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در  1مــر را چگونــه میتــوان پخــت،
یــا قوســی چطــور؟ یــک کارهایــی هــم
کردیــم .بعــد رفتــم رسامیــک خوانــدم.
خیلــی از این شــاخه بــه آن شــاخه پریدم.
بعــد هنگامــی کــه پیشــنهاد تدریــس در
دانشــگاه شــهید بهشــتی بــه مــن شــد،
گفتــم مــن طــراح هســتم و میتوانــم
بیایــم اینجــا از ایــن قابلیــت اســتفاده
کنــم ،بنابرایــن بــه دفــر فنــی دانشــگاه
رفتــم کــه اکســپوی ژاپــن بــه عنــوان
اولیــن پــروژه بــه مــن داده شــد .خیلــی
دشــوار بــود ،آن زمــان کامپیوتــر نبــود و
بایــد معــادالت مثلثاتــی ،متــاس نقطــه
و خــط xyz ،منحنــی در فضــا را پیــدا
میکردیــد تــا بــه قالبســاز بدهیــد.
ژاپنیهــا هــم خیلــی بــا ریاضــی کار
میکردنــد .خیلــی دشــوار بــود .یــا بعــد
از انقــاب در قائنــات و خراســان زلزلــه
آمــد .مــن در مهندســی ارتــش مســئولیت
پیــدا کــردم کــه آنجــا را درســت کنیــم.
افــران و کادر آنجــا همــه را بــردم و
بــا هرآنچــه پســاند بــود ماننــد باقــی
ماندههــای فلــز و چــوب و غیــره ،چند ده
را بــه صــورت موقتــی درســت کردیــم ،در
یخبنــدان و کارگــری در واقــع .دوســتانی
از مــا کــه در ایــن جریانهــا آمدنــد االن
همــه جــزو مقامــات هســتند .امــا مــن
نــه .در دفــر هــم کــه هســتیم معمــوال
در آتلیــه مینشــینیم و حرفهایــان
را میزنیــم .مــن بــه رابطــه دمکراتیــک
بیشــر معتقــد هســتم .مــن زمــان تدریس
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مــن مقــارن بــا ملــی شــدن صنعــت
نفــت در آبــادان بــه دنیــا آمــدم.
خیلیهــا گــان میکننــد مــا آبادانــی
هســتیم ،امــا مــادر و پــدرم تهرانــی
هســتند و چــون در رشکــت نفــت
بودنــد در آنجــا متولــد شــدم و
شناســنامهام را از آنجــا گرفتنــد .شــهر
مدرنــی بــود و تفک ـرات مدرنــی در آن
وجــود داشــت .پــس از آن بــه تهــران
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
هرنهــای زیبــا قبــول شــدم کــه ترجیــح
دادم بــه دانشــکده هرنهــای زیبــا بــروم.
جــزو دانشــجوهایی بــودم کــه هفتــم یــا
هشــتم شــدم .تقریبــا یــک مــدت زیادی
در دانشــگاه نبودیــم ،بــا دوســتان دفرتی
گرفتــه بودیــم و در آن کار میکردیــم.
آدمهــای نســازی بودیــم و مــدام دنبــال
خوانــدن فلســفه و بحثهــای جدلــی
و بحثهــای انقالبــی و از ایــن دســت
حرفهــا بودیــم و در بحثهــای
دکــر رشیعتــی رشکــت میکردیــم.
بــه تئاترهــای مختلفــی مثــل کارهــای
محمــد علــی نجفــی و فخرالدیــن انــوار
میرفتــم .خالصــه مشــغول ایــن کارهــا
بودیــم .بعــد از مدتــی از آن گروهــی
کــه بودیــم بیــرون آمــدم .دانشــگاه
را کــه متــام کردیــم ،جنــگ شــد و
بــا اینکــه زندگــی مرفهــی داشــتیم،

بایــد همــه چیــز را رهــا میکردیــم و بــه
جبهــه میرفتیــم ،یــا بــه زلزلهزدههــا
کمــک میکردیــم .چــون فکــر میکردیــم
ایــن یــک وظیفــه و تعهــد اســت کــه اثری
متناســب بــا توامنــان بگذاریــم .مــن اول
انقــاب ،مدتهــا در جهــاد ســازندگی
بــودم .اولیــن کارهایــی کــه رشوع کردیــم،
بازســازی مناطــق و پشــتیبانی جنــگ
بــود و بعــد بازســازی مناطــق جنگــی.
البتــه مــن در هــان زمــان بــه راحتــی
میتوانســتم از ایــران بــروم امــا ترجیــح
دادم مبانــم و کار کنــم .جــدای از ایــن،
عالقههــای بســیاری هــم داشــتم ،مثــاً
کار ســفال ،کــه بــا آقــای نــادر خلیلــی
کلکل داشــتیم و مــن بــه او میگفتــم
کــه خانــهای کــه در آن آتــش کــردی ،از
لحــاظ تئوریــک منیتوانــد باشــد و بیشــر
دکوراتیــو اســت تــا کاربــردی .بـرای اینکــه
اینهــا را امتحــان کنــم بــه ایــن رســیدم
کــه بایــد قطعاتــی را پخــت کــه امکانــش
وجــود داشــته باشــد .خیلــی تکنیکــی
فکــر میکــردم .آن موقــع مثــل خیــال
میمانــد کــه بتــوان در  5-4میلــی مــر،
ســه مــر مربــع رسامیــک پخــت .در جهان
تولیــد رسامیــک بــا الیــه هــای نــازک
بــرای موشــکها و کارهــای فضایــی را
تــازه رشوع کــرده بودنــد ،کــه بــه نوعــی
ســوپرهایتک بــود .امــا االن همینهــا
را در خیابــان میفروشــند .مثــا مــن
بــه دنبــال ایــن میرفتــم کــه بفهمــم
یــک دیــوار آجــری یــک تکــه  2مــر
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در دانشــگاه مرتــب تحــول ایجــاد
میکــردم ،اصــا دوســت نــدارم در کالس
یــا هرجایــی ،یــک حــرف را دوبــار بزنــم.
اگــر بزنــم حداقــل جملهبنــدیاش را
تغییــر میدهــم .ایــن بــه نوعــی زمــان
رضبــدر مــکان اســت ،شــا یکبــار عمــر
میکنیــد و هــر چیــزی را یکبــار بایــد
تجربــه کنیــد .حتــی اگــر از مســیری
بــه شــال میرفتــم ،دوســت داشــتم
از مســیر دیگــری برگــردم .بــه نظــر
مــن بایــد در یــک تحــول زندگــی کــرد.
البتــه اغلــب معــاران شــاید ایــن
ماجراجویــی را دوســت داشــته باشــند.
بــه نظــرم ایــن جوهــر کســی اســت کــه
میخواهــد خالقیــت داشــته باشــد .در
آن زمــان دغدغههــای اجتامعــی هــم
زیــاد بــود .مــن پروژههایــی کــه در
دانشــگاه میکشــیدم همــه هایتــک
بــود ،عالقمنــد بــه آرشــیگرامها و
متابولیســتها و یونــا فریدمــن بــودم.
پروژههــا را هــم بــه ایــن شــکل
میکشــیدم و آن موقــع هــم منــره
زیــادی بــه مــن منیدادنــد ،امــا در
یــک ســالی شــاگرد اول شــدم .اوایلــش
اصــا ارزش قائــل نبودنــد .میگفتنــد
خوابــگاه و خانــه بســاز ،مــن یــک
مــگا اســراکچر درســت میکــردم
و درونــش بادکنــک بــاد میکــردم.
امــا خــوب جــزء اولیــن پروژههــای
اجرایـیام ،مرکــز فرهنگــی دزفــول بــود.
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ببینیــد مســئله پایــداری مســئله جدیــدی در برخــورد بــا محیــط نبــوده اســت ،البتــه
محیــط کــه عــرض میکنــم فقــط محیــط طبیعــی نیســت .بلکــه منظــور کل اتفاقاتــی
اســت کــه مــا را احاطــه کــرده اســت .عمومــا ایــن یــک نــوع برخــورد منطقــی بــوده
اســت بــا تصمیامتــی کــه مــا میگرفتیــم ،بــه ترتیبــی کــه تعادلــی ایجــاد شــود میــان
نیــاز و محیــط و ایــن برخــورد منطقــی هــم بگونــهای بــوده کــه اصــوالً بــه روش
دیگــری جــواب منـیداده اســت .ب ـرای مثــال مــا در کشــاورزی کارهــای زیــادی ب ـرای
رســاندن و هدایــت آب انجــام دادهایــم کــه پایــه کشــاورزی و خــاک را احیــا کنیــم
کــه ایــن یــک مســئله اساســی اســت ،ولــی مــا یــک پدیــدهای داریــم بــه نــام «آیــش»،
بدیــن معنــی کــه شــا اگــر بهرهکشــی از زمیــن را مرتــب ادامــه بدهیــد ،ایــن زمیــن
بــه هــان میـزان مرتــب ضعیفتــر می¬شــود .پــس یــک زمانــی بــه ایــن زمیــن اجــازه
میدهیــم کــه خــودش را بازســازی کنــد تــا بتوانیــم دوبــاره از آن زمیــن برداشــت
مطلــوب داشــته باشــیم .ایــن کار در واقــع تعادلــی ایجــاد میکنــد ،کــه البتــه در
دروان ســنت هــم رخ مـیداده اســت .بعــد هنگامــی کــه مــا میخواســتیم غنیســازی
زمیــن را بــه صــورت مصنوعــی انجــام دهیــم ،از کــود شــیمیایی و ایــن دســت مــواد
اســتفاده کردیــم تــا بتوانیــم مرتــب از ایــن خــاک بهرهبــرداری کنیــم .ایــن مســئله
یــک مقــدار مســائلی را درســت میکــرده اســت و مســائل دیگــری را هــم خ ـراب.
در واقــع منظــور مــن ایــن اســت کــه مــا در طــول تاریــخ یــک موازنــه جــری را بــا
محیــط خودمــان برق ـرار میکردیــم ،امــا از یــک زمانــی رشوع کردیــم ایــن مداخلــه
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
ق ـرار گرفــت .چ ـرا کــه ایــن مســئله پیامدهــای مهمــی را در پــی داشــت .ولــی ایــن
مســئله مهــم اســت کــه وقتــی مــا از محیــط صحبــت میکنیــم 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
دانشــگاه مطــرح کــردم .بســیاری در آن زمــان میگفتنــد کــه ایــن مســئله چنــدان
مســئله جدیــدی هــم نیســت .البتــه آنهــا هــم درســت میگفتنــد ،امــا آنهــا ایــن
مســئله را بیشــر در معــاری اقلیمــی میدیدنــد؛ کــه تنهــا ایــن نبــود .پایــداری بــه
نظــر مــن از جایــی بــه وجــود آمــد کــه مشــکالتی در رابطــه انســان و محیــط جامـعِ
او پدیــد آمــد .طبعــا اول ایــن مســئله در بعــد اقلیمــی منایــان شــد .مثــل اتفاقاتــی
کــه در مــورد تغییـرات آب و هوایــی بوجــود امــد .اصـاً مســئله از اینجــا رشوع شــد.
بعدهــا کــه ایــن تغییـرات آب و هوایــی را کــه دنبــال کردنــد ،دیدنــد کــه رشایــط آب
و هوایــی در مقیــاس وســیع تغییــر کــرده اســت و در واقــع تغیی ـرات جــوی اتفــاق
افتــاده اســت .یعنــی بطــور مثــال ســاخت ازون تغییــر کــرده ،گرمایــش در جاهایــی

بیشــر شــده ،یخهــای قطبــی در حــال
آب شــدن هســتند ،رودخانههــا بخصــوص
در اروپــا طغیــان کردنــد و ایــن مســائل
رضرهــای هنگفتــی بــه شــهرها وارد
کردنــد .آنهــا دلیــل تغییــرات جــوی را
هــم گــرم شــدن زمیــن عنــوان میکردنــد
و دلیلــش را هــم ســوراخ شــدن الیــه ازون
میداســتند و خیلــی مســائل دیگــر .ایــن
مســائل بیشــر در مباحــث هواشناســی
مطــرح بــود و هواشناســان آنهــا را
پیگیــری میکردنــد ،درحالیکــه نــه
در بحــث توســعه مطــرح بــود و نــه در
بخــش معــاری کــه زیرســاخت توســعه
محســوب میشــود .بعدهــا بــه ایــن فکــر
افتادنــد کــه هنگامــی کــه در مــورد نظــام
مــدرن صحبــت میکنیــم ،مســائل دیگــری
نیــز در کنــارش هســت کــه یکــی از آنهــا
بحــث تکنیــک و صنعــت و بحــث دیگــر
رسمایـهداری و یــا نظــام جدیــدی از تولید
و مــرف بــود .یعنــی همــه ایــن مســائل
بــه یــک جهتــی میرونــد کــه در کوتــاه
مــدت جــواب میدهــد امــا در بلندمــدت
تخریبگــر میشــود .رسمایــهداری هــم
در طــول زمــان تحوالتــی پیــدا کــرده
اســت .از قــرن  19بــه بعــد اقتصــاد را بــه
عنــوان پایــه تحــوالت اجتامعی و سیاســی
بــه رســمیت شــناختند و ایــن رونــد
رسمای ـهداری یــک نــوع کنــرل اقتصــادی
را در پــی داشــت .رسمایـهداری یــک دوره
اولیــه داشــت بــه نــام «مرکانتالیســتی»
کــه در کشــورهای جهــان ســوم مثــل
ایـران همچنــان ایــن دوره از رسمایـهداری
حاکــم اســت .ولــی بــه تدریــج
رسمای ـهداری پیرشفتــه یــا «نئولیربالیــزم»
اقتصــادی داشــت اتفــاق میافتــاد و ایــن
امــر بــه نوعــی هوشــمندتر شــدن را مــد
نظــر داشــت و نــه اخالقیتــر شــدن.

بعبــارت دیگــر ایــن امــر در ایــن جهــت
بــود کــه بلندمدتتــر بتواننــد منافــع
خودشــان را حفــظ کننــد .بنابرایــن دیــد
بلندنگرانــه بــرای منافــع بهــر از دیــد
لحظهنگــر در جوامــع جهــان ســومی
هســت .اعتقــاد بــه قضــا و قــدر نــدارد و
بیشــر بــه دیــد علمــی نــگاه میکنــد .پس
بنابرایــن بخشــی از جامعــه رسمای ـهداری
بــه ســمتی رفــت کــه رضر و زیانــش را
کمــر کنــد و مناف ـعاش را بیشــر و ایــن
هــم خــودش ب ـرای رسمایــه خــوب بــود،
بــرای اینکــه میتوانســت بــازار جدیــد
را بــاز کنــد مثالــش هــم تلویزیونهایــی
بــا تکنولــوژی باالتــر و «هایتک»تــر از
نســل قبــل خــودش کــه تبلیــغ میشــود
و بــه ســمت تولیــد محصوالتــی بــا رضر
و زیــان کمــر تغییــر مســیر میدهــد .در
واقــع رسمایـهداری بــا ایــن کار یــک بــازار
جدیــد بــرای خــودش درســت میکنــد
و بــازار از یــک بــازار ابتداییتــر بــه
یــک بــازار پیرشفتهتــر تبدیــل میشــود.
پایــداری هــم بــه نظــر مــن در این مســیر
شــکل میگیــرد ،یعنــی پایــداری بــر

اســاس رسمایــهداری هوشــمند.
رسمایــهداریای کــه بــه فکــر واداشــته
میشــود.البته سوسیالیســم و تحوالتــی
کــه در رشق افتــاده تقریبــا بحثهــای
سیاســت نویــن و خیلــی مســائل جدیــد
هــم در ایــن میــان مطــرح میشــود ،یــا
نهضتهــای انقالبــی و یــا رسمای ـهداری
تجدیــد نظرگ ـرا بــه وجــود میآیــد کــه
ســعی میکنــد پیامدهــا را بــه نوعــی
کنــرل کنــد و در ایــن مســیر هــم بــازار
جدیــد درســت میکنــد .یعنــی هــم
خــودش را تقویــت میکنــد و هــم یــک
دیــدگاه بلنــد مــدت دارد .پایــداری هــم
در همیــن مســیر توســعه بــه وجــود
میآیــد .یعنــی یــک نــگاه بلنــد مــدت
بــه توســعه .توســعه هــم بــر اســاس
برنامــه و از ایــن دســت واژگانــی اســت
کــه در سوسیالیســم به وجــود آمده ولی
در نظــام رسمایــهداری تجدیــد نظرگــرا
بــا قــدرت بــه کار گرفتــه شــده اســت
و در آنجــا آنهــا ســعی کردنــد ســمت
و ســویی بــه آن بدهنــد و در راســتای
اهــداف خودشــان از آن اســتفاده کننــد.
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در همیــن نظامهــا کــه دولــت خیلــی قدرمتنــد نبــود نهادهایــی در مســیر هــان
اهــداف بــه وجــود آمدنــد کــه سیســتمهای کنرتلــی را ایجــاد میکننــد .مثــا
سیســتمهایی کــه ارزشگــذاری میکننــد ،مثــل موسســه اســتاندارد کــه هنگامــی
کــه امتیازهــای ایــن گروههــا را یــک کاال یــا یــک اثــر معــاری کســب میکنــد
از لحــاظ بــازار در مرتبــه بهــری قــرار میگیــرد .بنابــر ایــن مؤسســاتی مثــل
«لیــد» و «بریــم» و ایــن هــا همــه در واقــع از ســمت بــازار بــه وجــود میآینــد
کــه بتواننــد یــک بــازار جدیــد درســت کننــد .بــازاری کــه در واقــع بلنــد مدتتــر
فکــر میکنــد و بــا کیفیــت باالتــر .علــم هــم در ایــن کنــار ماننــد تکنولــوژی جلــو
مــیرود ،هامنگونــه کــه رسمایــهداری و ایدئولــوژی جلــو مــیرود و همــه اینهــا
باعــث میشــود کــه شــکل تفکــر بــه توســعه هــم تغییــر کنــد و مســئلهای مثــل
توســعه پایــدار بــه وجــود بیایــد .توســعه پایــدار همچنــان در مــن رسمایــهداری
اســت منتهــا بگونـهای آن را ســاماندهی میکنــد و در آن بــه نظــر مــن یــک مقــدار
عاقبتاندیشــی میکنــد .در ایــن میــان نهضــت دیگــری هــم بــه وجــود میآیــد بــه
نــام «نهضــت ســبز» کــه البتــه خیلــی پیشتــر ،از جانــب اکولوژیسـتها بــه وجــود
آمــده کــه آنهــا دیــد محیطــی طبیعــی درونشــان خیلــی غالــب اســت .ولــی دیــدگاه
آنهــا ایــن بــود کــه هــر چقــدر مداخلــه کمــر ،بهــر و هــر چقــدر مداخلــه بــر در
محیــط بیشــر ،تخریــب بیشــر و کوتــاه مدتتــر ،یعنــی منافــع کوتــاه مــدت نــگاه
کــردن و منافــع بلنــد مــدت نــگاه نکــردن و نابــود کــردن منابــع حیاتــی .بنابرایــن
از ایــن نهضــت اکولوژیســتها رفتهرفتــه نهضــت چــپ ســبز بوجــود میآیــد و
کســانی مثــل «یوشــکا فیــر» در آن بودنــد کــه بعدهــا تبدیــل بــه حــزب میشــوند.
ایــن حزبهــا کــه درصدهــای پایینــی داشــتند ،بعــد کمکــم بــزرگ میشــوند و در
دولتهــای اروپایــی مناینــده میفرســتند یــا در مدیریــت شــهری بخصــوص خیلــی
مؤثــر وارد میشــوند ،ولــی در مدیریــت سیاســی کمــر .احــزاب ســبز یــا همــون
اح ـزاب چــپ کــه ســبز فکــر میکردنــد بخصــوص در کشــورهایی کــه فرهنگیتــر
بودنــد مثــل اســکاندیناوی و غیــره خیلــی قــدرت پیــدا کردنــد و در واقــع در آنجــا
دیــد ایــن بــود کــه مابهالتفــاوت میـزان ایــن مداخلــه و بهــرهوری کــه مــا داریــم بــا
یــک رفتــار متعادلتــر« ،تکنولــوژی» اســت .در نتیجــه هــر چقــدر تکنولــوژی بیشــر
در کار اســتفاده کنیــم مداخلــه بیشــر میشــود و ســودآوری بیشــر میشــود و
کوتــاه مدتتــر بهــره میگیریــم ،شــاید رفــاه ظاهــری بیشــر شــود امــا ایــن موضــوع
خــودش میتوانــد پیامدهــای ســامت داشــته باشــد و یــا هــر مســئله دیگــری ولــی
اگــر کــه ایــن تکنولــوژی را تقلیــل بدهیــم یــا نوعــش تغییــر کنــد ،میتــوان بــه
هــان نســبت بــا آن نــگاه بلنــد مدتتــری داشــت و طبیعیتــر زندگــی کــرد.
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دانشــگاه هــر اصفهــان کــه ابتــدا
تحــت عنــوان مدرســۀ فارابــی و ســپس
دانشــگاه پردیــس شــکل گرفــت ،بــه
ترتیبــی مأموریــت داشــت تــا دیــدگاه
مکتــب اصفهــان را در هــر امــروز
بازمنایــی کنــد و در بخشهــای معــاری،
هرنهــای تجســمی ،مرمــت و احیــای آثار
و هرنهــای کاربــردی آن را ترویــج منایــد.
بدیــن ترتیــب تــاش منــود تــا بــه تدریــج
ســاختامنهایی را در بافــت تاریخــی
متلــک و مرمــت و بدیــن منظــور بــه
کار گیــرد .امــا در رابطــه بــا نیازهــای
دانشــگاه شــاید بهرتیــن ســاختامن
مجموعــه ،توحیدخانــه نیــز ،در مقایســه
بــا یــک ســاختامن آموزشــی اســتاندارد
واجــد نارســایی کمــی و کیفیســت .از
طــرف دیگــر ،در چهارچــوب برنامــه
توســعه آمــوزش عالــی ،دانشــگاه هــر
اصفهــان در نظــر دارد تــا رشــتههایی
چــون هــر ادیــان ،پژوهــش هــر،
موســیقی مقامــی و منایشهــای آیینــی
را تاســیس منایــد ،بخشهــای خدماتــی
دانشــگاه را توســعه داده ،تعــداد
هرنجویــان را بــه ســه هـزار نفــر افزایش
دهد،کــه بدیــن ترتیــب بــه فضایــی
حــدود یکصدهـزار مرتمربــع دیگــر نیــاز
دارد کــه بــا محدودیتهــای کنونــی در
مرکــز تاریخــی شــهر دســتیابی بــدان
ممکــن نبــود ،بدیــن جهــت مســئوالن
دانشــگاه تصمیــم گرفتنــد تــا در
نزدیکتریــن زمیــن مرغــوب اهدایــی در
شــهر ،دانشــگاهی برای دوره کارشناســی
تأســیس منــوده و از فضاهــای بافــت
تاریخــی جهــت تحصیــات تکمیلــی

اســتفاده مناینــد .از ایــرو بــا توجــه
بــه کمبــود و گرانقیمتــی زمیــن در
مرکــز شــهر اصفهــان ،زمینهایــی در
حومــه رشقــی و غربــی در نظــر گرفتــه
شــد کــه نهایتــاً زمیــن کنونــی واقــع در
کلیشــاد انتخــاب شــد .ایــن زمیــن کــه
در شــبهجزیرهای حاصــل از آبرفــت
زاینــدهرود قـرار دارد در ســه وجــه چــون
کامنــی بــا رودخانــه زاینــدهرود مجــاورت
دارد ودر جبهــه رشقــی بــا یــک مــادی از
زمینهــای باالدســت جــدا میشــود کــه
فعــاً خشــک اســت .ایــن زمیــن فعــاً
بــه پــارک شــهر کلیشــاد اختصــاص یافتــه
و مســاحتی حــدود  20هکتــار دارد کــه
از ســوی غــرب بــه زاینــدهرود و جنــگل
فالورجــان مــرف اســت و در رشق بــا
ســطحی از مـزارع ،از شــهر جــدا میشــود
و بنابرایــن در یــک مــکان بســیار ســبز
قـرار دارد .دانشــگاه در زمیــن باریکــی در
منتهاالیــه رشقــی و بــا حداکــر فاصلــه از
رودخانــه ســاخته و بخشهــای کوتــاه آن
کــه ممکــن اســت در معــرض ســیل ق ـرار
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
دوازده ،بســر کشــیده ای را پدیــد مــی
آورد و دسرتســیهای ســواره و خدماتــی
از مســیر رشقــی  ،امــکان احیای مــادی در
ضلــع رشقــی و فرشدگــی ســطح اشــغال
در منتهاالیــه بخــش رشقــی ،از میــان
روشهــای مختلــف اســتقرار ابنیــه در
دانشــگاه ،روش خطــی را القــا میکــرد.
از ســوی دیگــر تأکیــد کارفرمــا بــر تــداوم

اســتفاده از الگوهــای معــاری ایرانــی بــا
توجــه بــه رشایــط زمانــی ،خواســتهها و
محدودیتهــا در طراحــی ،موجــب شــد
تــا عنــارصی ماننــد بــازار و حیــاط مرکزی،
حوضخانــه و بادگیــر ،باغ ایرانــی ،جلوخان
و عــارت رسدرب  ،کاربنــدی ومرشبیــه و
 ......در شــکلگیری طــرح موثــر افتنــد..
همچنیــن مباحــث مطــرح در معــاری
ســبز کــه اتفاقــاً بــا محدودیتهــای
طراحــی بســیار هامهنــگ بــود ،نیــز در
شــکلگیری بنــا نقــش کلیــدی یابنــد.
مســائلی چــون  ،معــاری درهــم تنیــده،
معــاری زمینمــدار ،معــاری فرافــن
آور ( ، ، )Hi- Techبــه کارگیــری ســقف
ســبز  ،Green Roofبدنههــای چندالیــه
(شــفاف و ســایبانها، )Double Skin ،
اســتفاده از تهویــه طبیعــی( Ventilation
 ،(Naturalدرهــم آمیختگــی کارکردهــا
( )Mix Useو ........بــا توجــه بــه مســائل
فــوق دههــا ایــده معــاری شــکل گرفــت،
کــه برخــی ترکیبــی از تجمــع دانههــای
مجــزا بــه صــورت دانــه تســبیحی و
برخــی دیگــر بــه صــورت درهــم تنیــده
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
اســتفاده شــده بــود کــه بــا یــک محــور
اصلــی ویــا خطوطــی طبیعــی زاینــدهرود
و بســر زمیــن ساختارشــکنی مــی شــدند.
اغلــب ایــن گزینههــا تــا حــد یــک طــرح
اجرایــی پیــش رفتــه و کنــار گذاشــته
شــدند .در طــرح نهایــی بــا توجــه بــه
اینکــه بســر بــا مســیرهای آب احاطــه
شــده بــود و بــا توجــه بــه مســأله
ســبزی و کشــیدگی مــکان قــرار گیــری،
نظــام آبیــاری ومســیرهای حرکــت آب
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بــه ســازماندهی فضاهــای دانشــگاه
شــکل داد .ســاختامن چــون دهانــه هــای
پــل خواجــو کــه وظیفــه تقســیم آب را
بــه عهــده دارنــد ،بــر روی جریــان آب
اســتقرار یافــت و مســیرهای حرکــت آب
بــا بــرش در بســر ســاختامن حوزههــای
فضایــی را پدیــد آوردنــد .ب ـرای اجتنــاب
از تقلیــل ســطح ســبز در پــارک  ،بخــش
انتهــای رشقــی ســطح پــارک بــه صــورت
مــورب خــم ( ،ماننــد اینکــه پوســت
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
بخشــی از ســاختامن بــه درون زمیــن
فــرو رفــت .بدیــن ترتیــب خطــی آســان
مــرز رشقــی پــارک کــه حــدود  700مــر
درازا دارد .ســاختامنهای اطــراف را
پوشــانده و ســبزی آن بــه منــای سلســله
کوههــای رشقــی گــره میخــورد .در
واقــع ســاختامن دانشــگاه از ســوی پــارک
منایــی نداشــته و تنهــا ســطوح فرارونــده

ســبز و مســیرهای آب دیــده میشــوند
کــه در حــول آن ردیــف درختــان و
باالخــره در انتهــای آن حیاطکهــا قــرار
دارنــد کــه در ســه جهــت بــا شیش ـههای
منعکسکننــده محــاط شــدهاند .بدیــن
ترتیــب متامــی ســطح بســر به صــورت باغ
و فضــای ســبز درمی آیــد ،در حالیکه منای
اصلــی ســاختامن از ســوی خیابــان رشقــی
کــه خیابــان اصلــی دانشــگاه اســت دیــده
خواهــد شــد .حداکــر بلنــدي ســاختامن
شــش طبقــه اســت ،امــا بــه دلیــل فــرو
رفــن در زمیــن و اختــاف ســطح خیابــان
بــا پــارک ،حداکــر چهــار طبقــه دیــده
میشــود .ورودی اصلــی و پیاده دانشــگاه
در شــال بســر ق ـرار دارد و یــک صفــه
وســیع بــه صــورت جلوخــان در برابــر آن
نهــاده شــده .،بــر ف ـراز ایــن صفــه بــرج
اداری بــا منایــی دوپوســته در شــکل یــک
منشــور مثلثالقاعــده همچــون عــارت
رسدرب طراحــی شــده ،ایــن بنــای نســبتاً
مرتفــع (عمــودی)در تضــاد بــا خفتگــی
(افقــی) بنــای دانشــگاه بــه صــورت

نشــانه ای شــهری عمــل میکنــد ،یــک
دیــوار مطــول کــه در امتــداد کل طــرح
کشــیده شــده بــه صــورت تاشــده پایــه
ایــن برج را در بــر میگیرد ..در درون این
صفــه یــک گــودال باغچــه بــه صــورت
فضــای منفــی در برابــر برجســتگی
مثبــت بــرج ایجــاد شــده کــه حــول
آن مرکــز خریــد قــرار گرفتــه اســت.
یــک داالن بــا الهــام از بــازار حیــاطدار
کرمــان ماننــد نــخ تســبیحی دانههــای
طــرح یــا دانشــکدهها را پیونــد داده
اســت .مــادی رشقــی کوچهباغــی را در
جــداره رشقــی دانشــگاه ایجــاد کــرده
و محورهــای آب کــه از آن منشــعب
میشــوند ،بــا ورود بــه درون فضــا،
ابتــدا بــه یــک حوضخانــه کــه کانــون
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
را در امتــداد حیــاط ایجــاد کــرده و
در انتهــا بــه زاینــدهرود میریــزد.
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فقــط مجهزتــر ولــی بــه ایــن فکــر
منیکنــد کــه درخــت را بینــدازد یــا نــه،
بهرهکشــی میکننــد .در برابــر ایــن
دیــد ،دیــدی اســت کــه معتقــد اســت
بایــد بــه اینهــا حرمــت گذاشــت ،بــه
ایــن محدودههــا احــرام گذاشــت و
در حــدی مداخلــه کــرد کــه فرصــت
حضــور نابــود نشــود ،کــه البتــه در بحــث
پایــداری در ایــن زمینــه شــعار درســت
میشــود ،مثــا اینکــه از منابــع طــوری
اســتفاده کنیــد کــه تجدیدپذیــر باشــد،
منابــع تجدیدناپذیــر را طــوری مــرف
کنیــد کــه مانــدگار شــود .البتــه بحــث
ســبز هــم بخــش مهمــش از تکنیکهــا
و تاکتیکهــای پایداریســت .منتهــا کمــی
جلوتــر مـیرود و بــه جــای اینکــه محــور،
درون یــک سیســتم باشــد حــاال محــور،
بیــرون ایــن سیســتم قــرار میگیــرد.
سیســتم را مــورد ارزیابــی ق ـرار میدهــد
و در واقــع بــه خــودش حــق منیدهــد
کــه بــرای بهرهمنــدی حداکــر ،هــر
گونــه مداخلـهای را جایــز بدانــد .تفــاوت
بیــن ســنت و مدرنیتــه هــم ،در واقــع
بــر رس می ـزان مداخلــه یــا عملــی اســت
کــه انجــام میشــود .مــن میخواهــم
بگویــم کــه همــه ایــن تحــوالت ایجــاد
شــده و ایــن معیارهــای درهــم ریختــه،
ایــن مســائل را امــروز قابــل بحــث کــرده
اســت وگرنــه واقعیـتاش ایــن اســت کــه
تــداوم هــان ســنت اســت کــه ابزارمنــد
شــده اســت .عمــا ایــن مســئله در تفکــر
معــارص اتفــاق میافتــد کــه ریشـههایش
در ســنت و گذشــته وجــود داشــته اســت.
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اگــر بخواهیــم خیلــی کلــی بگوییــم،
مســئله تفکــر پســت مــدرن ایــن بــوده
اســت کــه بیانیــهای کــه مــدرن دارد
اصــوال دنبالــه تفکــر ســنتی اســت،
اگرچــه در آن ساختارشــکنی نســبت بــه
ســنت هــم وجــود دارد .هــم از لحــاظ
زیباییشناســی ،هــم از لحــاظ مقــررات،
هــم از لحــاظ دیدگاهــا .قوانیــن اجتامعی
را فرویــد بهــم میریــزد ،قوانیــن خلقــت
را دارویــن بهــم میریــزد ،قوانیــن
اقتصــاد را مارکــس بهــم میریــزد و بــه
دنبــال آن همــه طبقــات اجتامعــی بهــم
میریــزد .متامــی ایــن مســائل انقــاب
درســت میکنــد .شوســتاکوویچ و یــا
راخامنینــف موسیقیشــان را میســازند،
ولــی انقــاب یــک چیــز جمعــی اســت،
یــک تفکرعظیــم اســت ،در یــک زمان هم
بــه وجــود منیآیــد .بــه تدریــج اتفــاق
افتــاده اســت .پســت مــدرن بحثــی را
کــه مطــرح میکنــد یــک ساختارشــکنی
خیلــی جــدی در بینــش بــه مســاله اســت.
یعنــی میگویــد ایــن مانیفســتها و
تفکــر ایدئولوژیــک ،قابــل بحــث اســت.
در پــس پســت مدرنیســم ،نئولیربالیســم
اســت ،نوعــی آزادی خواهــی جدیــد.
یعنــی یــک نــوع لیربالیســم جدیــد پشــت
آن اســت کــه بــه تکرثگرایــی اعتقــاد
دارد و یــک نــوع دموکراســی؛ کــه البتــه
ایــن دموکراســی هــم میتوانــد در یــک
الیههایــی بــا یــک مدیریــت پیچیدهتــر
بــاز بــه هــان اســتثامر طبقــات ختــم
شــود .ولــی بالخــره یــک بــازه بزرگــری
از لحــاظ اجتامعــی از حضــور مــردم

ایجــاد میکنــد .ایــن موضــوع بــه تکــر،
ساختارشــکنی و هویــت فــردی بــه جــای
هویــت جمعــی مرشوعیــت میدهــد.
بنابرایــن ایــن مســالهای میشــود کــه
قانــون خیلــی مشــخصی بــرای مداخلــه
وجــود نــدارد .هرکســی خــودش یــا
هرگروهــی یــا یــک جامعتــی میتوانــد
ایــن مداخلــه را داشــته باشــد ،البتــه ایــن
میـزان اگــر بتوانــد متکــی بــر یــک تئــوری
باشــد قویتــر اســت .بنابرایــن این مســاله
دو گرایــش در نقــد مدرنیتــه در معــاری
بــه وجــود آورد ،یکــی اینکــه ایــن معامری
منظــم و قاعدهمنــد را میشــکنیم و بــه
طــرف ارزشهــای ســنت برمیگردیــم
کــه در آنجــا در واقــع کیفیتهــا از
ایــن قاعدههــا قویتــر بــوده اســت.
کیفیتهایــی کــه حــاال بــا کیفیتهــای
قبلی متفاوت اســت و آبسرتکشــن(انتزاع)
مدرنیتــه در آن نیســت .یــک گــروه دیگــر
هــم میگوینــد کــه نــه تنهــا ایــن انت ـزاع
درســت اســت ،بلکــه ضعیــف اســت .مــا
قاعدهمنــدی را قبــول نداریــم ولــی اگــر
ق ـرار اســت؛ میبایســت بحثــی بــه نــام
آشــفتگی بــه وجــود بیایــد .ایــن آشــفتگی
کــه مرتــب متــام معیارهــا را درمینــوردد
و گســرهاش را بیشــر میکنــد .بنابرایــن
آنهــا بــه طــرف ســاختار شــکنی خیلــی
قویتــر رفتنــد .ایــن دو نهضــت باهــم
رشــد کردنــد .دیالکتیکــی بیــن تــز و
آنتیتــز بــود .یــک عــده از آن ،عقــب
رفتنــد ،بــه دنبــال تجربــه تاریخــی و
آن را در کانتکســت مــدرن آوردنــد و
یــک عــده از ایــن ســمت جلــو رفتنــد
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و بــا تکیــه بــر مدرنیتــه آن را خیلــی
قویتــر از پیــش توســعه دادنــد .ایــن
جنــگ بیــن اینهــا بوجــود آمــد ،امــا
در همیــن میــان در اواخــر دهــه هفتــاد
خانــم «برانتلنــد» آدمهــا را جمــع
میکنــد و میگویــد ایــن دعواهــا
را کنــار بگذاریــد .اصــا هیچکــدام از
اینهــا درســت نیســت .یــک بحثــی
بــه نــام "نــگاه توســعه پایــدار" مطــرح
اســت کــه مســئله باقــی مانــدن بــر
اســت .بــر در خطــر اســت .مســایل
بــر ایــن اســت کــه چطــور و بــا چــه
روشهایــی میتوانــد مداخلــه کنــد
و زندگیــش تغییــر کنــد .ایــن هــم در
اصــل دیــدگاه ایدئولوژیکــش اســت،
یعنــی در آن مــن بایــد نــگاه کنیــد کــه
اصــا بــه طبیعــت ،بــه هســتی چطــور
نــگاه میکنــد ،کــه آن نگاهــش بایــد
اصــاح شــود .بعــد نگاهــش کــه اصــاح
شــد و در آن مســیر افتــاد ،پــس از آن
ببینــد چــه کاری بایــد انجــام دهــد
تــا در واقــع در هــر پدیــدهای کــه
مداخلــه میکنــد ایــن را در هــان
جهــت ســوق دهــد .مثــل توســعه
پایــدار کــه شــد اســراتژی و چیــزی
ماننــد معــاری پایــدار تاکتیــک شــد.
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توســعه پایــدار شــد اســراتژی
و چیــزی ماننــد معــاری
شــد.
تاکتیــک
پایــدار
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دو دیــدگاه از دوران مــدرن و پیشتــر
از آن وجــود داشــته اســت کــه چنــدان
از هــم فاصلــه نداشــتند ،کــه اختــاف
میــان آنهــا در قــرن نــوزده و بیســت
میــادی اوج میگیــرد .یکــی از ایــن
دیدگاههــا تفکــر مداخلهگــر در محیــط
اســت کــه بــا تفکــر ســنتی خیلــی فرقــی
منیکنــد ،منتهــا ابــزار پیرشفتهتــری
در دســت دارد و بحــث آن بهــرهوری
حداکــری اســت .ایــن طــرز تلقــی
هنــوز در دانشــگاههای معــاری
مــا وجــود دارد کــه معــاری خــوب
معــاری اســت کــه بهرتیــن رشایــط را
بـرای مرصفکننــده یــا کاربــرش بوجــود
بیــاورد .مثــا اینکــه یــک اتــاق بهرتیــن
نــور را داشــته ،از لحــاظ اقتصــادی
درســت عمــل شــده ،اســتحکام در
برابــر نیروهــا ،عملکــرد و معیارهایــی
اینچنینــی کــه قابــل اندازهگیــری اســت،
بــرای مخاطــب در باالتریــن درجــه
باشــد .ولــی بــرای جامعــت چــهکار
میکنــد؟ جلوتــر کــه میرویــم مســئله
شــهر مطــرح میشــود و اینکــه ایــن بنــا،
ایــن مداخلــهای کــه ایجــاد میکنیــم،
چهــره اجتامعــی مثبــت هــم داشــته
باشــد .بنابرایــن منــای ســاختامن هــم در
شــهر مطــرح میشــود .ولــی واقعیــت
ایــن اســت کــه مــا خیلــی بیــش از
اینهــا بــه جامعــت صدمــه میزنیــم
و هــم تغییــر در محیــط ایجــاد
میکنیــم .چــرا؟ چــون مرکــز خودمــان
هســتیم .در دیــد ســبز (( ))greenدر
واقــع ایــن مســئله تغییــر میکنــد.

یعنــی مســئله ایــن اســت کــه چیــزی
کــه درســت میکنــم ،بــه عنــوان یــک
پدیــده "آبــادی" بــه قــول قدیمیهــای
مــا و یــک امــر ارزشــی تلقــی منیشــود.
مــا در محیــط پارازیــت ایجــاد میکنیــم،
ایــن پارازیــت هــر چقــدر اثــر تخریبیــش
کمتــر باشــد ،هــر چقــدر مداخلــه
نامحســوستر باشــد ،عــذر مــا موجهتــر
اســت .البتــه نهایتــش ایــن اســت کــه
هیــچ نــوع مداخلــهای نکنیــم ،ولــی در
صــورت مداخلــه ،هــر چقــدر غلظتــش
کمــر باشــد بهــر اســت .حــاال ایــن دو
دیــدگاه اســت .دیــدگاه اول همیشــه
از قدیــم در ســنت وجــود داشــته و
اوجــش در مدرنیتــه اســت کــه بــه نظــر
مــن نوعــی برداشــن یــا تجهیــز کــردن
اندیشــه ســنتی اســت ،یعنــی اندیشــه
ســنتی هیــچ موقــع تغییــر نکــرده اســت.
زمانــی کــه دکارت میگویــد" :مــن فکــر
میکنــم پــس هســتم"خودش را در تفکــر
ســوبجکتیو ،در کانــون هســتی قــرار
میدهــد ،قبــل از ایــن هــم عرفــان مــا
و ســهروردی همیــن را میگفتنــد ،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
و ابزارمندتــر شــده اســت .قدیــم تــر را
برداشــته و بــه جنــگل میرفتنــد و بــه
انــدازه توانشــان درخــت قطــع میکردنــد،
بعــد دوره مــدرن کــه اره برقــی میآیــد
در یــک روز 50عــدد از ایــن درختهــا را
میاندازد،هــان عمــل را انجــام میدهــد،
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ايــن طــرح كــه ظاهــرا ً جــزء چهــار
طــرح منتخــب اوليــه بــوده اســت از
لحــاظ پايــداري مــورد توجــه ژوري قـرار
گرفتــه امــا بــه دليــل نتيجــه شــكيل كــه
ســاختامنهاي اداري معمــول را تداعــي
منــي كنــد كنــار گذاشــته مــي شــود .
طــرح بــا همــكاري مهندســن مشــاور
بتــل مــك كاريت( )Battle McCarthyكه
از گــروه هــاي شــناخته شــده جهــاين در
زمينــه طراحــي پايدارمــی باشــند تکميــل
گرديــد ،ايشــان طــرح تهيــه شــده و ايده
هــاي آن ـرا ويــژه و بديــع تعبــر منــوده
و در نظــام ( )BREEAMكــه در آن
ســاختامنها از ديــدگاه پايــداري بــرريس
مــي شــوند طــرح را عــايل ()Excellent
ارزيابــی منودنــد .در ايــن طــرح نيــز
مســأله شــناخت و توجــه و بــه ويژگــي
هــاي خــاص بســر و در آميخــن بنــا
بــا مقرطــرح بــه ترتيبــي كــه از حداكــر
اســتعدادهاي آن بهــره منــد شــود دنبــال
گرديــده اســت  .در طراحــي ابتــدا تــاش
گرديــد تــا عــي رغــم ابــاغ محــدوده
هــاي طــرح ماننــد قطعــه بنــدي هــا
معمــول شــهري كــه در منطقــه عبــاس
آبــاد نيــز رخ داده اســت  ،تفكــر كالن
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 ظاهـرا ً
ـس نيــز در طــرح قبــل از انقــاب
ًديويـ ً
ايــن دره را بــه صــورت فضــاي ســبز در
نظــر گرفتــه بــوده اســت  .بنابــر ايــن
؛  -1دره مقــر طــرح ،كــه در رشايــط
كنــوين دگرگــون شــده ،بــه عمــق مــورد

نيــاز اليــرويب گرديــده و بــه ارتفــاع تپــه
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
گرفــت  -3 .در هامهنگــي هــاي انجــام
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
جنــويب در نظــر گرفتــه شــد تــا از شــيب
مســر ب ـراي دســريس بــه پاركينــگ هــاي
زيــر زمينــي كاســته شــود  -5 .بواســطه
آب تحــت االريض بســر طــرح كــه از آن
عميــق تــر ميشــد بــه صــورت آب منــاي
وســيعي در نظــر گرفتــه شــد  -6 .ب ـراي
فراهــم ســاخنت ســطح مــورد نيــاز در
عمــق زمــن  ،ديوارهــاي حائــل طراحــي
شــد كــه بواســطه شــيارهاي افقــي درآن و
اج ـراي پشــت بندهــا از داخــل و اضافــه
كــردن جعبــه هــاي گيــاه  ،بــن آنهــا يــك
ديــواره ســبز در ايــن بخــش ايجــاد شــد
كــه بــا نشــت آب بــه صــورت طبيعــي
آبيــاري مــي شــد و بــه كمــك شــمع هــاي
مــورب ضخامــت بســيار نــازيك نســبت بــه
ارتفــاع پيــدا مــي كــرد  -7 .ب ـراي پاســخ
گــويئ بــه برنامــه طــرح كــه حجــم آن
بيــش از  6برابــر ســطح زمــن و حــدود
 %600تراكــم را طلــب مــي كــرد  ،ابتــدا
دياگـرام حجمــي بــه صــورت يــك مكعــب
درنظـــر گـــرفته شـــد كــه مــي توانســت
ســطحي برابــر زمــن و ارتفــاع برابــر شــش

طبقــه داشــته باشــد  ،كــه نتيجــه آن از
مقيــاس نامطلــويب از ســاخت و ســاز خــر
مــي داد ( ،ضوابــط منطقــه عبــاس آبــاد
 ،حداكــر ســطح اشــغال را  ، %50حداكــر
ارتفــاع را بيســت طبقــه تعيــن منــوده و
ضابطــه يــك بــه دو را ب ـراي هــرم عقــب
نشــيني در نظــر گـــرفته بــود ) بـــراي
رســيدن بــه تنـــاسبات و ســطح اشغـــال
متعـــادل گزينــه هــاي گوناگــوين وجــود
داشــت  ،كــه مــورد مطالعــه و كنــار
گــذارده شــد  .باالخــره در طــرح نهايــي
حــدود  30درصــد از كل زمــن اشــغال و
 %70بــه صــورت فضــاي طبيعــي امتــام
يافــت  -8 .بــراي تقليــل حجمــم زيــاد
برنامــه و فـرا مقيــاس آن  ،درنظــر گرفتــه
شــد تــا بخــش هايــي از كاركردهــاي
خدمــايت (پاركينــگ هــا  ،موتورخانــه ،
انبارهــا و ......در زيــر كل ســطح زمــن
دفــن شــوند ( ،پــروي درخواســت
كارفرمابــه دليــل امنيتــي پاركينــگ در
خــارج از زيــر بخــش اصــي ســاختامن در
نظــر گرفتــه شــد) و بخــش هــاي ديگــر
ماننــد (رســتورانها  ،مركــز خريــد  ،مهــد
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
جــداره جنــويب  ،متركــز در منظــر ايجــاد
شــده درجبهــه جنــوب رشقــي  ،اجتنــاب
از ريــزش آلودگــي در منــاي جنــوب
رشقــي  ،قــرار گــري جــداره غــريب در
ضابطــه هــرم عقــب نشــيني  ،ايجــاد يــك
خنــدق امينــي و فاصلــه بــا خيابــان ضلــع
غــريب  ،تخليــه و جمــع آوري آب بــاران
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ايجــاد بــاغ تخــت هــا و فضــاي گل
دار
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ايجــاد
فتوولتائيــک)،
(نوارهــاي
حركــت و
حــس
فتوولتائيــک) ،ايجــاد
حركــت و پويايــي در ســاختان ،
القــاي حــﴘ مناديــن و باالخــره تســبيح
بــه خورشــيد در موقــع طلــوع كــه در
ديــدگاه ارشاقــي ايــن ديــار ديشــه دارد
 ،حجــم منشــوري در راســتاي قطــر
عمــود بــه وتــر منشــور ،بــه ســوي
جنــوب رشق دوران كــرد -10 .ســپس ،
حجــم منشــوري توســط  50ميلــه طويــل
توخــايل و شــفاف ماننــد (شــعاعهاي
نــور) متخلخــل گرديــد  ،ايــن لولــه هــا
كــه عمــود بــر ســطح فوقــاين منشــور
و بــا مقطــع مربــع طبقــات ميــاين را
درمنشــور قطــع مــي كردنــد  ،در مقياس
هــر طبقــه همچــون حياطكهــاي خلــوت
مركــزي حــس شــده و در مقيــاس كالن
 ،ماننــد ميلــه هــاي نــور ،منــاي ويــژه
اي ب ـراي ســاختان ايجــاد مــي منودنــد
 -11 .بــراي پيوســن بنــا بــه حلقــه
هــاي شــهري و دنبــال منــودن مفهــوم
تواتــر در شــهر و جهــت پاســخ گفــن

,,

بــه دســتورالعمل طــرح جامــع منطقــه
عبــاس آبــاد كــه محــوري پيــاده ای را
از ايســتگاه مــرتو بــه ميــدان پيشــه و
فرهنــگ پيشــنهاد مــي كــرد  ،بــا ايجــاد
يــك شــكاف درمنشــور كــه بتدريــج از
ســوي شــال غــرب بــه جنــوب رشق
فراخــي مــي يافــت و بــا طــرح يــك پــل
كــه از ميــان ايــن شــكاف بــه آن ســوي
درياچــه و پــارك مرســيد ،ايــن ارتبــاط
شــهري مقــدور گرديــد  -12 .يــك صفحــه
مســتطيل شــكل هوشــمند بــا زاويــه
ســقف و بــا فاصلــه از آن روي ســاختان
و محوطــه را پوشــانده ،تــا بديــن ترتيــب
ســطوح شــفاف ســقف و جــداره جنــوب
رشقــي بنــا را كــه در ســاعات يــا فصــويل
تحــت تابــش نامطلــوب قـرار مــي گــردرا
حفاظــت منايــد  -13 .جدارهــاي منشــور
كامــالً شــفاف درنظــر گرفتــه شــده
اســت ،صفحــات ســقف ،منــاي شــايل و
جنــوب رشقــي از پنجــره هــاي دواليــه
شيشــه اي ســاخته شــده اســت  ،كــه بــا
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
يــا بالعكــس را مخــدوش منــي كنــد .
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اینهــا از لحــاظ تحلیلــی بیانــش
کردنــد .حتــی زمانــی کــه میگوییــم
شــهودی بــوده بایــد از گزارههــای
منطقــی اســتفاده کنیــم تــا مفهــوم را
بــه ذهــن انتقــال دهیــم .پــس منیتــوان
هیچکــدام را نادیــده گرفــت .بــه
نظــر مــن بهرتیــن حالــت رابطــه میــان
کانســپت و کانتکســت اســت .رابطــهای
متعــادل میــان ایــن دو پایــداری در ایــن
میــان بوجــود میآیــد .ولــی خــوب
جناحهــای خیلــی افراطــی هــم وجــود
دارنــد کــه میگوینــد ،خــوب الیــه ازون
ســوراخ شــد ،تکنولــوژی چــی شــد و از
نظــر علمــی بحــث مطــرح میکننــد کــه
مگــر جهــان ایــن همــه تغییــر نکــرده
اســت؟ مگــر جهــان حیــات در زمیــن در
قدیــم کربنســوز نبــوده اســت؟ بعــد
اکسیژنســوز شــده اســت ،مگــر ابتــدا
متامــی اینهــا تکیاختــهای نبودنــد
بعــد تغییــر کردنــد؟ مگــر ناندرتالهــا
نبودنــد کــه از بیــن رفتنــد؟ حــاال باالخــره
پروســهای اســت کــه مــا در ایــن رونــد
و هزارتــو افتادیــم و درحــال ترسیــع آن
هســتیم،ما اراده نداریــم و در مســیری
جــری اتفــاق میافتــد .از دو طــرف کــه
هرکــدام دیگــری را کنــرل کننــد .کــه ایــن
بحثهــا میشــود .عــدهای هــم ماننــد
شــخصی کــه دو ســال پیــش بــه او نوبــل
دادنــد هــم گفــت متــام ایــن بحثهــای
پایــداری و توســعه کنرتل شــده کــه مطرح
کردیــد بــه درد منیخــورد (عمــر بــر
 50ســال اســت ) و بایــد انقــاب کــرد.

ایــن روشهــای اصالحاتــی ،ممکــن اســت اثراتــی بــرای دلخوشــی داشــته باشــد امــا هیــچ کــدام حرکتــی جــدی منیکنــد.
امــا رسمایــهداری بــه نفعــش اســت کــه ایــن موضــوع را اصالحاتــی حــل کنــد .رسمایــهداری از انقــاب میترســد .حــاال
اینهــا بحثشــان ایــن اســت کــه اگــر انقــاب نشــود بــر نابــود اســت .یعنــی بــا ایــن رونــد هرچقــدر هــم کنــرل کنیــد،
درســت منیشــود و بــی فایــده اســت .شــا داریــد جمعیــت را زیــاد میکنیــد ،مــرف را زیــاد میکنیــد ،مــردم هــم ســه
برابــر میخورنــد ده برابــر میپوشــند .یعنــی رسمایــهداری افقــی را نشــان میدهــد کــه موتــور حیــات بــر از یــک بچــه
کوچــک تــا جامعــه اســت .اینکــه محیــط زیســت را ســامان دهیــد و در بلنــد مــدت تاثیــرات درســتی ایجــاد کنیــد در
رسمایــه داری وجــود نــدارد .رسمایــه داری بــه رسعــت بــه جلــو مــیرود و کشــورهای عقــب افتــاده هــم کــه ایــن مســیر
را دنبــال میکننــد و هیــچ حســاب کتــاب و درایــت و مدیریتــی وجــود نــدارد کــه بخواهــد اینهــا را کنــرل کنــد.
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شــا میتوانیــد رویکــردی منتگــرا یــا
زمینــه گـرا بــه مســئله داشــته باشــید که
در زمــان ارســطو و افالطــون هــم ایــن
بحثهــا وجــود داشــته اســت ،یــا یــک
رویکــرد کانســپتمآب یــا مفهومگــرا؛
کانتکســتچوالیزم و کانســپچوالیزم .بــه
قــول دکارت ،کانســپچوالها کســانی
هســتند کــه مدرنتیــه را بــه وجــود
میآورنــد .در کانســپچوال ،از دکارت
تــا متــام فیلســوفانی کــه مدرنیتــه را
بــه وجــود میآورنــد ،ســوبژکتیویته را
اشــاعه میدهنــد ،جهانــی را کــه وجــود
نــدارد در ذهنشــان میســازند و ایــن را
برونیــش میکننــد .ایــن البتــه در ســنت
هــم بــوده کــه جهانــی را در ذهــن
میســازند ،امــا منیتوانســتند بیرونیــش
کننــد ،فقــط بــه صــورت آرمانــی ،کــه
تظاهــر آن ادبیــات میشــده ،جلوتــر
نقاشــی و کمــی هــم معــاری مثــا در
حــد کاخ و بــاغ ایرانــی کــه بــه آن بــاغ
بهشــت گفتــه میشــد ،یــا کمــی در
صنایــع دســتی کــه منــود آن را میشــود
در قالــی دیــد .تجلــی آرمانگرایــی در
یــک ابژههایــی تــا حــدی میتوانســته
بــروز کنــد .مدینــه فاضلــه از زمــان
افالطــون بــوده اســت .پایــه مدرنیتــه
ایــن ســوبژکتیویته اســت .عــدهای دیگــر
هــم پدیدارگـرا یا پدیدهشــناس هســتند،
کــه منتگ ـرا و بــه دنبــال پدیــده متنــی
بــوده و روش تاویلــی را بــکار میگیرنــد،
تاویــل هــم شــا را بــه واقعیتهــای
بســر میبــرد (میخواهــد ابــژه باشــد،

رفتــار باشــد یــا هرچیــزی) درصورتــی کــه
تفکــر ســوبژکتیو شــا را بــه آرمانهــای
توهمــی کــه وجــود نــدارد ،خیالتــان
میبــرد .تاویــل یعنــی بــه دنبــال
ریش ـهها برویــد ،پیــدا کنیــد کــه واقعــی
بــوده یــا نــه ،نــه اینکــه در عــامل خیــال
بــه دنبــال آن بگردیــد .اینهــا شــاخ و
برگهــای زیــادی پیــدا کــرده اســت امــا
ریشــههایش را بیابیــد ،همینهاســت.
آنهــا فکــر میکننــد کــه حقیقتــی در
مــن وجــود دارد و شــا ایــن حقیقــت
را بایــد کشــف کنیــد کــه ب ـرای رســیدن
بــه آن بایــد مترکــز داشــته باشــید و
بتوانیــد شــهود کنیــد و از راه شــهود
آن را کشــف کنیــد .آنهــا میگوینــد
چیــزی در بیــرون وجــود دارد کــه بایــد
قانومنندیهــای آن را شــناخت و بــه ایــن
قانونمندیهــا شــکل داد و بعــد آنهــا
را بــه شــکل فرمــول درآورد و پراجکــت
کــرد .مفهــوم پراجکــت (پــروژه) یعنــی
بیــرون انداخــن از ذهــن و آوردنــش بــه
عــامل واقــع از ذهــن ،کــه مفهومــی مــدرن
اســت .پــروژه ابتــدا بــا مســئله احــداث
و معــاری در مــدرن مطــرح شــد .امــا
االن هــرکاری کــه از بالقــوه بــه بالفعــل
تبدیــل میشــود پــروژه اســت .بــه
قــول هایدگــر ،هیــچ انســانی نیســت کــه
بعــد از دکارت ،دکارتــی نباشــد ،اگرچــه
میتوانــد نقــدش کنــد و از آن عبــور کنــد.
پدیدارشناســان منیتواننــد کانســپت را
نادیــده بگیرنــد ،بــر از دوران افالطــون
و قدیــم کانســپت داشتهاســت ،امــا
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مــن بــه تدریــج کــه ایــن کالسهــا را
برگــزار میکــردم ،در زمــان طراحــی،
ایــن تجربــه تاریخــی و راهــکاری کــه
تــداوم متنــی را بوجــود آورده اســت،
اتفاقــا نحــوه برخــورد مــا بــا طبیعــت
اســت را بــکار گرفتــم .متــام ایــن
راهکارهایــی کــه مــا انجــام میدهیــم
و میتوانیــم از آن درس بگیریــم ،نحــوه
مواجهــه مــا بــا طبیعــت اســت .در
ایــران زمیــن معمــوال مــا بــا طبیعــت
بالقــوه روبــرو بودیــم و اســتاد بالفعــل
کــردن بودیــم ،یعنــی جــوری کانســپت
در کانتکســت رضب میشدهاســت.
یعنــی اگــر بخواهیــم ریشــه واقعــی
ایرانیــان را پیــدا کنیــم ایــن اســت.
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از زمانــی کــه بــه دانشــگاه آمــدم،
مــا را بــرای برنامهریــزی و مباحــث
مرتبــط گذاشــتند ،البتــه مــن روی
بحــث تکنولــوژی از قدیــم خیلــی فکــر
میکــردم و بــه تکنیــک ،بــه عنــوان
واقعیــت موجــود از آن چیــزی کــه
کانســپت بــه آن رســیده ،اعتقــاد دارم.
یعنــی مــن در مــورد اینکــه تکنولــوژی
تحــول پیــدا کــرده( البتــه شمشــیر
از جلــو بســته ) و میتوانــد مــورد
اســتفاده قــرار بگیــرد ،بحثــی نــدارم.
و اتفاقــا بحــث مدرنیتــه و فــراورده
مدرنیتــه را اتفــاق خوبــی میدانــم.
کشــوری مثــل امریــکا هــم همیــن را
ب ـرای برنامهریــزی آینــدهاش ق ـرار داده
اســت و یعنــی بــه ســمت تکنولــوژی
مــیرود ،بنابرایــن شــا میبینیــد اول
یــک عنکبــوت درســت میکــرد کــه از
در و دیــوار بــاال میرفــت و مــردم را
نجــات مـیداد ،بعــد حــاال تبدیــل شــده
بــه آیرومننــی کــه چــون تکنولــوژی
آمــده میپــرد ،از اســطورهای بــه ســمت
تکنولوژیکتــر مـیرود .هــان ســوپرمن
اســت امــا مرتــب تکنولوژیکتــر
میشــود چــون پــروژه ایــن جامعــه
تکنولــوژی اســت .پــس اگــر قـرار باشــد
فــرم عجیبــی بســازیم و پــروژهای
بســازیم کــه تظاهــر تکنولوژیــک داشــته
باشــد ایــن کار را میکنیــم .زاهــا حدیــد
و فرانــک گهــری را هــم میآوریــم کــه
بســازند .از نظــر مــن خــود تکنولــوژی

و تاثیــری کــه بــر زندگــی بــر گذاشــته
را منیتــوان نادیــده گرفــت .منتهــا بایــد
کنــرل کــرد .مــن خیلــی تــاش کــردم بــه
ایــن مســاله تکنولــوژی جهــت بدهــم.
بخــش دیگــری کــه مــن درســت در تضــاد
بــا ایــن بحــث دنبــال میکــردم ،زمینــه و
کانتکســت بــود و ارزشهایــی کــه در منت
وجــود دارد .یکــی از ارزشهــای خیلــی پر
و پیامنــی کــه میتوانــد بــه عنــوان ارزش
در مــن تلقــی شــود ،تجربــه تاریخــی
اســت .یعنــی نحــوه ســعی و خطــای شــا
در یــک بــوم ،در یــک رسزمیــن و پیــدا
کــردن راهکارهایــی کــه بــه شــا حیــات
و تــداوم حیــات بدهــد کــه تــو ایــن
رسزمیــن باقــی مبانیــد .ایــن خیلی مســئله
مهمــی اســت .چیــزی اســت کــه اصــا
نــگاه بــه آن منیشــود .در ایــن  30ســاله
جــز بــه مســائل خیلــی پیــش پــا افتــادهای
کــه بــه قــدرت وصــل میشــود هی ـچگاه
بــه مســائل پایــهای نــگاه نکردنــد .مــن
 20ســالی ،درس طراحــی در بافتهــای
تاریخــی مــیدادم و معتقــد بــودم کــه
یــک شــهر ،یــک ســکونتگاه ،یــک متــدن،
از تــداوم ســعی و خطــا ،در امتــداد یــک
تجربــه تاریخــی میتوانــد بــه وجــود
بیایــد .بنابرایــن آن بافتهــا بایــد احیــا
شــوند ،الحاقاتــی بــه آن صــورت پذیــرد
و بایــد تحــول پیــدا کننــد و بــه تدریــج
تحولشــان دیــده شــود .هامننــد متــام
کشــورها و شــهرهایی کــه فرهنــگ و
متــدن در آن ارزش بــوده دیــده میشــود.

}

مــن بــه تدریــج کــه ایــن کالسهــا را
برگ ـزار میکــردم ،در زمــان طراحــی ،ایــن
تجربــه تاریخــی و راهــکاری کــه تــداوم
متنــی را بوجــود آورده اســت ،اتفاقــا
نحــوه برخــورد مــا بــا طبیعــت اســت را
بــکار گرفتــم .متــام ایــن راهکارهایــی کــه
مــا انجــام میدهیــم و میتوانیــم از
آن درس بگیریــم ،نحــوه مواجهــه مــا بــا
طبیعــت اســت .در ای ـران زمیــن معمــوال
مــا بــا طبیعــت بالقــوه روبــرو بودیــم
و اســتاد بالفعــل کــردن بودیــم ،یعنــی
جــوری کانســپت در کانتکســت رضب
میشدهاســت .یعنــی اگــر بخواهیــم
ریشــه واقعــی ایرانیــان را پیــدا کنیــم
ایــن اســت .یعنــی کانســپتی کــه از
کانتکســت جــدا باشــد ایرانــی نیســت،
عرفانــی نیســت و از آنطــرف کانتکســتی
کــه از کانســپت جدا باشــد آن هــم ایرانی
نیســت .ایــن دو بــا هــم درآمیختنــد ،رفت
و آمــد داشــتهاند و بعــد بــه راهحلــی
رســیده انــد .مثــل بــاغ فیــن کاشــان،

آب در کرکــس روان اســت ،برزمیــن فــرو
مــیرود .بعــد از اینکــه میفهمیــد در
جایــی آب وجــود دارد امــا اســتخراجش
دشــوار اســت ،راهحلــی ماننــد قنــات را
اخـراع میکننــد و آب را از زیــر زمیــن که
نــه تبخیــر شــود نــه پمــپ بخواهــد بــه
جایــی مـیآورد ،در جایــی انبــاره درســت
میکنــد .بعــد ایــن آب را بــا شــرگلو
یــا ســیفون بــه داخــل حوضخانــهای
میآورنــد کــه آب فــواره میزنــد .از
متــام قوانیــن طبیعــت اســتفاده میکنــد.
آیرودینامیــک در ماشــین فــراری
هــم همیــن اســت امــا پیرشفتهتــر
و درجــه انتزاعشــان متفــاوت اســت.
آب را در چهــار جهــت رهــا میکنیــد و
چهــار بــاغ درســت میکنیــد ،بنابرایــن
در ایوانهــا کــه براســاس جهــت گیــری
خورشــید و براســاس انــرژیای کــه بــه
شــا میدهــد اســت ،رو بــه رشق و
غــرب و جنــوب اســت مینشــینید؛ در
زمســتان ،تابســتان ،صبــح ،ظهــر و بعــد
از ظهــر .ایــوان هــا شــا را در موقعیتــی
قــرار میدهنــد کــه در هرجهتــی کــه
قـرار بگیریــد در ایــن بــاغ ایرانــی امتــداد
صفــا را میبینیــد .هــر طــرف بــرای
خــودش ویژگــی دارد .دو طــرف محــور
بــاغ همــه اطرافــش پــر از درخــت ،آن
طــرف رسوســتان و ایــن طــرف کاجســتان.
هــر طــرف چیــزی هســت .ایــن بالخــره
اوج یــک تجربــه تعامــل بــا محیــط
بــوده ،ولــی ایــن آب ،کــه در آنجــا وجــود
نداشــته ،درخــت هــم کــه بــه صــورت
خطــی در هیچجــای طبیعــت وجــود
نداشــته اســت ،اینهــا همــه کانســپچوال
اســت .ایــن هــا همــه از تفکــر ،اندیشــه
و آرمــان آمــده اســت ،امــا بــرای انجــام
اینــکار دقیقــا بــه خاصیــت متنــی نــگاه

شــده اســت .جایــی بایــد پیــدا کنیــد
کــه ایــن اتفــاق بیفتــد .بهرتیــن جــا
هامنجایــی بــوده در دامنــه کــوه کــه
شــیبش مالیمتــر اســت ،نزدیکــر
بــه آب اســت ،خــاک خــوب و هــوا
معتدلتــر از کویــر اســت .جــا و
جهتــش را پیــدا و بــا محیــط طبیعــی
تعامــل کــرده و حداقــل تغییــر را داده
اســت .خــاک آنجــا را خشــت کــرده و
بــا آن گنبــد ســاخته اســت .همــه ایــن
کارهــا را انجــام داده اســت کــه همــه
کانتکســچوال اســت .امــا در عیــن حــال
خــود ایــن پدیــده کــه بــه وجــود امــده
کــه در آن کانســپت وجــود دارد .بعــد
از یــک دورهای تبدیــل بــه کانتکســت
میشــود ،امرمحــدود میشــود ،جــزء
مــن میشــود ،هامنطــور کــه میتوانــد
جنبــه مفهومــی پیــدا کنــد ،یعنــی
تبدیــل میشــود بــه بــاغ بهشــت .روز
اول هــم کســی کــه ایــن را درســت
کــرده یــک کانســپتی داشــته ،مــردم
عــادی کــه منیفهمیدنــد ،شــاه هــم کــه
منیفهمیــده اســت .امــا موقعــی کــه
ایــن ســاخته میشــود ،بعــد کــه بــه
داخلــش میرویــد میبینیــد عجــب
کیفــی دارد! ایــن هــان بهشــت نیســت
کــه میگوینــد؟! جایــی بــا ایــن همــه
نعمــت در محیطــی طبیعــی کــه بالقــوه
بــوده ولــی بالفعــل وجــود نداشــته و
ایــن معــار بالفعلــش کــرده اســت.
پــس بنابرایــن مــن بــه ایــن نتیجــه
رســیدم کــه ایــن محیــط ،خیلــی مهــم
اســت .هنگامــی کــه بحــث پایــداری
مطــرح شــد ،درحــدود  20ســال پیــش،
ایــن مســأله را مطــرح کردیــم و مــن
بــه تدریــج پروژههــای دانشــگاه را
تبدیــل بــه پروژههــای محیطــی کــردم.
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گفتــم شــا بیاییــد پروژههایــی بکشــید
کــه محیــط را ســامان بدهیــد ،بعــد
بــه محیطهــای خیلــی خــاص مثــل
کنــدوان ،میمنــد و جاهایــی کــه بــه
نوعــی مداخلــه نامحســوس در محیــط
شــده بــود میرفتیــم و میگفتیــم
حــاال اگــر مــا بخواهیــم اینجــا معــاری
کنیــم چطــور بایــد معــاری کنیــم؟
امــا در پــروژه مســابقه نفــت رســا بــه
رساغ ایــن رفتیــم کــه ســاختامن نفــت
یــک منــاد اســت .ایــن ســاختامن عــاوه
براینکــه بحــث انــرژی را مطــرح میکنــد،
منــاد ایــن اســت کــه چطــور بایــد ایــن
مســئله را مدیریــت کــرد تــا در مســیر
غلــط نیفتــد .خــود ایــن ســاختامن
منــادش اســت .بـرای انجــام اینــکار گفتــه
شــد کــه یــک پارتــر خارجــی داشــته
باشــیم .مــا رفتیــم بــا بتــلمککارتــی کار
کردیــم .بتــل مککارتــی از آروپ بیــرون
آمــده و خــودش مســتقل شــده بــود
وکتــاب بادخــان (مالحظــات کالبــدی بــاد
در ســاختامن) کــه از کتابهــای اولیــه
توســعه پایــدار بــود را نوشــتند .بعــد بــه
دفرتشــان رفتیــم و متوجــه شــدیم کــه بــا
 cfdکار میکننــد ،خیلــی تــازه ایــن نــرم
افـزار راه افتــاده بــود .تونــل بــاد داشــتند
و ســاختامنهایی طراحــی میکردنــد
کــه خــود بــاد محاطــش کــرده بــود .بــه
نظــر میآیــد کــه مثــل کارهــای زاهــا
حدیــد اســت امــا در واقــع کارهــای
زاهــا حدیــد همــه شــوخی اســت .در
آن ســاختامن در واقــع ،خــود مســاله
محیــط باعــث تغییــر شــکلش شــده بــود.
گ ـزارش ایــن پــروژه را بــه عنــوان رســاله
دکـرا دادم ،یعنــی اینکــه فراینــد طراحــی
آن چطــور بــوده ،بــه چــه چیزهایــی
فکــر کردیــم ،چــهکار کردیــم .ایــن در
واقــع یــک مســالهای شــد کــه مــا از

آن بــه بعــد پیشــنهاد کردیــم کــه اصــا
ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک گرایــش
در دانشــگاه بیاورنــد .گرایــش ،کــه البتــه
از نظــر مــن ،معــاری اصــا همیــن
اســت .بعــد گفتــه شــد کــه نــه .مــا بــه
ســتاد انقــاب فرهنگــی رفتیــم کــه گفتنــد
کــه ســه رشــته داشــته باشــیم ،تخصــص
آموزشــی ،درمانــی و بیامرســتان و یکــی
هــم مســکن .در حالــی کــه تعریــف
معــاری تنهــا بــا عملکــرد مدتهاســت
ســپری شــده اســت .پســت مدرنیسـتها
همــه اینهــا را  30ســال پیــش یعنــی
از اواخــر دهــه هفتــاد از بیــن بردنــد.
گفتنــد نــه مــا اینهــا را داریــم .گفتــم
خیلــی خــب ،اگــر میگوییــد گرایــش
اســت ،بــه صــورت انتخابــی بگذاریــد
ببینیــد بــه درد میخــورد یــا نــه .اولیــن
دوره فــوق لیســانس گسســته همــه درس
را انتخــاب کردنــد و آن نظــام تعطیــل
شــد .بــه هرصــورت مــا ایــن مســاله را
دنبــال میکردیــم ،ولــی بــه تدریــج مــن
ایــن را افراطیتــر کــردم و بــه طــرف
ســبز ایــن مســاله را پیــش بــردم .ســه
چهــار ســال بعــد دو ســمینار در دانشــگاه
شــهید بهشــتی گذاشــتم و کســانی کــه
بــه نوعــی بــه ایــن مســاله ربــط پیــدا
میکردنــد ،مثــا در محیــط زیســت یــا
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
ســمینارهایی در دانشــگاه برگــزار شــود.
بچههــا 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 تاکتیکهــا خــوب اســت
و خیلــی هــم اثرگــذار اســت ،ولــی
مســئله مداخلــه خیلــی پیچیدهتــر از
اینهاســت .کســانی ماننــد اســتیون
هــال ،پیرت زومــر در این زمینــه کارهایی
انجــام دادهانــد .البتــه بحثهــای
نوربــرگ شــولتز و الکســاندر مطــرح
میشــد ،کــه اینهــا بیشــر فلســفی
بودنــد و حــرف بــود ،البتــه بــه نظــرم
ونچــوری هــم کارهایــی کــرده ولــی
خیلــی معــاری نیســت ولــی جلوتــر،
زومــر آغشــته شــده بــه معــاری.
اینهــا کســانی هســتند کــه اصــوال از
لحــاظ فکــری هــم بحــث پایــداری و
هــم بحــث پدیــدار شناســی را دنبــال
میکردنــد .فــردی کــه فــن آکادمیــک
داشــته باشــد ،بایــد یــک پروســه را از
ابتــدا تــا انتهــا ببینــد .بــرای اینکــه
معــاری کــه تنهــا حــرف میزنــد بــه
درد منیخــورد ،بــه تنهایــی عمــل هــم
بکنــد بــه درد منیخــورد .بلکــه بایــد
بتوانــد رابطــه عمــل تــا نظــر را برق ـرار
کنــد .ولــی خــب مــا بــه تدریــج ایــن
مســاله را بــه عرصــه مفهــوم و فلســفه و
نــگاه بــه محیــط بردیــم و اینکــه حتــی
ایدئولوژیــک مبانیــم ،بـرای اینکــه پســت
مــدرن اصــوال ضــد ایدئولــوژی اســت،
ولــی خــب باالخــره اگــر بخواهیــد
یــک آرمانــی را طــرح کنیــد ،بایــد
یــک فکــر ،یــک اندیشــه و یــک راه را
نشــان دهیــد کــه ایــن نقشــه راه ،یــک
نوعــی از ایدئولــوژی اســت .یعنــی یــک
نقشــه راه بدهیــد کــه ایــن نقشــه راه
یــک نــوع مســیر برایتــان مشــخص
میکنــد .یــک نــوع مانیفســت دارد.
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حــاال مانیفســتهای معارصتــر بــه آن ســفتی یــا آن شــوخی بــام و پشــت بــام
کــه لوکوربوزیــه میگویــد نیســت .مانیفســتهای حــاال در واقــع یــک نــوع
مانیفســتهای بینشــی و جامعتــر و انعطافپذیرتــر اســت .بــه هــر صــورت
مــا ایــن مســیر را در دانشــگاه دنبــال کردیــم تــا بازنشســته شــدیم .البتــه
ایــن تفکــر در پروژههایــی کــه مــن کار کــردم هــم وجــود داشــته اســت.

{

مسلماعواملزیادیبرعالقمندیشمابهاینجریانهانقشداشتهاست.اماآیا
دراینراهشخصییاپروژهایبودهکهبرشمادراینجریانتأثیربیشتریبگذارد؟

}
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ببینیــد مــا همیشــه دنبــال یــک عامــل میگردیــم ،ولــی واقعیتــش ایــن اســت کــه
رفتــار مــا هیــچ موقــع تابــع یــک عامــل نیســت .ایــن یــک تفکــر کمــی علمــی
آنالیتیــک اســت .امــا بــر اســاس تفکــر هولســتیک هرمنوتیکــی الیههــا وعوامــل
زیــادی تاثیرگــذار اســت .ببینیــد بــه طــور کلــی نــگاه بــه معــاری ایـران خیلــی بــه
مــن کمــک کــرده اســت ،چــون معــاری ای ـران و هــر معــاری ســنتی ب ـرای هــر
معــار دیگــری مهــم اســت .مثــا اســکاتلندیها ،کــه پایــداری را آنهــا پایهگــذاری
کردنــد چــون خیلــی خسیســند و البتــه در انگلیــس هــم پایهگــذاری شــد و بعــد
توســعه پیــدا کــرد .ولــی معــاری ســنتی خیلــی موثــر بــوده اســت .بـرای اینکــه شــا
وقتــی معــاری ســنتی را میبینیــد ،منهــای شــکل و قیافــه -،حــاال کاشــیکاری و
پالنــش ،اینهــا هــم لــذت بخــش اســت -ولــی از صورتــش مهمتــر ،ســیرتش اســت.
مســائلی کــه باعــث شــده ایــن معــاری بــه وجــود بیایــد و راهکارهایــی کــه بــه ایــن
رســیدهاند .نحــوه مداخالتشــان ،رویکردهایشــان بســیار مهــم اســت و مــن اســم ایــن
را ســنت منیگــذارم و اســمش را "تجربــه تاریخــی" میگــذارم و صحبــت از "تــداوم
تجربــه تاریخــی" میکنــم .ولــی خــوب هــر پــروژهای بالخــره عوامــل مثبتــی دارد
کــه میتــوان از آن یــاد گرفــت .حتــی بــه نظــر مــن بحــث ساختارشــکنی یــا بــه
دنبالــش بحــث فولــد یــا خیلــی چیزهــا مثــا در بحــث کیــاس تئــوری و اینتگریتــد
املنتز(عنــارص یکپارچــه) ویــا مثــا کانتینیــس رسفیــس ،حقیقتهایــی نهفتــه اســت
و میتوانیــد از همــه اینهــا اســتفاده کنیــد .ولــی موقعیتیکــه میبینیــد در
کاشــان خاکهــا امــده شــده دیــوار و رفتــه ســقف ،میفهمیــد صفحــات پیوســته
( )Continous surfaceبــه صــورت حداقلــی چگونــه بــوده اســت .چگونــه در
محیــط ،ایــن کار را کــرده و ایــن پیوســتگی را از بیــن نربدهانــد .مــا در ســازههایی
کــه در شــهر اســت پیوســتگی را از بیــن میبریــم .پیوســتگی در معــاری در
شــهر مفهومــش ایــن نیســت کــه ایــن صفحــه را تــا بکنیــد بگوییــد کانتینیــوس
رسفیــس اســت .ایــن ماهیتــا فولــد نیســت .حــاال مثــا دلــووز هــم دربــاره فولــد
صحبــت میکنــد ،اینهــا در واقــع مســائل فلســفیتر و پایهایتــر و اصولیتــر
را میبیننــد .مــا از آن اعتبــار میکنیــم ،اعتبارخیلــی ســطحی ،فرمــال و هندســی.
مثــا فکــر میکنیــم معــاری فولــد یعنــی معــاری کــه چیــن خــورده باشــد،
نــه اینکــه اینطــور نباشــد ولــی خــب مســایل خیلــی جدیتــر نیــز درآن هســت.
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تفکــر از جنــس زمــان اســت و دســت از
جنــس مــکان ،یعنــی ایــن کــه چگونــه
عمــل میکنــد خیلــی مهــم اســت .یــا
اینکــه در گذشــته بــرای داشــن یــک
ظــرف ،ابتــدا ســنگ گــود پیــدا میکردنــد
و در آن مایعــی میریختنــد ،بعــد،
ســنگ تراشــی ،ســفالگری ،نقاشــی ،لعــاب
ب ـرای آن زمــان رصف میکردنــد تــا ایــن
پدیــده تحــول پیــدا کنــد ،ایــن خــودش
بــار فرهنگــی پیــدا میکنــد و همیــن
اســتفاده از ظــرف هــم بــار فرهنگــی
پیــدا میکنــد .بنابرایــن اینهــا هــم
یــک تعریفــی از فرهنــگ اســت .ایــن
گزینــش کردنهــا ( )customizeو کاری
کــه در ایــن میــان انجــام میدهیــد
کــه زمــان در آن خیلــی جــدی اســت و
جوهــر متافیزیکــی دارد ،فرهنــگ را بــه
وجــود مــیآوردَ .صف زمــان در مــکان،
یــک نــوع فرهنــگ بوجــود مــیآورد.
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نــه خیلــی هــم تعریفهــا از فرهنــگ
متنــوع نیســت .ممکــن اســت بــه
ابعــادی از فرهنــگ اشــاره شــود ،امــا
خــوب کلیــت فرهنــگ بــه نظــر مــن
هــان تجربــه تاریخــی اســت .یعنــی
کــه شــا در تعاملتــان برای باقــی ماندن
چگونــه عمــل کردیــد .ببینید دو مســئله
در فلســفه از ابتــدا بــوده کــه میتــوان
پایــه متــام اندیشــههای امــروز نیــز
درنظرگرفــت .یکــی ســوال مــکان بــوده
اســت و یکــی ســوال زمــان .مــکان را
اصــوال میشــود بــه صــورت محســوس
درک کــرد .ولــی زمــان ادراک منیشــود،
زمــان یــک مفهــوم متافیزیکــی
دارد کــه منیتوانیــد آن را بگیریــد.
بنابرایــن بــه نظــر مــن رابطــهای کــه
شــا بیــن مــکان و زمــان در تجرب ـهی
تاریخــی ایجــاد کردیــد ،ایــن یــک نــوع
فرهنگســازی اســت ،یعنــی چیــزی بــه
نــام فرهنــگ .فرهنــگ ،ایــن تعامــل را
در واقــع روغــن کاری میکنــد .یعنــی
لطافتــی اســت مابیــن ایــن تعامــل.
مثــا اگــر بخواهیــد بدانیــد ریشــه
اول پیونــد مــکان و زمــان چــه بــوده،
فرهنــگ اولیــش چــه بــوده اســت،
میشــود اســطوره ،کــه ُدز مــکان آن
خیلــی زیــاد اســت ،ولــی مفهــوم زمــان
در آن وجــود دارد .هــر چقــدر درجــه
انتــزاع بیشــر میشــود ،مفهــوم زمــان
هــم بیشــر میشــود .خــود زمــان یــک
مفهــوم انتزاعــی اســت .یــک مســئله
خیلــی ســیال اســت .خــود فرهنــگ

یــک مفهــوم اســت ،امــا بــه صــورت
مصداقــی میشــود آییــن یــا آداب و
رســوم یــا مراســم یــا عــادات مــردم
و شــیوهها .ایــن شــیوه در مراســم
دیــده میشــود .یعنــی هــر عمــل شــا
مراســمی اســت ،هــرکاری کــه انجــام
میدهیــد ،بُعــد فرهنگیــش را ببینیــد
میشــود مراســم .ارزش فرهنگیــش را در
کجــا میتوانیــد ببینیــد؟ بــه نظــر مــن
در آن فاصلهگــذاری .یعنــی در جایــی
کــه زمــان وســط مــکان میآیــد .یعنــی
نقــاط زمــان اســت در درون مــکان .مثــا
از پلههــای تخــت جمشــید کــه بــاال
میرویــد ،کــف پلههــا بــزرگ اســت و
خیلــی آرام بــاال میرویــد .یعنــی بــرای
رفــن از نقطــه ی مــکان  Aبــه  Bبایــد در
یــک فاصلــه زمانــی بلندتــری برویــد کــه
زمــان بیــن ایــن دو مــکان زیــاد میشــود.
مثــا در کتــاب دســت متفکــر پاالســا،
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در پایــداری ،مفهــوم زمــان مهــم اســت
و بــه همیــن دلیــل اصالتــا یــک امــر
فرهنگــی اســت .یکــی اینکــه بلنــد مدت
نــگاه کــردن عمومــا یــک امــر فرهنگــی
اســت و عنــر زمــان در آن خیلــی قــوی
اســت .یعنــی شــا زمــان را در بــازهی
خیلــی بزرگــر و بــا حجــم بزرگــری در
میــان وقایــع و اتفاقاتــی کــه میافتــد
فــرده میکنیــد .رضورتــا پایــداری
امــری فرهنگــی اســتSustainability .
یــا  Eternityیعنــی دامئــی ،همیشــگی
کــه مفهومــی متافیزیکــی اســت و جنبــه
فرهنگــی دارد ،اینکــه مــا ایــن را تقلیــل
میدهیــم بــه یکــری ابژههایــی کــه
قابــل ملسترنــد ،جنبــه زمانیــش را تغییــر
میدهیــم و بــه مکانــش و ابژههایــی
کــه زمامنندترنــد بیشــر توجــه میکنیــم،
ایــن یک مقــدار زیادی افت ایــن مفهوم
اســت .ســبز ( )Greenکــه میگوییــم،
مفهومــش طبیعــت اســت .طبیعــت هم
مفهومــش دارو درخــت نیســت ،هســتی
اســت .بنابرایــن هســتی هــم حــاال بــه
عنــوان مخلــوق اســت و در وحــدت

وجــود هــم مخلــوق بــا خالــق یکــی
میشــود .بنابرایــن اگــر نــگاه کنیــد،
گویــی بــه امــری متافیزیکــی نــگاه
میکنیــد .در واقــع اگــر ســبز فکــر
میکنیــد ،بــه یک مفهــوم فرهنگــی نگاه
میکنیــد .مفهــوم Transcendental
یــا متعالــی یــا اعالیــی ،چیــزی اســت
کــه عنــر زمــان در آن زیــاد اســت و
عنــر مــکان را هــم داخــل خــودش
دارد و هیــچ چیــزی خــارج از مــکان
قابــل ادراک نیســت .مکانــی کــه مــا
میگوییــم منظورمــان کــره زمیــن یــا
کشــور ای ـران نیســت ،مــکان مفهومــش
هــر آن چیــزی اســت کــه در خلقــت بــا
حــواس مــا قابــل ادراک اســت .البتــه
هــر مکانــی بــا یــک چیــزی کــه در
درونــش قــرار میگیــرد معنــای مــکان
بــودن پیــدا میکنــد .یعنــی جــا بــودن را
معنــا میکنــد .مثــا حدقــه چشــم شــا
کــه مردمــک را داخــل خــودش نــگاه
داشــته مــکان اســت .هــر چیــزی کــه
داخلــش اتــم وجــود دارد مــکان اســت.
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بــا توجــه بــه رویکــرد معــاری ســبز،
کــه بــا حداقــل ابــراز حجــم و فــرم
بیانــی متواضعانــه دارد  ،و همچنیــن بــا
وجــود ابنیــه ای چون مســجد دانشــگاه،
رس درب ورودی و دانشــکده مرتفــع
و نوســاز کامپیوتــر در اطــراف آن، ،
تصمیــم گرفتــه شــد کــه ســاختامن
بــه ترتیبــی طراحــی شــود کــه بیــان
حداقلــی از مداخلــه در محیــط را دنبــال
منایــد بــه یــک طــرح Land Escape
نزدیــک شــود .لــذا یکــی از معیارهــای
مهــم اولیــه در طراحــی " ،ق ـرار گرفــن
ســاختامن در زیرزمیــن شــد" .اگــر چــه
برخــی در هیئــت راهــری ،ســاختامنهای
متعــارف را ترجیــح مــی دادنــد و برخــی
اعتقــاد داشــتند کــه ســاختامن از بــرون
نیــز نشــانه هــای موثــری داشــته باشــد.
در طراحــی حــدود بیســت گزینــهارائــه 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
باغچــه کوچــک همچــون میدانــگاه در
مرکــز طــرح در نــظ گرفتــه شــده بــود.
در اغلــب گزینــه هــا نورگیــری ازســقف هویــت ویــژه بــرای طــرح
ایجــاد مــی کــرد- .در اغلــب گزینــه هــا
ســطح بزرگــی از ســقف بــه صــورت
بوســتان در نظــر گرفتــه شــده بــود.
در اغلــب گزینــه هــا ســقف نهایــیبــه صــورت بخشــی ازمحوطــه
عمومــی دانشــگاه و قابــل دیــد
و دسرتســی طراحــی شــده بــود.

هــر گزینــه بــر اســاس مفروضاتــی خــاصهویــت ویــژه یافتــه و تفکــر ســبز در
هــر گزینــه بــه شــکلی تجلــی یافتــه
بــود- .در یــک گزینــه ترکیــب ســاختامن
بــه یــک شــکاف پیــچ در پیــچ ماننــد
یــک دره و یــک بنــا همچــون قلعــه
ای بــر فــراز آن ،بــه بیانــی توصیفــی
نزدیــک شــده بــود.در حالیکــه در گزینــه
دیگــر منعکــس کننــده هــای نــور در
ســقف بــه آن چهــره اکوتــک مــی داد.
یــک گزینــه به ســاختار و زیبایی شناســیمتخــذ از حیــاط مرکــزی نزدیــک می شــد.
در حالیکــه در گزینــه دیگــر یــک صفحهممتــد و تــا شــده فضــای یکپارچــه و
خزنــده بــه درون زمیــن را پدید مــی آورد.
در برخــی فضاهــای بــاز درونــی( حیــاطمرکــزی) وســیع تــر و کــم عمــق تــر
و در برخــی کوچــک تــر و عمیــق تــر
شــده اســت .در برخــی مخــازن کتــاب
بــه شــکلی منادیــن ،در زیــر زمیــن و در
برخــی دیگــر بــه صــورت تــک و یــا چنــد
نشــانه برجســته و بــر ف ـراز زمیــن ق ـرار
داده شــده انــددر یــک گزینــه مخــازن بــه
صــورت بادگیرهــا و در گزینــه دیگــر بــه
صــورت بــرج هــای غیــر هــم شــکل مرتفع
در آمــده انــد دراغلــب طــرح هــا محوریــا
محورهــای ارتباطــی بــه درون فضــا نفــوذ
و از آن عبــور کــرده و بنــا را در معــرض
ارتباطــی کالن در دانشــگاه قـرار داده اند.
طــرح نهایــی :الگــوی بهشــت؛ یــک فضای
تهــی میانــی مکعــب شــکل کــه بــه شــش
جهــت نظــر دارد ،در بــاال آســان (نــور)
 ،در کــف آب و در چهــار جهــت چهــار
کوچــه کــه بــه شــال و جنــوب و رشق و

غــرب مــی رســد ،هســته مرکــزی طــرح
را پدیــد مــی آورد و فضاهــای دیگــر
حــول آن تنیــده مــی شــوند .عــامل مثــال؛
یــک صفحــه در کــه بخــش زیریــن
آن خاکیســت و بخــش فوقانــی آن
آسامنیســت و بــر روی آن نوارهــای رس
ســبزی ق ـرارداد بدنــه ســاختامن را پدیــد
مــی آورد.در زیــر ایــن صفــه تاالرهــا
غنــوده انــد و صفحــه شــیار خــورده تــا
نــور را بــه فضاهــای درونــی برســاند
 .کَنــد :طــرح بــه صــورت یــک تــوده
ســنگی یکپارچــه مکعــب کــه در زمیــن
فــرو رفتــه و بــه واســطه تــورب بســر
بریــده شــده و بـرا 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
ایــن تــوده ســنگی حجــاری شــده انــد.
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رونــد ادامــه پیــدا میکنــد تــا بــه انتهــا
میرســد .مثــا مدرنیتــه 400ســال طــول
میکشــد .کمکــم مــدرن میشــوند و
حتــی نگاهشــان بــه ســنت هــم از نــگاه
مــدرن اســت .یعنــی اگــر بــه بافــت
تاریخــی بــرای زندگــی هــم میرونــد
انســان ســنتی نیســتند .انســان مدرنــی
هســتند کــه خــارج از سیســتم ســنت
ایســتادهاند ،ارزشهــای سیســتم ســنت
را بررســی کــرده و انتخــاب کردهانــد.
نــه اینکــه باالجبــار باشــد .در درون هــر
سیســتمی باشــید قاعدهمندیــد ،اجبــار
و هنجــار داریــد .همیشــه زمانــی کــه
خــارج از سیســتم میشــوید ،میتوانیــد
مســلط شــوید و ارزیابــی کنیــد .ایــن
اثــرش تدریجــی و الیــه الیــهای اســت.
اگــر بخواهیــم چیــزی کــه معــاری بــه
وجــود مــیآورد ،مــورد پذیــرش باشــد
و تبدیــل بــه هنجــار شــود ،ایــن خیلــی
زمــان میبــرد و موقعــی کــه تبدیــل
بــه هنجــار میشــود ،تاریخــش گذشــته
اســت و بنابرایــن چیــز دیگریســت.
ایــن یــک هــدف متحــرک اســت.

,,

بــه قــول یــک عزیــزی کــه در تلویزیــون
امــده بــود و نامشــان را فرامــوش کــردم،
جامعــه مــا ماننــد یــک قطــار اســت
کــه رس لوکومتیــو ،معیارهــای ســوپر
اوانــگارد و انتهــای آن معیارهــای قــرون
وســطی اســت .مــردم کــه میگوییــم
یــک طیــف هســتند .البتــه مــن فکــر
میکنــم همــه تکنیکهــا موثرنــد.
شــا بایــد فرهنگســازی کنیــد ،اگــر
رســانه دســتت باشــد ،بــر جامعــه اثــر
بگذاریــد و طبــق آن الیهســازی کــه
گفتــم شــا در الیــه اول اثــر بگذاریــد
الیــه دوم را هــم میســازید .بــر الیــه

دوم اثــر میگذاریــد ،الیــه ســوم ســاخته
میشــود .حــاال یــا بــه صــورت تقلیــد
ســاخته میشــوند -کــه اغلــب تقلیــدی
اســت  -و بعــد تفهیمــی و ادراکــی و
خودآگاهــی بــه وجــود میآیــد .اول
بــه صــورت ناخــوداگاه دنبــال میشــود
و بعــد در حیطــه خــوداگاه .درحــال
حــارض دانشــگاههایی کــه ایجــاد
شــده اســت متامــا افــراد ماهــر بیــرون
منیدهنــد ،امــا ایــن ُحســن را دارنــد
کــه بــه نوعــی فرهنگســازی میکننــد.
بیشــر در ســطحی کــه دانشــجوها را بــا
یکــری از ارزشهــا آشــنا کنــد .بــرای

}

اینکــه ایــن فرهنگســازی اتفــاق بیفتــد،
روزنامههــا موثرند،کتابهــا موثرنــد و
از همــه مهمتــر رســانههای تصویــری
و انفورماتیــک و رســانههای اجتامعــی
اســت کــه موثرنــد و ایــن بــه آن منظــور
نیســت کــه شــا کاری انجــام بدهیــد
کــه منتقــد نخواهــد و منتقــد هــم بــه
ایــن منظــور نیســت کــه بیایــد و بگویــد
اشــتباهش کجاســت ،منتقــد یعنــی بیــن
اثــر و جامعــه ،یــک پلــی بزنــد و مــا
ایــن بخــش را اصــا در جامعــه نداریــم.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه فاصلــه بــا
مــن جامعــه مــا خیلــی زیــاد اســت.
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اگــر تعریــف فرهنــگ را هــان تجربــه
تاریخــی بدانیــم یعنــی رابطــه مــکان و
زمــان ،در رابطــه دیالکتیکــی کــه میــان
مــکان و زمــان وجــود دارد ،انســان
طــول زندگیــش از زمــان اســت ،ولــی
وجــود فیزیکـیاش از مــکان اســت .ایــن
آدم ،یــا ایــن نــوع بــر ،یــا ایــن نوعــی
از هســتی ،در یــک تجربــه و پروســه
تکاملــی اســت .تجربــه تاریخــی تــا ایــن
جــا اتفــاق افتــاده اســت ،یــک مســائلی
باعــث شــده اســت تــا زمــان رضبــدر
مکانــش بیشــر شــود ،یعنــی تامیــن
بیشــری پیــدا کنــد .خــب ایــن تبدیــل
بــه فرهنــگ شــده اســت .تــا اینجــا
کارهایــی انجــام داده اســت و ایــن
امــر فرهنگــی ،یعنــی همیــن زمــان در
مــکان ،بــه آن یــک امنیتــی داده اســت
و بــه ایــن بــاور دارد .حــاال مســئله
ایــن اســت کــه یــک قــدم جلوتــر بــرود
کــه ایــن درصــد را باالتــر بــرد و ایــن
تــاش را پیوســته انجــام میدهــد،
ولــی در یــک منحنــی فرارونــده اســت
کــه گاهــی ایــن منحنــی در لحظــه،
فرارونــده اســت ،ولــی در دراز مــدت
در حــال افــول اســت و بازتابهــا و
پیامدهایــش نیــز رو بــه افــول م ـیرود.
ولــی در هــر صــورت چنیــن خواســتی
در وجــود بــر اســت .بنابرایــن مــا در
هــر وضعیتــی کــه قـرار داریــم برایــان
یــک ارزشهایــی ایجــاد شــده اســت کــه
بــه آن بــه عنــوان ارزش فرهنگــی اتــکا
داریــم .اگــر تعریــف فرهنــگ را هــان
تجربــه تاریخــی بدانیــم یعنــی رابطــه

و بالفاصلــه کــه احســاس کنیــم ایــن ختــم
قضیــه اســت ،عنــر زمــان بــاز میمانــد
و آخــر زمــان همــه چیــز فــرو میریــزد.
بنابرایــن هیــچ چــارهای نیســت جــز اینکه
تجربــه را ادامــه بدهیــم و مــا کــه ایــن
تجربــه را ادامــه میدهیــم ایــن تجربــه
همیشــه در نــوک یــک پیــکان اســت
هامننــد یــک جــدل در جهــان بـرای باقــی
مانــدن .بنابرایــن داخــل یــک جامعــه هــم
همــه نیســتند کــه میخواهنــد هنجارهــا
و هنجارهــای فرهنگــی را تغییــر دهنــد.
یــک عــدهای بــا یــک توانایــی خاصــی بــه
یــک بلوغــی میرســند – زمــان رضبــدر
مکانشــان خیلــی قــوی اســت -و اینهــا
میتواننــد یــک جهــش زمانــی کننــد .در
واقــع موتاســیون اتفــاق میافتــد و یــک
اثــر یــک قــدم جلوتــر اتفــاق میافتــد
وهیــچ موقــع اینطــور نیســت کــه از خــا
بــه یــک بــاره بوجــود بیایــد .همیشــه
اینهــا الیــه الیــه بــه هــم تکیــه دارنــد.
منتهــا ایــن از چیــزی کــه قبــا بــوده یــک
قــدم جلوتــر آمــده اســت و حــاال توســط
ایــن بدنــه دو نــوع برخــورد بــا آن اتفــاق
میافتــد .یــک برخــورد انتقــادی خیلــی
شــدید و یــک برخــورد پذیرشــی خیلــی
ضعیــف و در واقــع آنهایــی کــه بــه الیــه
باالیــی نزدیکرتنــد -الیــت -مفاهیــم را
درک میکننــد و آنهایــی کــه در دامنــه
هســتند ،ضعیفرتنــد ولــی بــه تدریــج
ایــن الیههــا مثــل انتقــال انفورماتیکــی-
اطالعاتــی هســتند کــه هــر الیــهای کــه
الیــه بعــدی را پذیرفــت ،بــاز بــه الیــه
بعــدی منتقــل میکنــد و همینطــور ایــن

}

{

بــرایاینکــهایــنفرهنگســازیاتفــاقبیفتــدوفراگیرتــرشــود،دوراهیــااقــدامازپاییــنبــهبــاال(بــامشــارکتخــود
مــردم)ویــابــاالبــهپاییــن(بــاایجــادسیســتموضابطــه)پیــشروســت.بــاتوجــهبــهاهمیــتهرک ـدام،ازآنجایــیکــه
خــودشــماتجربــهکارچــهدرزمینــهبخشهــایخصوصــی،آمــوزشدانشــجویانوپایهگــذاریمعمــاریپایــداردر
مباحــثدانشــگاهیوچــهکارکــردنبــانهــادهــایرســمیراداشــتهاید،کــدامرادرایــرانموثرتــرارزیابــیمیکنیــد؟
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{

شــماســعیکردیــددغدغههــایپایــداریرادرادبیــاتایــنگروههــا
واردکنیــد،درایــنمســیربــاچــهچالشهایــیروبــروشــدید؟

}{

ازروندیکهشمایکپروژهراپیشمیبریدصحبتکنیم.اینکهدغدغههایشمادر
مواجههباپروژههایتانچهچیزهاییمیتوانندباشند،درواقعچهعواملیمیتواند
درپیشبردپروژهشماوشکلگیریآنتاثیربگذارند؟

}

یکــری اشــخاص هســتند کــه مدعــی ایــن حرفهانــد .مســائل اساســی کــه مــا بــا آن
روبــرو میشــویم ،بیشــر راجــع بــه نظامــی اســت کــه در جامعــه مــا وجــود دارد و
ایــن نظــام هنــوز یــک نظــام کارفرمایــی اســت و مشــریای CLIENT -نیســت ،یعنی
چــه بخــش خصوصــی و چــه بخــش دولتــی احســاس میکننــد کــه از بــاال بایــد امــر
کننــد و احســاس منیکننــد کــه بایــد بــه تجربــه احـرام بگذارنــد .اینهــا بــه نظــر مــن
مشــکلترین بخــش جامعهانــد کــه اگــر مدیریــت کننــد و بعــد مــردم را هــم بیاورند و
کارهــای فرهنگــی انجــام دهنــد ،مــردم هــم یــک زمانــی میتوانند نســبت به یــک اثر،
مخــرب عمــل کننــد و پــس زننده باشــند و این در جامعه ما خیلی شــکل گرفته اســت.

{
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پــروژهای کــه در اســتکهلم طراحــی
کردیــم ،ســفارت ای ـران بــود کــه ســاخته
نشــد کــه اگــر ســاخته میشــد شــاید
از بهرتیــن ســفارتها میشــد .ولــی
متاســفانه نشــد کــه ســاخته شــود ،مــا دو
کار در آنجــا ســاختیم ،امــا ایــن کار فــرق
داشــت و یــک کار  %100محیطــی بــود.
ایــن پــروژه در یــک زمینــی مربــوط بــه
ای ـران بــود کــه در زمــان شــاه خریــداری
شــده بــود .در یــک منطقــه اعیانــی کــه
فضــای ســبز بســیار زیــادی داشــت .یــک
یــک تکــه زمیــن هــم کنــارش بــود کــه

عرصــه خالــی بــود و جــادهای در کنــار
آن بــاال میرفــت .زمیــن بــه ســمت یــک
دریاچــه شــیب داشــت؛ دیــدی بســیار
زیبــا ،ماننــد نقاشــیهای رمانتیــک.
مردمــی کــه بــا ماشــین یــا پیــاده از
آنجــا رد میشــدند دوســت داشــتند
ایــن منظــره را ببیننــد .در آنجــا  8نفــر
در شــورای شــهر مناینــده مــردم بودنــد و
مــردم هــم خودشــان میتوانســتند نظــر
بدهنــد .یــک وایتبــورد میگذاشــتند
بــا مشــخصات کامــل پــروژه و عکــس
محــل احــداث و شــا بــه عنــوان شــهروند
میتوانســتید در زیــر آن نظــر بدهیــد.
طــرح نهایــی مــن را در آنجــا قراردادنــد
و بــرای نظردهــی بــه شــورا بردنــد،

 4نفــر 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
مــا جــواز دادنــد .آن زمیــن کاربــری
ســبز داشــت و اجــازه دادنــد کــه ایــن
ســاختامن ســاخته شــود .طــرح مــن
ایــده گرفتــه از ایــن شــیب بــود و خــود
زمیــن هــم بخشــی از معــاری بــود ،در
واقــع زمیــن و برشهایــی کــه در شــیب
زمیــن ایجــاد کــرده بــودم بخشــی از
معــاری بــه حســاب میآمــد و بعــد
هــم یــک پوســته گذاشــته بــودم روی
ایــن زمیــن شــیبدار کــه از چوبهــای
بلوطــی بــود کــه خانههــای اطـراف از آن

اســتفاده میکردنــد و روی ایــن
چوبهــای بلــوط ،برشهایــی ایجــاد
کــرده بــودم ماننــد چادرهــای خیمــه
باغهــای مینیاتــوری و آن هــم زیــر
یــک مالــت بنتــی زیــر خــاک بــود کــه
دیــده منیشــد و یــک کریســتالی
صدفــی داخلــش بــود .مــن همیشــه در
ذهنــم ایــن قصــه مادربــزرگ بــود کــه
صندوقــی را بــاز میکنــد و جواه ـ ِر آن
انتهــا ،تصویــری عرفانــی از یــک ماج ـرا
بــود و ایــن اتفــاق در پــروژهام هــم
افتــاد .داخلــش کامــا بلــور بــود ولــی
یــک پوســته ســخت از ایــن صــدف
حفاظــت میکــرد و مــن ســاختامن را
در طــول زمیــن بــه جــای عــرض زمیــن
گذاشــتم و در شــیب خوابانــدم و
درنتیجــه بــه مقــدار زیــادی نامحســوس
بــود .چــون بیشــر مواقــع آنجــا تاریــک
اســت ،بــا نــوری کــه ایجــاد کــرده بــودم،
صفحـهای کــه بــه قــول خودشــان شــبیه
کشــتی وایکینگهــا شــده بــود ،حالــت
تعلیــق داشــت .ایــن تعلیــق را مــن از
ســهروردی گرفتــم ،امــا مهــم نیســت
شــا همــه اینهــا را بدانیــد .اینهــا
در خــود اثــر اســت .امــا دههــا الیــه
فلســفی و محیطــی و زیباشناســی و
تکنولوژیــک مطــرح بــوده اســت و
خودتــان میدانیــد کــه تکنولــوژی
خیلــی مطــرح هســت .یــک جــا صافتر
اســت ،اس ـراکچر افقــی و یــک جــا بــه
بــاال رفتــه ،اسـراکچر جهــش کــرده و در
واقــع همــه اینهــا مربــوط بــه رفتــار
درون اینهــا بــوده کــه گویــی یــک
ســمفونی دارد شــکل میگیــرد .بــرای
ایــن پــروژه پیامنــکار هــم گرفتــه شــد و
ق ـرار بــود کار اج ـرا شــود ،بودجــه هــم
مشــکلی نداشــت .امــا نشــد و بــه جــای
آن ســاختامنی در وســط شــهر گرفتنــد.
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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 میگــذارد
دســت شــا نیســت ،ولــی آن چیــزی کــه دوســت داریــد اتفــاق بیفتــد ،هــدف
شامســت .یــک مصالحــه مابیــن ایــن دو خواهــد شــد .از نظــر مــن یــک معــاری
خــوب ،میخواهیــد اســمش را پایــدار بگذاریــد ،اســامی 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 منتگرایــی
بایــد در آن ایجــاد کنیــم ،ولــی یــک مرتبــه جلوتــر ،در واقــع میتوانــد یــک نــوع
ایهــام در معــاری وجــود داشــته باشــد ،در عیــن حــال ایجــاز هــم بایــد وجــود
داشــته باشــد .یعنــی یــک معــار مقتــدر و قدرمتنــد ،ایجــاز در کارش زیــاد اســت.
ایجــاز یعنــی گزیدهگویــی وکمگویــی 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 .عــاوه بــر اینهــا ،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 حکمفرمایــی کنــد کــه مــن هســتم...حتی اگــر یــک پــروژه بــزرگ هــم
بــه او میدهنــد بایــد ســعی در نامحســوس بــودن آن داشــته باشــد .مــن همیشــه
ســعی کــردم اگــر قـرار 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.
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ايــن طــرح كــه ابتــدا بــه نظــر مريســيد
بــه دليــل قــرار گرفــن در بســري كــه
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
شــهرداري را در تغيــر كاربــري جلــب
منايــد  ،بلكــه بــدون نيــاز بــه مشــاور
محــي كــه معمــوالً در ايــن گونــه
كشــورها رضوريســت  ،موفــق بــه اخــذ
جــواز بـراي طــرح گرديــد  - .بســر طرح
در جزيــره ليدينگــو در فاصلــه كمــي
از مركــز شــهر اســتكهلم و در حاشــيه
ســاحل يــك خليــج ق ـرار گرفتــه اســت،
دســريس 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
غــريب زمــن نيــز فضــاي ســبز طبيعــي
گســرده اي قـرار گرفتــه ،در واقــع منــای
غــريب زمــن بســيار پــر اهميــت مــي
شــود  - .شــايد بــه جــرأت بتــوان گفــت
زيباتريــن ديدهــا بــه جــداره خليــج از
مســر ايــن زمــن مــي گــذرد  ،بــه ترتيبي
كــه عابريــن را وادار بــه تأمــل و نظــاره
مــي كنــد  - .از ايــرو مناينــدگان احـزاب
كــه عمومـاً گرايــش ســبز دارنــد در برابر
مســدود شــدن ايــن منظــره مقاومــت
مــي كردنــد  -درجلســات مقدمــايت
بــه شــهرداري قــول داده شــد كــه در
طراحــي ســفارت از الگوهــاي متــداول
ســاختامين اســتفاده نشــود و بــه نــوع
اليتجزايــي ،ســاختامن و طبيعــت در
آميختــه شــوند  .درابتــدا گزينــه هــای

گوناگــوين درمــورد جايگزينــي و كالبــد
طــرح  ،توليــد و مــورد بــرريس قــرار
گرفــت  - .امــا باالخــره تصميــم گرفتــه
شــد تــا ســاختامن بــا حداقــل عــرض و در
منتهــا اليــه رشقــي زمــن مســتقر گــردد ،
تــا كمرتيــن مانــع را از زاويــه ديــد محــور
دســريس شــايل ب ـراي شــهروندان ايجــاد
كنــد  .كــه طبيعت ـاً در ايــن حالــت ضلــع
طويــل ســاختامن در جهــت طــول زمــن
قــرار مــي گرفــت ،وتنهــا برجســتگی
دربســر زمــن ،خــط آســان بنــا ،كــه
درمحــور ديــد جــاده دســريس نيــز ق ـرار
مــي گرفــت ،در زاويــه غــريب قابــل ادراك
مــي گرديــد  - .جهــت ايجــاد فضــا ،يــك
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
جنــس چــوب بلــوط كــه معمــوالً منــاي
ســاختامنهاي جزيــره از آن ســاخته شــده
انــد  ،بــا فاصلــه اي بــر روي مخــزن نهــاده
شــد  - )soft skin( .بخــي از ميانــه
پوســته باچنــد بــرش بــه ســوي پائــن و
بــاال دوران يافتــه اســت  - .شــيب زمــن
كــه از ســوي جــاده بــه ســاحل حــدود
 %7مــي باشــد ،اختــاف رقومــي ،حــدود
ســه طبقــه مابــن شــال وجنــوب زمــن
ايجــاد مــي كنــد كــه بــه دريافــت نــور و
منظــر در جــداره جنــويب مــدد رســانده
در حاليكــه بخــش شــايل پوســته تقريبــا
بــه بســر طبيعــي مــاس گرديــده اســت .
چنــد مكعــب متشــكل از ســطوح شيشــه
اي ( )soft skinكــه بــا زوايــاي تابــي
زمســتاين  ،ميــان فصــي و تابســتاين بريــده

شــده در درون مخــزن و زيــر پوســته و
بــا فاصلــه از جــداره هــا نهــاده شــده - .
ايــن برشــها همچــون حيــاط هــاي مرکــزی
نــور و هــوا را ب ـراي فضــاي دروين تأمــن
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
تريهــاي افقــي اســتفاده گرديــده كــه در
دو انتهــا بــه ديــوار مخــزن تكيــه كــرده
و در ميــان بــه يــك خرپــاي ميــاين متصــل
انــد  ،در نتيجــه در ميــان ايــن بخــش
ســتوين وجــود نــدارد  - .يــك ميلــه()tube
(  ،محــوري طويــل در طــول مخــزن بتــوين
كــه بــه صــورت يــك خرپــاي ويرانــدل
ســه بعــدي مــي باشــد بــه صــورت ســتون
فقــرات بنــا عمــل كــرده و عــاوه بــر
نقــش ســازه اي  ،حمــل شــبكه و عنــارص
تأسيســايت را بــر عهــده داشــته در عــن
حــال محورامــن و اصــي ارتباطــي ايــن
طــرح را نيــز پديــد آورده اســت  - .در
واقــع ســازه در ايــن طــرح بــه صــورت
مناديــن منعکــس كننــده حــس دروين
فضــا و افــت و خيــز آن مــي باشــد - .
چنــد شــيربو دربخــش شــايل  ،دروين
و بــروين و چنــد پلــه و يــك آسانســور
پانوراميــك  ،ارتبــاط عمــودي ســاختامن را
تأمــن مــي كننــد  - .پاركينــگ  ،تأسيســات
و بخــش خدمــايت كــه نيــاز بــه نــور
ندارنــد در بخــش جنــويب در زيــر پوســته
در درون مخــزن گــذارده شــده انــد .
محوطــه ايــن طــرح در جهــت شــال و
جنــوب شــيار زده شــده كــه در بخــش
ميــاين بــا چنــد تاخوردگــي و برشــهايي
در ديــواره غــريب مخــزن امــكان ديــد
 ،نــور و هــواي طبيعــي را در اليــه
پائينــي مخــزن فراهــم مــي آورد .
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مقیــاسایــنتجربههــابــرایشــمادرپایــداریتــاکجــابــودهاســت؟پروژههایــیفراتــرازمقیــاس
بنــایمعمــاریهــمدرتجربیــاتشــمابــودهاســت؟

بــه جــای پایــداری بهــر اســت بگویــم
تصــور طبیعتگـرا یــا ســبز ،بلــه بــوده.
مــا شــهری را دو ســال پیــش در طالقــان
طراحــی کردیــم ،در تپ ـهای مــرف بــه
دریاچــه طالقــان ،کــه قصــد مداخلــه
زیــادی هــم در محیــط داشــتند .امــا مــا
طــوری طراحــی کردیــم که از بیــرون که
نــگاه میکنیــد ماننــد یــک بــاغ مطبــق
اســت -بــاغ تخــت کــه روی شــیب
ســاخته میشــود -بــه مســائل زیــادی
پرداختیــم ،اینکــه آب و فاضالبــش
را چگونــه حــل کردیــم؟ عایــقکاری

{

را چــه کردیــم؟ بــرای ذخیــره
انرژیچکارکردیم؟ مســئله zero emission
چطــور اتفاق افتــاد؟  carfreezoneچطور
شــکل گرفتــه؟ متــام دالهــا و پدیدههــای
شــهر پایــدار در ایــن شــهر وجــود دارد،
ولــی مســئله مــن آن تکنیکهایــی اســت
کــه خیلــی هــم دشــوار اســت .مســئله
مهــم مــن ایــن اســت کــه تصــوری کــه
از شــهر داریــد چیســت؟ ایــن تصــور،
نشــاندهنده مداخلــه شامســت و در
محیــط کالن تاثیرگــذار اســت و مــا از
نظــر فرهنگــی نشــان میدهیــم کــه

بــرای بــرون خودمــان خیلــی ارزش
قائلیــم ،مثــا اتــاق بـرای مهــان درســت
میکنیــم و بــه خودمــان خیلــی ســختی
میدهیــم ،امــا عمــا اینگونــه نیســت،
در عمــل خودخــواه هســتیم .مثــا اگــر
شــهرداری بــه مــا اجــازه دهــد کــه در
 60مرتمربــع  50طبقــه بســازیم و 10
مــر پیــروی داشــته باشــیم ،قطعــا
اینــکار را میکنیــم و اصــا بــه بعــدش
و تاثیــرش روی مــردم فکــر منیکنیــم،
امــا آنجــا بایــد بــه ایــن فکــر افتــاد کــه
چــه بالهایــی نبایــد رس طبیعــت بیایــد.

اینماجرارانمیتوانیمبهروحیهدرونگرادربخشوسیعیازمعماریایرانربطدهیمکهساختمانیکهمیساختهایم
داخلشنمادیازبهشتبودهاستوبیشترگفتمانخودرامعطوفبهداخلصورتمیدادهاستتاشهروبیروناز
خود؟
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بــود ،نتیجــه تفکــری کــه در درونــش بود،
محصوریــت و خیلــی موضوعــات دیگــر.
بنابرایــن مــن فکــر میکنــم ایــن یــک
قــدم جلوتــر از معــاری ســنتی اســت.

}

هــم در پدیــده کیــش و هــم طالقــان کــه بــا اینکــه کنــار آب اســت امــا آب زیــادی نــدارد ،متــام ایــن قســمتهایی کــه در
پروژههــای مــن ســبز اســت ،از بازیافــت آب بدســت خواهــد آمــد .اگــر ب ـرای شــهروندی کــه ســاکن خواهــد شــد آب تامیــن
کننــد همیــن کافــی اســت و میتــوان بــا همیــن آب و بازیافــت آن ایــن رسســبزی را ایجــاد کــرد .امــا مســئله آن پــروژه خیلــی
جدیتــر بــود .مســئله ایــن اســت کــه شــا معــاری مشــارکتی و فرصــت طراحــی میکنیــد .بحثهــای دموکراتیکــی در معــاری
کــه درســت در مقابــل کارهــای مجســمهوار اســت .یــک پــروژه قابــل مدیریــت اســت .نســبتا ثابــت شدهاســت ،امــا میتوانــد
انتخابهــای فراوانــی در آن وجــود داشــته باشــد ،هــم در مــورد فضــای ســبز ،هــم در مــورد فضــای زندگــی .اینهــا میتواننــد
باغشــان را ،یــا داخــل ســاختامن را بــه ســلیقه و عهــده خودشــان بگذارنــد .ماننــد خانههــای ســنتی .بیرونــش را نــه اینکــه
مجبــور بودنــد اینطــور بســازند .عمــا یــک دیــوار خشــتی میشــده اســت و بــه داخلــش میپرداختنــد .اینجــا هــم همچیــن
نوعــی بــود .مــا یــک الفــت میدادیــم و هــر فــردی میتوانســت آنطــور کــه دلــش میخواهــد بســازد .زمینــی بــا آب و خــاک
میدادیــم هرطــور میخواهنــد کشــاورزی و محوطــه ســازی کننــد و چــون بلنــد بــود واقعــا احســاس حیــاط میکردیــد .ایــن
کار در قدیــم در باغهــای معلــق بابــل هــم انجــام میشــد ،در هــان مناطــق در چنیــن آب و هوایــی در کنــار دجلــه و فـرات.

{

درزندگیحرفهایهرمعمار،همیشهپروژههاییهستکهبطورجامعترتفکراتاورانمایندگیمیکند.درموردشمااینپروژهها
کدامند؟

}

مــن از روز اولــی کــه معــاری کــردم ،کاری نکــردم کــه بخواهــم از آن خجالــت بکشــم .امــا دلیــل هــم نــدارد کــه کارهــا شــاهکار
باشــد .مــن نــه فکــر میکنــم معــار درســایه هســتم ،نــه پدرمعــاری ای ـران ،امــا مدعــی هســتم کــه در ایــن مســیر تــاش
کــردم و ســعی کــردم راهکارهایــی جســتجو کنــم ،حــاال اینهــا چقــدر موفــق بودنــد ،مــردم بایــد قضــاوت کننــد .ولــی مــن
هــر کاری کــه انجــام دادهام بــه دالیلــی بــوده و فکــری پشــتش بــوده اســت ،باالخــره هــر کــدام یــا جایــزه گرفتــه ،یــا ســاخته
شــده و رفرنــس شــده اســت ،آنهایــی هــم کــه نبــوده باالخــره چــاپ و پخــش شــده اســت .مــن در ایــن مــدت حــدود40
پــروژه داشــتهام .خیلــی کار نیمــه کاره دارم ،کار در حــال اجــرا دارم ،مثــا مجموعــه بــاغ صبــا را  15ســال پیــش طراحــی
کــردم کــه ایــن اولیــن پــروژه ســبز ایـران اســت کــه هنــوز بــه امتــام نرســیده اســت .بــاغ صبــا کــه هامننــدش در ایـران وجــود
نــدارد ،در ســطح بیــن املللــی هــم خیلــی نــادر اســت .در ایــن کانســپت شــاید باشــد امــا ایــن بـرای خــودش حــرف خــودش را
دارد .دانشــگاه هــر اصفهــان هــم مثلــش را در ایـران نداریــم ،بهرتینــش را کالنــری انجــام داده کــه دانشــگاه امــام خمینــی در
قزویــن اســت .امــا وقتــی نــگاه میکنیــم اصولــش ایــن اســت کــه یــک زمیــن اســت کــه داخلــش پــروژه گذاشــتند .امــا ایــن
یــک پروژهایســت کــه متــام مفاهیــم تفکــر آوانــگارد داخلــش هســت امــا کامــا بومــی و محلــی شــده اســت .هــم از لحــاظ
زمــان هــم از نظــر مــکان .هــم بــه تجربــه تاریخــی درک فضایــی مــکان توجــه کــرده ،کــه ایــن امــر بخــش تاریخیــش اســت
و بخــش محیطیــش هــم هســت ،جغرافیاییــش هــم هســت کــه کنــار زاینــدهرود ،بــام و خــود ایــن حرکــت بــه ســمت بــاال،
چطــور پارازیتهــای شــهری را پوشــانده اســت تــا قلههــای کوههــا و رودخانــه را ببینیــد ،یعنــی کامــا بــه کانتکســت فکــر
شــده اســت .مــا چنیــن دانشــگاهی نداریــم .منیگویــم مــن خیلــی درجــه یــک میتوانــم ایــن را درنظــر بگیــرم امــا بــه ج ـرات
مشــابه آن را نداریــم .یــا کتابخانــه علــم و صنعــت کــه مشــابه آن را هــم نداریــم .ممکــن اســت خیلیهــا آرتیس ـتبازی یــا
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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االن هــم ایــن موضــوع هســت ،منتها در
زمــان گذشــته رضر و زیانــش بــه لحــاظ
تکنولــوژی و جمعیــت کمــر بــوده
االن بیشــر .ولــی واقعیــت ایــن اســت
کــه شــهر ایرانــی و تجربــه تاریخــی بــه
مــا خیلــی درس میدهــد ،امــا ایــن
انتهــای تکامــل نیســت .مــا هنــوز در
شــهر ایرانــی ،شــهر نداریــم .دانههایــی
داریــم کــه در درونــش نعمــت هســت
ولــی در بیــرون ن ـه .از زمــان صفویــه و
آن هــم قســمتهای خاصــش هســت
کــه چهاربــاغ ســاخته میشــود و محیــط
کالن مدیریــت و ســاماندهی میشــود.
امــا عمومــا مــا بــه مســئله شــهر
بیتوجــه بودهایــم .ایــن موضوعــی
اســت کــه در واقــع ،ارزش افــزوده

درســت میکنــد .ایــن تفکــر بیــرون
خــودش را میگیــرد .امــا دیگــری بیــرون
خــودش را هــدف منیگرفــت .بیــرون
آن معــاری نتیجــه هــدف درونــش

}

{

یکــیازنقــاطقابــلتوجــهدرپــروژههــایشــمادرنظرگرفتــنفضــایســبزشــهریگســتردهدرآنهاســت،
کــهایــنامــردرپروژههایــینظیــرطالقــانومســابقهپدیــدهکیــشدرمقیاســیمتفــاوتدیــدهمیشــود.
بــاتوجــهبــهمشــکالتومحدودیتهــایتحقــقایــنامــرچــهتمهیداتــیبــرایآندرنظــرگرفتهایــد؟
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ايــن طــرح در زمينــي حــدود 6000
مرتمربــع در خيابــان رشيعتــي درته ـران
در حــال اج ـرا مــي باشــد بســر طــرح
بخــي از بــاغ وســيع ملــك مــي باشــد
كــه متأســفانه بــه قطعــات كوچــك
تقســيم و از بلــوك هــاي ســاختامين
انباشــته گرديــده اســت و تاكنــون درســه
قطعــه رشقــي در مجــاورت خيابــان
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 اصــي درايــن طــرح اتصــال دو
قطعــه ديگــر بايــن طــرح مــي باشــد .
ب ـراي پاســخگويي بــه نيــاز كارفرمــا  ،و
همچنــن بــاز زنــده ســازي خاطــره بــاغ
صبــا تصميــم گرفتــه شــد تــا ســاخت
و ســاز در بســر منجــر بــه ايجــاد يــك
حجــم ســاختامين معمــول شــهري نگــردد
و ســطح زمــن بــه صــورت فضــاي بــاز و
در ارتفــاع طبيعــي تبديــل بــه بــاغ گــردد
 - .در برنامــه كاركــردي بـراي ايــن زمــن
يــك مجموعــه منايــي کــه الاقــل واجــد
يــك تــاالر اصــي و يــك فضــاي منايــش
درمحوطــه بازباشــد و بــراي تأمــن
هزينــه ســاخت آن مســاحتي مشــابه
بــراي احــداث مركــز خريــد در نظــر
گرفتــه شــده بــود كــه طبع ـاً هم ـراه بــا
فضاهــاي خدمــايت و پاركينــگ مــورد
نيــاز مــي شــد  -1 .بـراي فراهــم ســازي
فضــاي مــورد نيــاز  ،مخــزين به عمق ســه
طبقــه درمتامــي ســطح بســر ايجــاد شــد
( .پوســته خــايك)  -2ســپس يــك صفحــه

افقــي بــر روي ايــن مخــزن نهــاده شــد
( .پوســته آســاين)  -3بــراي برپــا داري
پوســته  ،شــبكه اي از ســتونهاي فــوالدي
مهاربنــدي شــده بــر روي بخــش بتــوين
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
ومســتقل از فضاهــاي كاركــردي حضــور
مــي يابنــد تــا نــه تنهــا فهــم و اطمينــان
بــه پايــداري را منتقــل مناينــد  ،بلكــه
نقــش مناديــن يابنــد ( .تــاالر صدســتون -4
مخــزن  ،بــه ســه بخــش تقســيم گرديــده
 ،بخــش شــايل بــه مجموعــه منايــي
اختصــاص يافتــه و بخــش جنــويب جهــت
مركــز خريــد در نظــر گرفتــه شــد و بخــش
مابينــي ،فضــاي بــاز دروين را پديــد مــي
آورد  -5 .در امتــداد محــور پيــاده شــهري
 ،از دروازه ای در منتهــا اليــه شــايل
زمــن ،دو راه بــراي ورود بــه مجموعــه
منشــعب مــي گــردد -6 .جهــت ايجــاد
فضاهــاي كاركــردي در درون مخــزن ،
احجــام ديگــري بــا اتــكا بــه ســازه پوســته
فراهــم آمــده انــد  ،در بخــش تجــاري اين
احجــام شــفاف انــد  ،در بخــش فضــاي
منايــش  ،حجــم اصــي قابليــت گشــوده و
بســته شــدن را داراســت -7 .تــاالر منايــش
بــه صــورت فضــاي تئاتــر تجــريب در نظــر
گرفتــه شــده بــه ترتيبــي كــه همــواره
حــس رشايــط واقعــي در آن مقــدور
باشــد  -8 .فضاهــاي آمــاده ســازي منايــش
 ،ورود بازيگــران  ،بخــش اســراحت
 ،گريــم  ،لبــاس  ،وســايل صحنــه ،

اطــاق متريــن  ،بخــش كارگــرداين  ،نــور ،
صــداي صحنــه و باالخــره بــرج صحنــه و
دكــور در معــرض ديــد متاشــاچيان قــرار
مــي گــرد  -9 .بخــش منايــش فضــاي
بــاز بــه صــورت يــك پلــه كان در يــك
بــاغ مســقف در نظــر گرفتــه شــده كــه
شــيارهايي بــر روي ســقف آن ،آب را بــه
پائــن مــي لغزاننــد ايــن آبهــا در انتهــاي
ســقف بــه صــورت آبشــاري پــس زمينــه
صحنــه را پديــد آورده  ،بــه يــك آبنــا
منتهــي مــي شــوند و صحنــه بــه صــورت
معلــق بــر روي آن قــرار مــي گــرد .بــر
فــراز آبشــار يــك بادگــر متحــرك  ،در
زمانهــاي الزم جريــان هــواي تلطيــف
شــده را بــدرون هدايــت منــوده و بــا
اســتفاده از اختــاف فشــار نــايش از
خاصيــت گلخانــه اي پــس از گذرانــدن بــر
ســطح آبشــار فضــاي منايــش را بــه صورت
طبيعــي تهويــه مــي منايــد  -10 .بواســطه
دفــن كــردن ســاختامن در زيــر زمــن و
پوشــاندن ســطح فوقــاين بــا فضــاي ســبز
بــه طــور متوســط مــرف انــرژي بــه
ميــزان حداقــل  %35كاهــش مــي يابــد
و رشايــط آكوســتييك مناســب ،بويــژه
جهــت فضاهــاي منايــي پديــد مــي آيــد
 -11 .مصالــح ايــن ســاختامن بــه غــر از
بخــش بتــوين مخــزن كــه پوســته مجــاور
خــاك را پديــد آورده اســت بدليــل خالــص
و مجـزا بــودن مــي توانــد قابــل بازيافــت
بــوده و پــس از اســتحصال بــدون آلودگــي
محيــط مــورد اســتفاده مجــدد قـرار گريد .
 -12سيســتم تأسيســايت فعــال ايــن بنــا بــه
صــورت منايــان و جهــت نگهــداري ســاده
قابــل دســرس و متمركــز مــي باشــند .
 -13طــرح بــاغ ملهــم از مــزارع ســنتي
كــه مركــب از كــرت و جــوي انــد شــكل
گرفتــه كــه درصــورت متايــل مــي تــوان

در كــرت هــا گياهــان متفــاويت را پــرورش داد -14 .ارائــه اطالعــات دروين بنــا توســط
نصــب تابلوهــاي منايشــگر و تبليغــايت بــر روي جــداره غــريب و پشــت مناهــاي
ســاختامنهاي همســايگان كــه دررشايــط كنــوين منــاي نامطلــويب را ايجــاد منــود صــورت
مــي گــرد كــه در شــب مــي توانــد جلــوه ويــژه اي بــه پــس زمينــه بــاغ دهــد .
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در طــول ایــن پروژههــا ،دههایــی را کــه جنــگ نابــودش کــرده بــود ســاختیم،که منیدانــم 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
کردیــم .بعضــی پروژههــا مثــل اکســپو ژاپــن ،ســفارتها ،مرکــز فرهنگــی دزفــول ســاخته شــد و برخــی دیگــر
مثــل مرکــز فرهنگــی کرمــان ســاخته نشــد .یــا اینکــه مرکــز فرهنگــی تربیــز ســاخته شــد امــا تخریــب شــد کــه
مــن حضــور نداشــتم .در ایــن پــروژه کارفرمــا در بســن یــک ق ـرارداد مشکلســاز بــود و بعــد فکــر میکردنــد
کــه خودشــان میتواننــد بــه تنهایــی بســازند ،در حالــی کــه خیلــی از پروژههــای مــن موقــع ســاخت تکامــل
بیشــری پیــدا میکننــد و تــازه پــروژه در ایــن مرحلــه فــاز  ،3معــاری میشــود ،درحالــی کــه فــاز  1تصویــر
اســت و فــاز دو کمــی اطالعــات را در خــودش دارد .دانشــگاه هــر 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
کوچــک بــود ولــی ب ـرای همیــن  800مــر مــا دوســال کار کردیــم ولــی بــدون اســتفاده مانــده اســت .خیلــی از
ایــن پروژههــای نیمـهکاره دارم ،کرمــان هــم فونداســیون ریختنــد ولــی بعــد نفهمیــدم چطــور شــد .مثــا پــروژه
فرشــته را کــه میســاختم ،ب ـرای یکــی از دوســتان قدیمــی بــود کــه در ابتــدا دلــش میلرزیــد ،تــا مــن  10طــرح
کشــیدم و اوایــل میگفــت بلندتــر و در آخــر میگفــت در بــاال چیــزی بگذاریــم ولــی بــاز بهــر از بقیــه بــود.
خیلــی پروژههــا بــوده ،مثــا 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 میپســندم،
کار یادمــان شــهدا مکــه اســت ولــی ایــن کاری کــه طراحــی کردیــم ،از آن هــم بــه نظــرم جلوتــر هســت چــون
بحثهــای خیلــی جدیــدی از معــاری امــا خیلــی مینیــال و ســاده انجــام مـیداد .پــروژه طالقــان هــم کــه یــک
فــازش را مشــارکت کــردم کــه االن متوقــف شــده اســت ولــی ســختی زیــادی کشــیدم .مــن از طرحهــای پــروژه
کــره جنوبــی ،یکــی را ســاختم .هنــوز  20کار از آن پــروژه مانــده اســت .هــر کــدام از اینهــا بــه عنــوان پــروژه
ســاخته نشــده میتوانســت یــک پــروژه خــوب باشــد .کتابخانــه علــم و صنعــت 30-20،طــرح برایــش طراحــی
شــده .همــه آنهایــی کــه ســاخته نشــده در حقشــان اجحــاف شــده ،همــه آنهــا میتواننــد عیــب داشــته باشــند
و در همــه آنهــا هــم میتوانــد کیفیــت وجــود داشــته باشــد .ایــن طرحهــا رصفــا آلرتناتیــو نیســت .اینهــا
طراحــی هســتند .طراحــی شــده و کنــار گذاشــته شــده اســت .مــن یــک منــزل مســکونی طراحــی کــردم ،خیلــی
ســاده بـرای ایــن کار  50تــا طــرح بـرای کارفرمــا کشــیدم .در زمینــی بــا آن مشــخصات ،بــا آن برنامــه ،بــا آن میـزان
دســتاورد میشــود  50طــرح و خیلــی بیشــر هــم کشــید ،همــه آنهــا ســه بعــدی شــدند .ولــی اســم ایــن آلرتناتیــو
نیســت رصف طراحــی صــورت گرفتــه ،اگــر بخواهیــد اینطــور حســاب کنیــد مــن 800/ 700تــا طــرح کشــیدهام.

}

183

Barsav Sustainable
Architecture Magazine

{

هزینــهبــاالیاجــرایپروژههــاموجــببخشــی
ازچالشهایــیکــهبــاآنروبــرومیشــدیدنبــود؟

کارهــای مــا الزامــا گرانــر در منیآیــد،
مــا کــه کار لوکــس منیکنیــم .اتفاقــا
خیلــی پروژههایــی هســتند کــه
میشــود خیلــی گــران در بیایــد ،ولــی
مــا اصــا کارمــان لوکــس نیســت .مــا کار
مهندســی میکنیــم یعنــی زمانیکــه
معــاری بالفاصلــه از کاغــذ بــه زمیــن
مــیرود ،مهندســی میشــود .حــاال
ایــن مهندســی میتوانــد ُدزش خیلــی
کــم یــا زیــاد باشــد .مــن کارهایــم
خیلــی مهندســی اســت و تــا جایــی کــه
میتوانــم ســعی میکنــم مهندســی
را در ســاختامن نشــان دهــم ،مثــا در
مرکــز فرهنگــی دزفــول ،بــا ورود ب ـرای
اولیــن بــار بــا سیســتم کامپوزیــت بــن
روبــرو میشــوید ،فــوالد میبینیــد،
بیرونــش یــک پوســته آجــری دارد،

{

در اصفهــان هــم همیــن شــکل اســت.
از پروژههــای خیلــی قدیــم همینطــور
بــوده اســت .پــروژه کــره جنوبــی هــم
بیرونــش بــن اکســپوز اســت و داخلــش...
در پــروژه بــاغ صبــا هــم تکنولــوژی
مطــرح اســت .مــن بــاور دارم کــه ایــن
موضــوع بایــد باشــد .فهــم ســاختامن
بــرای حتــی حرفهایهــا هــم مشــکل
اســت .ســاختامنها ،ســاختامنهایی
نیســتند کــه ظاهــر کــج و معــوج داشــته
باشــند چرخیــده باشــند یــا غیــره،
ساختارگراســت ،اصــا ســاختار شــکن
نیســت .بــا مفاهیــم فلســفی آشــنا
همــراه اســت .در واقــع تفکــر خــودش
را دارد ولــی چــون دیتلهــای مهندســی
دارد و هرکســی بلــد نیســت اینهــارا
پیــاده کنــد بــه مســئله میخــورد.

درمیانپروژههایتان،درکدامکارهابهتفکراتوجنبههایمعماریپایداروسبز
بیشترتوجهشدهاست؟
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بنابرایــن متــام اینهــا در پروژههایــم
وجــود دارد و هرکــدام رشایــط خــودش را
دارد .مــا خیلــی قبلتــر هــم پــروژه ســبز
انجــام دادیــم ،مثــا ایــن مرکــز مدیریــت
صنعتــی کــه بجــای آن کار نــادر اردالن را
ســاختند ،خــدا بیامــرز هــادی میرمی ـران
ایــن طــرح را خیلــی دوســت داشــت ،ایــن
ب ـرای مســابقه  25ســال پیــش اســت .آن
زمــان کــه منیدانســتند ســبز چیســت
مــا ایــن کارهــا را کردیــم .آخــر شــدیم،
گفتنــد ســاختار شــکنی اســت .پــروژه
یــک درهای بــود کــه مــا عمیــق کردیــم

w w w. i s i a . i r

همــه اینهــا تفکــر معــاری پایــدار
دارد .ببینیــد پایــدار بــه مفهــوم شیشــه
دو جــداره نیســت.به معنــای یــک
معــاری منتگــرا ،محیطــی ،فروتــن،
تعظیــم در برابــر طبیعــت در آن ایهام و
ایجــاز وجــود دارد،ســادگی وجــود دارد.
بنابرایــن مکتــب میــس وندروهــه تــداوم
دارد ،مکتــب هایتــک وجــود دارد،
مکتــب اکوتــک وجــود دارد ،مثــا در باغ
صبا،مــا ســوالریوم داریــم ،متــام لوورهای
متحــرک دارد .در واقــع مکتب مفهومش
طــرح نیســت ،یــک دســتگاه اســت.

}

و از داخلــش مثــل یــک باســتان شــناس
شــهری را بیــرون آوردیــم .در واقــع یــک
مکاشــفهای کردیــم ،کــه آن دانشــگاه
بــود کــه ،اول چطــور وارد میشــوید،
از کتابخانــه عبــور میکنیــد و بعــد
هتــل دانشــجویی بــرای مدیــران ارشــد
هــم داشــت کــه مــا در جــداره آن
پالزایــی درســت کردیــم کــه شــب پــر
از نــور میشــد و یــک اتفــاق انتزاعــی
در درون یــک بســر طبیعــی بــود .یــا
مثــا آن کار کتابخانــه کــه در پاکســتان
برنــده شــدیم ولــی نســاختیم ،آن هــم
خیلــی فکــر جالبــی داشــت کــه چطــور
میتــوان رابطــه میــان محیــط دســت
ســاخت و محیــط طبیعــی را بــه خوبــی
برقـرار کــرد .یــا مثــا کار میــدان آرژانیــن
کــه نصفــه کاره باقــی مانــده ،آن هــم
پارادوکســیکال اســت ،دو هــرم اســت کــه
یکــی در حالــت بــه وجــود آمــدن اســت
و دیگــری تثبیــت شــده اســت .ممکــن
اســت بگوییــد فولــد شــده اســت ،امــا بــه
نظــر مــن اینهــا ابــزاری بــرای معــار
اســت ،مســئله مهــم آن مفهــوم اســت.
در ایــران بــاغ صبــا بــه عنــوان پــروژه
ســاخته شــده بــه ایــن نــام اولیــن
اســت .امــا خــوب مثــا شــا مرکــز
فرهنگــی اصفهــان را کــه نــگاه کنیــد،
ســاختامنها در زمیــن اســت .ســقفش
لنداســکیپ اســت ،روی ســقفش راه
میرویــد مینشــینید ،منظــر دارد .مثــا
در کاشــان هــم همیــن طــور اســت .در
خانــه ســنتی کــه ســاختهاند ،طبقــه
بــاال آن حوضخانــه دارد ،ســکو دارد،
گلــدان قــرار دادهانــد .در معــاری
ســنتی ایــن کارهــا را کردهانــد
دیگــر .امــا خــوب در کانتکســت
مدرنتیســتی بــاغ صبــا اولیــن اســت.
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در ایــن طــرح کــه توســط مجلــه
پیــروی  Spaceچــاپ و مــورد تقدیــر
قــرار گرفــت ،مجــددا بــه نوعــی دو
مــورد از ســه گانــه منطقــه گرایــی،
بــه عنــوان کشــور مهــان ،درطــرح بــه
کار گرفتــه شــد .در مــورد اصــل ســوم،
در بخــش مــواد ،بــه کارگیــری مصالــح
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
و ســپس در پــردازش نهایــی بارهــا کار
اصــاح شــد .از آنجاییکــه مســاحت
زمیــن بســیار کوچــک بــود ،تــاش شــد
تــا بــا بــه کارگیــری عمــق زمیــن و فـراز
آســان هرچــه بیشــر ،ســطح زمیــن آزاد
شــود .در ایــن طــرح چهــار برجــک بتنی
در شــکل مکعــب مســتطیل در چهــار
گوشــه ق ـرارداده شــد کــه منــاد فرشــته
هــای نگهبــان و چهــار ســتون عاملنــد،
بــر فــراز آن هــا ســه پــل فــوالدی بــا
پوشــش شیشــه و ورق فلــزی قـرار داده
شــد .در بدنــه رشقــی ،در یــک جعبــه
شیشــه ای ،پلــکان ،آسانســور و راهروهــا
نهــاده شــد تــا دسرتســی بــه شــش
طبقــه (،ســه طبقــه بــر فــراز زمیــن و
ســه طبقــه در درون زمیــن) را فراهــم
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
میــان تهــی بــر ف ـراز زمیــن و در میــان
بــرج هااســتقرار یافــت و فضــای میانــی
آن در هیئــت حیــاط مرکــزی بــا ســقف،

دیــواره هــا و کــف شــفاف ،بــه صــورت
یــک انبــاره انــرژی بــرای زمســتان هــا
شــکل گرفــت .ســطح تحتانــی شــفاف
ایــن حیــاط کــه بــه صــورت مــورب
طراحــی شــده ،عــاوه بــر هدایــت هــوای
تعدیــل شــده زیریــن تابســتان هــا ،
فضــای ســفارت را بــا فضــای ارتباطــات
یــک پارچــه ســاخته ،حســی فرارونــده
و ســه یعــدی در آن ایجــاد مــی کــرد.
کارکنــان بـرای ورود بــه ســفارت از درون
پارکینــگ در زیرزمیــن بــا ســوار شــدن
بــر باالبــر از فضــای بســته و تاریکــی
اعــاق زمیــن از میــان یــک آب منــا بــه
ســطح گــودال باغچــه (فضــای نیمــه
زمیــن  ،نیمــه آســان)وارد شــده ســپس
بــه ســطح زمیــن کــه بــا رواقــی بــه
فضــای بیــرون متصــل اســت رســیده و
در حرکــت در مســیر آســانی وارد حیاط
بلوریــن معلــق برفـراز بــرج ها می شــوند.
در واقــع مســیر حرکــت صعــودی
باالبــر از تاریکــی زمیــن بــا گــذر
از آب و آســان و ورود بــه درون
منشــور بلوریــن ،واجــد بیانــی منادیــن
از اســطوره زایــش و عــروج اســت .در
بــاال و درون برجــک هــا ،کوشــک هایــی
آویــزان شــده انــد کــه نــور از فــراز
جــداره آن هــا بــه پاییــن مــی پاشــد.
ورود ایــن نــور از ســقف حــس انتزاعــی
بــه درون فضــای برجــک هــا مــی بخشــد.
در منــای روبــه روی ایــن بنــا چــون
ایــوان هــا ،یــک پــرده از جنــس فــوالد بــا
بافــت حصیــری آویختــه شــده و بــا بــاال
کشــیدن یــک لتــه از پــرده هــا ،ورودی
اصلــی ســاختامن تعریــف شــده اســت.
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خاصخودرادارد،درکارهایتانچگونهبااینگونه
طبیعتاًبرخوردتکنولوژیکوبهروزباساختدرایراننسبتبهدنیاسختیهای ِ
چالشهامواجهمیشوید؟

خــب مــا مینشــینیم و فکــر میکنیــم ،مگــر مــا کمــرت از
آنهــا میفهمیــم؟ مــن در پــروژه نفــت ،بــا بتــل مککارتــی
رس مســئله نــور بحــث کــردم ،آخــر هــم حــرف مــن را قبــول
کــرد .اینهــا خیلــی مدعــی بودنــد ،انگلیســی بودند و بســیار
مغــرور ،مثــال در رشکــت آروپ ،معــار داشــتند بـرای ایــن که
پروژههــا را محیطــی کننــد ،محیطــی شــدن مفهومــش ایــن
نیســت کــه فــوالد و شیشــه نباشــد ،مفهومــش ایــن میشــود
که ســبک باشــد ،حداقل مصالح در آن مرف شــود .در واقع

{

}

تفاوتــی منیکنــد ،امــا از لحــاظ شــکلی خیلــی متفــاوت
اســت .بــه هــان اســطورهها فکــر شــده ،بــه یــک هندســه
خالــص فکــر شــده ،بــه مصالح،کــه آنجــا آجربــود ،اینجــا
ســنگ گندمــک کــه مصالــح خاکــی اســت ،فکــر شــده اســت.
یــک جاهایــی کار تکنولوژیکتــر شــده و چــون همیشــه ایــن
تکنولــوژی و ایــن تجربــه تاریخــی کــه بومگــرا بــوده بــا هــم
تداخــل داشــته اســت .هرجــا یکــی قویتــر شــده اســت.

پایان .
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در آن پــروژه مســئله مدیریــت نــور مطرح بــود .در پــروژهای که
حــدودا نزدیک دویســت ســیصد هـزار مرت اســت ،چــه کارکنید که
المــپ در اتاقهــا نگذاریــد؟ کــه ایــن پــروژه در برییــم انگلیــس
درجــه عالــی گرفــت .مســئله ذخیــره انــرژی مطــرح میشــد،
ســاختان بلــوری و هایتــک بــود ،امــا مــرف انــرژیاش حــدود
 %50ســاختانهای معمولــی بــود .آن هــم تــازه نــه مــرف
انــرژی فســیلیاش ،بلکــه مــرف کل انــرژیاش % 90.از انــرژی
آن از محیــط تامیــن میشــد .ایــن فکرهــا خیلــی پیــرشو بــود.

سیرتفکرفرهاداحمدیدرطولزمانتاچهمیزانتغییرکردهاست؟اینجریاندرماهیتوکالبدپروژههایشماچهتاثیری
داشتهاست؟

اگــر از لحــاظ بــری بخواهیــد بگوییــد ،خــب آدم
اول کــودک اســت ،بعــد بــزرگ میشــود و بعــد پیــر
میشــود و بعــد جســد میشــود و میمیــرد ،بنابرایــن
تحــول پیــدا میکنــد .مگــر شــا چیــزی در جهــان داریــد
کــه در بســرت زمــان در آن تحــول پیــدا نشــود .ولــی بــه
نظــر مــن همیــن کتابخانــهای کــه میســازم بــا مرکــز
فرهنگــی دزفــول کــه پیشتــر ســاختم از نظــر ماهیــت
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