بــرريس وضعيــت 

زمــن و ســوابق آن نشــان مــي داد كــه 

مقــر طــرح يــي از ســه دره پــر اهميــت 

تپــه هــاي عبــاس آبــاد بــوده كــه ظاهــراً 

ــل از انقــالب  ــز در طــرح قب ــًس ني ًديوي

ايــن دره را بــه صــورت فضــاي ســبز در 

ــن  ــر اي ــوده اســت . بناب ــه  ب نظــر گرفت

؛ 1- دره مقــر طــرح، كــه در رشايــط 

كنــوين دگرگــون شــده، بــه عمــق مــورد

ــه  ــاع تپ ــه ارتف ــده و ب ــرويب گردي ــاز الي ني

در جــداره جنــوب رشقــي افــزوده شــد.2- 

بواســطه وجــود آثــار يــك شــيار در جــداره 

جنــوب رشقــي ، بازســازي آن بــه صــورت 

دو تپــه كــه بايــك دره جدا مي شــد شــكل 

ــام  ــاي انج ــي ه ــت . 3- در هاهنگ گرف

شــده بــا شــهرداري راه حــل پيوســن بلوك 

هــاي مجــاور بــه رشط عــدم قطــع شــبكه 

هــاي شــهري پذيرفتــه شــد ، لــذا بوســيله 

دو تونــل و يــك پــل محــور رشقــي تــداوم 

يافــت . 4- ورودي بــه پاركينــگ در پائــن 

تريــن نقطــه رقــوم زمــن يعنــي در ضلــع 

ــا از شــيب  جنــويب در نظــر گرفتــه شــد ت

مســر بــراي دســرتيس بــه پاركينــگ هــاي 

ــطه  ــود . 5- بواس ــته ش ــي كاس ــر زمين زي

ــه از آن  ــرح ك ــرت ط ــت االريض بس آب تح

ــاي  ــه صــورت آب من ــر ميشــد ب ــق ت عمي

ــراي  ــد . 6- ب ــه ش ــر گرفت ــيعي در نظ وس

فراهــم ســاخن ســطح مــورد نيــاز در 

ــي  ــل طراح ــاي حائ ــن ، ديواره ــق زم عم

شــد كــه بواســطه شــيارهاي افقــي درآن و 

اجــراي پشــت بندهــا از داخــل و اضافــه 

كــردن جعبــه هــاي گيــاه ، بــن آنهــا يــك 

ــن بخــش ايجــاد شــد  ــواره ســبز در اي دي

ــي  ــورت طبيع ــه ص ــت آب ب ــا نش ــه ب ك

آبيــاري مــي شــد و بــه كمــك شــمع هــاي 

مــورب ضخامــت بســيار نــازيك نســبت بــه 

ــراي پاســخ  ــرد . 7- ب ــي ك ــدا م ــاع پي ارتف

گــويئ بــه برنامــه طــرح كــه حجــم آن 

ــدود  ــن و ح ــطح زم ــر س ــش از 6 براب بي

ــدا  ــرد ، ابت ــي ك ــب م ــم را طل 600% تراك

دياگــرام حجمــي بــه صــورت يــك مكعــب 

ــد كــه مــي توانســت  ــرفته شـ ــر گـ درنظـ

ســطحي برابــر زمــن و ارتفــاع برابــر شــش 

ــه آن از  ــه نتيج ــد ، ك ــته باش ــه داش طبق

مقيــاس نامطلــويب از ســاخت و ســاز خــر 

ــاد  ــاس آب ــه عب ــط منطق ــي داد ، )ضواب م

، حداكــر ســطح اشــغال را 50% ، حداكــر 

ــن منــوده و  ــه تعي ــاع را بيســت طبق ارتف

ضابطــه يــك بــه دو را بــراي هــرم عقــب 

نشــيني در نظــر گـــرفته بــود ( بـــراي 

ــال  ــطح اشغـ ــاسبات و س ــه تنـ ــيدن ب رس

ــود  ــوين وج ــاي گوناگ ــه ه ــادل گزين متعـ

كنــار  و  مــورد مطالعــه  كــه   ، داشــت 

ــي  ــرح نهاي ــره در ط ــد . باالخ ــذارده ش گ

ــغال و  ــن اش ــد از كل زم ــدود 30 درص ح

70% بــه صــورت فضــاي طبيعــي امتــام 

يافــت . 8- بــراي تقليــل حجمــم زيــاد 

برنامــه و فــرا مقيــاس آن ، درنظــر گرفتــه 

كاركردهــاي  از  هايــي  بخــش  تــا  شــد 

خدمــايت )پاركينــگ هــا ، موتورخانــه ، 

انبارهــا و...... در زيــر كل ســطح زمــن 

درخواســت  )پــروي   ، شــوند  دفــن 

كارفرمابــه دليــل امنيتــي پاركينــگ در 

خــارج از زيــر بخــش اصــيل ســاختان در 

ــر  ــه شــد( و بخــش هــاي ديگ نظــر گرفت

ــد  ــد ، مه ــز خري ــتورانها ، مرك ــد )رس مانن

كــورك ، كلينيــك ، بانــك و ...( در زيــر 

ســطح توپولژيــك و تپــه ماهــوري محوطه 

در جبهــه رشقــي مســتقر گرديــد . 9- براي 

حصــول بــه رفتــار خورشــيدي ، ايجــاد 

ســايه در جبهــه جنــوب رشقــي ، افزايــش 

دريافــت انــرژي درضلــع غــريب ، افزايــش 

ديــد و ســطح منــا در ضلــع شــايل ، تقليل 

ــاد  ــر ايج ــز در منظ ــويب ، مترك ــداره جن ج

ــاب  ــوب رشقــي ، اجتن شــده درجبهــه جن

جنــوب  منــاي  در  آلودگــي  ريــزش  از 

رشقــي ، قــرار گــري جــداره غــريب در 

ضابطــه هــرم عقــب نشــيني ، ايجــاد يــك 

خنــدق امينــي و فاصلــه بــا خيابــان ضلــع 

ــاران  ــع آوري آب ب ــه و جم ــريب ، تخلي غ

] مسابقه مجموعه ساختمانهاي اداري وزارت نفت    [
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ايجــاد بــاغ تخــت هــا و فضــاي گل 

خانــه اي در زيــر ســقف شــيب دار كــه 

بــه صــورت باطــري خورشــيد عمــل مــي 

مناينــد، شــيب مناســب جهــت اســتقرار 

مبــدل هــاي انــرژي خورشــيد )نوارهــاي 

فتوولتائيــک(، ايجــاد حــس حركــت و 

ــه  ــع منطق ــرح جام ــتورالعمل ط ــه دس ب

عبــاس آبــاد كــه محــوري پيــاده ای را 

از ايســتگاه مــرتو بــه ميــدان پيشــه و 

ــاد  ــا ايج ــرد ، ب ــي ك ــنهاد م ــگ پيش فرهن

يــك شــكاف درمنشــور كــه بتدريــج از 

بــه جنــوب رشق  ســوي شــال غــرب 

ــل  ــك پ ــا طــرح ي فراخــي مــي يافــت و ب

ــوي  ــه آن س ــكاف ب ــن ش ــان اي ــه از مي ك

درياچــه و پــارك مرســيد، ايــن ارتبــاط 

شــهري مقــدور گرديــد . 12- يــك صفحــه 

زاويــه  بــا  هوشــمند  شــكل  مســتطيل 

ســقف و بــا فاصلــه از آن روي ســاختان 

و محوطــه را پوشــانده، تــا بديــن ترتيــب 

ســطوح شــفاف ســقف و جــداره جنــوب 

ــا فصــويل  ــا را كــه در ســاعات ي رشقــي بن

تحــت تابــش نامطلــوب قــرار مــي گــردرا 

ــد . 13- جدارهــاي منشــور  حفاظــت مناي

شــده  گرفتــه  درنظــر  شــفاف  كامــالً 

ــاي شــايل و  اســت، صفحــات ســقف، من

جنــوب رشقــي از پنجــره هــاي دواليــه 

ــا  ــه ب شيشــه اي ســاخته شــده اســت ، ك

جزئيــايت در مركــز طبقــات بــه دريچــه 

هــاي تعويــض هــوا در كــف هــا متصــل 

مــي شــوند ، و هيچگونــه مانــع و يــا 

قــايب ديــد يكپارچــه و شــفاف بــه بــرون 

. بالعكــس را مخــدوش منــي كنــد  يــا 

ايجــاد بــاغ تخــت هــا و فضــاي گل 

دار  زيــر ســقف شــيب  اي در  خانــه 

كــه بــه صــورت باطــري خورشــيد عمــل 

جهــت  مناســب  شــيب  مناينــد،  مــي 

ــيد  ــرژي خورش ــاي ان ــدل ه ــتقرار مب اس

)نوارهــاي فتوولتائيــک(، ايجــاد حــس 

 ، ســاختان  در  پويايــي  و  حركــت 

القــاي حــيس مناديــن و باالخــره تســبيح 

ــه در  ــوع ك ــع طل ــيد در موق ــه خورش ب

ــار ديشــه دارد  ــن دي ــدگاه ارشاقــي اي دي

قطــر  راســتاي  در  منشــوري  حجــم   ،

بــه ســوي  بــه وتــر منشــور،  عمــود 

ــپس ،  ــرد. 10- س ــوب رشق دوران ك جن

حجــم منشــوري توســط 50 ميلــه طويــل 

ماننــد )شــعاعهاي  توخــايل و شــفاف 

ــه هــا  ــن لول ــد ، اي ــور( متخلخــل گردي ن

ــور  ــاين منش ــطح فوق ــر س ــود ب ــه عم ك

و بــا مقطــع مربــع طبقــات ميــاين را 

درمنشــور قطــع مــي كردنــد ، در مقياس 

هــر طبقــه همچــون حياطكهــاي خلــوت 

ــاس كالن  ــزي حــس شــده و در مقي مرك

ــژه  ــاي وي ــور، من ــاي ن ــه ه ــد ميل ، مانن

ــد  ــراي ســاختان ايجــاد مــي منودن اي ب

بــه حلقــه  بنــا  پيوســن  بــراي   -11  .

ــوم  ــودن مفه ــال من ــهري و دنب ــاي ش ه

ــن  ــخ گف ــت پاس ــهر و جه ــر در ش توات

,,
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ــرد و رابطــه آن } ــر می پذی ــه خــود تأثی ــزان دارای رویکــردی متن گراســت و از زمین ــا چــه می ــدار ت ــه نظــر شــما معمــاری پای ب
{بــا کانســپت چگونــه اســت؟

ــا  ــرا ی ــردی من گ ــد رویک ــا می توانی ش

زمینــه گــرا بــه مســئله داشــته باشــید که 

ــن  ــان ارســطو و افالطــون هــم ای در زم

بحث هــا وجــود داشــته اســت، یــا یــک 

رویکــرد کانســپت مآب یــا مفهوم گــرا؛ 

کانتکســتچوالیزم و کانســپچوالیزم. بــه 

کســانی  کانســپچوال ها  دکارت،  قــول 

بــه وجــود  را  مدرنتیــه  کــه  هســتند 

دکارت  از  کانســپچوال،  در  می آورنــد. 

تــا متــام فیلســوفانی کــه مدرنیتــه را 

ــوبژکتیویته را  ــد، س ــود می آورن ــه وج ب

اشــاعه می دهنــد، جهانــی را کــه وجــود 

نــدارد در ذهنشــان می ســازند و ایــن را 

برونیــش می کننــد. ایــن البتــه در ســنت 

هــم بــوده کــه جهانــی را در ذهــن 

ــش  ــا منی توانســتند بیرونی می ســازند، ام

ــه  ــی، ک ــورت آرمان ــه ص ــط ب ــد، فق کنن

تظاهــر آن ادبیــات می شــده، جلوتــر 

نقاشــی و کمــی هــم معــاری مثــال در 

حــد کاخ و بــاغ ایرانــی کــه بــه آن بــاغ 

بهشــت گفتــه می شــد، یــا کمــی در 

صنایــع دســتی کــه منــود آن را می شــود 

ــی در  ــی آرمان گرای ــد. تجل ــی دی در قال

ــا حــدی می توانســته  ــی ت ــک ابژه های ی

بــروز کنــد.  مدینــه فاضلــه از زمــان 

ــه  ــه مدرنیت ــت. پای ــوده اس ــون ب افالط

ایــن ســوبژکتیویته اســت. عــده ای دیگــر 

هــم پدیدارگــرا یا پدیده شــناس هســتند، 

ــده متنــی  ــال پدی ــه دنب کــه من گــرا و ب

بــوده و روش تاویلــی را بــکار می گیرنــد، 

ــای  ــه واقعیت ه ــا را ب ــم ش ــل ه تاوی

بســرت می بــرد )می خواهــد ابــژه باشــد، 

رفتــار باشــد یــا هرچیــزی( درصورتــی کــه 

ــه آرمان هــای  ــر ســوبژکتیو شــا را ب تفک

خیالتــان  نــدارد،  وجــود  کــه  توهمــی 

دنبــال  بــه  یعنــی  تاویــل  می بــرد. 

ریشــه ها برویــد، پیــدا کنیــد کــه واقعــی 

ــال  ــامل خی ــه در ع ــه اینک ــه، ن ــا ن ــوده ی ب

بــه دنبــال آن بگردیــد. این هــا شــاخ و 

ــا  ــرده اســت ام ــدا ک ــادی پی برگ هــای زی

همین هاســت.  بیابیــد،  را  ریشــه هایش 

آن هــا فکــر می کننــد کــه حقیقتــی در 

ــت  ــن حقیق ــا ای ــود دارد و ش ــن وج م

ــرای رســیدن  ــه ب ــد ک ــد کشــف کنی را بای

و  باشــید  داشــته  مترکــز  بایــد  آن  بــه 

شــهود  راه  از  و  کنیــد  شــهود  بتوانیــد 

می گوینــد  آن هــا  کنیــد.  کشــف  را  آن 

ــد  ــه بای ــود دارد ک ــرون وج ــزی در بی چی

قانومنندی هــای آن را شــناخت و بــه ایــن 

ــا  ــد آن ه ــکل داد و بع ــا ش قانون مندی ه

ــت  ــول درآورد و پراجک ــکل فرم ــه ش را ب

ــی  ــروژه( یعن ــت )پ ــوم پراجک ــرد. مفه ک

بیــرون انداخــن از ذهــن و آوردنــش بــه 

عــامل واقــع از ذهــن، کــه مفهومــی مــدرن 

ــا مســئله احــداث  ــدا ب ــروژه ابت اســت. پ

ــا  ــد. ام ــرح ش ــدرن مط ــاری در م و مع

ــل  ــه بالفع ــوه ب ــه از بالق ــرکاری ک االن ه

بــه  اســت.  پــروژه  می شــود  تبدیــل 

قــول هایدگــر، هیــچ انســانی نیســت کــه 

ــه  ــد، اگرچ ــی نباش ــد از دکارت، دکارت بع

می توانــد نقــدش کنــد و از آن عبــور کنــد. 

را  کانســپت  منی تواننــد  پدیدارشناســان 

ــد، بــرش از دوران افالطــون  ــده بگیرن نادی

امــا داشته اســت،  کانســپت  قدیــم  و 

بیانــش  تحلیلــی  لحــاظ  از  این هــا 

می گوییــم  کــه  زمانــی  حتــی  کردنــد. 

گزاره هــای  از  بایــد  بــوده  شــهودی 

منطقــی اســتفاده کنیــم تــا مفهــوم را 

ــوان  ــم. پــس منی  ت ــه ذهــن انتقــال دهی ب

بــه  گرفــت.  نادیــده  را  هیچ کــدام 

ــان  ــه می ــت رابط ــن حال ــن بهرتی ــر م نظ

ــه ای  ــت. رابط ــت اس ــپت و کانتکس کانس

ــن  ــداری در ای ــن دو پای ــان ای متعــادل می

خــوب  ولــی  می آیــد.  بوجــود  میــان 

ــود  ــم وج ــی ه ــی افراط ــای خیل جناح ه

ــه ازون  ــوب الی ــد، خ ــه می گوین ــد ک دارن

ــد و از  ــی ش ــوژی چ ــد، تکنول ــوراخ ش س

نظــر علمــی بحــث مطــرح می کننــد کــه 

مگــر جهــان ایــن همــه تغییــر نکــرده 

اســت؟ مگــر جهــان حیــات در زمیــن در 

قدیــم کربن ســوز نبــوده اســت؟ بعــد 

اکسیژن ســوز شــده اســت، مگــر ابتــدا 

نبودنــد  تک یاختــه ای  این هــا  متامــی 

بعــد تغییــر کردنــد؟ مگــر ناندرتال هــا 

نبودنــد کــه از بیــن رفتنــد؟ حــاال باالخــره 

ــد  ــن رون ــا در ای ــه م ــت ک ــه ای اس پروس

ــع آن  ــال تری ــم و درح ــو افتادی و هزارت

هســتیم،ما اراده نداریــم و در مســیری 

ــد. از دو طــرف کــه  جــری اتفــاق می افت

هرکــدام دیگــری را کنــرتل کننــد. کــه ایــن 

ــد  ــم مانن ــده ای ه ــود. ع ــا می ش بحث ه

شــخصی کــه دو ســال پیــش بــه او نوبــل 

ــن بحث هــای  ــد هــم گفــت متــام ای دادن

پایــداری و توســعه کنرتل شــده کــه مطرح 

ــرش  ــر ب ــورد )عم ــه درد منی خ ــد  ب کردی

ــرد. ــالب ک ــد انق ــت ( و بای ــال اس 50 س

ــد.  ــدی منی کن ــی ج ــدام حرکت ــچ ک ــا هی ــد ام ــته باش ــی داش ــرای دلخوش ــی ب ــت اثرات ــن اس ــی، ممک ــای اصالحات ــن روش ه  ای

امــا رسمایــه داری بــه نفعــش اســت کــه ایــن موضــوع را اصالحاتــی حــل کنــد. رسمایــه داری از انقــالب می ترســد. حــاال 

ــد،  ــرتل کنی ــم کن ــدر ه ــد هرچق ــن رون ــا  ای ــی ب ــت. یعن ــود اس ــرش ناب ــود ب ــالب نش ــر انق ــه اگ ــت ک ــن اس ــان ای ــا بحثش این ه

ــه  ــم س ــردم ه ــد، م ــاد می کنی ــرف را زی ــد، م ــاد می کنی ــت را زی ــد جمعی ــا داری ــت. ش ــده اس ــی فای ــود و ب ــت منی ش درس

ــه  ــک بچ ــرش از ی ــات ب ــور حی ــه موت ــد ک ــان میده ــی را نش ــه داری افق ــی رسمای ــند. یعن ــر می پوش ــد ده براب ــر می خورن براب

کوچــک تــا جامعــه اســت. اینکــه محیــط زیســت را ســامان دهیــد و در بلنــد مــدت تاثیــرات درســتی ایجــاد کنیــد در 

ــیر  ــن مس ــه ای ــم ک ــاده ه ــب افت ــورهای عق ــی رود و کش ــو م ــه جل ــت ب ــه رسع ــه داری ب ــدارد. رسمای ــود ن ــه داری وج رسمای

را دنبــال می کننــد و هیــچ حســاب کتــاب و درایــت و مدیریتــی وجــود نــدارد کــه بخواهــد این هــا را کنــرتل کنــد.
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آقــای مهنــدس شــما از اولیــن کســانی بودیــد کــه چــه در محیــط آکادمیــک چــه در محیــط حرفــه ای دغدغه منــد عمــل }
کردیــد، چگونــه و از چــه زمانــی ایــن دغدغــه در شــما ایجــاد شــد، چــرا کــه در زمــان شــما هــم آگاهــی از ایــن موضــوع و بــه 
تبــع آن مطالبــه آن در جامعــه کــم بــود و هــم ســرمایه گذاران صنعــت ســاخت و ســاز بــه دلیــل ارزان بــودن انــرژی تمایلــی 
{بــه حضــور در جریــان معمــاری پایــدار نشــان نمی دادنــد. شــما از چــه طریقــی ســعی کردیــد ایــن مســئله را پیــش ببریــد؟

آمــدم،  دانشــگاه  بــه  کــه  زمانــی  از 

مباحــث  و  برنامه ریــزی  بــرای  را  مــا 

روی  مــن  البتــه  گذاشــتند،  مرتبــط 

بحــث تکنولــوژی از قدیــم خیلــی فکــر 

می کــردم و بــه تکنیــک، بــه عنــوان 

کــه  چیــزی  آن  از  موجــود  واقعیــت 

ــاد دارم.  ــیده، اعتق ــه آن رس ــپت ب کانس

ــوژی  ــه تکنول ــورد اینک ــن در م ــی م یعن

شمشــیر  البتــه  کــرده)  پیــدا  تحــول 

مــورد  می توانــد  و   ) بســته  جلــو  از 

اســتفاده قــرار بگیــرد، بحثــی نــدارم. 

فــراورده  اتفاقــا بحــث مدرنیتــه و  و 

می دانــم.  خوبــی  اتفــاق  را  مدرنیتــه 

کشــوری مثــل امریــکا هــم همیــن را 

ــرای برنامه ریــزی آینــده اش قــرار داده  ب

ــوژی  ــمت تکنول ــه س ــی ب ــت و یعن اس

مــی رود، بنابرایــن شــا می بینیــد اول 

ــه از  ــرد ک ــت می ک ــوت درس ــک عنکب ی

در و دیــوار بــاال می رفــت و مــردم را 

نجــات مــی داد، بعــد حــاال تبدیــل شــده 

تکنولــوژی  چــون  کــه  آیرومننــی  بــه 

آمــده می پــرد ، از اســطوره ای بــه ســمت 

تکنولوژیک تــر مــی رود. هــان ســوپرمن 

تکنولوژیک تــر  مرتــب  امــا  اســت 

می شــود چــون پــروژه ایــن جامعــه 

تکنولــوژی اســت. پــس اگــر قــرار باشــد 

پــروژه ای  و  بســازیم  عجیبــی  فــرم 

بســازیم کــه تظاهــر تکنولوژیــک داشــته 

باشــد ایــن کار را می کنیــم. زاهــا حدیــد 

ــم کــه  ــک گهــری را هــم می آوری و فران

ــوژی ــن خــود تکنول بســازند. از نظــر م

ــرش گذاشــته  ــی ب ــر زندگ ــه ب ــری ک و تاثی

ــد  ــا بای ــت. منته ــده گرف ــوان نادی را منی ت

کنــرتل کــرد. مــن خیلــی تــالش کــردم بــه 

ــم.  ــت بده ــوژی جه ــاله تکنول ــن مس ای

بخــش دیگــری کــه مــن درســت در تضــاد 

بــا ایــن بحــث دنبــال می کــردم، زمینــه و 

کانتکســت بــود و ارزش هایــی کــه در من 

وجــود دارد. یکــی از ارزش هــای خیلــی پر 

و پیانــی کــه می توانــد بــه عنــوان ارزش 

در مــن تلقــی شــود، تجربــه تاریخــی 

اســت. یعنــی نحــوه ســعی و خطــای شــا 

ــدا  ــن و پی ــک رسزمی ــوم، در ی ــک ب در ی

کــردن راهکارهایــی کــه بــه شــا حیــات 

و تــداوم حیــات بدهــد کــه تــو ایــن 

رسزمیــن باقــی مبانیــد. ایــن خیلی مســئله 

ــال  ــه اص ــت ک ــزی اس ــت. چی ــی اس مهم

ــه آن منی شــود. در ایــن 30 ســاله  ــگاه ب ن

جــز بــه مســائل خیلــی پیــش پــا افتــاده ای 

ــچ گاه  ــه قــدرت وصــل می شــود هی کــه ب

ــن  ــد. م ــگاه نکردن ــه ای ن ــائل پای ــه مس ب

20 ســالی، درس طراحــی در بافت هــای 

ــه  ــودم ک ــد ب ــی دادم و معتق ــی م تاریخ

یــک شــهر، یــک ســکونتگاه، یــک متــدن، 

از تــداوم ســعی و خطــا، در امتــداد یــک 

تجربــه تاریخــی می توانــد  بــه وجــود 

ــا  ــد احی ــا بای ــن آن بافت ه ــد. بنابرای بیای

ــرد  ــورت پذی ــه آن ص ــی ب ــوند، الحاقات ش

ــج  ــه تدری ــد و ب ــدا کنن ــول پی ــد تح و بای

تحولشــان دیــده شــود. هاننــد متــام 

و  فرهنــگ  کــه  شــهرهایی  و  کشــورها 

متــدن در آن ارزش بــوده دیــده می شــود. 

مــن بــه تدریــج کــه ایــن کالس هــا را 

طراحــی،  زمــان  در  می کــردم،  برگــزار 

ایــن تجربــه تاریخــی و راهــکاری کــه 

اســت،  تــداوم متنــی را بوجــود آورده 

اتفاقــا نحــوه برخــورد مــا بــا طبیعــت 

ایــن  متــام  گرفتــم.  بــکار  را  اســت 

راهکارهایــی کــه مــا انجــام می دهیــم 

ــوه  ــم، نح ــم از آن درس بگیری و می توانی

در  اســت.  طبیعــت  بــا  مــا  مواجهــه 

ایــران زمیــن معمــوال مــا بــا طبیعــت 

ــل  ــتاد بالفع ــم و اس ــرو بودی ــوه روب بالق

ــپت  ــوری کانس ــی ج ــم، یعن ــردن بودی ک

می شده اســت.  رضب  کانتکســت  در 

واقعــی  ریشــه  بخواهیــم  اگــر  یعنــی 

اســت. ایــن  کنیــم  پیــدا  را  ایرانیــان 

مــن بــه تدریــج کــه ایــن کالس هــا را 

برگــزار می کــردم، در زمــان طراحــی، ایــن 

ــداوم  ــه ت ــکاری ک ــی و راه ــه تاریخ تجرب

اتفاقــا  اســت،  آورده  بوجــود  را  متنــی 

ــا طبیعــت اســت را  ــا ب نحــوه برخــورد م

بــکار گرفتــم. متــام ایــن راهکارهایــی کــه 

از  می توانیــم  و  می دهیــم  انجــام  مــا 

ــا  ــا ب ــه م ــم، نحــوه مواجه آن درس بگیری

طبیعــت اســت. در ایــران زمیــن معمــوال 

ــم  ــرو بودی ــوه روب ــت بالق ــا طبیع ــا ب م

ــی  ــم، یعن ــردن بودی ــل ک ــتاد بالفع و اس

کانتکســت رضب  در  کانســپت  جــوری 

بخواهیــم  اگــر  یعنــی  می شده اســت. 

ــم  ــدا کنی ــان را پی ــی ایرانی ــه واقع ریش

از  کــه  کانســپتی  یعنــی  اســت.  ایــن 

ــت،  ــی نیس ــد ایران ــدا باش ــت ج کانتکس

عرفانــی نیســت و از آنطــرف کانتکســتی 

کــه از کانســپت جدا باشــد آن هــم ایرانی 

نیســت. ایــن دو بــا هــم درآمیختنــد، رفت 

و آمــد داشــته اند و بعــد بــه راه حلــی 

رســیده انــد. مثــل بــاغ فیــن کاشــان،

آب در کرکــس روان اســت، برزمیــن فــرو 

مــی رود. بعــد از اینکــه می فهمیــد در 

ــتخراجش  ــا اس ــود دارد ام ــی آب وج جای

ــات را  ــد قن ــی مانن ــت، راه حل ــوار اس دش

اخــرتاع می کننــد و آب را از زیــر زمیــن که 

ــه  ــه پمــپ بخواهــد ب ــر شــود ن ــه تبخی ن

جایــی مــی آورد، در جایــی انبــاره درســت 

می کنــد. بعــد ایــن آب را بــا شــرتگلو 

حوضخانــه ای  داخــل  بــه  ســیفون  یــا 

از  می زنــد.  فــواره  آب  کــه  می آورنــد 

متــام قوانیــن طبیعــت اســتفاده می کنــد. 

فــراری  ماشــین  در   آیرودینامیــک 

پیرشفته تــر  امــا  اســت  همیــن  هــم 

اســت. متفــاوت  انتزاعشــان  درجــه  و 

ــد و  ــا می کنی ــت ره ــار جه آب را در چه

چهــار بــاغ درســت می کنیــد، بنابرایــن 

ــری  ــت گی ــاس جه ــه براس ــا ک در ایوان ه

خورشــید و براســاس انــرژی ای کــه بــه 

و  رشق  بــه  رو  اســت،  می دهــد  شــا 

غــرب و جنــوب اســت می نشــینید؛ در 

ــد  ــر و بع ــح، ظه ــتان، صب ــتان، تابس زمس

از ظهــر.  ایــوان هــا شــا را در موقعیتــی 

قــرار می دهنــد کــه در هرجهتــی کــه 

قــرار بگیریــد در ایــن بــاغ ایرانــی امتــداد 

بــرای  طــرف  هــر  می بینیــد.  را  صفــا 

ــور  ــرف مح ــی دارد. دو ط ــودش ویژگ خ

ــت، آن  ــاغ همــه اطرافــش پــر از درخ ب

طــرف رسوســتان و ایــن طــرف کاجســتان. 

ــن بالخــره  ــزی هســت. ای هــر طــرف چی

محیــط  بــا  تعامــل  تجربــه  یــک  اوج 

بــوده، ولــی ایــن آب، کــه در آنجــا وجــود 

ــورت  ــه ص ــه ب ــم ک ــت ه ــته، درخ نداش

وجــود  طبیعــت  هیچ جــای  در  خطــی 

نداشــته اســت، این هــا همــه کانســپچوال 

اســت. ایــن هــا همــه از تفکــر، اندیشــه 

ــام  ــرای انج ــا ب ــت، ام ــده اس ــان آم و آرم

ــگاه   ــی ن ــت متن ــه خاصی ــا ب ــکار دقیق این

ــد   ــدا کنی ــد پی ــی بای ــت. جای ــده اس ش

کــه ایــن اتفــاق بیفتــد. بهرتیــن جــا 

ــه  ــوه ک ــه ک ــوده در دامن ــی ب هانجای

نزدیکــرت  اســت،  مالیم تــر  شــیبش 

بــه آب اســت، خــاک خــوب و هــوا 

و  جــا  اســت.  کویــر  از  معتدل تــر 

ــی  ــط طبیع ــا محی ــدا و ب ــش را پی جهت

ــر را داده  ــل تغیی ــرده و حداق ــل ک تعام

ــرده و  ــت ک ــا را خش ــاک آنج ــت. خ اس

ــن  ــد ســاخته اســت. همــه ای ــا آن گنب ب

ــه  ــه هم ــت ک ــام داده اس ــا را انج کاره

کانتکســچوال اســت. امــا در عیــن حــال 

خــود ایــن پدیــده کــه بــه وجــود امــده 

ــد  ــود دارد. بع ــپت وج ــه در آن کانس ک

ــت  ــه کانتکس ــل ب ــک دوره ای تبدی از ی

می شــود، امرمحــدود می شــود، جــزء 

ــد  مــن می شــود، هانطــور کــه می توان

یعنــی  کنــد،  پیــدا  مفهومــی  جنبــه 

ــت. روز  ــاغ بهش ــه ب ــود ب ــل می ش تبدی

اول هــم کســی کــه ایــن را درســت 

کــرده یــک کانســپتی داشــته، مــردم 

عــادی کــه منی فهمیدنــد، شــاه هــم کــه 

منی فهمیــده اســت. امــا موقعــی کــه 

ایــن ســاخته می شــود، بعــد کــه بــه 

عجــب  می بینیــد  می رویــد  داخلــش 

کیفــی دارد! ایــن هــان بهشــت نیســت 

ــه  ــن هم ــا ای ــی ب ــد؟! جای ــه می گوین ک

نعمــت در محیطــی طبیعــی کــه بالقــوه 

ــته و  ــود نداش ــل وج ــی بالفع ــوده ول ب

ایــن معــار بالفعلــش کــرده اســت. 

پــس بنابرایــن مــن بــه ایــن نتیجــه 

ــم  ــی مه ــط، خیل ــن محی ــه ای ــیدم ک رس

اســت. هنگامــی کــه بحــث پایــداری 

ــش،  مطــرح شــد، درحــدود 20 ســال پی

ایــن مســأله را مطــرح کردیــم و مــن 

را  دانشــگاه  پروژه هــای  تدریــج  بــه 

تبدیــل بــه پروژه هــای محیطــی کــردم. 
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ــی بکشــید  ــد پروژه های ــم شــا بیایی گفت

بعــد  بدهیــد،  ســامان  را  محیــط  کــه 

مثــل  خــاص  خیلــی  محیط هــای  بــه 

بــه  کــه  جاهایــی  و  میمنــد  کنــدوان، 

نوعــی مداخلــه نامحســوس در محیــط 

می گفتیــم  و  می رفتیــم  بــود  شــده 

ــا معــاری  ــم اینج ــا بخواهی ــر م حــاال اگ

کنیــم؟  معــاری  بایــد  چطــور  کنیــم 

ــه  امــا در پــروژه مســابقه نفــت رســا ب

رساغ ایــن رفتیــم کــه ســاختان نفــت 

ــالوه  ــن ســاختان ع ــاد اســت. ای ــک من ی

براینکــه بحــث انــرژی را مطــرح می کنــد، 

ــن  ــد ای ــور بای ــه چط ــت ک ــن اس ــاد ای من

مســئله را مدیریــت کــرد تــا در مســیر 

ســاختان  ایــن  خــود  نیفتــد.  غلــط 

منــادش اســت. بــرای انجــام اینــکار گفتــه 

شــد کــه یــک پارتــرن خارجــی داشــته 

باشــیم. مــا رفتیــم بــا بتــل  مک کارتــی کار 

ــرون  ــی از آروپ بی ــل مک کارت ــم. بت کردی

بــود  آمــده و خــودش مســتقل شــده 

وکتــاب بادخــان )مالحظــات کالبــدی بــاد 

در ســاختان( کــه از کتاب هــای اولیــه 

توســعه پایــدار بــود را نوشــتند. بعــد بــه 

دفرتشــان رفتیــم و متوجــه شــدیم کــه بــا

cfd  کار می کننــد، خیلــی تــازه ایــن نــرم 

افــزار راه افتــاده بــود. تونــل بــاد داشــتند 

می کردنــد  طراحــی  ســاختان هایی  و 

ــه  ــود. ب ــاد محاطــش کــرده ب کــه خــود ب

نظــر می آیــد کــه مثــل کارهــای زاهــا 

کارهــای  واقــع  در  امــا  اســت  حدیــد 

زاهــا حدیــد همــه شــوخی اســت. در 

واقــع، خــود مســاله  در  ســاختان  آن 

محیــط باعــث تغییــر شــکلش شــده بــود. 

گــزارش ایــن پــروژه را بــه عنــوان رســاله 

دکــرتا دادم، یعنــی اینکــه فراینــد طراحــی 

بــه چــه چیزهایــی  بــوده،  آن چطــور 

فکــر کردیــم، چــه کار کردیــم. ایــن در 

واقــع یــک مســاله ای شــد کــه مــا از

ــال  ــه اص ــم ک ــنهاد کردی ــد پیش ــه بع آن ب

ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک گرایــش 

در دانشــگاه بیاورنــد. گرایــش، کــه البتــه 

همیــن  اصــال  معــاری  مــن،  نظــر  از 

ــه  ــا ب ــه. م ــه ن ــه شــد ک اســت. بعــد گفت

ســتاد انقــالب فرهنگــی رفتیــم کــه گفتنــد 

ــته باشــیم، تخصــص  ــته داش ــه ســه رش ک

ــی  ــتان و یک ــی و بیارس ــی، درمان آموزش

هــم مســکن. در حالــی کــه  تعریــف 

ــا عملکــرد مدت هاســت  ــا ب معــاری تنه

ســپری شــده اســت. پســت مدرنیســت ها 

همــه این هــا را 30 ســال پیــش یعنــی 

از اواخــر دهــه هفتــاد از بیــن بردنــد. 

ــم  ــم. گفت ــا را داری ــا این ه ــه م ــد ن گفتن

اگــر می گوییــد گرایــش  خیلــی خــب، 

اســت، بــه صــورت انتخابــی بگذاریــد 

ــن  ــه. اولی ــا ن ــه درد می خــورد ی ــد ب ببینی

دوره فــوق لیســانس گسســته همــه درس 

را انتخــاب کردنــد و آن نظــام تعطیــل 

ــاله را  ــن مس ــا ای ــورت م ــه هرص ــد. ب ش

ــج مــن  ــه تدری ــی ب ــم، ول ــال می کردی دنب

ایــن را افراطی تــر کــردم و بــه طــرف 

ســبز ایــن مســاله را پیــش بــردم. ســه 

چهــار ســال بعــد دو ســمینار در دانشــگاه 

ــه  ــانی ک ــتم و کس ــتی گذاش ــهید بهش ش

ــدا  ــط پی ــاله رب ــن مس ــه ای ــی ب ــه نوع ب

ــا  ــت ی ــط زیس ــال در محی ــد، مث می کردن

مرکــز تحقیقــات بودنــد و یــا کســانی کــه 

در مــورد محیــط تحقیــق کــرده بــود، 

مثــل آقــای مفیــدی، آقــای مثنــوی، اقــای 

حقیقــی و ... همــه را دعــوت کــردم کــه 

ــود.  ــزار ش ــگاه برگ ــمینارهایی در دانش س

بچه هــا را از نظــر آموزشــی فقــط دو 

تــرم کردیــم کــه تنهــا گریــزی زده نشــود. 

بتواننــد پــروژه اجرایی در زمینــه پایداری 

بکشــند، کــه بالخــره بــا پنجــره دوجــداره 

، ســوالریوم، ترومــب و چیزهایــی کــه در 

بحــث طراحــی محیطــی، تکنیکــی اســت، 

 آشــنا شــوند. امــا بــه تدریــج مــا از ایــن 

عبــور کردیــم بــه مفاهیــم شــاعرانه 

محیــط پرداختیــم. اینکــه باالخــره توجــه 

بــه فیزیــکال و تاکتیک هــا خــوب اســت 

ولــی  اســت،  اثرگــذار  و خیلــی هــم 

مســئله مداخلــه خیلــی پیچیده تــر از 

اســتیون  ماننــد  کســانی  این هاســت. 

هــال، پیرت زومــرت در این زمینــه کارهایی 

بحث هــای  البتــه  داده انــد.  انجــام 

نوربــرگ شــولتز و الکســاندر مطــرح 

می شــد، کــه این هــا بیشــرت فلســفی 

ــرم  ــه نظ ــه ب ــود، البت ــرف ب ــد و ح بودن

ونچــوری هــم کارهایــی کــرده ولــی 

ــر،  ــی جلوت ــت ول ــاری نیس ــی مع خیل

معــاری.  بــه  شــده  آغشــته  زومــرت 

ــوال از  ــه اص ــتند ک ــانی هس ــا کس این ه

لحــاظ فکــری هــم بحــث پایــداری و 

ــال  ــی را دنب ــدار شناس ــث پدی ــم بح ه

ــک  ــن آکادمی ــه ف ــردی ک ــد. ف می کردن

ــه را از  ــک پروس ــد ی ــد، بای ــته باش داش

اینکــه  انتهــا ببینــد. بــرای  ابتــدا تــا 

ــه  ــد ب ــرف می زن ــا ح ــه تنه ــاری ک مع

ــم  ــل ه ــی عم ــه تنهای ــورد، ب درد منی خ

بکنــد بــه درد منی خــورد. بلکــه بایــد 

ــا نظــر را برقــرار  ــد رابطــه عمــل ت بتوان

ــن  ــج ای ــه تدری ــا ب ــب م ــی خ ــد. ول کن

مســاله را بــه عرصــه مفهــوم و فلســفه و 

نــگاه بــه محیــط بردیــم و اینکــه حتــی 

ایدئولوژیــک مبانیــم، بــرای اینکــه پســت 

ــت،  ــوژی اس ــد ایدئول ــوال ض ــدرن اص م

بخواهیــد  اگــر  باالخــره  خــب  ولــی 

بایــد  کنیــد،  طــرح  را  آرمانــی  یــک 

ــک راه را  ــه و ی ــک اندیش ــر، ی ــک فک ی

نشــان دهیــد کــه ایــن نقشــه راه، یــک 

نوعــی از ایدئولــوژی اســت. یعنــی یــک 

ــه راه  ــن نقش ــه ای ــد ک ــه راه بدهی نقش

مشــخص  برایتــان  مســیر  نــوع  یــک 

می کنــد. یــک نــوع مانیفســت دارد. 
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ــام  ــت ب ــام و پش ــوخی ب ــا آن ش ــفتی ی ــه آن س ــر ب ــت های معارصت ــاال مانیفس ح

کــه لوکوربوزیــه می گویــد نیســت. مانیفســت های حــاال در واقــع یــک نــوع 

مانیفســت های بینشــی و جامع تــر و انعطاف پذیرتــر اســت. بــه هــر صــورت 

البتــه  بازنشســته شــدیم.  تــا  کردیــم  دنبــال  دانشــگاه  در  را  ایــن مســیر  مــا 

اســت.  داشــته  کــردم هــم وجــود  کار  مــن  کــه  پروژه هایــی  تفکــر در  ایــن 

{} مسلما عوامل زیادی بر عالقمندی شما به این جریان ها نقش داشته است. اما آیا 
در این راه شخصی یا پروژه ای بوده که بر شما در این جریان تأثیر بیشتری بگذارد؟ 

ــن اســت کــه  ــی واقعیتــش ای ــم، ول ــال یــک عامــل می گردی ــد مــا همیشــه دنب ببینی

ــی  ــی علم ــر کم ــک تفک ــن ی ــت. ای ــل نیس ــک عام ــع ی ــع تاب ــچ موق ــا هی ــار م رفت

ــل  ــا وعوام ــی الیه ه ــتیک هرمنوتیک ــر هولس ــاس تفک ــر اس ــا ب ــت. ام ــک اس آنالیتی

زیــادی تاثیرگــذار اســت. ببینیــد بــه طــور کلــی نــگاه بــه معــاری ایــران خیلــی بــه 

ــرای هــر  ــران و هــر معــاری ســنتی ب ــرده اســت، چــون معــاری ای ــن کمــک ک م

معــار دیگــری مهــم اســت. مثــال اســکاتلندی ها، کــه پایــداری را آن هــا پایه گــذاری 

ــد  ــذاری شــد و بع ــس هــم پایه گ ــه در انگلی ــی خسیســند و البت ــد چــون  خیل کردن

توســعه پیــدا کــرد. ولــی معــاری ســنتی خیلــی موثــر بــوده اســت. بــرای اینکــه شــا 

ــی کاری و  ــاال کاش ــه،- ح ــکل و قیاف ــای ش ــد، منه ــنتی را می بینی ــاری س ــی مع وقت

پالنــش، این هــا هــم لــذت بخــش اســت- ولــی از صورتــش مهم تــر، ســیرتش اســت. 

مســائلی کــه باعــث شــده ایــن معــاری بــه وجــود بیایــد و راهکارهایــی کــه بــه ایــن 

رســیده اند. نحــوه مداخالتشــان، رویکردهایشــان بســیار مهــم اســت و مــن اســم ایــن 

را ســنت منی گــذارم و اســمش را "تجربــه تاریخــی" می گــذارم و صحبــت از "تــداوم 

ــی دارد  ــروژه ای بالخــره عوامــل مثبت ــی خــوب هــر پ ــم. ول ــه تاریخــی" می کن تجرب

ــه  ــا ب ــکنی ی ــث ساختار ش ــن بح ــر م ــه نظ ــی ب ــت. حت ــاد گرف ــوان از آن ی ــه می ت ک

ــا خیلــی چیزهــا مثــال در بحــث کیــاس تئــوری و اینتگریتــد  ــد ی دنبالــش بحــث فول

ــه اســت  ــا مثــال کانتینیــس رسفیــس، حقیقت هایــی نهفت املنتز)عنــارص یکپارچــه( وی

و می توانیــد از همــه این هــا اســتفاده کنیــد. ولــی موقعیتی کــه می بینیــد در 

ــته  ــات پیوس ــد صفح ــقف ، می فهمی ــه س ــوار و رفت ــده دی ــده ش ــا ام ــان خاک ه کاش

)Continous surface( بــه صــورت حداقلــی چگونــه بــوده اســت. چگونــه در 

ــا در ســازه هایی  ــد. م ــن نرده ان ــن پیوســتگی را از بی ــرده و ای ــن کار را ک ــط، ای محی

کــه در شــهر اســت پیوســتگی را از بیــن می بریــم. پیوســتگی در معــاری در 

ــوس  ــد کانتینی ــد بگویی ــا بکنی ــه را ت ــن صفح ــه ای ــت ک ــن نیس ــش ای ــهر مفهوم ش

ــد  ــاره فول ــووز هــم درب ــال دل ــاال مث ــد نیســت. ح ــا فول ــن ماهیت ــس اســت. ای رسفی

صحبــت می کنــد، این هــا در واقــع مســائل فلســفی تر و پایه ای تــر و اصولی تــر 

ــی.  ــال و هندس ــطحی، فرم ــی س ــم، اعتبارخیل ــار می کنی ــا از آن اعتب ــد. م را می بینن

مثــال فکــر می کنیــم معــاری فولــد یعنــی معــاری کــه چیــن خــورده باشــد، 

ــت. ــز درآن هس ــر نی ــی جدی ت ــایل خیل ــب مس ــی خ ــد ول ــور نباش ــه اینط ــه اینک ن
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{}  یکی از وجوهی که در معماری پایدار که بسیاری از اوقات مغفول واقع می شود بحث فرهنگ است؛ فرهنگ تعاریف کلی در ذهن افراد 
دارد که ممکن است غلط نباشد اما کلی و ناملموس است و هر فردی از ظن خود به موضوع نزدیک می شود، تعریف شما از فرهنگ 

چیست؟

تفکــر از جنــس زمــان اســت و دســت از 

ــه  ــه چگون ــن ک ــی ای ــکان، یعن ــس م جن

عمــل می کنــد خیلــی مهــم اســت. یــا 

یــک  بــرای داشــن  اینکــه در گذشــته 

ظــرف، ابتــدا ســنگ گــود پیــدا می کردنــد 

بعــد،  می ریختنــد،  مایعــی  آن  در  و 

ســنگ تراشــی، ســفالگری، نقاشــی، لعــاب 

ــن  ــا ای ــد ت ــان رصف می کردن ــرای آن زم ب

ــودش  ــن خ ــد، ای ــدا کن ــول پی ــده تح پدی

بــار فرهنگــی پیــدا می کنــد و همیــن 

اســتفاده از ظــرف هــم بــار فرهنگــی 

هــم  این هــا  بنابرایــن  می کنــد.  پیــدا 

یــک تعریفــی از فرهنــگ اســت. ایــن 

گزینــش  کردن هــا )customize( و کاری 

می دهیــد  انجــام  میــان  ایــن  در  کــه 

ــت و  ــدی اس ــی ج ــان در آن خیل ــه زم ک

ــه  ــگ را ب ــی دارد، فرهن ــر متافیزیک جوه

ــکان،  ــان در م ــی آورد. رَصف زم ــود م وج

یــک نــوع فرهنــگ بوجــود مــی آورد.

ــگ  ــا از فرهن ــی هــم تعریف ه ــه خیل ن

بــه  اســت  ممکــن  نیســت.  متنــوع 

ــا  ــود، ام ــاره ش ــگ اش ــادی از فرهن ابع

ــن  ــر م ــه نظ ــگ ب ــت فرهن ــوب کلی خ

ــی  ــت. یعن ــی اس ــه تاریخ ــان تجرب ه

کــه شــا در تعاملتــان برای باقــی ماندن 

چگونــه عمــل کردیــد. ببینید دو مســئله 

در فلســفه از ابتــدا بــوده کــه می تــوان 

نیــز  امــروز  اندیشــه های  متــام  پایــه 

درنظرگرفــت. یکــی ســوال مــکان بــوده 

ــکان را  ــان. م ــوال زم ــی س ــت و یک اس

ــه صــورت محســوس  اصــوال می شــود ب

درک کــرد. ولــی زمــان ادراک منی شــود، 

متافیزیکــی  مفهــوم  یــک  زمــان 

بگیریــد.  را  آن  منی توانیــد  کــه  دارد 

ــه  ــه ای ک ــن رابط ــر م ــه نظ ــن ب بنابرای

ــه ی  ــان در تجرب ــکان و زم ــن م شــا بی

تاریخــی ایجــاد کردیــد، ایــن یــک نــوع 

فرهنگ ســازی اســت، یعنــی چیــزی بــه 

ــل را  ــن تعام ــگ، ای ــگ. فرهن ــام فرهن ن

ــی  ــد. یعن ــن کاری می کن ــع روغ در واق

لطافتــی اســت مابیــن ایــن تعامــل. 

ریشــه  بدانیــد  بخواهیــد  اگــر  مثــال 

ــوده،  ــه ب ــان چ ــکان و زم ــد م اول پیون

اســت،  بــوده  چــه  اولیــش  فرهنــگ 

می شــود اســطوره، کــه ُدز مــکان آن 

خیلــی زیــاد اســت، ولــی مفهــوم زمــان 

ــه  ــدر درج ــر چق ــود دارد. ه در آن وج

ــان  ــوم زم ــود، مفه ــرت می ش ــزاع بیش انت

هــم بیشــرت می شــود. خــود زمــان یــک 

ــئله  ــک مس ــت. ی ــی اس ــوم انتزاع مفه

خیلــی ســیال اســت. خــود فرهنــگ

یــک مفهــوم اســت، امــا بــه صــورت 

و  آداب  یــا  آییــن  می شــود  مصداقــی 

مــردم  عــادات  یــا  مراســم  یــا  رســوم 

مراســم  در  شــیوه  ایــن  شــیوه ها.  و 

ــا  ــل ش ــر عم ــی ه ــود. یعن ــده می ش دی

انجــام  کــه  اســت، هــرکاری  مراســمی 

ببینیــد  را  فرهنگیــش  بُعــد  می دهیــد، 

ــش را در  ــم. ارزش فرهنگی ــود مراس می ش

ــن  ــر م ــه نظ ــد؟ ب ــد ببینی ــا می توانی کج

جایــی  در  یعنــی  فاصله گــذاری.  آن  در 

ــی  ــد. یعن ــکان می آی ــط م ــان وس ــه زم ک

نقــاط زمــان اســت در درون مــکان. مثــال 

بــاال  کــه  تخــت جمشــید  پله هــای  از 

می رویــد، کــف پله هــا بــزرگ اســت و 

ــرای  ــی ب ــد. یعن ــاال می روی ــی آرام ب خیل

رفــن از نقطــه ی مــکان A  بــه B بایــد در 

یــک فاصلــه زمانــی بلندتــری برویــد کــه 

زمــان بیــن ایــن دو مــکان زیــاد می شــود. 

ــا،  ــر پاالس ــت متفک ــاب دس ــال در کت مث
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{} ــگ  ــش فرهن ــم کن ــگ، بره ــما از فرهن ــف ش ــن تعری ــا ای ــال ب   ح
بــر معمــاری پایــدار و معمــاری پایــدار بــر فرهنــگ در کجاســت؟

ــی  ــق یک ــا خال ــوق ب  وجــود  هــم مخل

می شــود. بنابرایــن اگــر نــگاه کنیــد، 

گویــی بــه امــری  متافیزیکــی نــگاه 

فکــر  ســبز  اگــر  واقــع  در  می کنیــد. 

می کنیــد، بــه یک مفهــوم فرهنگــی نگاه 

 Transcendental مفهــوم  می کنیــد. 

ــت  ــزی اس ــی، چی ــا اعالی ــی ی ــا متعال ی

ــت و  ــاد اس ــان در آن زی ــر زم ــه عن ک

عنــر مــکان را هــم داخــل خــودش 

دارد و هیــچ چیــزی خــارج از مــکان 

قابــل ادراک نیســت. مکانــی کــه مــا 

می گوییــم منظورمــان کــره زمیــن یــا 

کشــور ایــران نیســت، مــکان مفهومــش 

هــر آن چیــزی اســت کــه در خلقــت بــا 

حــواس مــا قابــل ادراک اســت. البتــه 

هــر مکانــی بــا یــک چیــزی کــه در 

ــکان  ــای م ــرد معن ــرار می گی ــش ق درون

بــودن پیــدا می کنــد. یعنــی جــا بــودن را 

معنــا می کنــد. مثــال حدقــه چشــم شــا 

کــه مردمــک را داخــل خــودش نــگاه 

ــه  ــزی ک ــر چی ــت. ه ــکان اس ــته م داش

داخلــش اتــم وجــود دارد مــکان اســت.

در پایــداری، مفهــوم زمــان مهــم اســت 

ــر  ــک ام ــا ی ــل اصالت ــن دلی ــه همی و ب

فرهنگــی اســت. یکــی اینکــه بلنــد مدت 

نــگاه کــردن عمومــا یــک امــر فرهنگــی 

اســت و عنــر زمــان در آن خیلــی قــوی 

ــازه ی  ــان را در ب ــا زم ــی ش ــت. یعن اس

ــا حجــم بزرگــرتی در  ــی بزرگــرت و ب خیل

ــد  ــه می افت ــی ک ــع و اتفاقات ــان وقای می

پایــداری  رضورتــا  می کنیــد.  فــرشده 

 Sustainability .امــری فرهنگــی اســت

ــگی  ــی، همیش ــی دامئ ــا Eternity یعن ی

کــه مفهومــی متافیزیکــی اســت و جنبــه 

فرهنگــی دارد، اینکــه مــا ایــن را تقلیــل 

ــه  ــی ک ــری ابژه های ــه یک ــم ب می دهی

قابــل ملس ترنــد، جنبــه زمانیــش را تغییــر 

ــی  ــش و ابژه های ــه مکان ــم و ب می دهی

کــه زمامنندترنــد بیشــرت توجــه می کنیــم، 

ایــن یک مقــدار زیادی افت ایــن مفهوم 

ــم،  ــه می گویی ــبز )Green( ک ــت. س اس

مفهومــش طبیعــت اســت. طبیعــت هم 

مفهومــش دارو درخــت نیســت، هســتی 

ــه  ــن هســتی هــم حــاال ب اســت. بنابرای

ــدت ــت و در وح ــوق  اس ــوان مخل ,,عن
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ــبز،  ــاری س ــرد مع ــه رویک ــه ب ــا توج ب

کــه بــا حداقــل ابــراز حجــم و فــرم 

بیانــی متواضعانــه دارد ، و همچنیــن بــا 

وجــود ابنیــه ای چون مســجد دانشــگاه، 

مرتفــع  دانشــکده  و  ورودی  درب  رس 

 ، آن،  اطــراف  در  کامپیوتــر  نوســاز  و 

ســاختان  کــه  شــد  گرفتــه  تصمیــم 

بــه ترتیبــی طراحــی شــود کــه بیــان 

حداقلــی از مداخلــه در محیــط را دنبــال 

 Land Escape منایــد بــه یــک طــرح

ــذا یکــی از معیارهــای  ــک شــود. ل نزدی

ــن  ــرار گرف ــه در طراحــی، " ق ــم اولی مه

ســاختان در زیرزمیــن شــد". اگــر چــه 

برخــی در هیئــت راهــری، ســاختانهای 

متعــارف را ترجیــح مــی دادنــد و برخــی 

اعتقــاد داشــتند کــه ســاختان از بــرون 

نیــز نشــانه هــای موثــری داشــته باشــد. 

گزینــه  بیســت  حــدود  طراحــی  -در 

ارائــه شــد کــه برخــی از زمیــن برجســته 

شــده بودنــد برخــی بــه صــورت ترکیبــی 

نیمــه برخواســته و برخــی دیگــر در زیــر 

زمیــن نهــاده شــده بودنــد. - در اغلــب 

گزینــه هــا یــک معــر و یــا یــک گــودال 

ــگاه در  باغچــه کوچــک همچــون میدان

مرکــز طــرح در نــظ گرفتــه شــده بــود. 

از  نورگیــری  هــا  گزینــه  اغلــب  -در 

طــرح  بــرای  ویــژه  هویــت  ســقف 

ایجــاد مــی کــرد. -در اغلــب گزینــه هــا 

ســطح بزرگــی از ســقف بــه صــورت 

بوســتان در نظــر گرفتــه شــده بــود.

-در اغلــب گزینــه هــا ســقف نهایــی 

ازمحوطــه  بخشــی  صــورت  بــه 

دیــد  قابــل  و  دانشــگاه  عمومــی 

بــود. شــده  طراحــی  دسرتســی  و 

-هــر گزینــه بــر اســاس مفروضاتــی خــاص 

هویــت ویــژه یافتــه و تفکــر ســبز در 

هــر گزینــه بــه شــکلی تجلــی یافتــه 

ــه ترکیــب ســاختان  ــود. -در یــک گزین ب

بــه یــک شــکاف پیــچ در پیــچ ماننــد 

قلعــه  بنــا همچــون  یــک  یــک دره و 

ای بــر فــراز آن، بــه بیانــی توصیفــی 

نزدیــک شــده بــود.در حالیکــه در گزینــه 

دیگــر منعکــس کننــده هــای نــور در 

ــی داد. ــک م ــره اکوت ــه آن چه ــقف ب س

-یــک گزینــه به ســاختار و زیبایی شناســی 

متخــذ از حیــاط مرکــزی نزدیــک می شــد.

-در حالیکــه در گزینــه دیگــر یــک صفحه 

ممتــد و تــا شــده فضــای یکپارچــه و 

خزنــده بــه درون زمیــن را پدید مــی آورد.

-در برخــی فضاهــای بــاز درونــی) حیــاط 

مرکــزی( وســیع تــر و کــم عمــق تــر 

و در برخــی کوچــک تــر و عمیــق تــر 

ــاب  ــازن کت ــی مخ ــت. در برخ ــده اس ش

ــن و در  ــر زمی ــن، در زی ــکلی منادی ــه ش ب

برخــی دیگــر بــه صــورت تــک و یــا چنــد 

ــرار  ــن ق ــراز زمی ــر ف نشــانه برجســته و ب

داده شــده انــددر یــک گزینــه مخــازن بــه 

ــه  ــه دیگــر ب صــورت بادگیرهــا و در گزین

صــورت بــرج هــای غیــر هــم شــکل مرتفع 

در آمــده انــد دراغلــب طــرح هــا محوریــا 

محورهــای ارتباطــی بــه درون فضــا نفــوذ 

ــرض  ــا را در مع ــرده و بن ــور ک و از آن عب

ارتباطــی کالن در دانشــگاه قــرار داده اند. 

طــرح نهایــی: الگــوی بهشــت؛ یــک فضای 

تهــی میانــی مکعــب شــکل کــه بــه شــش 

جهــت نظــر دارد، در بــاال آســان )نــور( 

ــار  ــت چه ــار جه ــف آب و در چه ، در ک

کوچــه کــه بــه شــال و جنــوب و رشق و 

ــرح  ــزی ط ــته مرک ــد، هس ــی رس ــرب م غ

دیگــر  فضاهــای  و  آورد  مــی  پدیــد  را 

حــول آن تنیــده مــی شــوند. عــامل مثــال؛ 

زیریــن  بخــش  کــه  در  صفحــه  یــک 

آن  فوقانــی  بخــش  و  خاکیســت  آن 

آسانیســت و بــر روی آن نوارهــای رس 

ــه ســاختان را پدیــد  ســبزی قــرارداد بدن

مــی آورد.در زیــر ایــن صفــه تاالرهــا 

ــا  ــورده ت ــیار خ ــه ش ــد و صفح ــوده ان غن

بــه فضاهــای درونــی برســاند  را  نــور 

. کَنــد: طــرح بــه صــورت یــک تــوده 

ــن  ــه در زمی ــب ک ــه مکع ــنگی یکپارچ س

ــرت  ــورب بس ــطه ت ــه واس ــه و ب ــرو رفت ف

بریــده شــده و بــرا ی نفــوذ نــور ، هــوا، و 

دسرتســی کنــد هایــی در آن ایجــاد شــده 

اســت، ایــن کندهــا بــه صــورت محورهــای 

متقاطــع و یــا بــه صــورت مکعــب هایــی 

تهــی هســتند کــه در بخــش هایــی از 

ــد. ــده ان ــاری ش ــنگی حج ــوده س ــن ت ای

] کتابخانه مرکزی علم و صنعت ایران    [
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{} ــاری  ــه معم ــی چگون ــیوه زندگ ــن ش ــد؟ ای ــرار می ده ــود ق ــر خ ــت تاثی ــراد را تح ــی اف ــیوه زندگ ــگ، ش ــه فرهن     چگون
ــد  ــان بازتولی ــول زم ــی را در ط ــیوه زندگ ــن ش ــاری ای ــن معم ــه همی ــت چگون ــد و در نهای ــرار می ده ــر ق ــت تاثی را تح
می کنــد؟

اگــر تعریــف فرهنــگ را هــان تجربــه 

تاریخــی بدانیــم یعنــی رابطــه مــکان و 

زمــان، در رابطــه دیالکتیکــی کــه میــان 

انســان  دارد،  وجــود  زمــان  و  مــکان 

ــی  ــت، ول ــان اس ــش از زم ــول زندگی ط

وجــود فیزیکــی اش از مــکان اســت. ایــن 

آدم، یــا ایــن نــوع بــرش، یــا ایــن نوعــی 

از هســتی، در یــک تجربــه و پروســه 

تکاملــی اســت. تجربــه تاریخــی تــا ایــن 

جــا اتفــاق افتــاده اســت، یــک مســائلی 

ــدر  ــان رضب ــا زم ــت ت ــده اس ــث ش باع

مکانــش بیشــرت شــود، یعنــی تامیــن 

ــل  ــن تبدی ــد. خــب ای ــدا کن بیشــرتی پی

بــه فرهنــگ شــده اســت. تــا اینجــا 

ایــن  و  اســت  داده  انجــام  کارهایــی 

ــن زمــان در  ــی همی امــر فرهنگــی، یعن

مــکان، بــه آن یــک امنیتــی داده اســت 

و بــه ایــن بــاور دارد. حــاال مســئله 

ایــن اســت کــه یــک قــدم جلوتــر بــرود 

ــن  ــرد و ای ــر ب ــد را باالت ــن درص ــه ای ک

می دهــد،  انجــام  پیوســته  را  تــالش 

ــده اســت  ــی فرارون ــی در یــک منحن ول

کــه گاهــی ایــن منحنــی در لحظــه، 

ــدت  ــی در دراز م ــت، ول ــده اس فرارون

در حــال افــول اســت و بازتاب هــا و 

پیامدهایــش نیــز رو بــه افــول مــی رود. 

ــتی  ــن خواس ــورت چنی ــر ص ــی در ه ول

در وجــود بــرش اســت. بنابرایــن مــا در 

هــر وضعیتــی کــه قــرار داریــم برایــان 

یــک ارزش هایــی ایجــاد شــده اســت کــه 

ــکا  ــوان ارزش فرهنگــی ات ــه عن ــه آن ب ب

داریــم. اگــر تعریــف فرهنــگ را هــان 

ــه  ــی رابط ــم یعن ــی بدانی ــه تاریخ تجرب

و بالفاصلــه کــه احســاس کنیــم ایــن ختــم 

قضیــه اســت، عنــر زمــان بــاز می مانــد 

ــزد.  ــرو می ری ــز ف و آخــر زمــان همــه چی

بنابرایــن هیــچ چــاره ای نیســت جــز اینکه 

ــن  ــه ای ــا ک ــم و م ــه بدهی ــه را ادام تجرب

ــه  ــن تجرب ــم ای ــه می دهی ــه را ادام تجرب

همیشــه در نــوک یــک پیــکان اســت 

هاننــد یــک جــدل در جهــان بــرای باقــی 

مانــدن. بنابرایــن داخــل یــک جامعــه هــم 

همــه نیســتند کــه می خواهنــد هنجارهــا 

ــد.  ــر دهن و هنجارهــای فرهنگــی را تغیی

یــک عــده ای بــا یــک توانایــی خاصــی بــه 

ــدر  ــان  رضب ــک بلوغــی می رســند – زم ی

ــا  ــوی اســت- و این ه ــی ق مکانشــان خیل

ــد. در  ــی کنن ــد یــک جهــش زمان می توانن

ــد و یــک  ــع موتاســیون اتفــاق می افت واق

ــد  ــاق می افت ــر اتف ــدم جلوت ــک ق ــر ی اث

وهیــچ موقــع اینطــور نیســت کــه از خــال 

بــه یــک بــاره بوجــود بیایــد. همیشــه 

ــد.  ــه دارن ــه هــم تکی ــه ب ــه الی این هــا الی

منتهــا ایــن از چیــزی کــه قبــال بــوده یــک 

قــدم جلوتــر آمــده اســت و حــاال توســط 

ایــن بدنــه دو نــوع برخــورد بــا آن اتفــاق 

ــی  ــادی خیل ــورد انتق ــک برخ ــد. ی می افت

ــی  ــی خیل ــورد پذیرش ــک برخ ــدید و ی ش

ضعیــف و در واقــع آن هایــی کــه بــه الیــه 

باالیــی نزدیکرتنــد- الیــت- مفاهیــم را 

ــه  ــه در دامن ــی ک ــد و آن های درک می کنن

بــه تدریــج  هســتند، ضعیفرتنــد ولــی 

ــال انفورماتیکــی-  ــل انتق ــن الیه هــا مث ای

ــه  ــه ای ک ــر الی ــه ه ــتند ک ــی هس اطالعات

ــه  ــه الی ــاز ب ــت، ب ــدی را پذیرف ــه بع الی

بعــدی منتقــل می کنــد و همینطــور ایــن 

ــا  ــه انته ــا ب ــد ت ــدا می کن ــه پی ــد ادام رون

ــه 400ســال طــول  ــال مدرنیت می رســد. مث

و  می شــوند  مــدرن  کم کــم  می کشــد. 

حتــی نگاهشــان بــه ســنت هــم از نــگاه 

مــدرن اســت. یعنــی اگــر بــه بافــت 

بــرای زندگــی هــم می رونــد  تاریخــی 

ــی  ــان مدرن ــتند. انس ــنتی نیس ــان س انس

هســتند کــه خــارج از سیســتم ســنت 

ــنت  ــتم س ــای سیس ــتاده اند، ارزش ه ایس

انتخــاب کرده انــد.  را بررســی کــرده و 

ــار باشــد. در درون هــر  ــه اینکــه باالجب ن

سیســتمی باشــید قاعده مندیــد، اجبــار 

و هنجــار داریــد. همیشــه زمانــی کــه 

ــد  ــوید، می توانی ــتم می ش ــارج از سیس خ

مســلط شــوید و ارزیابــی کنیــد. ایــن 

ــت.  ــه ای اس ــه الی ــی و الی ــرش تدریج اث

ــه  ــاری ب ــه مع ــزی ک ــم چی ــر بخواهی اگ

وجــود مــی آورد، مــورد پذیــرش باشــد 

ــی  ــن خیل ــود، ای ــار ش ــه هنج ــل ب و تبدی

تبدیــل  کــه  موقعــی  و  می بــرد  زمــان 

ــته  ــش گذش ــود، تاریخ ــار می ش ــه هنج ب

دیگریســت.  چیــز  بنابرایــن  و  اســت 

اســت.  متحــرک  هــدف  یــک  ,,ایــن 

{}
ــود  ــارکت خ ــا مش ــاال ) ب ــه ب ــن ب ــدام از پایی ــا اق ــود، دو راه ی ــر ش ــد و فراگیرت ــاق بیفت ــازی اتف ــن فرهنگس ــه ای ــرای اینک  ب
ــه  ــی ک ــه اهمیــت هرکــدام، از آنجای ــا توجــه ب ــا ایجــاد سیســتم و ضابطــه( پیــش روســت. ب ــه پاییــن ) ب ــاال ب ــا ب مــردم( و ی
ــدار در  ــاری پای ــذاری معم ــجویان و پایه گ ــوزش دانش ــی، آم ــای خصوص ــه بخش ه ــه در زمین ــه کار چ ــما تجرب ــود ش خ
ــد؟ ــی می کنی ــر ارزیاب ــران موثرت ــدام را در ای ــته اید، ک ــمی را داش ــای رس ــاد ه ــا نه ــردن ب ــه کارک ــگاهی و چ ــث دانش مباح

اینکــه ایــن فرهنگســازی اتفــاق بیفتــد، 

روزنامه هــا موثرند،کتاب هــا موثرنــد و 

از همــه مهم تــر رســانه های تصویــری 

ــی  ــانه های اجتاع ــک و رس و انفورماتی

اســت کــه موثرنــد و ایــن بــه آن منظــور 

ــد  ــام بدهی ــا کاری انج ــه ش ــت ک نیس

ــه  کــه منتقــد نخواهــد و منتقــد هــم ب

ایــن منظــور نیســت کــه بیایــد و بگویــد 

اشــتباهش کجاســت، منتقــد یعنــی بیــن 

ــا  ــد و م ــی بزن ــک پل ــه، ی ــر و جامع اث

ایــن بخــش را اصــال در جامعــه نداریــم. 

ــا  ــه ب بــه همیــن دلیــل اســت کــه فاصل

مــن جامعــه مــا خیلــی زیــاد اســت.

ــه قــول یــک عزیــزی کــه در تلویزیــون  ب

امــده بــود و نامشــان را فرامــوش کــردم، 

جامعــه مــا ماننــد یــک قطــار اســت 

ســوپر  معیارهــای  لوکومتیــو،  رس  کــه 

ــرون  ــای ق ــای آن معیاره ــگارد و انته اوان

کــه می گوییــم  مــردم  اســت.  وســطی 

یــک طیــف هســتند. البتــه مــن فکــر 

موثرنــد.  تکنیک هــا  همــه  می کنــم 

اگــر  کنیــد،  فرهنگســازی  بایــد  شــا 

ــر  ــه اث ــر جامع ــد، ب ــتت باش ــانه دس رس

کــه  الیه ســازی  آن  طبــق  و  بگذاریــد 

گفتــم شــا در الیــه اول اثــر بگذاریــد 

الیــه دوم را هــم می ســازید. بــر الیــه 

ــه ســوم ســاخته  ــد، الی ــر می گذاری دوم اث

می شــود. حــاال یــا بــه صــورت تقلیــد 

ــدی  ــب تقلی ــه اغل ــوند -ک ــاخته می ش س

اســت - و بعــد تفهیمــی و ادراکــی و 

اول  می آیــد.  وجــود  بــه  خودآگاهــی 

ــود  ــال می ش ــوداگاه دنب ــورت ناخ ــه ص ب

درحــال  خــوداگاه.  حیطــه  در  بعــد  و 

ایجــاد  کــه  دانشــگاه هایی  حــارض 

ــرون  ــر بی ــراد ماه ــا اف ــت متام ــده اس ش

دارنــد  را  ُحســن  ایــن  امــا  منی دهنــد، 

کــه بــه نوعــی فرهنگســازی می کننــد. 

ــا  بیشــرت در ســطحی کــه دانشــجوها را ب

یکــری از ارزش هــا آشــنا کنــد. بــرای 
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{}  شــما ســعی کردیــد دغدغه هــای پایــداری را در ادبیــات ایــن گروه هــا 
وارد کنیــد، در ایــن مســیر بــا چــه چالش هایــی روبــرو شــدید؟ 

یکــری اشــخاص هســتند کــه مدعــی ایــن حرفه انــد. مســائل اساســی کــه مــا بــا آن 

روبــرو می شــویم، بیشــرت راجــع بــه نظامــی اســت کــه در جامعــه مــا وجــود دارد و 

ایــن نظــام هنــوز یــک نظــام کارفرمایــی اســت و مشــرتی ای- CLIENT نیســت، یعنی 

چــه بخــش خصوصــی و چــه بخــش دولتــی احســاس می کننــد کــه از بــاال بایــد امــر 

کننــد و احســاس منی کننــد کــه بایــد بــه تجربــه احــرتام بگذارنــد. این هــا بــه نظــر مــن 

مشــکل ترین بخــش جامعه انــد کــه اگــر مدیریــت کننــد و بعــد مــردم را هــم بیاورند و 

کارهــای فرهنگــی انجــام دهنــد، مــردم هــم یــک زمانــی می توانند نســبت به یــک اثر، 

مخــرب عمــل کننــد و پــس زننده باشــند و این در جامعه ما خیلی شــکل گرفته اســت.

{} از روندی که شما یک پروژه را پیش می برید صحبت کنیم. اینکه دغدغه های شما در 
مواجهه با پروژ ه هایتان   چه چیزهایی می توانند باشند، در واقع چه عواملی می تواند 

در پیشبرد پروژه شما و شکل گیری آن تاثیر بگذارند؟

بینیــد میــان آن چیــزی کــه دوســت داریــد اتفــاق بیفتــد و آن چیــزی کــه مجبــور بــه 

انجامــش هســتید تفــاوت وجــود دارد. خیلــی اوقــات آن چیــزی کــه تاثیــر می گــذارد 

ــدف  ــد، ه ــاق بیفت ــد اتف ــت داری ــه دوس ــزی ک ــی آن چی ــت، ول ــا نیس ــت ش دس

شاســت. یــک  مصالحــه مابیــن ایــن دو خواهــد شــد. از نظــر مــن یــک معــاری 

خــوب، می خواهیــد اســمش را پایــدار بگذاریــد، اســالمی یــا اوانــگارد، بایــد مســئله 

کانســپت و کانتکســت در آن وجــود داشــته باشــد. پســت مــدرن هــم البتــه شــعارش 

همیــن اســت. ایــن دو، دو روی ســکه اســت. مــن بــه ایــن بــاور دارم کــه من گرایــی 

ــوع  ــک ن ــد ی ــع می توان ــر، در واق ــه جلوت ــک مرتب ــی ی ــم، ول ــد در آن ایجــاد کنی بای

ــود  ــد وج ــم بای ــاز ه ــال ایج ــن ح ــد، در عی ــته باش ــود داش ــاری وج ــام در مع ایه

داشــته باشــد. یعنــی یــک معــار مقتــدر و قدرمتنــد، ایجــاز در کارش زیــاد اســت. 

ایجــاز یعنــی گزیده گویــی وکم گویــی و بــا عنــارص کمــی یــک مســئله را اداره کــردن. 

دومیــن مســئله ایــن اســت کــه ایهام باشــد، یــک جور کشــف شــهودی در فضــا ایجاد 

کنــد و در فضاهایــی کــه ممکــن اســت روزمــره مثــل مســکن نباشــد، ماننــد فضاهــای 

تجربــی و فرهنگــی کــه خیلــی متعــارف نیســت، یک کشــف و شــهودی وجود داشــته 

باشــد. عــالوه بــر این هــا، مســئله فروتنــی مهــم اســت، مــن در معــاری بــه مســئله 

فروتنــی خیلــی معتقــد هســتم و یــک معــار نبایــد از یــک فرصــت اســتفاده کنــد 

و بــر همــه حکم فرمایــی کنــد کــه مــن هســتم...حتی اگــر یــک پــروژه بــزرگ هــم 

بــه او می دهنــد  بایــد ســعی در نامحســوس بــودن آن داشــته باشــد. مــن همیشــه 

ســعی کــردم اگــر قــرار بــر مداخلــه هــم باشــد، بــه ســمت نامحســوس بــودن بــرود 

و خیلــی خــودش را عجیــب و غریــب نشــان ندهــد. مداخلــه حداقلــی در محیــط 

ایجــاد کنــد و کاری کنــد کــه ایــن فروتنــی دوبــاره اتفــاق بیفتــد، مــن ســعی کــردم 

معــاری ایجــاد کنــم کــه بیرونــش خیلــی آرام و ســاده و بــا محیــط در ارتبــاط باشــد.

{} این جریان در کدام پروژه شما بارزتر 
است؟

طراحــی  اســتکهلم  در  کــه  پــروژه ای 

ــود کــه ســاخته  ــران ب ــم، ســفارت ای کردی

نشــد کــه اگــر ســاخته می شــد شــاید 

ولــی  می شــد.  ســفارت ها  بهرتیــن  از 

متاســفانه نشــد کــه ســاخته شــود، مــا دو 

کار در آنجــا ســاختیم، امــا ایــن کار فــرق 

ــود.  ــی ب ــک کار 100% محیط ــت و ی داش

ایــن پــروژه در یــک زمینــی مربــوط بــه 

ایــران بــود کــه در زمــان شــاه خریــداری 

ــی کــه  ــود. در یــک منطقــه اعیان شــده ب

فضــای ســبز بســیار زیــادی داشــت. یــک 

ــه ــود ک ــارش ب ــم کن ــن ه ــه زمی ــک تک ی

ــار  ــاده ای در کن ــود و ج ــی ب ــه خال عرص

آن بــاال می رفــت. زمیــن بــه ســمت یــک 

دریاچــه شــیب داشــت؛ دیــدی بســیار 

رمانتیــک.  نقاشــی های  ماننــد  زیبــا، 

پیــاده از  یــا  بــا ماشــین  مردمــی کــه 

داشــتند  دوســت  می شــدند  رد  آنجــا 

ــر  ــا 8 نف ــد. در آنج ــره را ببینن ــن منظ ای

در شــورای شــهر مناینــده مــردم بودنــد و 

مــردم هــم خودشــان می توانســتند نظــر 

یــک وایت بــورد می گذاشــتند  بدهنــد. 

ــس  ــروژه و  عک ــل پ ــخصات کام ــا مش ب

محــل احــداث و شــا بــه عنــوان شــهروند 

می توانســتید در زیــر آن نظــر بدهیــد. 

ــد  ــا قراردادن ــن را در آنج ــی م طــرح نهای

بردنــد، شــورا  بــه  نظردهــی  بــرای  و 

 4 نفــر نظــر مثبــت، 4 نفــر نظــر منفــی 

و یــک نفــر دیگــر هــم کــه مناینــده 

شــهرداری در آنجــا بــود بــه طــرح مــا 

نظــر مثبــت داد و رای را بردیــم و بــه 

کاربــری  زمیــن  آن  دادنــد.  جــواز  مــا 

ــن  ــه ای ــد ک ــازه دادن ــت و اج ــبز داش س

مــن  طــرح  شــود.  ســاخته  ســاختان 

ــود و خــود  ــن شــیب ب ــه از ای ــده گرفت ای

ــود، در  ــن هــم بخشــی از معــاری ب زمی

ــه در شــیب  ــی ک ــن و برش های ــع زمی واق

از  بــودم بخشــی  کــرده  ایجــاد  زمیــن 

معــاری بــه حســاب می آمــد و بعــد 

هــم یــک پوســته گذاشــته بــودم روی 

ــای  ــه از چوب ه ــیب دار ک ــن ش ــن زمی ای

بلوطــی بــود کــه خانه هــای اطــراف از آن 

ایــن  روی  و  می کردنــد  اســتفاده 

چوب هــای بلــوط، برش هایــی ایجــاد 

کــرده بــودم ماننــد چادرهــای خیمــه 

زیــر  هــم  آن  و  مینیاتــوری  باغ هــای 

ــود کــه  ــر خــاک ب ــی زی ــت بنت یــک مال

کریســتالی  یــک  و  منی شــد  دیــده 

صدفــی داخلــش بــود. مــن همیشــه در 

ــه  ــود ک ــزرگ ب ــن قصــه مادرب ــم ای ذهن

ــِر آن  ــد و جواه ــاز می کن ــی را ب صندوق

انتهــا، تصویــری عرفانــی از یــک ماجــرا 

بــود و ایــن اتفــاق در پــروژه ام هــم 

ــی  ــود ول ــور ب ــال بل ــش کام ــاد. داخل افت

یــک پوســته ســخت از ایــن صــدف 

حفاظــت می کــرد و مــن ســاختان را 

ــه جــای عــرض زمیــن  در طــول زمیــن ب

و  خوابانــدم  شــیب  در  و  گذاشــتم 

درنتیجــه بــه مقــدار زیــادی نامحســوس 

بــود. چــون بیشــرت مواقــع آنجــا تاریــک 

اســت، بــا نــوری کــه ایجــاد کــرده بــودم، 

صفحــه ای کــه بــه قــول خودشــان شــبیه 

کشــتی وایکینگ هــا شــده بــود، حالــت 

ــن از  ــق را م ــن تعلی ــت. ای ــق داش تعلی

ســهروردی گرفتــم، امــا مهــم نیســت 

شــا همــه این هــا را بدانیــد. این هــا 

ــه  ــا الی ــا ده ه ــت. ام ــر اس ــود اث در خ

و  زیباشناســی  و  و محیطــی  فلســفی 

و  اســت  بــوده  مطــرح  تکنولوژیــک 

تکنولــوژی  کــه  می دانیــد  خودتــان 

خیلــی مطــرح هســت. یــک جــا صاف تر 

اســت، اســرتاکچر افقــی و یــک جــا بــه 

بــاال رفتــه، اســرتاکچر جهــش کــرده و در 

ــار  ــه رفت ــوط ب ــا مرب ــه این ه ــع هم واق

درون این هــا بــوده کــه گویــی یــک 

ســمفونی دارد شــکل می گیــرد. بــرای 

ایــن پــروژه پیانــکار هــم گرفتــه شــد و 

قــرار بــود کار اجــرا شــود، بودجــه هــم 

مشــکلی نداشــت. امــا نشــد و بــه جــای 

ــد. آن ســاختانی در وســط شــهر گرفتن
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ــه نظــر مرســيد  ــدا ب ايــن طــرح كــه ابت

ــه  ــرتي ك ــن در بس ــرار گرف ــل ق ــه دلي ب

كاربــري شــهري آن فضــاي ســبز بــوده و 

درآن مجــوز ســاخت صــادر منــي گــردد 

بــه نتيجــه نرســد . بواســطه طــرح ارائــه 

شــده ،نــه تنهــا موفــق گرديــد كــه نظــر 

ــب  ــري جل ــر كارب ــهرداري را در تغي ش

ــاور  ــه مش ــاز ب ــدون ني ــه ب ــد ، بلك مناي

گونــه  ايــن  در  معمــوالً  كــه  محــيل 

كشــورها رضوريســت ، موفــق بــه اخــذ 

جــواز بــراي طــرح گرديــد . - بســرت طرح 

در جزيــره ليدينگــو در فاصلــه كمــي 

ــيه  ــتكهلم و در حاش ــهر اس ــز ش از مرك

ــه اســت،  ــرار گرفت ــج ق ــك خلي ســاحل ي

دســرتيس بــه مقــر طــرح از طريــق جــاده 

ايســت كــه در محــور غــريب بــدان نزديك 

شــده و ســپس بــا گــرديش بــه شــال آن 

مــاس مــي گــردد و چــون در جنــاح 

ــي  ــبز طبيع ــاي س ــز فض ــن ني ــريب زم غ

گســرتده اي قــرار گرفتــه، در واقــع منــای 

ــي  ــت م ــر اهمي ــيار پ ــن بس ــريب زم غ

شــود . - شــايد بــه جــرأت بتــوان گفــت 

ــج از  ــداره خلي ــه ج ــا ب ــن ديده زيباتري

مســر ايــن زمــن مــي گــذرد ، بــه ترتيبي 

كــه عابريــن را وادار بــه تأمــل و نظــاره 

مــي كنــد . - از ايــرنو مناينــدگان احــزاب 

كــه عمومــاً گرايــش ســبز دارنــد در برابر 

ــت  ــره مقاوم ــن منظ ــدن اي ــدود ش مس

مقدمــايت  درجلســات   - كردنــد  مــي 

ــد كــه در  ــول داده ش ــهرداري ق ــه ش ب

ــداول  ــاي مت ــفارت از الگوه ــي س طراح

ــوع  ــه ن ــود و ب ــتفاده نش ــاختاين اس س

در  طبيعــت  و  ســاختان  اليتجزايــي، 

ــای  ــه ه ــدا گزين ــوند . درابت ــه ش آميخت

گوناگــوين درمــورد جايگزينــي و كالبــد 

قــرار  بــرريس  مــورد  و  توليــد   ، طــرح 

ــه  ــم گرفت ــره تصمي ــا باالخ ــت . - ام گرف

شــد تــا ســاختان بــا حداقــل عــرض و در 

منتهــا اليــه رشقــي زمــن مســتقر گــردد ، 

تــا كمرتيــن مانــع را از زاويــه ديــد محــور 

ــراي شــهروندان ايجــاد  دســرتيس شــايل ب

ــاً در ايــن حالــت ضلــع  ــد . كــه طبيعت كن

ــل ســاختان در جهــت طــول زمــن  طوي

برجســتگی  وتنهــا  گرفــت،  مــي  قــرار 

دربســرت زمــن، خــط آســان بنــا، كــه 

ــرار  ــز ق ــد جــاده دســرتيس ني درمحــور دي

مــي گرفــت، در زاويــه غــريب قابــل ادراك 

ــك  ــد . - جهــت ايجــاد فضــا، ي مــي گردي

مخــزن كشــيده از جنــس بتــون در درون 

زمــن در نظــر گرفتــه شــد كــه از ديــواره 

هــاي دندانــه اي مجــوف برخــوردار مــي 

باشــد .)vault( - ســپس يــك پوســته از 

ــاي  ــوالً من ــه معم ــوط ك ــوب بل ــس چ جن

ســاختانهاي جزيــره از آن ســاخته شــده 

انــد ، بــا فاصلــه اي بــر روي مخــزن نهــاده 

ميانــه  از  بخــي   -  )soft skin(  . شــد 

ــن و  ــوي پائ ــه س ــرش ب ــد ب ــته باچن پوس

ــه اســت . - شــيب زمــن  ــاال دوران يافت ب

ــدود  ــاحل ح ــه س ــاده ب ــوي ج ــه از س ك

ــالف رقومــي، حــدود  ــي باشــد، اخت 7% م

ــوب زمــن  ــن شــال وجن ــه ماب ســه طبق

ايجــاد مــي كنــد كــه بــه دريافــت نــور و 

ــانده  ــدد رس ــويب م ــداره جن ــر در ج منظ

در حاليكــه بخــش شــايل پوســته تقريبــا 

بــه بســرت طبيعــي مــاس گرديــده اســت . 

چنــد مكعــب متشــكل از ســطوح شيشــه 

اي )soft skin( كــه بــا زوايــاي تابــي 

زمســتاين ، ميــان فصــيل و تابســتاين بريــده

ــته و  ــر پوس ــزن و زي ــده در درون مخ ش

بــا فاصلــه از جــداره هــا نهــاده شــده . - 

ايــن برشــها همچــون حيــاط هــاي مرکــزی 

ــراي فضــاي دروين تأمــن  ــور و هــوا را ب ن

مــي كردنــد . - در ســازه بخــش ميــاين، كــه 

درون مخــزن دفــن شــده و ســطح فوقــاين 

آن بــا شيشــه بــا رضيــب انعــکاس بــاال بــه 

صــورت يــك آينــه تخت پوشــيده شــده، از 

ــه در  ــده ك ــي اســتفاده گردي ترهــاي افق

ــرده  ــه ك ــزن تكي ــوار مخ ــه دي ــا ب دو انته

و در ميــان بــه يــك خرپــاي ميــاين متصــل 

انــد ، در نتيجــه در ميــان ايــن بخــش 

 )tube(ســتوين وجــود نــدارد . - يــك ميلــه

) ، محــوري طويــل در طــول مخــزن بتــوين 

كــه بــه صــورت يــك خرپــاي ويرانــدل 

ســه بعــدي مــي باشــد بــه صــورت ســتون 

فقــرات بنــا عمــل كــرده و عــالوه بــر 

نقــش ســازه اي ، حمــل شــبكه و عنــارص 

ــن  ــته در ع ــده داش ــر عه ــايت را ب تأسيس

ــن  ــي اي ــيل ارتباط ــن و اص ــال محورام ح

طــرح را نيــز پديــد آورده اســت . - در 

ــورت  ــه ص ــرح ب ــن ط ــازه در اي ــع س واق

دروين  حــس  كننــده  منعکــس  مناديــن 

ــت و خيــز آن مــي باشــد . -  فضــا و اف

، دروين  چنــد شــيرو دربخــش شــايل 

و بــروين و چنــد پلــه و يــك آسانســور 

پانوراميــك ، ارتبــاط عمــودي ســاختان را 

تأمــن مــي كننــد . - پاركينــگ ، تأسيســات 

نــور  بــه  نيــاز  و بخــش خدمــايت كــه 

ندارنــد در بخــش جنــويب در زيــر پوســته 

 . انــد  در درون مخــزن گــذارده شــده 

ــن طــرح در جهــت شــال و   محوطــه اي

ــش  ــه در بخ ــده ك ــيار زده ش ــوب ش جن

ميــاين بــا چنــد تاخوردگــي و برشــهايي 

در ديــواره غــريب مخــزن امــكان ديــد 

اليــه  در  را  طبيعــي  هــواي  و  نــور   ،

. آورد  مــي  فراهــم  مخــزن  پائينــي 

] سفارت ایران دراستکهلم [
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{} ــاس  ــر از مقی ــی فرات ــت؟ پروژه های ــوده اس ــا ب ــا کج ــداری ت ــما در پای ــرای ش ــا ب ــن تجربه ه ــاس ای مقی
ــوده اســت؟ ــما ب ــات ش ــم در تجربی ــاری ه ــای معم بن

ارزش  خیلــی  خودمــان  بــرون  بــرای 

قائلیــم، مثــال اتــاق بــرای مهــان درســت 

ــختی  ــی س ــان خیل ــه خودم ــم و ب می کنی

می دهیــم، امــا عمــال اینگونــه نیســت، 

ــر  ــال اگ ــتیم. مث ــواه هس ــل خودخ در عم

ــه در  ــد ک ــازه ده ــا اج ــه م ــهرداری ب ش

 10 و  بســازیم  50 طبقــه  60 مرتمربــع 

قطعــا  باشــیم،  داشــته  پیــرشوی  مــرت 

ــدش  ــه بع ــال ب ــم و اص ــکار را می کنی این

و تاثیــرش روی مــردم فکــر منی کنیــم، 

ــه  ــاد ک ــن فکــر افت ــه ای ــد ب ــا آنجــا بای ام

ــد.  ــت بیای ــد رس طبیع ــی نبای ــه بالهای چ

{} این ماجرا را نمی توانیم به روحیه درونگرا در بخش وسیعی از معماری ایران ربط دهیم که ساختمانی که می ساخته ایم 
داخلش نمادی از بهشت بوده است و بیشتر گفتمان خود را معطوف به داخل صورت می داده است تا شهر و بیرون از 

خود؟

بــود، نتیجــه تفکــری کــه در درونــش بود، 

محصوریــت و خیلــی موضوعــات دیگــر. 

بنابرایــن مــن فکــر می کنــم ایــن یــک 

ــت. ــنتی اس ــاری س ــر از مع ــدم جلوت ق

ــم  ــداری بهــرت اســت بگوی ــه جــای پای ب

تصــور طبیعت گــرا یــا ســبز، بلــه بــوده. 

مــا شــهری را دو ســال پیــش در طالقــان 

طراحــی کردیــم، در تپــه ای مــرشف بــه 

ــه  ــد مداخل ــه قص ــان، ک ــه طالق دریاچ

زیــادی هــم در محیــط داشــتند. امــا مــا 

طــوری طراحــی کردیــم که از بیــرون که 

نــگاه می کنیــد ماننــد یــک بــاغ مطبــق 

اســت- بــاغ تخــت کــه روی شــیب 

ــادی  ــائل زی ــه مس ــود- ب ــاخته می ش س

فاضالبــش  و  آب  اینکــه  پرداختیــم، 

را چگونــه حــل کردیــم؟ عایــق کاری

ذخیــره  بــرای  کردیــم؟  چــه  را 

  zero emission انرژیچکارکردیم؟ مســئله

چطــور اتفاق افتــاد؟ carfreezone چطور 

شــکل گرفتــه؟ متــام دال هــا و پدیده هــای 

ــود دارد،  ــهر وج ــن ش ــدار در ای ــهر پای ش

ولــی مســئله مــن آن تکنیک هایــی اســت 

ــئله  ــت. مس ــوار اس ــم دش ــی ه ــه خیل ک

ــه  ــوری ک ــه تص ــت ک ــن اس ــن ای ــم م مه

از شــهر داریــد چیســت؟ ایــن تصــور، 

در  و  شاســت  مداخلــه  نشــان دهنده 

محیــط کالن  تاثیرگــذار اســت و مــا از 

کــه می دهیــم  نشــان  فرهنگــی  نظــر 

االن هــم ایــن موضــوع هســت، منتها در 

زمــان گذشــته رضر و زیانــش بــه لحــاظ 

بــوده  کمــرت  جمعیــت  و  تکنولــوژی 

ــت  ــن اس ــت ای ــی واقعی ــرت. ول االن بیش

کــه شــهر ایرانــی و تجربــه تاریخــی بــه 

ایــن  امــا  مــا خیلــی درس می دهــد، 

ــوز در  ــا هن ــت. م ــل نیس ــای تکام انته

شــهر ایرانــی، شــهر نداریــم. دانه هایــی 

داریــم کــه در درونــش نعمــت هســت 

ولــی در بیــرون نــه . از زمــان صفویــه و 

آن هــم  قســمت های خاصــش هســت 

کــه چهاربــاغ ســاخته می شــود و محیــط 

ــود.  ــاماندهی می ش ــت و س کالن مدیری

شــهر  مســئله  بــه  مــا  عمومــا  امــا 

موضوعــی  ایــن  بوده ایــم.  بی توجــه 

افــزوده ارزش  واقــع،  در  کــه  اســت 

بیــرون  تفکــر  ایــن  می کنــد.  درســت 

خــودش را  می گیــرد. امــا دیگــری بیــرون 

بیــرون  منی گرفــت.  هــدف  را  خــودش 

درونــش  هــدف  نتیجــه  معــاری  آن 

یکــی از نقــاط قابــل توجــه در پــروژه هــای شــما درنظرگرفتــن  فضــای ســبز شــهری گســترده در آن هاســت، }
ــده می شــود.  ــاوت دی ــش در مقیاســی متف ــده کی ــان و مســابقه پدی ــر طالق ــی نظی ــر در پروژه های ــن ام ــه ای ک
ــد؟ ــرای آن درنظــر گرفته ای ــی ب ــر چــه تمهیدات ــن ام ــق ای ــای تحق ــه مشــکالت و محدودیت ه ــا توجــه ب ب

ــه در  ــن قســمت هایی ک ــدارد، متــام ای ــادی ن ــا آب زی ــار آب اســت ام ــا اینکــه کن ــه ب ــان ک ــش و هــم طالق ــده کی  هــم در پدی

پروژه هــای مــن ســبز اســت، از بازیافــت آب بدســت خواهــد آمــد. اگــر بــرای شــهروندی کــه ســاکن خواهــد شــد آب تامیــن 

کننــد همیــن کافــی اســت و می تــوان بــا همیــن آب و بازیافــت آن ایــن رسســبزی را ایجــاد کــرد. امــا مســئله آن پــروژه خیلــی 

جدی تــر بــود. مســئله ایــن اســت کــه شــا معــاری مشــارکتی و فرصــت طراحــی می کنیــد. بحث هــای دموکراتیکــی در معــاری 

کــه درســت در مقابــل کارهــای مجســمه وار اســت. یــک پــروژه قابــل مدیریــت اســت. نســبتا ثابــت شده اســت، امــا می توانــد 

انتخاب هــای فراوانــی در آن وجــود داشــته باشــد، هــم در مــورد فضــای ســبز، هــم در مــورد فضــای زندگــی. این هــا می تواننــد 

ــه  ــه اینک ــش را ن ــنتی. بیرون ــای س ــد خانه ه ــد. مانن ــان بگذارن ــده خودش ــلیقه و عه ــه س ــاختان را ب ــل س ــا داخ ــان را، ی باغش

ــن  ــد. اینجــا هــم همچی ــه داخلــش می پرداختن ــوار خشــتی می شــده اســت و ب ــک دی ــد اینطــور بســازند. عمــال ی ــور بودن مجب

نوعــی بــود. مــا یــک الفــت می دادیــم و هــر فــردی می توانســت آنطــور کــه دلــش می خواهــد بســازد. زمینــی بــا آب و خــاک 

ــد. ایــن  ــاط می کردی ــود واقعــا احســاس حی ــد ب ــد و چــون بلن ــد کشــاورزی و محوطــه ســازی کنن می دادیــم هرطــور می خواهن

کار در قدیــم در باغ هــای معلــق بابــل هــم انجــام می شــد، در هــان مناطــق در چنیــن آب و هوایــی در کنــار دجلــه و فــرات. 

}

 در زندگی حرفه ای هر معمار، همیشه پروژه هایی هست که بطور جامع تر تفکرات او را نمایندگی می کند. در مورد شما این پروژه ها }
{کدامند؟

مــن از روز اولــی کــه معــاری کــردم، کاری نکــردم کــه بخواهــم از آن خجالــت بکشــم. امــا دلیــل هــم نــدارد کــه کارهــا شــاهکار 

ــالش  ــن مســیر ت ــه در ای ــا مدعــی هســتم ک ــران، ام ــه پدرمعــاری ای ــم معــار درســایه  هســتم، ن ــه فکــر می کن ــن ن باشــد. م

ــی مــن  ــد. ول ــد قضــاوت کنن ــد، مــردم بای ــم، حــاال این هــا چقــدر موفــق بودن ــی جســتجو کن کــردم و ســعی کــردم راهکارهای

هــر کاری کــه انجــام داده ام بــه دالیلــی بــوده و فکــری پشــتش بــوده اســت، باالخــره هــر کــدام یــا جایــزه گرفتــه، یــا ســاخته 

ــدت حــدود40  ــن م ــن در ای ــوده باالخــره چــاپ و پخــش شــده اســت. م ــه نب ــی هــم ک ــس شــده اســت، آن های شــده و رفرن

ــی  ــش طراح ــال پی ــا را 15 س ــاغ صب ــه ب ــال مجموع ــرا دارم، مث ــال اج ــه کاره دارم، کار در ح ــی کار نیم ــته ام. خیل ــروژه داش پ

کــردم کــه ایــن اولیــن پــروژه ســبز ایــران اســت کــه هنــوز بــه امتــام نرســیده اســت. بــاغ صبــا کــه هاننــدش در ایــران وجــود 

نــدارد، در ســطح بیــن املللــی هــم خیلــی نــادر اســت. در ایــن کانســپت شــاید باشــد امــا ایــن بــرای خــودش حــرف خــودش را 

دارد. دانشــگاه هــرن اصفهــان هــم مثلــش را در ایــران نداریــم، بهرتینــش را کالنــرتی انجــام داده کــه دانشــگاه امــام خمینــی در 

قزویــن اســت. امــا وقتــی نــگاه می کنیــم اصولــش ایــن اســت کــه یــک زمیــن اســت کــه داخلــش پــروژه گذاشــتند. امــا ایــن 

یــک پروژه ایســت کــه متــام مفاهیــم تفکــر آوانــگارد داخلــش هســت امــا کامــال بومــی و محلــی شــده اســت. هــم از لحــاظ 

ــن امــر بخــش تاریخیــش اســت  ــه تاریخــی درک فضایــی مــکان توجــه کــرده، کــه ای ــه تجرب زمــان هــم از نظــر مــکان. هــم ب

ــاال،  ــه ســمت ب ــن حرکــت ب ــام و خــود ای ــده رود، ب ــار زاین و بخــش محیطیــش هــم هســت، جغرافیاییــش هــم هســت کــه کن

ــه کانتکســت فکــر  ــال ب ــی کام ــد، یعن ــه را ببینی ــا قله هــای کوه هــا و رودخان چطــور پارازیت هــای شــهری را پوشــانده اســت ت

شــده اســت. مــا چنیــن دانشــگاهی نداریــم. منی گویــم مــن خیلــی درجــه یــک می توانــم ایــن را درنظــر بگیــرم امــا بــه جــرات 

ــا  ــم. ممکــن اســت خیلی هــا آرتیســت بازی ی ــه مشــابه آن را هــم نداری ــم و صنعــت ک ــه عل ــا کتابخان ــم. ی مشــابه آن را نداری

کارهــای عجیــب کــرده باشــند امــا بــا ایــن تفکــر و اندیشــه و بــا ایــن نگرشــی و کانســپتی کــه مــن داشــتم ایــن کار نشــده اســت.   
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 6000 حــدود  زمينــي  در  طــرح  ايــن 

مرتمربــع در خيابــان رشيعتــي درتهــران 

ــرح  ــرت ط ــد بس ــي باش ــرا م ــال اج در ح

ــك مــي باشــد  ــاغ وســيع مل بخــي از ب

كوچــك  قطعــات  بــه  متأســفانه  كــه 

ســاختاين  هــاي  بلــوك  از  و  تقســيم 

انباشــته گرديــده اســت و تاكنــون درســه 

خيابــان  مجــاورت  در  رشقــي  قطعــه 

رشيعتــي و يــك قطعــه غــريب كــه كاربرد 

ميــدان تــره بــار دارد، از ايــن بــاغ بــزرگ 

ســاخت و ســاز عمــده صــورت نگرفتــه 

ايســت ، كــه قطعــه زمــن مذكــور مابــن 

ســه قطعــه آزاد رشقــي قــرار دارد و 

ايــده اصــيل درايــن طــرح اتصــال دو 

ــي باشــد .  ــن طــرح م ــر باي ــه ديگ قطع

ــا ، و  ــاز كارفرم ــه ني ــراي پاســخگويي ب ب

همچنــن بــاز زنــده ســازي خاطــره بــاغ 

ــاخت  ــا س ــد ت ــه ش ــم گرفت ــا تصمي صب

ــك   ــه ايجــاد ي و ســاز در بســرت منجــر ب

حجــم ســاختاين معمــول شــهري نگــردد 

و ســطح زمــن بــه صــورت فضــاي بــاز و 

در ارتفــاع طبيعــي تبديــل بــه بــاغ گــردد 

. - در برنامــه كاركــردي بــراي ايــن زمــن 

يــك مجموعــه منايــي کــه الاقــل واجــد 

ــش  ــك فضــاي مناي ــاالر اصــيل و ي ــك ت ي

تأمــن  بــراي  و  بازباشــد  درمحوطــه 

هزينــه ســاخت آن مســاحتي مشــابه 

بــراي احــداث مركــز خريــد در نظــر 

گرفتــه شــده بــود كــه طبعــاً همــراه بــا 

فضاهــاي خدمــايت و پاركينــگ مــورد 

نيــاز مــي شــد . 1- بــراي فراهــم ســازي 

فضــاي مــورد نيــاز ، مخــزين به عمق ســه 

طبقــه درمتامــي ســطح بســرت ايجــاد شــد 

. )پوســته خــايك( 2- ســپس يــك صفحــه

ــد  ــاده ش ــزن نه ــن مخ ــر روي اي ــي ب افق

. )پوســته آســاين( 3- بــراي برپــا داري 

ــوالدي  ــتونهاي ف ــبكه اي از س ــته ، ش پوس

ــوين  ــش بت ــر روي بخ ــده ب ــدي ش مهاربن

نصــب گرديــده كــه انعــكاس آن بــر روي 

پوســته فوقــاين، شــبكه نورهــاي نقطــه ای 

مــي باشــد كــه اليــه دوم نورپــردازي را در 

محوطــه تأمــن مــي منايــد ، عنــارص ســازه 

اي در درون مخــزن بــه صــورت منايــان 

ــور  ــردي حض ــاي كارك ــتقل از فضاه ومس

ــا نــه تنهــا فهــم و اطمينــان  مــي يابنــد ت

بــه پايــداري را منتقــل مناينــد ، بلكــه 

نقــش مناديــن يابنــد . )تــاالر صدســتون 4- 

مخــزن ، بــه ســه بخــش تقســيم گرديــده 

، بخــش شــايل بــه مجموعــه منايــي 

ــه و بخــش جنــويب جهــت  اختصــاص يافت

مركــز خريــد در نظــر گرفتــه شــد و بخــش 

ــي  ــد م ــاز دروين را پدي ــي، فضــاي ب مابين

آورد . 5- در امتــداد محــور پيــاده شــهري 

شــايل  اليــه  منتهــا  در  ای  دروازه  از   ،

زمــن، دو راه بــراي ورود بــه مجموعــه 

ــاد  ــت ايج ــردد. 6- جه ــي گ ــعب م منش

 ، مخــزن  درون  در  كاركــردي  فضاهــاي 

احجــام ديگــري بــا اتــكا بــه ســازه پوســته 

فراهــم آمــده انــد ، در بخــش تجــاري اين 

ــاي  ــش فض ــد ، در بخ ــفاف ان ــام ش احج

منايــش ، حجــم اصــيل قابليــت گشــوده و 

بســته شــدن را داراســت. 7- تــاالر منايــش 

بــه صــورت فضــاي تئاتــر تجــريب در نظــر 

ــواره  ــه  هم ــي ك ــه ترتيب ــده ب ــه ش گرفت

مقــدور  آن  در  واقعــي  رشايــط  حــس 

باشــد . 8- فضاهــاي آمــاده ســازي منايــش 

اســرتاحت  بخــش   ، بازيگــران  ورود   ،

، صحنــه  وســايل   ، لبــاس   ، گريــم   ،

ــور ،  ــرداين ، ن ــن ، بخــش كارگ اطــاق متري

صــداي صحنــه و باالخــره بــرج صحنــه و 

ــرار  ــاچيان ق ــد متاش ــرض دي ــور در مع دك

مــي گــرد . 9- بخــش منايــش فضــاي 

بــاز بــه صــورت يــك پلــه كان در يــك 

ــه  ــده ك ــه ش ــر گرفت ــقف در نظ ــاغ مس ب

شــيارهايي بــر روي ســقف آن، آب را بــه 

ــد ايــن آبهــا در انتهــاي  پائــن مــي لغزانن

ــه  ــه صــورت آبشــاري پــس زمين ســقف ب

صحنــه را پديــد آورده ، بــه يــك آبنــا 

منتهــي مــي شــوند و صحنــه بــه صــورت 

ــر  ــرد. ب ــي گ ــرار م ــر روي آن ق ــق ب معل

فــراز آبشــار يــك بادگــر متحــرك ، در 

تلطيــف  هــواي  جريــان  الزم  زمانهــاي 

شــده را بــدرون هدايــت منــوده و بــا 

از  نــايش  فشــار  اختــالف  از  اســتفاده 

خاصيــت گلخانــه اي پــس از گذرانــدن بــر 

ســطح آبشــار فضــاي منايــش را بــه صورت 

طبيعــي تهويــه مــي منايــد . 10- بواســطه 

ــن و  ــر زم ــاختان در زي ــردن س ــن ك دف

ــا فضــاي ســبز  پوشــاندن ســطح فوقــاين ب

بــه طــور متوســط مــرف انــرژي بــه 

ميــزان حداقــل 35% كاهــش مــي يابــد 

و رشايــط آكوســتيي مناســب، بويــژه 

جهــت فضاهــاي منايــي پديــد مــي آيــد 

ــه غــر از  ــن ســاختان ب ــح اي . 11- مصال

ــوين مخــزن كــه پوســته مجــاور  بخــش بت

خــاك را پديــد آورده اســت بدليــل خالــص 

و مجــزا بــودن مــي توانــد قابــل بازيافــت 

بــوده و پــس از اســتحصال بــدون آلودگــي 

محيــط مــورد اســتفاده مجــدد قــرار گرد . 

12- سيســتم تأسيســايت فعــال ايــن بنــا بــه 

صــورت منايــان و جهــت نگهــداري ســاده 

ــي باشــند .  قابــل دســرتس و متمركــز م

ــنتي  ــزارع س ــم از م ــاغ مله ــرح ب 13- ط

ــد شــكل  ــه مركــب از كــرت و جــوي ان ك

ــوان  ــي ت ــل م ــورت متاي ــه درص ــه ك گرفت

در كــرت هــا گياهــان متفــاويت را پــرورش داد. 14- ارائــه اطالعــات دروين بنــا توســط ] مجموعه باغ صبا )مرکز نمایش هاي آئیني( [

نصــب تابلوهــاي منايشــگر و تبليغــايت بــر روي جــداره غــريب و پشــت مناهــاي 

ســاختانهاي همســايگان كــه دررشايــط كنــوين منــاي نامطلــويب را ايجــاد منــود صــورت 

ــد . ــاغ ده ــه ب ــس زمين ــه پ ــژه اي ب ــوه وي ــد جل ــي توان ــب م ــه در ش ــرد ك ــي گ م
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{ چه پروژه هایی از شما کم تر دیده شده اند یا ساخت آن ها با چالش های جدی تری مواجه شده است؛ در مورد آن ها بیشتر بگویید؟}
در طــول ایــن پروژه هــا، ده هایــی را کــه جنــگ نابــودش کــرده بــود ســاختیم،که منی دانــم بعــدا بــه چــه صــورت 

درامــد، امــا بــا مصالــح آجــری و مرتیــال ســاده ســاخته شــد و تحولــی در روستاســازی داشــتیم. مــن خیلــی حســن 

فتحــی را دوســت داشــتم، ایــن هــم یــک فکــر مشــارکتی بــود و مــردم در آن رشکــت داشــتند. از آنجــا مــا رشوع 

ــر  ــول ســاخته شــد و برخــی دیگ ــی دزف ــز فرهنگ ــن، ســفارت ها، مرک ــل اکســپو ژاپ ــا مث ــم. بعضــی پروژه ه کردی

ــا تخریــب شــد کــه  ــز ســاخته شــد ام ــا اینکــه مرکــز فرهنگــی تری ــل مرکــز فرهنگــی کرمــان ســاخته نشــد. ی مث

ــد  ــر می کردن ــد فک ــود و بع ــاز ب ــرارداد مشکل س ــک ق ــا در بســن ی ــروژه کارفرم ــن پ ــن حضــور نداشــتم. در ای م

ــل  ــاخت تکام ــع س ــن موق ــای م ــی از پروژه ه ــه خیل ــی ک ــازند، در حال ــی بس ــه تنهای ــد ب ــان می توانن ــه خودش ک

ــر  ــاز 1 تصوی ــه ف ــی ک ــاز 3، معــاری می شــود، درحال ــه  ف ــن مرحل ــروژه در ای ــازه پ ــد و ت ــدا می کنن بیشــرتی پی

اســت و فــاز دو کمــی اطالعــات را در خــودش دارد. دانشــگاه هــرن اصفهــان باالخــره یــک فــازش ســاخته شــده و 

در حــال تکمیــل اســت و کتابخانــه دانشــگاه علــم و صنعــت هــم در حــال امتــام اســت. پــروژه میــدان آرژانتیــن 

ــی از  ــده اســت. خیل ــدون اســتفاده مان ــی ب ــم ول ــن 800 مــرت مــا دوســال کار کردی ــرای همی ــی ب ــود ول کوچــک ب

ایــن پروژه هــای نیمــه کاره دارم، کرمــان هــم فونداســیون ریختنــد ولــی بعــد نفهمیــدم چطــور شــد. مثــال پــروژه 

فرشــته را کــه می ســاختم، بــرای یکــی از دوســتان قدیمــی بــود کــه در ابتــدا دلــش می لرزیــد، تــا مــن 10 طــرح 

ــود.  ــه ب ــرت از بقی ــاز به ــی ب ــم ول ــزی بگذاری ــاال چی ــت در ب ــر و در آخــر می گف ــت بلندت ــل می گف کشــیدم و اوای

خیلــی پروژه هــا بــوده، مثــال یادمــان دفــاع مقــدس در قــر فیــروزه کــه ســاخته نشــد، حــرف جدیــدی در مقــره 

و مونومــان ســازی داشــت. بعــد از ســیحون مــا کار خیلــی جالبــی نداریــم، بجــز یــک کاری کــه مــن می پســندم، 

ــر هســت چــون  ــه نظــرم جلو ت ــم، از آن هــم ب ــن کاری کــه طراحــی کردی ــی ای کار یادمــان شــهدا مکــه اســت ول

بحث هــای خیلــی جدیــدی از معــاری امــا خیلــی مینیــال و ســاده انجــام مــی داد. پــروژه طالقــان هــم کــه یــک 

فــازش را مشــارکت کــردم کــه االن متوقــف شــده اســت ولــی ســختی زیــادی کشــیدم. مــن از طرح هــای پــروژه 

کــره جنوبــی، یکــی را ســاختم. هنــوز 20 کار از آن پــروژه مانــده اســت. هــر کــدام از این هــا بــه عنــوان پــروژه 

ــش طراحــی  ــم و صنعــت،20-30 طــرح برای ــه عل ــروژه خــوب باشــد. کتابخان ــک پ ســاخته نشــده می توانســت ی

شــده. همــه آن هایــی کــه ســاخته نشــده در حقشــان اجحــاف شــده، همــه آن هــا می تواننــد عیــب داشــته باشــند 

ــا  ــت. این ه ــو نیس ــا آلرتناتی ــا رصف ــن طرح ه ــد. ای ــته باش ــود داش ــت وج ــد کیفی ــم می توان ــا ه ــه آن ه و در هم

طراحــی هســتند. طراحــی شــده و کنــار گذاشــته شــده اســت. مــن یــک منــزل مســکونی طراحــی کــردم، خیلــی 

ســاده بــرای ایــن کار 50 تــا طــرح بــرای کارفرمــا کشــیدم. در زمینــی بــا آن مشــخصات، بــا آن برنامــه، بــا آن میــزان 

دســتاورد می شــود 50 طــرح و خیلــی بیشــرت هــم کشــید، همــه آن هــا ســه بعــدی شــدند. ولــی اســم ایــن آلرتناتیــو 

ــا طــرح کشــیده ام. ــد مــن 700 /800ت ــد اینطــور حســاب کنی ــه، اگــر بخواهی نیســت رصف طراحــی صــورت گرفت
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هزینــه بــاالی اجــرای پرو ژه هــا موجــب بخشــی }
{از چالش هایــی کــه بــا آن روبــرو می شــدید نبــود؟

ــت.  ــکل اس ــن ش ــم همی ــان ه در اصفه

از پروژه هــای خیلــی قدیــم همینطــور 

ــم  ــی ه ــره جنوب ــروژه ک ــت. پ ــوده اس ب

بیرونــش بــن اکســپوز اســت و داخلــش...

بــاغ صبــا هــم تکنولــوژی  پــروژه  در 

ــن  ــه ای ــاور دارم ک ــن ب ــت. م ــرح اس مط

موضــوع بایــد باشــد. فهــم ســاختان 

بــرای حتــی حرفه ای هــا هــم مشــکل 

ســاختان هایی  ســاختان ها،  اســت. 

نیســتند کــه ظاهــر کــج و معــوج داشــته 

غیــره،  یــا  باشــند  چرخیــده  باشــند 

شــکن  ســاختار  اصــال  ساختارگراســت، 

آشــنا  فلســفی  مفاهیــم  بــا  نیســت. 

ــودش  ــر خ ــع تفک ــت. در واق ــراه اس هم

ــی  ــای مهندس ــون دیتل ه ــی چ را دارد ول

دارد و هرکســی بلــد نیســت این هــارا 

می خــورد. مســئله  بــه  کنــد  پیــاده 

کارهــای مــا الزامــا گرانــرت در منیآیــد، 

مــا کــه کار لوکــس منی کنیــم. اتفاقــا 

کــه  هســتند  پروژه هایــی  خیلــی 

ــی  ــد، ول ــران در بیای ــی گ ــود خیل می ش

مــا اصــال کارمــان لوکــس نیســت. مــا کار 

زمانی کــه  یعنــی  می کنیــم  مهندســی 

ــن  ــه زمی ــذ ب ــه از کاغ معــاری بالفاصل

حــاال  می شــود.  مهندســی  مــی رود، 

ایــن مهندســی می  توانــد ُدزش خیلــی 

کارهایــم  مــن  باشــد.  زیــاد  یــا  کــم 

خیلــی مهندســی اســت و تــا جایــی کــه 

مهندســی  می کنــم  ســعی  می توانــم 

ــال در  ــم، مث ــان ده ــاختان نش را در س

ــرای  ــا ورود ب مرکــز فرهنگــی دزفــول، ب

اولیــن بــار بــا سیســتم کامپوزیــت بــن 

می بینیــد،  فــوالد  می شــوید،  روبــرو 

دارد،  آجــری  پوســته  یــک  بیرونــش 

در میان پروژه هایتان، در کدام کارها به تفکرات و جنبه های معماری پایدار و سبز }
{بیشتر توجه شده است؟

همــه این هــا تفکــر معــاری پایــدار 

دارد. ببینیــد پایــدار بــه مفهــوم شیشــه 

یــک  معنــای  نیســت.به  جــداره  دو 

فروتــن،  محیطــی،  من گــرا،  معــاری 

تعظیــم در برابــر طبیعــت در آن ایهام و 

ایجــاز وجــود دارد،ســادگی وجــود دارد. 

بنابرایــن مکتــب میــس وندروهــه تــداوم 

دارد،  وجــود  های تــک  مکتــب  دارد، 

مکتــب اکوتــک وجــود دارد، مثــال در باغ 

صبا،مــا ســوالریوم داریــم، متــام لوورهای 

متحــرک دارد. در واقــع مکتب مفهومش 

طــرح نیســت، یــک دســتگاه اســت. 

پروژه هایــم  در  این هــا  متــام  بنابرایــن 

وجــود دارد و هرکــدام رشایــط خــودش را 

دارد. مــا خیلــی قبل تــر هــم پــروژه ســبز 

انجــام دادیــم، مثــال ایــن مرکــز مدیریــت 

صنعتــی کــه بجــای آن کار نــادر اردالن را 

ــران  ــرز هــادی میرمی ســاختند، خــدا بیام

ایــن طــرح را خیلــی دوســت داشــت، ایــن 

ــرای مســابقه 25 ســال پیــش اســت. آن  ب

زمــان کــه منی دانســتند ســبز چیســت 

ــدیم،   ــر ش ــم. آخ ــا را کردی ــن کاره ــا ای م

گفتنــد ســاختار شــکنی اســت. پــروژه 

ــم ــق کردی ــا عمی ــه م ــود ک ــک دره ای ب ی

ــناس  ــتان ش ــک باس ــل ی ــش مث و از داخل

شــهری را بیــرون آوردیــم. در واقــع یــک 

دانشــگاه  آن  کــه  کردیــم،  مکاشــفه ای 

وارد می شــوید،  اول چطــور  کــه،  بــود 

بعــد  و  می کنیــد  عبــور  کتابخانــه  از 

ــد  ــران ارش ــرای مدی ــجویی ب ــل دانش هت

آن  جــداره  در  مــا  کــه  داشــت  هــم 

پالزایــی درســت کردیــم کــه شــب پــر 

از نــور می شــد و یــک اتفــاق انتزاعــی 

در درون یــک بســرت طبیعــی بــود. یــا 

ــتان  ــه در پاکس ــه ک ــال آن کار کتابخان مث

ــم  ــاختیم، آن ه ــی نس ــدیم ول ــده ش برن

ــه چطــور  ــی داشــت ک ــر جالب ــی فک خیل

می تــوان رابطــه میــان محیــط دســت 

ــی  ــه خوب ــط طبیعــی را ب ســاخت و محی

برقــرار کــرد. یــا مثــال کار میــدان آرژانیــن 

کــه نصفــه کاره باقــی مانــده، آن هــم 

پارادوکســیکال اســت، دو هــرم اســت کــه 

یکــی در حالــت بــه وجــود آمــدن اســت 

ــن  ــت. ممک ــده اس ــت ش ــری تثبی و دیگ

اســت بگوییــد فولــد شــده اســت، امــا بــه 

ــار  ــرای مع ــزاری ب ــا اب ــن این ه ــر م نظ

ــت.  ــوم اس ــم آن مفه ــئله مه ــت، مس اس

ــروژه  ــوان پ ــه عن ــا ب ــاغ صب ــران ب در ای

اولیــن  نــام  ایــن  بــه  شــده  ســاخته 

مرکــز  شــا  مثــال  خــوب  امــا  اســت. 

فرهنگــی اصفهــان را کــه نــگاه کنیــد،  

ســاختان ها در زمیــن اســت. ســقفش 

راه  ســقفش  روی  اســت،  لنداســکیپ 

ــال  ــر دارد. مث ــینید، منظ ــد می نش می روی

ــت. در  ــور اس ــن ط ــم همی ــان ه در کاش

طبقــه  ســاخته اند،  کــه  ســنتی  خانــه 

دارد، ســکو  دارد،  حوضخانــه  آن  بــاال 

معــاری  در  داده انــد.  قــرار  گلــدان 

کرده انــد  را  کارهــا  ایــن  ســنتی 

کانتکســت  در  خــوب  امــا  دیگــر. 

اســت.  اولیــن  صبــا  بــاغ  مدرنتیســتی 
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مجلــه  توســط  کــه  طــرح  ایــن  در 

ــر  ــورد تقدی ــرشوی Space چــاپ و م پی

قــرار گرفــت، مجــددا بــه نوعــی دو 

گانــه منطقــه گرایــی،  از ســه  مــورد 

ــه  ــه عنــوان کشــور مهــان، درطــرح ب ب

ــورد اصــل ســوم،  ــد. در م ــه ش کار گرفت

ــح  ــری مصال ــه کارگی ــواد، ب ــش م در بخ

نویــن چــون فــوالد، بتــون و شیشــه، 

پرهیــز از تنــوع مصالــح و منایــان ســازی 

مصالــح دنبــال شــد. در طراحــی مرحلــه 

اول ایــن طــرح حداقــل ده گزینــه تهیــه 

ــا کار  ــی باره ــردازش نهای ــپس در پ و س

مســاحت  آنجاییکــه  از  شــد.  اصــالح 

ــود، تــالش شــد  ــن بســیار کوچــک ب زمی

تــا بــا بــه کارگیــری عمــق زمیــن و فــراز 

آســان هرچــه بیشــرت، ســطح زمیــن آزاد 

شــود. در ایــن طــرح چهــار برجــک بتنی 

ــار  ــتطیل در چه ــب مس ــکل مکع در ش

ــاد فرشــته  ــه من ــرارداده شــد ک گوشــه ق

ــد،  ــتون عاملن ــار س ــان و چه ــای نگهب ه

ــا  ــوالدی ب ــل ف ــه پ ــا س ــراز آن ه ــر ف ب

پوشــش شیشــه و ورق فلــزی قــرار داده 

ــه  ــک جعب ــی، در ی ــه رشق ــد. در بدن ش

شیشــه ای، پلــکان، آسانســور و راهروهــا 

بــه شــش  تــا دسرتســی  نهــاده شــد 

ــن و  ــراز زمی ــر ف ــه ب ــه طبق ــه،) س طبق

ــم  ــن( را فراه ــه در درون زمی ــه طبق س

ســازد.  فضــای میانــی پــل هــا تهــی شــد 

تــا از ایــن طریــق نــور بــه عمــق زمیــن 

وارد شــود و در واقــع بدیــن ترتیــب 

فضــای ســفارت بــه صــورت معلــق و 

ــان  ــن و در می ــر فــراز زمی ــان تهــی ب می

بــرج هااســتقرار یافــت و فضــای میانــی 

آن در هیئــت حیــاط مرکــزی بــا ســقف، 

ــه صــورت  ــا و کــف شــفاف، ب ــواره ه دی

یــک انبــاره انــرژی بــرای زمســتان هــا 

شــکل گرفــت. ســطح تحتانــی شــفاف 

مــورب  صــورت  بــه  کــه  حیــاط  ایــن 

طراحــی شــده، عــالوه بــر هدایــت هــوای 

 ، هــا  تابســتان  زیریــن  شــده  تعدیــل 

ــات  ــای ارتباط ــا فض ــفارت را ب ــای س فض

یــک پارچــه ســاخته، حســی فرارونــده 

و ســه یعــدی در آن ایجــاد مــی کــرد.

 کارکنــان بــرای ورود بــه ســفارت از درون 

پارکینــگ در زیرزمیــن بــا ســوار شــدن 

بــر باالبــر از فضــای بســته و تاریکــی 

ــه  ــا ب ــک آب من ــان ی ــن از می ــاق زمی اع

نیمــه  )فضــای  باغچــه  گــودال  ســطح 

ــپس  ــده س ــان(وارد ش ــه آس ــن ، نیم زمی

بــه ســطح زمیــن کــه بــا رواقــی بــه 

ــیده و ــت رس ــل اس ــرون متص ــای بی فض

 در حرکــت در مســیر آســانی وارد حیاط 

بلوریــن معلــق برفــراز بــرج ها می شــوند.

صعــودی حرکــت  مســیر  واقــع  در   

گــذر بــا  زمیــن  تاریکــی  از  باالبــر   

درون  بــه  ورود  و  آســان  و  آب  از   

منشــور بلوریــن، واجــد بیانــی منادیــن 

از اســطوره زایــش و عــروج اســت. در 

بــاال و درون برجــک هــا، کوشــک هایــی 

فــراز  از  نــور  کــه  انــد  آویــزان شــده 

جــداره آن هــا بــه پاییــن مــی پاشــد. 

ــور از ســقف حــس انتزاعــی  ــن ن ورود ای

بــه درون فضــای برجــک هــا مــی بخشــد. 

چــون  بنــا  ایــن  روی  روبــه  منــای  در 

ایــوان هــا، یــک پــرده از جنــس فــوالد بــا 

ــاال  ــا ب بافــت حصیــری آویختــه شــده و ب

ــا، ورودی  ــرده ه ــه از پ ــک لت ــیدن ی کش

ــت.  ــده اس ــف ش ــاختان تعری ــی س اصل

]       ساختمان سفارت ایران در کره جنوبی،سئول       [
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B a r s a v  S u s t a i n a b l e
Architecture Magazine

طبیعتاً برخورد تکنولوژیک و به روز با ساخت در ایران نسبت به دنیا سختی های خاِص خود را دارد، در کارهایتان چگونه با این گونه }
{چالش ها مواجه می شوید؟

در آن پــروژه مســئله مدیریــت نــور مطرح بــود. در پــروژه ای که 

حــدودا نزدیک دویســت ســیصد هــزار مرت اســت، چــه کارکنید که 

المــپ در اتاق هــا نگذاریــد؟ کــه ایــن پــروژه در برییــم انگلیــس 

ــد،  ــرح می ش ــرژی مط ــره ان ــئله ذخی ــت. مس ــی گرف ــه عال درج

ســاختان بلــوری و های تــک بــود، امــا مــرف انــرژی اش حــدود 

50% ســاختان های معمولــی بــود. آن هــم تــازه نــه مــرف 

ــرژی  ــرژی اش.90 % از ان ــه مــرف کل ان ــرژی فســیلی اش، بلک ان

ــود.  ــرشو ب ــی پی ــا خیل ــن فکره ــد. ای ــن می ش ــط تامی آن از محی

ــرت از  ــا کم ــر م ــم، مگ ــر می کنی ــینیم و فک ــا می نش ــب م خ

آن هــا می فهمیــم؟ مــن در پــروژه نفــت، بــا بتــل مک کارتــی 

رس مســئله نــور بحــث کــردم، آخــر هــم حــرف مــن را قبــول 

کــرد. این هــا خیلــی مدعــی بودنــد، انگلیســی بودند و بســیار 

مغــرور، مثــال در رشکــت آروپ، معــار داشــتند بــرای ایــن که 

پروژه هــا را محیطــی کننــد، محیطــی شــدن مفهومــش ایــن 

نیســت کــه فــوالد و شیشــه نباشــد، مفهومــش ایــن می شــود 

که ســبک باشــد، حداقل مصالح در آن مرف شــود. در واقع 

سیر تفکر فرهاد احمدی در طول زمان تا چه میزان تغییر کرده است؟ این جریان در ماهیت و کالبد پروژه های شما چه تاثیری }
{داشته است؟

متفــاوت  خیلــی  شــکلی  لحــاظ  از  امــا  منی کنــد،  تفاوتــی 

اســت. بــه هــان اســطوره ها فکــر شــده، بــه یــک هندســه 

اینجــا  آجربــود،  آنجــا  مصالح،کــه  بــه  شــده،  فکــر  خالــص 

ــت.  ــده اس ــر ش ــت، فک ــی اس ــح خاک ــه مصال ــک ک ــنگ گندم س

ــن  ــه ای ــون همیش ــده و چ ــر ش ــی کار تکنولوژیک ت ــک جاهای ی

ــم  ــا ه ــوده ب ــرا ب ــه بوم گ ــی ک ــه تاریخ ــن تجرب ــوژی و ای تکنول

اســت.  شــده  قوی تــر  یکــی  هرجــا  اســت.  داشــته  تداخــل 

آدم  خــب  بگوییــد،  بخواهیــد  بــری  لحــاظ  از  اگــر 

پیــر  بعــد  و  می شــود  بــزرگ  بعــد  اســت،  کــودک  اول 

بنابرایــن  می میــرد،  و  می شــود  جســد  بعــد  و  می شــود 

ــد  ــان داری ــزی در جه ــا چی ــر ش ــد. مگ ــدا می کن ــول پی تح

کــه در بســرت زمــان در آن تحــول پیــدا نشــود. ولــی بــه 

بــا مرکــز  نظــر مــن همیــن کتابخانــه ای کــه می ســازم 

فرهنگــی دزفــول کــه پیش تــر ســاختم از نظــر ماهیــت 

پایان . 
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