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سخن وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

فرهنــگ و هــر ایــران اســامی جلــوه هــا و مصادیــق گوناگونــی دارد و معــاری ایرانــی -اســامی از بارزتریــن و
مهمرتیــن جلــوه هــای آن اســت .معــاری ایـران از گذشــته پیونــد و آمیختگــی عمیقــی بــا فرهنــگ ،تاریــخ ،جامعــه و
تحــوالت اجتامعــی ،انســان ،آداب و رســوم و تناســب و همزیســتی بــا محیــط داشــته اســت و ایــن پیونــد بــا مشــخصه
هــای بومــی ،متایــز و جایگاهــی خــاص بــه معــاری ایرانی-اســامی داده اســت چنانکــه جهــان ،نــوع و گونــه ای از
معــاری را بــه نــام کشــور مــا مــی شناســد و همــواره ب ـرای دیــدن آثــار معــاری ایرانــی -اســامی مشــتاق اســت.
امــا تــداوم جریــان معــاری ایرانــی -اســامی در عــر حــارض بــا توجــه بــه تحــول ارتباطــات در جهــان ،مشــخصه
هــای دنیــای معــارص ،تغیی ـرات اجتامعــی ،فرهنگــی ،محیطــی و شــیوه زندگــی و نیازهــای انســان معــارص ایجــاب
مــی کنــد کــه بــا حفــظ معیارهــای فرهنگــی بومــی ،شــیوه هــا و تکنیــک هــای نــو متناســب بــا دنیــای امــروز بــا
نــگاه بــه جریــان هــای معــاری جهــان بــه کار گرفتــه شــود تــا جامعــه ایـران امــروز همچنــان از معــاری کاربــردی
برخــوردار باشــد و جایــگاه معــاری ایرانــی -اســامی در جهــان محفــوظ مبانــد .آثــار معــاری یکــی از بســرهای
معرفــی و گفــت و گــوی فرهنــگ هاســت چنانکــه تخــت جمشــید یــا میــدان نقــش جهــان اصفهــان و صدهــا اثــر
دیگــر بــه تنهایــی معــرف فرهنــگ و جامعــه و انســان ایرانــی دوره هــای خــود هســتند .در دنیــای معــارص کــه ارتبــاط
و تبــادل فرهنگــی جوامــع و کشــورها رضورت بیشــری یافتــه اســت ،آثــار معــاری مــی تواننــد بســری بـرای ارتبــاط
و تعامــل باشــند و حضــور در رویدادهــای بیــن املللــی معــاری فرصــت هایــی را بـرای فرهنــگ هــر کشــوری فراهــم
مــی کنــد .بــی ینــال معــاری ونیــز بــه عنــوان مهمرتیــن رویــداد معــاری جهــان امکانــی بـرای شناســاندن معــاری
ایرانــی -اســامی و آشــنایی بــا شــیوه هــای معــاری جهــان اســت کــه متاســفانه کشــور مــا علــی رغــم برخــورداری از
شایســتگی هــای معــاری بهــره کافــی از آن نــرده اســت و رضورت دارد از ایــن پــس بــا رشکــت فعاالنــه و موثــر در
چنیــن رویدادهایــی ،معــاری ایرانــی -اســامی بیــش از گذشــته در جهــان دیــده شــود و از ســوی دیگــر بــا شــناخت
دســتاوردها و شــیوه هــای نویــن معــارص ،زمینــه هــای تقویــت آن فرهــم شــود .در راســتای مشــارکت و حضــور
فرهنــگ و هــر ایـران اســامی در رویدادهــا و بــی ینــال هــای معتــر بیــن املللــی و رویکــرد دیپلامســی فرهنگــی و
گفــت و گــوی فرهنگــی بــا جهــان کــه از اولویــت هــای فرهنگــی ایــن دوره اســت ،معــاری ایـران در پانزدهمیــن دوره
بــی ینــال معــاری ونیــز حضــور دارد تــا ضمــن ارائــه جلــوه هایــی از معــاری ایرانــی – اســامی در جهــان و ایجــاد
زمینــه مطالعــه و کنــکاش و توجــه بیشــر جهــان بــه معــاری ایـران ،امــکان توســعه معــاری معــارص ایـران بــا توجــه
بــه مشــخصه هــای بومــی از مســیر تعامــل بــا معــاری ســایر ملــل و کشــورها فراهــم شــود و بــا هامهنگــی نهادهــا،
مجموعــه هــای هــری و معــاری و ســاخت و ســاز و جامعــه معــاران و متخصصــان ،معــاری معــارص ایـران اســامی
نیــز ماننــد گذشــته جایــگاه ممتــازی در جهــان پیــدا کنــد.
مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران کــه بنــای آن منونــه ای از معــاری معــارص ای ـران بــا نشــانه هــای ایرانــی و جهانــی
اســت بــا گنجینــه ای از آثــار جریــان ســاز هــر ایـران و جهــان ظرفیــت فراوانــی بـرای تعامــل هــری بــا هــر معــارص
جهــان دارد و در دو ســال اخیــر بــا برنامــه ریــزی و ارتبــاط بــا مجموعــه هــا ،مــوزه هــا و رویدادهــای جهانــی فرصــت
هایــی را از جملــه رشکــت در پانزدهمیــن بــی ینــال معــاری ونیــز فراهــم کــرده اســت .ارائــه آثــاری از طراحــی
معــاری و آثــار هــری مبتنــی بــر معــاری از هرنمنــدان ایرانــی و خارجــی گنجینــه مــوزه هرنهــای معــارص تهـران در
بــی ینــال مصداقــی از امــکان مــوزه بـرای تعامــل بــا تحــوالت و رویدادهــای هــری جهــان اســت.

علی جنتی
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معــاري اي ـران در دوره هــاي گوناگــون تاكنــون توجــه بســياري از عالقــه منــدان ،پژوهشــگران ،جامعــه
شناســان و مــردم شناســان را جلــب كــرده ،مطالعــايت دربــاره آثــار معــاري انجــام شــده و آثــار هــري دربــاره
آنهــا ســاخته شــده امــا جنبــه هايــي از معــاري اي ـران هنــوز بــه قــدر شايســته در جهــان ارائــه و ديــده
نشــده اســت .ايــن وضعيــت كــم و بيــش در همــه عرصــه هــاي فرهنــگ و هــر ايـران اســامي وجــود دارد
و بــر اســاس همــن رضورت ،حضــور موثــر در عرصــه هــاي بــن امللــي در برنامــه هــاي اصــي فرهنــگ و
هــر قـرار گرفــت تــا در عــري كــه ارتباطــات بــدون مــرز و رسيــع جهــان را بــه دهكــده اي تبديــل كــرده
و تعامــل فرهنگــي بيــش از گذشــته رضورت دارد ،فرهنــگ و هــر اي ـران نيــز در جهــان نقــي ارزشــمند
داشــته باشــد و در تعامــل فعــال بــا مجموعــه هــا و رويدادهــاي هــري جهــاين قـرار گــرد .معــاري ظرفيــت
گســرده و عميقــي بـراي گفــت و گــو و تعامــل فرهنگــي اســت و معــاري ايـران بــا پشــتوانه و آثــار خــاص
بــا شــاخصه هــاي بومــي و جايــگاه جهــاين مــي توانــد تعامــل پويايــي را رقــم بزنــد و در ارتبــاط بــا جريــان
هــر و معــاري معــارص جهــان و اتــكا بــه پيشــينه فرهنگــي بومــي ،ظرفيــت هــا و زمينــه هايــي را ب ـراي
توســعه و تقويــت معــاري معــارص ايـران فراهــم كنــد.
يب ينــال معــاري ونيــز عرصــه تعامــل و گفــت و گــوی معــاري جهــان بررســی موقعیــت معــاری ایـران در
جهــان اســت و شايســته اســت كــه معــاري ايـران بــا آثــار شــاخص و ممتــاز در ايــن رويــداد حضــور پويــا
و موثــري داشــته باشــد .آثــاری ایرانــی و خارجــی از گنجینــه مــوزه هرنهــای معــارص تهـران نیــز در ایــن بــی
ینــال ارائــه مــی شــود کــه بیانگــر گفــت و گــو و تعامــل هــری و اهمیــت و جایــگاه معــاری در موزه اســت.
رشكــت ايـران در پانزدهمــن يب ينــال معــاري ونيــز بــا هامهنگــي و مشــاركت نهادهــا و معــاران مقدمــه و
آغــازي بـراي جريــان خالقانــه و توامننــد معــاري معــارص ايـران باشــد و معــاري معــارص ايـران بــا مشــخصه
هــاي بومــي و نــگاه جهــاين توســعه يابــد.
عيل مرادخاين
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نقش موثر موزه هرنهای معارص تهران در آینده معامری
عنــوان معــاری ایرانــی -اســامی کــه در جهــان شــناخته شــده اســت نتیجــه مشــخصه هــای خــاص و آثــار
متامیــز معــاری ایرانــی و اســامی در دوره هــای گوناگــون اســت کــه تــداوم کلیــت آن در عیــن تنــوع و
کــرت در قــرن هــا و ســال هــا مــورد توجــه هرنپژوهــان و هرندوســتان قـرار گرفــت تــا بــه عنــوان و جریانــی
مشــخص بــه نــام معــاری ایرانــی -اســامی رســید .معــاری ایرانــی -اســامی کــه در آثــار و موقعیــت هایــی
منونــه ای دقیــق از تلفیــق و پیونــد ســنت و مدرنیتــه هســتند و عنــارص ســنتی و مــدرن را بــا اندیشــه و
در تکمیــل و تقویــت هــم بــه کار گرفتــه انــد و امــروز نیــز در دنیــای معــارص توجــه بــه مشــخصه هــای
فرهنگــی بومــی و ســنت هــای معــاری بــا رویکــرد معــارص و ایــده هــای نــو در معــاری ایرانــی -اســامی
اهمیــت و رضورت بیشــری دارد .رویدادهــای بیــن املللــی و جهانــی معــاری از جملــه بــی ینــال معــاری
ونیــز امکانــی بـرای مطالعــه و بررســی جریــان معــاری جهــان و جایــگاه معــاری ایـران در دنیــای معــارص
اســت تــا بــر اســاس شــناخت دقیــق از معــاری معــارص جهــان ،بــه توســعه معــاری معــارص ای ـران بــا
پشــتوانه درخشــان بومــی و رویکــرد معــارص اندیشــید.
مــوزه هرنهــای معــارص تهـران در کنــار آثــار تاثیرگــذار هــری جهــان و ایـران  ،مجموعــه ای از آثــار معــاری
و طراحــی معــاری هرنمنــدان ایرانــی و خارجــی را نیــز در گنجینــه دارد کــه تاکنــون کمــر ب ـرای منایــش
و بررســی آنهــا امــکان و فرصتــی اختصــاص یافتــه اســت و حــاال در پانزدهمیــن بــی ینــال معــاری ونیــز
بخشــی از ایــن آثــار معــاری مــوزه بــه منایــش در مــی آیــد .حضــور ایــن آثــار در بــی ینــال مــی توانــد فصــل
نویــن و پویایــی را در برنامــه هــا و فعالیــت هــای معــاری مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران نویــد دهــد و
مــوزه بــه عنــوان مهمرتیــن مجموعــه هــر معــارص ایـران در جریــان معــاری نیــز بــا برگـزاری منایشــگاهها،
پژوهــش و نشســت و حضــور بــی املللــی در رویدادهــای معــاری در مشــارکت بــا نهادهــا و معــاران
زمینــه هایــی را بـرای توســعه معــاری ایـران امــروز ایجــاد کنــد و ایـران ضمــن افتخــار بــه معــاری ایرانــی-
اســامی گذشــته  ،همچنــان در معــاری معــارص جهانــی از جایــگاه و اعتبــار برخــوردار باشــد.
اهمیــت و تاثیرگــذاری معــاری ایرانــی -اســامی و تــداوم آن ،اندیشــه و نــگاه بســیاری از هرنمنــدان
خارجــی و ایرانــی را هــم بــه خــود معطــوف کــرده و آثــار معــاری و بناهــای ایرانــی -اســامی منشــا و
اســاس خلــق و تولیــد آثــار هــری فراوانــی شــده اســت .پرویــز کالنــری ،هرنمنــد نقــاش ایرانــی کــه نزدیــک
بــه دو ســال در بســر بیــاری بــر مــی بــرد ،متاســفانه در زمــان چــاپ ایــن مــن در آخریــن روز اردیبهشــت
درگذشــت .از هرنمندانــی اســت کــه معــاری ایرانــی -اســامی در آثــارش حضــور پررنگــی دارد و بــا تصویــر
یــک بنــا اثــر معــاری روایتگــر مشــخصه هــای فرهنگــی ،اجتامعــی ،اقلیمــی ،اقتصــادی و آداب و ســنن
و روابــط اجتامعــی اســت .جایــگاه معــاری در آثــار کالنــری و اهمیــت معــاری در نــگاه ایــن هرنمنــد
شایســتگی بیــش از آن دارد کــه امســال در پانزدهمیــن بــی ینــال معــاری ونیــز ،پاویــون ای ـران بــه ایــن
هرنمنــد گرانقــدر تقدیــم شــود.
برپایــی ایــن منایشــگاه مرهــون همراهــی افـرادی اســت کــه الزم مــی دانــم از آن هــا قدردانــی کنــم :فریــار
جواهریــان کــه تــاش وی منجــر بــه شــکل گیــری ایــده و اج ـرای منایشــگاه شــد و بنیــاد فیــض نیــا کــه بــا
حضــور مــزدک و پویــا فیــض نیــا ،نقــش بسـزایی در پــروژه داشــتند.
مجید مالنوروزی
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در ســال هــای  1340پرویــز کالنــری بــه کاشــان ســفر کــرد و عاشــق معــاری کاه گلــی کویــر شــد .ایــن
چنیــن شــد کــه کاشــان ،ایــن شــهر جادوئــی بــا مجلــل تریــن بــاغ ایرانــی از دوران شــاه عبــاس ،بــاغ شــاه
فیــن و زادگاه ســهراب ســپهری کــه در طــول عمــر هامنجــا زندگــی کــرد ،بــه بــوم هــای کالنــری راه یافــت.
گنبدهــای کاه گلــی هامننــد پوســته زمخــت صــدف انــد کــه درونشــان مرواریــدی پنهــان اســت ،زیـرا درون
هــر کــدام جواهــری از کاربنــدی بــا آجــر و گاهــی کاشــی اجـرا شــده اســت .امــا کالنــری بــا آن حــس زود
بــاور و شــعف کودکانــه اش ،همیشــه بــه ســوی ســادگی متایــل داشــت و بنابرایــن زمختــی بیرونــی صــدف
را بــه پیچیدگــی درونــی گنبدهــا ترجیــح مــی داد .از ایــن رو شــد کــه کاه گل را بــا رنــگ روغنــی آمیخــت و
مناظــر عظیمــی از معــاری کویــری مــان آفریــد .گنبدهــای منادیــن آثــار او ،تداعــی کننــده بناهائــی کهــن
از زمــان هــای دور ،هنــوز شــاعرانه و امــروزی هســتند .در پنــج دهــه اخیــر ،کالنــری بارهــا بــه معــاری
کویــری بازگشــته اســت ،انــگار کــه منبــع الهامــی اســت متــام نشــدنی .معــاری بومــی کویــری مــان نــه
تنهــا پایــدار اســت کــه توســط مــردم و بـرای خودشــان ســاخته شــده اســت .ایــن بناهــا جواهراتــی هســتند
از فنــاوری بومــی ،سیســتم هــای تأسیســاتی منفعــل و ســاماندهی فضائــی بومــی ،الگوهائــی عزیــز نــزد
رودفســکی و آراونــا.
بــه عنــوان معــار همیشــه از آثــار هــری کــه معــاری موضوعشــان هســت لــذت بــردم .از همیــن روســت
کــه پارســال منایشــگاهی ترتیــب دادم بــا عنــوان «دســت ســاز :منایشــگاه اســکیس هــای معــاری ایـران» زیرا
ســعی دارم نشــان دهــم کــه اســکیس معــاری هــری نیســت کــه از دســت رفتــه باشــد .اســکیس کشــیدن
لحظــه ایســت شــاعرانه ،لحظــه ای کــه فکرهایــان ســعی دارنــد بــه صــورت اشــکال بیــان شــوند ،اشــکالی که
بــدون شــک در ابتــدا مبهــم هســتند .رابطــه عمیــق و مســتقیمی بیــن آنچــه کــه دســت آن را مــی کشــد و
ذهــن کــه آن را تصــور مــی کنــد وجــود دارد ،امــا متاســفانه ایــن رابطــه بــه راحتــی بــا صفحــه رایانــه میــر
منــی شــود ،زی ـرا رایانــه از افــکار مبهــم عاجــز اســت .مایــکل گریــوز در ایــن مــورد فراتــر مــی رود و در
هامیشــی کــه در ســال  2012در دانشــگاه ییــل برگـزار شــد و بــه موضــوع «ارزش اســکیس هــای معامرانــه»
پرداخــت ،او چنیــن موضــوع را بیــان منــود« :نقاشــی [معامرانــه] مشــابه یادداشــت تصویــری اســت ،ســندی
اســت از اکتشــافات معــار ،کــه مــی توانــد شــبیه یادداشــتی تنــد نویســی شــده از طرحــی مفهومــی باشــد،
یــا جزئیــات طــرح بزرگــری را آشــکار ســازد  ...ممکــن اســت واقعیتــی را منایــان نســازد زیـرا ســعی دارد ایــده
ای را جــذب کنــد  ...ایــن نــوع نقاشــی بــه مــن یــادآوری مــی کنــد کــه چ ـرا در وهلــه اول بــه فکــر ثبــت
کــردن آن افتــادم  ...ایــن رابطــه «احشــائی» هرگــز بــا رایانــه بــه وجــود منــی آیــد.
طبیعتـاً او ســخرنان اصلــی ایــن هامیــش بــود و بــا قــوت بــر تفــاوت بیــن نقاشــی دســتی و نقاشــی رایانــه
ای تاکیــد منــود:
«بــه نظــرم ایــن طراحــی [بــا دســت] کام ـاً متفــاوت اســت بــا طراحــی پارامرتیــک کــه اجــازه مــی دهــد
رایانــه از تعــدادی دســتورالعمل ریاضــی اشــکالی تولیــد کنــد کــه البتــه پیچیــده و جالــب هســتند ،امــا
محتــوای حســی طرحــی کــه از کار دســت مشــتق شــده اســت را ندارنــد».
بســیار خرســندم کــه ده طــرح ازخــود مایــکل گریــوز در ایــن منایشــگاه بــه منایــش بگــذارم ،زی ـرا  39ســال
طــول کشــید تــا آنهــا بــه مجموعــه مــوزه هرنهــای معــارص ملحــق شــوند .ایــن ده اســکیس قبــل از انقــاب
خریــداری شــدند ،امــا بخاطــر دوران آشــوب بــه ایـران فرســتاده نشــدند و در طــول ایــن ســال هــا آرام در
گوشــه ای از دفــر گریــوز نشســته بودنــد تــا باالخــره بــه صاحبشــان برســند.
مجموعــه مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران دارای نقاشــی هــای معامرانــه از معــاران بــزرگ جهــان اســت،
مثــل هوشــنگ ســیحون ،لئــون کریــه یــا رابــرت اســرن ،امــا هیــچ کــدام بـرای مــن مثــل آثــار گریــوز نشــاط
آور نیســتند :اوالً کــه مــن هــم در کنــار بســیاری دیگــر جنگیــدم تــا ایــن آثــار بــه ایـران بازگردنــد (دو بــار بــه
الحــه رفتــم) و دومـاً اینکــه صداقــت مــردی کــه پشــت معــار هســت را ســتایش مــی منایــم.
آثــار بســیاری از گنجینــه مــوزه انتخــاب منــودم کــه معــاری نشــان مــی دهنــد ،آثــاری کــه تقریب ـاً چهــل
ســال در اسـراحت بــر بردنــد .امــا بیــش از اینکــه آثــار گنجینــه را بــه منایــش بگــذارم -یــا بــه عبــارت دیگــر

سخن دبیر منایشگاه
مرواریدهــای پنهــان را -قصــد دارم صــدف زمختــی را کــه آنهــا را در درون خــود نهــان دارد ،نشــان بدهــم:
بنــای مــوزه هرنهــای معــارص تهـران و بدیــن ســان بــه موضــوع اصلــی آراونــا احـرام بگــذارم بــا نشــان دادن
ســاختامنی کــه «منــودار معــاری ایســت کــه در زندگــی مــردم اثــر گذاراســت».
از پــردازش فکــری تــا اجـرای مــوزه هرنهــای معــارص ،نــه ســال زمــان بــرد تــا باالخــره کامـران دیبــا ایــن بنــا را
در مهــر مــاه  1356بــه تهرانــی هــا هدیــه منــود ،زیـرا کــه واقعـاً ایــن بنــا نعمتــی بــود و هنــوز هــم هســت
ب ـرای کالن شــهر ته ـران .ایــن بنــا در چهــار جبهــه فرهنــگ مــا را دگرگــون منــود :هــر مــوزه رفــن و از آن
لــذت بــردن را آموختیــم؛ دسرتســی بــه هــر غــرب یافتیــم کــه ایــن موضــوع بعــدی زیباشــناختی و معنــوی
بــه رونــد مدرنیــزه شــدن مــا اعطــا منــود؛ هــر ایـران بــا هــر غربــی آمیختــه شــد و ایجــاد پختگــی در هــر
معارصمــان منــود و باالخــره بــا آمیخــن معــاری بومــی ایرانــی و معــاری مــدرن غــرب بــه ســبک معــاری
ایرانی-مــدرن دســت یافتیــم کــه هنــوز هــم برخــی از معــاران مــان و خــود بنــده ،از آن پیــروی مــی کنیــم.
چهــل ســال بعــد ،ســاختامن مــوزه هنــوز کارآمــد و زنــده اســت و «پاتــوق» هرنمنــدان و هرنجویــان اســت ،و
مهــم تــر از همــه بـرای ایــن منایشــگاه ،صــادق بــه معیارهــای آراونــا کــه کوریتــو بینــال ونیــز امســال اســت.
بنابرایــن منایشــگاه شــامل تعــداد ســخاومتندی از تصاویــر مــوزه اســت و بــا انگیــزه «حــس در ایــن مــوزه
بــودن» گالــری شــاره  9را بازســازی منودیــم .ایــن گالــری در زمــان ریاســت دیبــا متعلــق بــه منایشــگاه هــای
معــاری بــود .امیــد دارم کــه بــا ایــن دو منایشــگاه بنــای مــوزه هرنهــای معــارص تهـران بــا بازدیدکننــدگان
ونیــز هــم بــه نجــوا بگویــد کــه بـرای ســه نســل تهرانــی رفــن بــه مــوزه هرنهــای معــارص تهـران چــه تجربــه
شــیرینی بــوده و هســت.
در اختتــام مــی خواهــم ایــن منایشــگاه را بــه دوســت چهــل ســاله ام تقدیــم کنــم ،پرویــز کالنــری کــه 18مــاه
در بســر بیــاری بــه رس مــی بــرد ،و بــا تاســف بســیار زیــاد دو روز پیــش درگذشــت.
از مانلی کیکاووسی تشکر دارم که ایده بازسازی یکی از گالری های موزه را داد.
از همــه مهــم تــر از مجیــد مالنــوروزی ،مدیــر مــوزه هرنهــای معــارص تهـران ،بســیار سپاســگذارم کــه ایــن
وظیفــه را بــه گــردن مــن انداخــت.

فریار جواهریان

رئیس هیات مدیره مهندسان مشاور گام ما
تهران 2 ،خرداد 1395

13

معامریدرموزههرنهایمعارصتهران
فهرســت معیارهــای معــاری خــوب نــزد معامران متفاوت اســت و بــه درازا می کشــد ،اما دو معیــاری که در آثــار کامران دیبا
بــه وضــوح منایــان هســتند و آثــار او را متامیز می ســازند عبارتند از  :فرهنگ ســازی و اهمیــت بــه  Contextیا پس زمینه.
دیبــا ،مدرســی بــود کــه بـرای اولیــن بــار رشــته «طراحــی شــهری» ( )Urban Designرا بیــش از چهــل ســال پیش به دانشــگاه
تهـران آورد در حالــی کــه ایــن رشــته در آمریــکا نیــز بســیار نــو پا بود .1شــاید اکنون ده ســالی اســت کــه معــاران از معامری
کنتکســچوال ( )Contextualیــا درون متنــی صحبــت مــی کنند و می گویند کــه هر پــروژه ،به خاطر رشایط خــاص خود ،نیاز
بــه روش طراحــی خــاص خــود دارد .بــه عبــارت دیگــر ایــن پــس زمینــه یــا مــن پروژه اســت که بصــورت تــک مــوردی ،طرحی
را مــی آفرینــد :پــس زمینــه اجتامعی ،شــهری ،جغرافیایی ،اقلیمی ،زیباشناســی . ... ،هر بــار کامال منفرد.
پــروژه هــای دیبــا نیــز طیــف وســیعی از ســبک هــای مختلــف را در بــر مــی گیرنــد و طبیعتـاً هــر کــدام ســازگار بــا مقیــاس
بزرگــر شــهری بــوده و پــس زمینــه هــای اقلیمــی ،جغرافیایــی و اجتامعــی دارند .تک تــک پروژه های دیبا نشــانگر این اســت
کــه بــه چــه انــدازه ایــن طــرح هــا بــر روی زمیــن خــوب نشســته انــد ،مقیــاس درســتی دارنــد و چقــدر ارزش هــای فیزیکی و
اجتامعــی محیــط خــود را بــه خوبــی مــی شناســند .یکــی از مشــخصه هــای اکرث آثــار دیبــا این اســت که بــه محــض ورود به
آنهــا ،تصــور مــی شــود ایــن کار همیشــه وجــود داشــته اســت و متعلق بــه آن مــکان اســت؛ چه خوب کهنه شــده اســت ،چه
رابطــه خــوب و نزدیکــی بــا خیابــان ،کوچــه و پیــاده رو و درخــت و باغچــه دارد ،چــه خــوب همــه چیــز در هم آمیخته شــده
اســت .ایــن مهــارت را دیبــا از تجربــه «طراحی شــهری» کســب منــوده و معــاری را فراتــر از مرزهای یک تک بنــا دیــده و آن را
بــه یــک قســمت از شــهر پیونــد زده اســت .امــا مهمرتیــن شــاخصه آثــار دیبــا که در بررســی تــک تک آنهــا ،منایان می شــود،
فرهنــگ ســازی معامری اوســت.
کامـران دیبــا از نــادر معــاران ایرانیســت کــه عمیقـاً به «فرهنــگ زا» بودن معامری پــی برده اســت .او می نویســد «معامران
بودنــد کــه مدرنیتــه را بــه ایـران آوردنــد و تــار و پــود جامعــه ایـران را دگرگون کردند .زیرا ســنتهای مذهبــی _فرهنگی بیرونی
_ اندرونی را به کل شکســتند».2
ایــن مهــم تریــن وجــه از معامری دیباســت که توانســته با ســاخنت چند بنــا ،فرهنگ مــا ایرانیــان را به جایگاه جدیدی برســاند
و ایــن اتفــاق کامـاً پیــش بینــی شــده اســت زیـرا طـراح دقیقـاً می داند چه حســی مــی خواهــد در مخاطبش بیافرینــد .دیبا
بارهــا در نوشــته هایــش تکـرار مــی کنــد کــه «بــا ســاخنت یک بنا ،ســعی مــی کنــم یــک اتفــاق اجتامعــی بوجــود آورم ، 3».یا
اینکــه توضیــح مــی دهــد کــه « معــار یــه جــوری مثــل کارگــردان تئاتــره بــا این فــرق که نقشــهای تــوی تئاتر مشــخصند اما
تــوی معــاری بایــد حــدس بزنــی و هدایــت کنــی» .6از همیــن روســت که کارهای او بســیار انعطــاف پذیرند ،زیـرا که وقتی
«حــدس» در کار دخیــل باشــد ،منــی تـوان بــا عملکــرد گرایی محض طراحــی کرد؛ دیگر یک عملکرد مشــخص بـرای یک فضا،
فرضیــه درســتی منــی توانــد باشــد .فضاهــای دیبا همیشــه چند منظوره ،چنــد حالته ،چند معنایــی و به عبــارت دیگر تکرثگرا
هستند.
معامریموزههرنهایمعارص
از زمــان برنامــه ریــزی تــا تکمیــل مــوزه هرنهای معــارص در مهــر مــاه ،1356نه ســال به طول انجامیــد .موزه هرنهــای معارص
تهـران بــا زیربنائــی کمــی بیــش از 5000مرت مربع ،بیشــرین تعــداد بازدیدکننــدگان را داراســت .مــوزه 2000مــر مربع فضای
منایشــگاهی را در برمی گیرد :نســبت مســاحت فضای منایشــگاهی به فضای زیربنای کل بســیار تناســب ســاملی برای موزه،
حتی بــا معیارهــای امروزی اســت.
فضاهــای مــوزه شــامل ســالن اجتامعــات ،کافــه تریــا ،کتابخانــه ،کتــاب فروشــی ،دفاتــر اداری ،فضاهــای خدماتــی بـرای آماده
ســازی منایشــگاه ،دو گنجینــه ،واحــد عکاســی بســیار بزرگ و فضاهای تاسیســاتی هســتند.
مــوزه هرنهــای معــارص تهـران جنــب رشقــی خیابــان کارگــر شــالی بنــا شــده اســت و در کنــار پــارک اللــه کــه «ایــان مــک
هــارگ» ،مولــف «طراحــی بــا طبیعــت» آن را طــرح ریــزی منــود .مــک هارگ پدر طراحی محیط زیســتی محســوب می شــود
و جالــب اســت بدانیــم کــه پــارک اللــه تنهــا پــروژ ه ایســت کــه او در زمــان حیاتــش اجـرا منود.
در ســطح خیابــان ،بنــای مــوزه مجموعــه ای از احجــام کــم ارتفاع منایان می ســازد ،کــه یادآور معــاری بومی کویــری خودمان
اســت و خانــش بافــت شــهرهای کویــری را تداعــی مــی منایــد و نــه یــک تــک بنــا .دیبــا مــی گویــد که ســاماندهی شــهری به
بنــای مــوزه هرنهــای معــارص بخشــیده اســت :هــال ورودی به مثابــه میدان اصلــی شــهر و دورتــا دور آن گالــری ها.
احجــام ســاختامن مــوزه خطــوط توپوگرافــی زمیــن را دنبــال مــی کننــد و کــم کــم در زمیــن فــرو مــی رونــد ،بصورتــی کــه
مــی پنداریــم ایــن بناییســت یــک طبقــه ،در صورتــی کــه ایــن بنــا چهــار طبقــه دارد و مابیــن ایــن طبقــات ســطوح دیگــری.
معــار عالــی قاپــو نیــز از ایــن ترفنــد اســتفاده منــوده و قــر عالی قاپــو به نظر 3طبقــه می آیــد در حالی کــه 7طبقــه دارد.
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بنایموزه
محــور خطــوط مــوزه نســبت بــه محــور خیابــان 45درجه چرخیــده اســت ،از ایــن جهت که نورگیرهای ســقفی ،بهرتیــن نور
غیرمســتقیم را (شــالی -رشقــی) وارد مــوزه مناینــد ،امــا ایــن امر بصورت چشــمکی به تغییر محور مســاجدمان نیز هســت،
زیـرا کــم پیــش میایــد کــه محــور خیابــان هایی که در آن ها مســجد ســاخته می شــود ،با جهــت مکه یکی باشــند .این تغییر
محــور را بــه صــورت واضــح در منازخانــه ای کــه دیبــا در جوار موزه فرش ســاخته اســت ،کامالً آشــکار اســت .به طــور کلی این
چرخــش محــور از خطــوط شــهری بــه بناهــای مذهبــی –که شــاخص ترین آن چرخش محور مســجد امام نســبت بــه میدان
نقــش جهــان اســت -باعــث مــی شــود فضاهــای میانی هیجان انگیــزی به وجــود آیــد ،که ایــن امــر در موزه هرنهــای معارص
نیــز دیــده مــی شــود .ســنگ هــای خشــن بادبر مناهــا به آن شــکل قلعــه داده اســت ،هرچند کــه این قلعه دعــوت کننده نیز
مــی باشــد و بــن منایان مناهــای خارجی و داخلی جنبــه ای از معامری بروتالیســت.
بــه محــض ورود بــه مــوزه هرنهــای معــارص تهـران ،در داخــل رسرسای اصلــی ،نگاهــان بســوی چهــار نورگیــر عظیم ســقف
معطــوف مــی شــود و درمــی یابیــم کــه در یــزد و کاشــان و معــاری بومــی کویــری قرار گرفته ایم ،ســپس نگاهــان به پایین
فــرود مــی آیــد و شــیرباهه را مــی بینیــم و مــی پنداریــم کــه ایــن شــیب راهــه معکــوس مــوزه گوگنهایــم فرانــک لویــد رایت
اســت .بنابرایــن در همیــن تاثیــر اولیــه الگــوی معامرانــه ایــن مــوزه بر ما آشــکار مــی شــود :اقدامــی از معامری بومــی کویری
خودمــان بــا معــاری مــدرن غرب.
جهت بازدید موزه از مســیر طی کردن  6گالری مســتطیل شــکل کشــیده ( 10×20مرت) و یک گالری مربع شــکل که توســط
راهروهــای عریــض و شــیب دار بــه هــم وصــل شــده انــد میــر مــی شــود و یــک طبقــه و نیــم پائیــن تر بــه هــان رسرسای
ورودی مــی رســد .البتــه شــیب راهــه بــه پاییــن ادامــه دارد و بــه فضاهــای خدماتــی دسرتســی مــی دهــد ،امــا برای عمــوم این
راه بســته است.
گالــری هــا گرداگــرد یــک حیــاط مرکــزی قـرار گرفتــه انــد و ایــن حیــاط چهــار ســطح دارد ،بــه مثابه بــاغ تخــت ماهــان و از دو
جهــت قابــل دسرتســی اســت :از هــال ورودی مــوزه و از گالــری مربــع شــکل .ایــن حیــاط مثل جواهری اســت که از همه ســو
بــا نورگیرهــای مــوزه احاطــه شــده اســت .ای کاش روکــش مســی ایــن نورگیرهــا بــه صــورت طبیعی کهنه می شــدند و بــه آن
رنــگ زیبــای فیــروزه ای -ســبزی کــه مــس اکســیده مــی گیــرد مــی رســیدند ،بجــای اینکــه بــا رنــگ روغنی قهــوه ای پوشــانده
شوند.
فرهنگسازیموزههرنهایمعارص
بــدون شــک مــوزه هرنهــای معــارص مهمرتیــن اثــر دیبــا از بُعد فرهنگ ســازی بشــار مــی آید .تــا زمان ســاخت آن در ســال
 ،1356چندیــن مــوزه در ایـران داشــتیم _ مــوزه ایـران باســتان بــا طراحــی گــدار و ســیرو ،موزه ملــی با طراحی حســین امانت،
مــوزه آذربایجــان بــاز هــم بــا طراحــی گــدار _ امــا اکــر ایــن مــوزه هــا مکانهــای مــرده و بــی روحــی بودنــد .دیبــا بــر آن شــده
بــود تــا مــوزه ای زنــده و کامـاً جهانــی – کــه در آن زمــان واژه جهانــی اصطالحـاً بــکار منــی رفت -بســازد .او می خواســت که
« امکاناتــی را کــه یــک طبقــه مــردم یا خود شــخص [او] بـرای دیدن مــوزه های پاریس و لنــدن و نیویورک [داشــتند] در اختیار
عمــوم ایرانــی هــا [بگــذارد 5»].و در واقــع همینطــور شــد :بــه نظر مــی آمد کــه تکــه ای از اروپا یا آمریــکا را در محلــه امیرآباد
تهـران آورد ،نــه تنهــا ســاختامن را بلکــه متــام محتویاتــش ،بــا ایــن تفاوت کــه در حین اینکه غربــی بود ،کامـاً ایرانی هــم بود،
چــون اگــر غیــر از ایــن بــود ،مــردم منــی توانســتند بــا آن رابطــه ای نزدیــک برقـرار کننــد .منتقدانــی کــه در زمــان افتتــاح موزه
حضــور داشــتند ،نوشــته بودنــد کــه بــا دیــدن مــوزه هرنهای معارص تهـران حس مــی کردنــد در پاریس هســتند6.
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ســه مــوزه دیگــر هــم زمــان بــا مــوزه هرنهــای معــارص در تهـران ســاخته شــدند :مــوزه فرش،
مــوزه رضــا عباســی و مــوزه آبگینــه  .امــا هیچکدام از این ســه موزه رســالت فرهنگ ســازی مــوزه هرنهای معارص را نداشــتند.
اینبنادرچهارجبههفرهنگمارادگرگونمنود:
 فرهنگ موزه رفنت را به ارمغان آورد.دسرتسیعمیقبهفرهنگغربرامیرسمنودوبنابراینبُعدزیباشناختیومعنویبهمدرنیزاسیونبخشید. هرن معارص ایران را متاثر از هرن غرب ساخت و هرن معارص ایرانی پخته شد. معامریبومیایرانیرابامعامریغربیادغامکردومعامریایرانی_مدرنرابنیانگذاریمنود.فرهنگموزهرفنت
قبــل از گشــایش مــوزه هرنهــای معــارص تهـران  ،اکــر مــوزه هــای ایـران مــکان هــای مــرده ای بودنــد کــه رصفـاً بــه منایــش
اشــیاء تاریخــی ایرانــی اکتفــا مــی کردنــد و هیچ نوع فعالیــت اجتامعی-فرهنگی در آنهــا اتفاق منی افتــاد ،ولی مــوزه هرنهای
معــارص چندیــن عملکــرد اجتامعی-فرهنگــی در خــود می گنجانــد که باعث رفــت و آمد بی ســابقه مردم بخصــوص جوانان
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و دانشــجویان شــد ،مثــل ســالن اجتامعــات ،ســینام تک و کتابخانــه و مجموعه عظیمش از کتاب هــای هرن ،کافه تریــا برفراز
پــارک ،فروشــگاه ،بــاغ مجســمه و پــارک اطـراف آن .در آن زمــان ســایر مــوزه هــای تـراز اول جهــان نیــز بــر آن شــدند که چنین
امکاناتــی را در مــوزه هــای خــود فراهــم کننــد و فعالیــت خــود را از منایش رصف اشیاء،گســرش دهنــد .این امکانــات در واقع
مــوزه را تبدیــل بــه « پاتــوق « هرنمنــدان ،هرنجویــان ،جوانــان و بخصــوص دانشــجویان کرد و هنوز هم هســت.
منایشــگاه هــای فــوق تخصصــی در دوران عمــر کوتــاه مــوزه قبــل از انقــاب – مهــر 1356تا بهمــن -1358برپا می شــدند که
بــه مــوزه هــای خــارج مــی رفتنــد .دیبــا مــی گویــد کــه در صــدد ســاخت پلــی بیــن ایـران و جهــان بــود ،زیـرا در هــان زمــان
معتقــد بــود در یــک دنیــای جهانــی بــه رس مــی بریــم .در دهــه 1970هنــوز گفتامن جهانــی -بومی مطرح نبــود ،ایــن اتفاق
پــس از فروریــزی دیـوار برلــن در 1989رخ داد .بنابرایــن دیبــا اقـاً دو دهــه پیشــتاز بــود .بــاور داشــت کــه مــوزه رفــن یک نیاز
انســانی اســت ،و مــی نویســد « :مــوزه یــک نیــاز زندگی شــهریه ،یک نیــاز معنویــه» .7او جامعــه ایرانــی دهــه 1350را آنقدر
پیرشفتــه میدانســت کــه آمیخــن هــر بــا زندگــی را یــک نیاز معنــوی بدانــد ،بــه خصــوص در تهران کــه بــا رسازیر شــدن پرتو
دالر داشــت رفتــه رفتــه شــهری بیــن املللی می شــد.
دسرتسیبههرنوفرهنگغرب
هــر همیشــه ژرف تریــن ،ظریفرتیــن و پــر معنــا تریــن الیــۀ هــر متــدن بشــار می آیــد .هامنطــور که غربــی ها چهــار قرن
پیــش جمــع آوری آثــار هــری رشقــی را رشوع منودنــد و متــدن هــای رشق را مــورد مطالعــه قـرار دادنــد ،دیبــا معتقــد بــود کــه
مــا نیــز نیــاز داریــم فرهنــگ و متــدن غــرب را از دریچــه هــری اش مطالعه کنیــم .دیبا می نویســد « :پیــروی از مدل غــرب در
ســطح ظاهــر مانــد و فاقــد عمق،کــه الزمــه رســیدن بــه مدرنیته بــود» .8گنجینه مــوزه هرنهای معــارص بـرای ما ایرانیــان این
امــکان را فراهــم کــرد تــا بتوانیــم مطالعــات دقیق بــر هرن و متــدن «مــدرن» غــرب را آغــاز منائیم.
دیبــا فهمیــده بــود کــه «ترقی مادی بایــد توأم با ترقــی معنــوی باشــد ».او از ایــن دیــدگاه «رشق نگــری»( )Orientalismکه در
غــرب هنــوز هــم وجــود دارد و بــه ایـران و رشق بعنـوان متــدن عقــب افتــاده مــی نگــرد ،مایوس بود و چنین نوشــت« :زشــت
تــر از همــه آن بــود کــه منتقدیــن خارجــی مــا را الیق و مســتحق اســتفاده از فرهنگ بیــن املللی منی دانســتند .جهش هرنی
جامعــه ی ایـران را کــه نیازمنــد بــه تغذیــه از فرهنگ جهانــی بود ،نادیــده یا ناچیز می گرفتنــد».9
پدیدههرنایرانی_مدرن
بــا حضــور مــوزه هرنهــای معــارص در شــهر تهـران ،پلــی بیــن فرهنــگ مــا و فرهنــگ غــرب زده شــد .البتــه قبــل از آن هــم
هرنمندانــی بودنــد کــه بــه غرب ســفر کــرده بودند یــا در آنجا تحصیل کــرده بودنــد و خودشــان پل هایی بین فرهنــگ ایرانی
و غربــی در آثارشــان پدیــدآورده بودنــد ،امــا تعــداد آنهــا محــدود بــود .در حالــی کــه مــوزه هــر هــای معارص ایــن امــکان را در
اختیــار همــه گذاشــت تــا بــا رودررویــی بــا آثــار مدرن غــرب ،در خلــق آثار خــود تجدید نظر کنند .ســبک هرنی «ســقاخانه»
بــه گفتــه کریــم امامــی ،یــا هرن «شــاه عبدالعظیمــی» به گفته ســیاوش ارمجانــی ،در ایـران ظهور کــرده بــود و خواســتار ادغام
هــر ایرانــی و غربــی بــود ،مثــل گــروه 5کــه شــامل تناولی،زنده رودی ،ســعیدی ،ســپهری و محصص بــود که از پیشــگامان این
جنبــش هــری در ایـران بودنــد .بــا گشــایش مــوزه و منایــش آثــار ایــن هرنمنــدان ،اهمیــت آنهــا و تاثیرگــذاری شــان دو چندان
شــد .دیبــا معتقــد بــود کــه ســقاخانه یک نــوع پــاپ آرت بــود10.زیرا در ســبک ســقاخانه ،هامنطــور کــه پــاپ آرت از عنارص
فرهنگــی عامیانــه اســتفاده مــی کــرد ،هرنمندان مــا از عنارص مذهبی_فرهنگی بهره می گرفتنــد ،و با یک پیچش و یــا در پس
زمینــه ای غیــر منتظــره ،یــک اثــر کامــا مــدرن و در عیــن حــال ایرانــی می آفریدنــد .دیبا می نویســد»:معتقد بودم و هســتم
کــه مــا می توانســتیم مســتقیام بــه دل مدرنیته نقب بزنیــم و معیار هرنیــان را معیار جهانی بگیریم ،معیــار جهــان اول و از
ایــن رهگــذر کیفیــت هــای فراموش شــده یــا بالقــوه ی فرهنگ خــودی را اعتال ببخشــیم».11
کامـران دیبــا مجموعــه ای کامــل از هــر معــارص ایـران را بـرای مــوزه گــردآوری منــود و بــاور داشــت کــه هنگامــی کــه آثــار
هرنمنــدان ایرانــی در کنــار آثــار بزرگانــی چــون پیکاســو روی دیـوار هــای موزه بــه منایش گذاشــته شــود ،ارزش و تاثیر ایــن آثار
ایرانــی دگرگــون خواهــد شــد و همینطــور هــم شــد .در ضمــن بــا ایــن نــوع منایــش ،دیبــا حــس اعتــاد بــه نفــس هرنمنــدان
ایرانــی را تقویــت منــود یــا بــه اصطــاح بعــد از انقــاب ،خودبــاوری را میــان هرنمنــدان ایرانــی نهادینــه کــرد.
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بنایموزه
پدیدهمعامریایرانی_مدرن
معــاران بســیاری در دوره معــارص از عنــارص تاریخــی و بومــی معــاری ایـران اســتفاده منودنــد و بــا ایــن روش ،بنایــی کامــا
ایرانــی ســاختند ،مثــل گدار یا ســیرو و یا ســیحون ،یا فرمانفرمایــان (غرفه ایران در منایشــگاه بین املللــی مونرتئــال در ،)1968یا
رسدار افخمــی (تئاتــر شــهر) یــا نــادر اردالن (دانشــگاه امــام جعفر صــادق) یا امانت کــه بنای منادین تهـران را ســاخت .اما دیبا
در پــی مفاهیــم یــا مبانــی نظــری نهفتــه در این آثار قدیمــی بود و نه اشــکال آنها .شــاید نورگیرهای کویــری از تاثیــر اردالن که
بـرای مدتــی کوتــاه در اوائــل پــروژه همــکاری منــود ،نشــأت گرفتنــد .دیبــا مــی نویســد 11:یکی از کوشــش هــای من ایــن بود
کــه رازهــای معــاری بومــی ایران را درک و آشــکار ســازم .شــکی نیســت که باورهــا و رفتارهای فرهنگــی ،نحوه مالکیت زمین
در روســتا هــا ،وضعیــت اقلیمــی ،همگــی در حضــور و رشــد بافت هــای بومی نقش مهم و وابســته به یکدیگر داشــتند».12
سلســله مراتــب فضاهــای عمومی تا خصوصی یکــی از مهم ترین اصول ســاماندهی فضا در معامری ایرانیســت کــه در موزه
هــم کامـاً رعایــت شــده اســت .از آن جــا کــه الگــوی مــوزه در تاریــخ معــاری مــا وجــود نداشــته اســت ،بــه نظــر مــی رســد
کــه بنــای مــوزه طبــق الگــوی «مدرســه» کــه در متــام جهــان اســام از آن اســتفاده مــی شــود ،بــا اطاق هــای طــاب و کالس ها
گرداگــرد یــک حیــاط مرکــزی ،طراحی شــده اســت .حیاط مرکــزی و ایـوان دو الگــوی ازلی معامری ایرانی هســتند .ایـوان موزه
هرنهــای معــارص ،تـراس کافــه تریاســت کــه بــه پــارک الله مرشف اســت.
بیــش از هــر الگویــی ،دیبــا در همــه آثــارش دنبــال ایــن بــود کــه در مــردم «حــس شــادی ،خنده و ســبک بالــی » 13بــه وجود
آورد و مــوزه هرنهــای معــارص هــم از ایــن کیفیــات برخــوردار اســت .پــس مــی تـوان ادعــا منــود کــه نــه تنهــا مــوزه هرنهــای
معــارص رسمنــون معــاری ایرانــی _مــدرن بــود ،بلکــه ایــن بنــا یکــی از نــادر منونــه هــای «معــاری نشــاط آور» نیــز بشــار
مــی آیــد زیـرا طــی ســال هــا کار در ایــن بنا همیشــه احســاس خشــنودی کــردم.
بــه یــاد دارم زمانــی کــه در مــوزه هرنهــای معــارص قبــل از افتتــاح آن در فضائــی مشــرک کار مــی کردیــم ،او برایــان طرحــی
کــه در رس بـرای محلــه خیابــان کارگــر داشــت را بازگــو کــرد .دیبــا قصــد داشــت کــه کل خیابــان کارگر شــالی تبدیــل به یک
محــور فرهنگــی شــود؛ پــارک بــود ،مــوزه هرنهــای معــارصو مــوزه فــرش ســاخته شــدند؛ حــال مــی بایســت تعــدادی گالــری،
کافه،کتابفروشــی و ســایر کاربــری هــای فرهنگــی ،ضلــع غربی خیابــان کارگــر را تکمیل کنند.
از این روست که تاسف می خورد که ایران را فقط پس از 12سال کار ،ترک منود.

پینوشت
-1خوزه لویس رست این رشته را 50سال پیش در دانشکده معامری هاروارد رشوع به تاسیس کرد
-2برگرفتهازسایتwww.kamrandiba.com
 ،1981، Kamran Diba, Building and Project-3صفحه8
-4باغیمیاندوخیابان ،صفحه64
-5هامن  ،صفحه64
-6هامن  ،صفحه22
-7هامن  ،صفحه123
 -8هامن  ،صفحه159
 -9هامن  ،صفحه154
 -10هامن  ،صفحه166
 -11هامن  ،صفحه22
 ،1981، Kamran Diba, Building and Project-12صفحه11
-13باغیمیاندوخیابان،2010،صفحه 106
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معامریدرموزههرنهایمعارصتهران

پیــش از انقــاب ،کام ـران دیبــا ،بــه عنــوان مدیــر موســس مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران ،آرشــیتکی را بــه
اســتخدام درآورده بــود تــا یــک بخــش معــاری در مــوزه ایجــاد کنــد ،و همــواره یکــی از نــه گالــری مــوزه
بــه منایشــگاه هــای معــاری اختصــاص داشــت .بــه عنــوان دســتیار دبیــر اولیــن منایشــگاه معــاری کــه در
مهرمــاه  1356بـرای افتتــاح مــوزه هرنهــای معــارص تهـران برگـزار شــد و بــه «آغــاز معــاری صنعتــی ایـران»
مــی پرداخــت ،فعالیــت منــودم .
بســیاری از طراحیهــای معــاران بــرای گــردآوری در روزهــای ابتدایــی مــوزه هرنهــای معــارص تهــران
خریــداری شــدند ،بیشــر از معامرانــی کــه آن روزهــا بســیار مشــهور بودنــد .بعضــی از آنهــا بــه مــوزه
تحویــل داده شــدند و بعضــی دیگــر بــه خاطــر اوضــاع آشــوب اوایــل انقــاب آثارشــان بــه مــوزه نرســید.
پــس از انقــاب ،هیچــگاه در مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران بخــش معــاری وجــود نداشــت ،هرچنــد کــه
آقــای ســمیعآذر کــه هشــت ســال مدیریــت مــوزه را بــه عهــده داشــت ،خــودش معــار بــود .بــه همیــن
دلیــل متــام مجموع ـهای کــه از طراحیهــای معامرانــه داریــم متعلــق بــه دوره کوتــاه یــک ســال و نیمــه
پیــش از انقــاب اســت .البتــه پــس از انقــاب ،مــوزه هرنهــای معــارص تهـران هیــچ کار جدیــدی از هرنمنــدان
یــا معــاران بیناملللــی گــردآوری نکــرد و بیشــر بــه گســرش مجموعــه هــر ایرانــی خــود پرداخــت .امــا
در کشــوری انقالبــی کــه هشــت ســال درگیــر جنــگ بــود و بیســت ســال تحــت تحریــم هــای شــدید قـرار
داشــت ،چنیــن رویکــردی قاب ـل توجیــه اســت.
بــه همیــن دلیــل آنچــه اکنــون در دوســاالنه ونیــز منایــش مــی دهیــم منتخبــی از مجموعـهای از هــر مــدرن
و پســاجنگ اســت کــه در دوره مدیریــت دیبــا ( )1356-57گــردآوردی شــده بــود و نشــان میدهــد کــه در آن
ســالها چــه آثــاری اهمیــت داشــتند .غیــاب معــاران ایرانــی از گنجینــه دائــم مــوزه هرنهــای معــارص تهـران،
بــه جــز ســیحون ،تنهــا نشــانه کوتهنگــری و غربزدگــی دبیــر معــاری مــوزه اســت ،کــه اطمینــان داشــت
همــواره زمــان بـرای گــردآوری طراحیهــای معــاران ایرانــی وجــود خواهــد داشــت.

مــوزه هرنهــای معــارص تهــران یکــی از مجســمههای فضایــی مشــهور پومــودورو ،بخــش اول چرخنــده،
شــاره ،۳را در ســال  ،1356وقتــی او هنــوز بــه شــهرت جهانــی امــروز خــود نبــود ،خریــداری کــرد .بنیــاد
خانــواده فیــض نیــا هزینــه مرمــت ایــن اثــر در مــوزه هرنهــای معــارص تهـران را بــه عهــده گرفتنــد و کار در
مراســمی بــه نــام «غبــار روبــی زمیــن» در دی مــاه 1394رومنایــی شــد.

همزمــان بــا خریــد ایــن مجســمه مهــم ب ـرای محوطــه مــوزه ،مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران تعــدادی از
لیتوگرافهــا و چوبرتاشـیهای پومــودورو را نیــز خریــداری کــرد .ایــن آثــار بــه طــور مشــخصی بــه معــاری
مربوطنــد و حتــی گاهــی عنوانهایشــان هــم اســامی معامرانــه اســت .بــه دلیــل رابطــه نزدیــک پومــودورو
بــا دوســاالنه ونیــز -او از ســال  ۱۹۵۶در دوســاالنه حضــور داشــت و بارهــا مــورد تقدیــر قـرار گرفتــه بــود-
مــن بعضــی از لیتوگرافهــای او را کــه بــه شــدت معامرانــه هســتند در مجموعــه قـرار دادهام ،بیشــر بــه ایــن
دلیــل کــه بســیاری از آنهــا اخیـرا در اروپــا دیــده نشــدهاند وگرنــه چنیــن کاری زیــره بــه کرمــان بــردن اســت.
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اشــکال هندســی بنیادیــن پومــودورو در نــگاه اول معامرانــه هســتند و بســیاری از آنهــا مـرا بــه یــاد لوئیــز
نولســون میاندازنــد .مجســمهها و آثــار دوبعــدی او قــدرت بــدوی اشــکال هندســی معامرانــه را بــا زبــان
کوفــی ماننــد درهــم میآمیزنــد .خطــوط میخــی کــه شــاید از متدنــی ناشــناخته و کهــن میآینــد ،بعــدی از
زمــان و رمزآلودگــی بــه آثــارش میافزاینــد .بــه همیــن دلیــل ،پومــودورو تاثیــر بس ـزایی بــر پرویــز تناولــی
داشــته کــه او نیــز در مجســمههای معامران ـهاش از ایــن خطــوط میخــی نــا خوانــا اســتفاده میکنــد.

آثارمعامرانه گنجینه

پومــودورو یــک ســازنده اســت امــا انــگار زمینلــرزه ای شــکاف هــای ســازه هایــش را هویــدا میکنــد.
درون و در کنــاره ایــن شــکاف هــا ،هرنمنــد رمــوز درون دل زمیــن را نشــان میدهــد .شــکافهای مشــابهی
بــه شــکل خطــوط مــورب کــه اثــر را خراشــیده و از شــکل انداختــه انــد ،در لیتوگ ـراف هــای او نیــز دیــده
میشــود یــا گاهــی یــک لکــه بیاحتیــاط رد خــود را بــر لیتوگرافهــای او کــه طرحــی از بلندســازههای
معامرانــه بــا پنجــره و طبقــات هســتند ،بــه جــا میگــذارد .اینهــا نشــاندهنده کاســتیهای موجــود در
انســان و طبیعــت اســت و بــه مــا میگویــد کــه چنیــن کاســتیهایی ســت کــه اثــر را جالبتــر میکنــد.
ایــن هــان پدیــدهای اســت کــه باعــث میشــود بــه رد زخمــی در صــورت کســی خیــره شــویم ...هیــچ
زیبایــی بینقصــی وجــود نــدارد و اجــزای ناقــص گاهــی از کاملرتینهــا زیباترنــد.
انســور هــم هرنمندیســت کــه بــه فاجعــه مــی اندیشــد و عاشــق نشــاندادن کاســتی هــای آدمهاســت.
چهــار لیتوگرافــی کــه میبینیــد بخشــی از مجموعـه ای از آثــار چــاپ اســت کــه بــه دفــر مخصــوص هدیــه
داده شــده بــود و ســپس در گنجینــه مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران جــا گرفــت .گنجینــه شــامل دو اثــر از
جیمــز انســور اســت :یکــی نقاشــی رنــگ روغنــی بــه نــام «عروســی نقابهــا» بــا هــان ســبک گروتســک
و کارناوالــی و دیگــری یــک لیتوگـراف از یــک کلیســای جامــع و جمعیــت زیــادی در محوطــه آن .کلیســای
جامــع شــبیه ســاختامنی در حــال ریــزش اســت ،چیــزی شــبیه قــر خانــم هاویشــام .ســاختامنی کــه بــرج
ســاعت و کالهــک آن نیمـهکاره در هــوا رهــا شــده و آن حــس فرارونــده معــاری گوتیــک کــه میخواهــد
مــا چشــم بــه آســان بدوزیــم و بــا خــدا حــرف بزنیــم را تخریــب میکنــد؛ نوعــی معــاری در تضــاد بــا
معــاری رومــی کــه میخواســت نــگاه مــا را معطــوف بــه مح ـراب و مــردان کلیســا کنــد .جمعیــت درون
محوطــه بســیار نامنظــم انــد و انــواع لبــاس هــای کارنــاوال را پوشــیدهاند کــه بیشــر شــبیه اثــر دیگــر اوســت.
حســی از مــرگ در فضــا مــوج مــی زنــد ،گویــی کــه فاجعـهای در راه اســت ،نشــانهایی از مردهخواهــی کــه
در اکــر آثــار انســور دیــده میشــود .ایــن اثــر تاثیرگــذار کار ونگــوگ ،کلیســا در اورســور اواز( )۱۸۹۰اســت
کــه در آن نیــز کلیســا در حــال فروریخــن اســت.
در ســال  ۱۹۱۲دلونــی مجوعــهای بیســت تایــی از «پنجرههــا» آفریــد کــه در آن بارنــگ بــه عنــوان
فــرم و موضــوع نقاشــیهایش رفتــار کــرد .بســیاری از منتقــدان هــری ایــن مجموعــه را نقاشــیهایی
ساختارشــکنانه میداننــد کــه آغــاز حرکــت او بــه ســمت انتزاعیگــری ســت .جالــب اســت بدانیــم کــه چـرا
او در ســال  ۱۹۲۶بــه بازمنایــی کوبیســتی یــا حتــی غیرشــئگرایانه از فضاهــای شــهری پاریــس بازگشــته .ایــن
لیتوگ ـراف معــاری محــو محلــه ای معمــول در پاریــس اســت کــه در آن ســقفها و دودکشهــا در فضــا
در هــم آمیختهانــد و تشــخیصدادن بیــن درختهــا یــا دود ،ســخت اســت .حــس آشــوبی کــه در ایــن
طراحــی هســت مـرا وامیــدارد کــه فکــر کنــم آنچــه میبینــم دود اســت و حتــی در ســال  ۱۹۲۶دلونــی پاریــس
را شــهری آلــوده مــی دیــده.
اســتیوارت دیویــس وقتــی در ســال  ۱۹۲۸بــه پاریــس آمــد بــه انــدازه کافــی مشــهور بــود .او در آمریــکا بــه
نقاشــی کوبیســتی معــروف بــود امــا چنــان در پاریــس تحــت تاثیــر ســاختامنها و دیگــر مبلــان شــهری
ماننــد پیشــابگاهها ،کیوس ـکهای تبلیغاتــی ،چراغهــای خیابــان یــا پمــپ آتشنشــانی ق ـرار گرفــت کــه بــه
نقاشــی واقعگرایانــه روی آورد .منتقــدان هــری طراحــی هــای واقعگرایانــه او را در آن دوران پــاپ آرت
ابتدایــی نامیدنــد و بــه راســتی هــم نقاش ـیهایش از پاریــس رنــگ هــای زنــدهای دارنــد کــه بــا رنگهــای
مــرده پاریــس بیــن دو جنــگ همخوانــی نــدارد .مــوزه هرنهــای معــارص تهـران تنهــا یــک لیتوگـراف ســیاه
و ســفید دارد کــه بــه ســختی میشــود آن را پــاپ آرت خوانــد و بیشــر مــن را بــه یــاد کاریکاتورهــای
ســادهانگارانه میانــدازد.
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فاینینگــر اولیــن عضــو دانشــکده باوهــاوس بــود کــه توســط والــر گروپیــوس در ســال  ۱۹۱۹بــه اســتخدام
درآمــد .او جلــد مانیفســت باوهــاوس را طراحــی کــرد ،یــک کلیســای جامــع اکسپرسیونیســتی بــا تکنیــک
چوبتراشــی .او 14ســال بــا باوهــاوس کار کــرد تــا زمانــی کــه نازیهــا آن را بســتند .دوســتی اش را بــا
گروپیــوس در ایــاالت متحــده ادامــه داد و کمــک کــرد تــا باوهــاوس جدیــد در شــیکاگو تاســیس شــود.
فاینینگــر بیشــر بــا نقاشــیهای اکسپرسیونیســتی و در عیــن حــال رمانتیــک خــود از معــاری و مناظــر
شــناخته شــده اســت .مــوزه هرنهــای معــارص تهــران یکــی از چوبتراشــیهای او را در اختیــار دارد
کــه ســاختامنی کوچــک اســت کــه گویــی در آســتانه انفجــار در فضاســت؛ یــک ترکیــب اکسپرسیونیســتی
فیگوراتیــو شــبیه بــه مجموعــه آدمهــا و ســاختامنهای مینیاتــوری چوبــی دستســازش بــه نــام «شــهر در لبــه
جهــان» کــه کمــر شــناخته شــده اســت.
مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران تعــداد زیــادی نقاشــی حادواقعگ ـرا از دهــه هــای  ۱۹۶۰و ۱۹۷۰دارد و یــک
منایشــگاه حادواقعگرایــی در  ۱۹۷۷بــا نــام «فوکــوس دقیــق واقعگرایــی» در ســال  1356بــه دبیــری دنیــل
ابــدی برگ ـزار کــرد .ایــن منایشــگاه شــامل آثــار ریچــارد اســتس در کنــار چــاک کلــوز ،رابــرت کاتینگهــام و
دیگـران بــود .نقاشـیای کــه از اســتس داریــم بــا وجــود ایــن کــه موضوعــی معامرانــه دارد امــا رسدر ورودی
یــک ســینام را بــا فیلمــی اروتیــک نشــان میدهــد و بــه همیــن دلیــل قابــل منایــش در جمهــوری اســامی
نیســت امــا مــا مجموعـهای از چــاپ ســیلک هــم بــا عنــوان « ۸منظــره شــهری» داریــم کــه مــن چهارتایشــان
را ب ـرای منایــش در ونیــز انتخــاب کــردهام.
اســتس یکــی از بنیانگــذاران فوتورئالیســم -یــا حادواقعگرایــی یــا آنچــه گهــگاه ســوپرواقعگرایی خوانــده
میشــود -اســت .او بــر چنــد عکــس ثابــت کار میکنــد ،تصاویــری از رسدر مغازههــای تجــاری کــه بیشــر
آنهــا در زمینــه ســاخت وســاز فعالیــت میکننــد مثــل کــف پوشهــای پالســتیکی ،ابزارفروشــی ،کــه کار مــورد
عالقــه مــن در ایــن مجموعــه اســت .او ســطوح انعکاسدهنــده ای انتخــاب میکنــد کــه ســاختامنهای آن
دســت خیابــان را هــم نشــان میدهــد و تــاش میکنــد تــا لحظـهای ناپایــدار را روی بــوم بــه تصویــر بکشــد
چــون بــا حرکــت نــور و کوچکرتیــن تغییــر زاویــه انعکاسهــا مــدام عــوض میشــوند .مــن حــدس میزنــم
کــه او از عکــس ثابــت اســتفاده میکنــد و تصویــر اســاید را روی بــوم نینداختــه اســت –آنطــور کــه دیویــد
هاکنــی کار میکنــد -و بــه طــور غیــر مســتقیم از عکــس نقاشــی میکنــد.
ایــن مجموعــه ،از آدمهــا خالــی اســت ،هیــچ آشــغالی روی زمیــن نیفتــاده و همــه چیــز بســیار متیــز اســت،
حتــی یــک ذره غبــار روی شیشــه مغازههــا نیســت .اثــر قلممــو خیلــی مســطح اســت ،رنــگ هــا واضحنــد
و کیفیتــی گرافیکــی بــه کار میبخشــند کــه حادواقعگرایــی را بــه نفــع منظــره انتزاعــی شــهر کــه بــه پــاپ
آرت نزدیــک تــر اســت ،کنــار میزنــد.
کریســتو و ژان کلــود در دهههــای  ۸۰ ،90و  1970تــاش کردنــد تــا باالخــره توانســتند در ســال  1994برلیــن
رایشســتاگ را در طنابهــای آبــی نقرهفــام و پارچــه کــرم رنــگ بپوشــانند .کریســتو اولیــن طراحــی ایــن
پــروژه را در  ۱۹۷۲انجــام داد و طراحــی را تــا ۱۹۹۴و پیــش از نهایــی شــدن کار ادامــه داد .دو طراحــی موجود
در گنجینــه مــوزه هرنهــای معــارص تهـران کــه در ســال  ۱۹۷۷خریــداری شــدند در هــان ســال هــای  72و 77
کشــیده شــده بودنــد و ایــن تنهــا بــه اعتبــار چشــان تیزبیــن دیبــا ممکــن بــود چــون کریســتو در آن زمــان
هرنمنــد شناختهشــدهای نبــود.
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ایــن طراحــی بــا مــداد ،زغــال و پاســتل رنگــی طرحــی اســت معامرانــه و حتــی ممکــن اســت روی کاغــذ

نقشــه بــا تــی و گونیــا کشــیده شــده باشــد تــا پرســپکتیوهای درســت بنــا را نشــان دهــد .یــک پــان معــاری
از رایشســتاگ در دومیــن طراحــی کــه در مــوزه هرنهــای معــارص تهـران داریــم ،هســت امــا در طراحیهــای
دیگــری کــه از ایــن پــروژه موجــود اســت ،حتــی مقاطعــی از ســاختامن را دیــدهام کــه نشــان میدهــد
کریســتو اطالعــات معــاری بســیار دقیقــی داشــته.
پوشــش بــه رایشســتاگ بعــدی اثیــری ،آنجهانــی و حتــی ماورایــی میدهــد؛ بــه ســاختامنی کــه منــاد
دموکراســی در آملــان اســت .آیــا کریســتو بــا پیچیــدن پوششــی بــه دور آن تــاش میکنــد بــه مــا بگویــد کــه
دموکراســی در حــال مــردن اســت؟
در بعضــی کشــورها مثــل ایتالیــا ،معــاری را مــادر همــه هرنهــا میداننــد امــا در ای ـران معــاری هــری
یتیــم مانــده اســت و در صحنــه جهانــی چنــدان ظاهــر نشــده اســت .بــه یــادم میآیــد وقتــی «طعــم
گیــاس» نخــل طــای جایــزه کــن را در ســال  1357از آن خــود کــرد ،مقال ـهای ب ـرای روزنام ـهای پــر تی ـراژ
نوشــتم بــا ایــن ســوال کــه چـرا بــه معــاری بــه انــدازه ســینام توجــه منیشــود .روزنامــه نــگاری کــه مقالــه
را منتــر کــرد بــاالی مطلــب مــن تیــر بزرگــی زد« ،معــاری در آرزوی طعــم گیــاس»! مســلام معــاری از
همــه هرنهــای دیگــر کمــر سیاســی اســت و در زمینــه دیپلامســی فرهنگــی ماننــد ســینام و هرنهــای بــری
بــه کار منیآیــد.
معــاری در مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران پیــش از انقــاب بخــش کوچکــی داشــت و تنهــا چنــد طــرح و
طراحــی معامرانــه گــردآوری شــد .طرحهــای لئــون کریــه در یــک کتــاب منتــر شــده بــود و بســیاری از
طراحیهایــش ب ـرای گنجینــه دائــم خریــداری شــده بودنــد .همچنیــن طرحهایــی از رابــرت اســرن ،پیــر
آیزمنــن و مایــکل گریــوز هــم ب ـرای مجموعــه خریــداری شــدند .از اســرن چهــار طراحــی خریــده شــد کــه
تبدیــل بــه ماجرایــی در دادگاه بیناملللــی شــدند .او دوتایشــان را پیــدا کــرد امــا دو تــای دیگــر پیــدا نشــدند
و او پیشــنهاد داد کــه دو پرســپکتیو از کارهــای یــک ط ـراح دفــرش را جایگزیــن آنهــا کنــد .آیزمنــن هــم
هنــوز قـرار اســت  ۱۱طرحــی را کــه پیــش از انقــاب از او خریــداری شــده بــود بــه مــوزه هرنهــای معــارص
ته ـران برگردانــد!
در آن زمــان طــرح هــای آلدورســی هــم منتــر شــده بودنــد و شــگفتزدهام کــه چـرا هیچکــدام از طرحهــای
او خریــداری نشــدند یــا طرحهــای جــان هیــدوک کــه بــا اســتادی متــام از پرســپکتیوهای معامرانــه بــا دســت
کشــیده شــده بودنــد و قابــل مقایســه بــا طراحیهــای ســهبعدی امــروزی هســتند .تنهــا توضیحــی کــه
میتــوان داد ایــن اســت کــه مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران هنــوز در عنفــوان جوان ـیاش بــود و بخــش
معــاری در آغــاز کودکــی.
لئــون کریــه یکــی از مطرحتریــن منتقــدان معــاری مدرنیســتی در دهههــای  ۷۰و  ۸۰بــه شــار میرفــت و
رسدمــدار نئوکالسیســیم در طراحــی شــهری بــود .او ابعــاد غیرانســانی شــهرهای مــدرن را محکــوم میکــرد و
بــه دنبــال راههایــی بــود تــا شــهرهایی شــبیه بــه بافــت شــهری ارگانیــک قــرون وســطایی اروپــا بســازد .کریــه
بــدون شــک صدایــی مهــم در دنیــای معــاری آن دوره بــود امــا اهمیــت او کــم کــم رنــگ باخــت و در هـزاره
ســوم کمــر کســی از او چیــزی میشــنود .رویکــرد تاریــخ نگارانــه او بــر پســت مدرنیــزم اروپــا و آمریــکا تاثیــر
گذاشــت امــا آن جنبــش نیــز مــدت هاســت کــه از دور خــارج شــده اســت.
بــه نظــر مــن هیچکــدام از ایــن معــاران ،بــه جــز پیــر آیزمنــن ،کــه آثارشــان ب ـرای گنجینــه دائــم مــوزه
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هرنهــای معــارص تهـران خریــداری شــد ،امــروزه چنــدان پراهمیــت نیســتند .اهمیــت آنهــا در  ۱۵ســال گذشــته
رنــگ باختــه امــا از آنجــا کــه کریــه در ســال  ۱۹۸۰منــای موقــت دوســاالنه ونیــز را طراحــی کــرد ،بــا تاریــخ
دوســاالنه در ارتبــاط اســت .او هــم طرفــدار معــاری و طراحــی شــهری بومــی و انســان-مقیاس اســت و
میتوانــد نزدیــک بــه پیرنــگ آراونــا ب ـرای دوســاالنه امســال باشــد.
بـرای مــا معــاران ،اهمیــت طرحهــای معامرانــه از دو جهــت اســت :یکــی ارزش هــری ارائــه طـراح اســت
و دیگــری ارزش طراحــی پــروژه اســت کــه نشــان داده میشــود .در طراحــی هــای کریــه کــه در گنجینــه دائــم
قـرار دارنــد مــن هیچکــدام از ایــن دو ارزش را منیبینــم البتــه بــه جــز ایــن طــرح بــا مــداد کــه خیلــی ســال
از تولیدشــان گذشــته و در  ۴۰ســال گذشــته بــه منایــش درنیامدهانــد .بســیاری از طراحیهــای کریــه شــادابی
کاریکاتورماننــدی دارنــد چــون او خــودش هــم آدم طنــازی اســت امــا متاســفانه ایــن طنــازی هــم در کارهایــی
کــه مــا در مــوزه هرنهــای معــارص تهـران داریــم ،دیــده منیشــود.
مایــکل گریــوز عضــو گــروه نیویــورک پنــج بــود و بــه عنــوان پــدر پســت مدرنیســم در معــاری آمریــکا و
اروپــا شــناخته میشــود .مــن بســیاری از ســاختامنهایش را دیــدهام؛ آنهــا در گــذر زمــان ســنگین و ســنگین
تــر میشــوند و انــگار فیزیــک معــار در ابعــاد پروژههایــی کــه میســازد انعــکاس پیــدا کــرده .حتــی
وقتــی طراحیهــا را بــا آنچــه ســاخته شــده مقایســه میکنیــم ،میبینیــم کــه ســاختامنها ســنگینتر از
طراحیهــا شــدهاند .بــه ایــن دلیــل مــن طراحیهایــش را بــه ســاختامنهایش بســیار ترجیــح میدهــم.
ده طرحــی کــه مــا از گریــوز در گنجینــه مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران داریــم مربــوط بــه یــک پــروژه
اســت :بازســازی خانــه خــودش در پرینســتون ،نیوجرســی در ســال  .۱۹۷۶اکــر طراحیهــا روی کاغــذ پوســتی
هســتند ،کاغــذ زیبــای نــازک و زردی کــه اکــر مــا معامرانــی کــه در آمریــکا درس خواندهایــم از آن اســتفاده
کردهایــم .ایــن کاغــذ بــه پسزمینــه گرمــا میبخشــد و دســت گریــو ،بــا وجــود انــدازهاش ،خطــوط محیطــی
ظریفــی بــا راپیــد  0/1و یــا بــا مــداد اتــود  0/5کشــیده ،بــا تــی و گونیــا و بعــد بــا دقــت زیــادی آن را رنــگ
کــرده .بعضــی از طراحیهــای مــداد ســیاه او کــه انــگار «یادداش ـتهایی شــخصی ب ـرای خــودش» هســتند
آزادتــر و کمدقتتــر هســتند امــا هنــوز هــم خطــوط و رنــگ آمیــزی ،ظرافــت طراحــی هــای دیگــرش را
دارنــد.
او از معــدود معامرانــی اســت کــه بــا حوصلــه تــک تــک جزئیــات را در طراحــی هــای معامرانــه اش بــه
تصویــر کشــیده -هــر تکــه از مبلــان از پیانــوی رویــال گرفتــه تــا مجســمه هــر اتــاق -تــا بتوانــد ابعــادی
انســانی بــه طراحــی هــا بدهــد و آنهــا را تزئینــی کنــد .لوکوربوزیــه مبلــان طراحــی شــده توســط خــودش را
در طــرح هایــش مــی گذاشــت امــا گریــوز پــا را فراتــر میگــذارد :مبــل آنجاســت ،تخــت آنجــا و حتــی دیــگ
بخــار در شــوفاژخانه معلــوم اســت.
مــن فکــر میکنــم ایــن مجموعــه از طراحیهــا ارزشــی احساســی و شــاعرانه دارنــد چــون او بازســازی
خانــه خــودش را طراحــی میکــرده اســت .هیــچ شــکی نــدارم کــه ایــن مجموعــه از طراحیهــای اصــل ،بــا
ارزش تریــن اســناد معامرانــه گنجینــه دائــم مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران هســتند.
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بســیار متاســفم کــه گریــوز ســال گذشــته فــوت کــرد .مــن از مــوزه «لومــن» او در الهــه بازدیــد کــردم؛ مــوزه
ای دربــاره تاریخچــه اتومبیــل کــه مخصوصــا بـرای کــودکان طراحــی شــده .ایــن ســاختامن هــم ابعــاد ســنگینی
دارد و زمخــت اســت امــا بازیهــای خنــدهآوری در طراح ـیاش شــده؛ نوعــی شــادابی کــه گریــوز همیشــه
درگیــرش بــود چــون یــک حــس کودکانــه همیشــه تــه وجــودش داشــت .مــن مــردی کــه همچنــان مجموعــه

ای طراحــی کــه ســی ونــه ســال پیــش بــه مــوزه ای در گیــرودار انقــاب فروختــه را نگــه داشــته ،از صمیــم
قلــب تحســین میکنــم.
هوشــنگ ســیحون چهــرهای مهــم در معــاری معــارص ای ـران اســت .او هــر و معــاری را نــزد اســاتید
مطرحــی ماننــد آنــدره گــدار و ماکســیم ســیرو در هرنکــده آموخــت .او ســپس برنــده بورســی شــد تــا در
بــوزآر پاریــس تحصیــل کنــد .وقتــی هنــوز در ته ـران دانشــجو بــود ،برنــده دو مســابقه مهــم ملــی شــد:
یکــی بـرای بنــای یادبــود فردوســی و دیگــری بـرای مقــره ابــن ســینا .او چنــدان اهمیتــی بـرای رفــن بــه
پاریــس قائــل نبــود چــون میتوانســت در ایـران مبانــد و بناهــای مهــم ملــی بســازد امــا گــدار کــه بــه او
بــه عنــوان یکــی از شــاگردان برجســتهاش عالقــه داشــت ،متقاعــدش کــرد کــه بــرود چــون بودجــه ســاخت
ایــن بناهــا هنــوز آمــاده نبــود .در پاریــس ،بــه ســیحون گفتــه شــد تــا تحصیــات معــاری را از ســال اول
رشوع کنــد امــا او در مســابقهای در بــوزآر رشکــت کــرد و برنــده مــدال شــد و توانســت در ســال هــای
باالتــر درس بخوانــد و ب ـرای پروژههــای دانشــجویی اش برنــده مدالهــای متعــدد دیگــری شــد.
در ســال  ۱۹۶۱ســیحون رئیــس دانشــکده معــاری در دانشــگاه تهـران شــد و هفــت ســال در ایــن جایــگاه
مانــد .مهمرتیــن ویژگــی دوره مدیریتــش ســفرهای منطقــهای بــه رسارس ایــران و مخصوصــا شــهرها و
روســتاهای اطـراف کویــر مرکــزی بــود .بســیاری از شــاگردانش معــاران جــا افتاده هفتاد-هشــتاد ســاله ای
هســتند کــه از ایــن ســفرها خاطـرات دلپذیــری دارنــد .آنچــه ســیحون در قلــب و ذهــن شــاگردانش کاشــت،
عشــق بــه معــاری بومــی و زندگــی ســاده روســتایی بــود.
ســیحون بیــش از آن کــه معــار باشــد هرنمنــد بــود و متــام زندگ ـیاش بــا نوعــی از تولیــد هــری درگیــر
بــود :ســاخنت ،طراحــی ،طــرحزدن ،نقاشــی ،کاش ـیکاری...او همچنیــن یکــی از پرکارتریــن معــاران قــرن
بــود :او مقــره فردوســی ،ابــن ســینا ،خیــام ،کــال امللــک و نادرشــاه را ســاخته ،ســینام ،کارخانــه و بیــش از
یکصــد و پنجــاه خانــه نیــز ســاخته اســت.
طراحــی هــای جوهــر و قلمــی او در دو مجلــد منتــر شــده و مــوزه هرنهــای معــارص تهـران چهــار چــاپ
ســیلک از ایــن طراحیهــا دارد .امــا چشــمگیرترین آثــار او در گنجینــه دامئــی دو طراحــی دســتی هســتند:
یکــی پــان بازســازی خانـهای تاریخــی کــه ســیحون یــک حیــاط رسپوشــیده بــا حــوض کوچکــی در وســط
بــه آن اضافــه کــرده و بــا حوصلــه کــف ســازی آن را طراحــی کــرده ،و دیگــری طراحــی مینیاملــی از مناســت
کــه بــا کارهــای اصلـیاش بســیار متفــاوت اســت .ایــن طراحــی بســیار ظریــف و ًســبک و مینیاملــی اســت
کــه بــا طراحیهــای معمولــش کــه از معــاری تاریخــی ایـران نشــات میگرفــت ،فاصلــه دارد.
بنــای موردعالقــه مــن در کارهــای ســیحون یادبــود نادرشــاه در مشــهد اســت کــه او از طرحــی کوبیســتی
بـرای پایــه مجســمه اســتفاده کــرده کــه شــاه ســوار بــر اســب ،بــر آن قـرار دارد .او در ایــن کار بـرای اولیــن
بــار از عنــارص فرمــال معــاری ایرانــی فاصلــه مــی گیــرد و اســتفادهای اســتعاری از میـراث تاریخــی ایـران
میکنــد.
ســیام کوبــان کــه متاســفانه ســال گذشــته فــوت شــدن ،نقــاش ،مجسمهســاز ،نویســنده ،منتقــد هــری و
مدیــر انتشــارات بــود .او ابتــدا در آکادمــی ســلطنتی هرنهــای زیبــا در بلژیــک و ســپس در بــوزآر پاریــس
درس خوانــد .او ب ـرای مــدت کوتاهــی پیــش از انقــاب در دانشــکده هرنهــای زیبــای دانشــگاه ته ـران
تدریــس کــرد .اهمیــت او در انتشــار کتابهــای متعــد دربــاره معــاری و عکاســی تهـران ،کتــاب تهـران
و تهـران قدیــم اســت.
در دوره فعالیتــش در دانشــکده هرنهــای زیبــای دانشــگاه تهـران بــود کــه مــوزه هرنهــای معــارص تهـران
نقاشــی او را خریــد .پــل اثــری علمی-تخیلیماننــد اســت ،شــبیه آثــار معــار فوتوریســتی ایتالیایــی آنتونیــو
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ســنت الیــا ،کــه مطمئنــم کوبــان او را میشــناخته .متاســفانه او مجموعـهای جــدی از نقاشــی یــا مجســمه
بــه وجــود نیــاورد کــه بتــوان بــه فعالیــت هــری او بیشــر پرداخــت .او بیشــر درگیــر علــوم اجتامعــی شــد
و پــس از انقــاب ایـران را تــرک گفــت.

پرویز کالنرتی :هرنمند پایدار

پرویــز کالنــری بیــش از بیســت نقاشــی در ابعــاد بــزرگ در گنجینــه مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران دارد و
همــه آنهــا ربطــی بــه معــاری دارنــد .او در اکــر آثــار هــری اش بــا معــاری درگیــر بــوده و از آنجــا کــه
متــام منایشــگاه بــه او تقدیــم شــده ،قصــد دارم بیشــر بــر زندگــی و کار او مترکــز کنــم.

او اول فروردیــن  ۱۹۳۱در طالقــان بــه دنیــا آمــد و در درههــای زیبــای الــرز در غــرب تهـران چشــم بــه جهان
گشــود .نقاشــی را در دانشــکده هرنهــای زیبــای دانشــگاه ته ـران آموخــت .در ســال  ۱۹۶۰فارغالتحصیــل
شــد و ســفر کوتاهــی بــه آمریــکا رفــت .در بازگشــت اســتخدام شــد تــا در دانشــکده پیشــینش تدریــس کنــد
امــا بــه دالیلــی ســیحون کــه رئیــس دانشــکده بــود او را بــه دانشــکده معــاری آورد .بــه همیــن ســبب بــود
کــه کالنــری همـراه همــه ســفرهای منطقـهای دانشــجویان معــاری بــه شــهرهای کویــری مثــل بــم ،کرمــان،
یــزد و کاشــان و همــه روســتاهای کوچــک میانــه راه شــد؛ زمانــی کــه او مقهــور جــادو و زیبایــی معــاری
بومــی کویــر شــد.
کالنــری بــا کاهــگل دســت بــه تجربــه زد ،آن را بــا رنــگ روغنــی ومــوادی دیگــر میآمیخــت تــا بــر بــوم
پایـهای بســازد .مارکــوس گریگوریــان پیــش از ایــن از کاهــگل روی بــوم اســتفاده کــرده بــود امــا مــن فکــر
میکنــم ترکیــب کالنــری یکنواختتــر و مرتبتــر و رنــگ آن شــفافرت و دلپذیرتــر اســت .هــر دو هرنمنــد
بــه زمیــن خشــک کویــر تشــنه نگاهــی عمیــق داشــتهاند و توانســتهاند حــس مشــابهی از انــزوا و تنهایــی را
بیافریننــد .بــا وجــود ایــن کــه نقاشـیهای خاکــی گریگوریــان ابســرکت هســتند و کارهــای کالنــری همــواره
فیگوراتیــو باقــی ماندنــد.
کالنــری در ســال  1350دوره کوتاهــی از ابسرتاکســیون را تجربــه کــرد ،انــگار کــه مترینــی باشــد کــه بایــد
از رس میگذرانــد ،امــا هیچــگاه بــه آن بازنگشــت .نقاشــیهای کاهگلــی امــا بــرای پنــج دهــه نقطــه
اصلــی مترکــز او باقــی ماندنــد .او ب ـرای مدتــی طوالنــی عشــایر جنــوب ای ـران را مطالعــه کــرد و ظــروف
و صنایعدستیشــان و وســایل روزمــره راهــی بــه نقاشــی هــای او پیــدا کردنــد .در نقاشــیهای معامرانــه
کویــری و عشــایری او احســاس عمیقــش را بــه ســادگی زندگــی روســتایی و عشــایری ای ـران اب ـراز میکنــد.
ســادگی شــیوه بــودن کالنــری ،در زندگــی و آثــارش اســت .پــس از تدریــس در دانشــگاه تهــران او بــه
اســتخدام کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان درآمــد کــه محــل رشــد بســیاری از هرنمنــدان مــا بــود:
عبــاس کیارســتمی ،علیاکــر صادقــی ،فرشــید مثقالــی و بســیاری دیگــر از کارگردانــان و هرنمنــدان تصویــری.
یکــی از مهمرتیــن وظایــف آنــان تصویرگــری کتــاب کــودک بــود و بســیاری از آنهــا تصویرگـران کتابهای درســی
کــودکان هــم شــدند .بچههــای مــن و نسـلهای زیــادی از بچههــای ایرانــی بــا نــگاه کــردن بــه آثــار هــری
مثقالــی و کالنــری بــزرگ شــدهاند .تصــور کنیــد کــه در اروپــا کتابهــای درســی فرزندانتــان را میــرو و
ماتیــس تصویرگــری کــرده باشــند! کار کــردن ب ـرای بچههــا آرزوی کالنــری بــود چــون او هیچــگاه کــودک
درونــش را رهــا نکــرده بــود.
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یونیســف و ســازمان ملــل متحــد چشمشــان را بــر روی هــر کالنــری کــه کــودکان را شــاد میکــرد نبســتند:
بســیاری از کارهــای او بــه عنــوان کارت پســتال یونیســف منتــر شــدند و ســازمان ملــل متحــد یکــی از
کارهــای او را بــه صــورت متــر چــاپ کــرد .مــن فکــر میکنــم او تنهــا هرنمنــد ایرانــی ســت کــه چنیــن

افتخــاری داشــته اســت .دفــر ســازمان ملــل متحــد در نایروبــی هــم یکــی از کارهــای عظیــم کاهــگل او را
در ورودی خــود آویختــه کــه ب ـرای هــر ایرانــی جایــگاه متفاوتــی اســت.
مــن خــودم را متخصــص هــر معــارص ایــران منیدانــم و تنهــا جــرات میکنــم تــا دربــاره هرنمندانــی
بنویســم کــه شــخصا آنهــا را بــه عنــوان دوســت میشــناختهام .پرویــز و همــرش فــرح را در ســال 1355
در خانــه بـرادرم مالقــات کــردم و بعــد آنهــا بیســت و پنــج ســال همســایه مــا در محلــه دروس بودنــد .مــا
آنقــدر بــه پرویــز نزدیــک بودیــم کــه او معمــوال در مســیر پیــادهروی روزانـهاش در محلــه رسزده بــه منــزل
مــا مــی آمــد .او همــواره ب ـرای مــن یــک شــاعر بــود؛ شــاعری مثــل ژاک پــرهور :کودکانــه و معصومانــه.
اگــر نقاش ـیهای کاهگل ـیاش را مینیــال نامیدهانــد ،بیشــر بــه خاطــر ســادگی قلبــش اســت نــه بــه ایــن
خاطــر کــه او بــه دنبــال مینیاملیســم بــود.
اگــر بخواهــم ایــن مــرد و هــرش را در دو کلمــه خالصــه کنــم میگویــم ســادگی و پیوســتگی .او در ســال
 ۱337بــا فــرح ازدواج کــرد و هنــوز باهــم انــد .آنهــا بــه خان ـهای نقــل مــکان کردنــد کــه ایــرج ،ب ـرادر
کوچــک تــر پرویــز و معــار برایشــان در ســال دوم دانشــجویی اش در اســتودیو ســیحون در ســال ۱۳۴۳
طراحــی کــرده بــود و هنــوز هــم در هــان خانــه زندگــی میکننــد .خان ـهای اســت بــه زیبایــی ســاده و
صادقانــه ،کــه همــه سیمکشــی و لولهکشــی اش از رو کشــیده شــده .او هرنمنــدی اســت کــه بــا یــک عنــر،
کاهــگل ،در طــول پنجــاه ســال کار کــرده اســت...
مــن یکــی از آثــار کاهگلــی او از گنجینــه مــوزه هرنهــای معــارص ته ـران و دو کار از مجموعــه مرکــز هــر
تهــران را بــرای دوســاالنه انتخــاب کــرده ام و آنهــا را در محرابگونــه انتهــای گالــری قــرار دادهام کــه
بازســازی قرینــه بــه قرینــه گالــری مــوزه هرنهــای معــارص تهـران اســت .احســاس میکنــم ایــن مــکان گــرد،
حالتــی مقــدس دارد و ب ـرای ق ـراردادن کار کالنــری مناســب اســت.
در ســالهای گذشــته ،پرویــز بــه شــدت افــرده بــوده ،شــاید بــه خاطــر پیــری امــا شــاید هــم چــون در
هیــچ رخــداد هــری کشــور رشکــت نکــرده اســت .او بیشــر و بیشــر بـرای روزنامههــا مینوشــت و کتابــی
هــم منتــر کــرد بــه نــام «نیچــه نگــو ،فقــط بگــو مشــد اســاعیل»؛ کتابــی پــر از کنایــه و اشــارات فلســفی.
امــا ب ـرای مــن پرویــز هیچــگاه هرنمنــد فیلســوف مابــی نبــوده ،او منونــه نیکــی بــود .شــاید آنطــور کــه
آنــدره ژیــد میگویــد «بایــد ذره ای رشارت در نهــاد کســی کــه آثــار هــری عظیــم میآفرینــد باشــد ».نیکــی،
ســادگی ،پیوســتگی ،حــس آرامــش و صلــح ،احساســاتی هســتند کــه از متاشــای کارهــای کالنــری بــه انســان
دســت میدهنــد چــون اینهــا عواطفــی هســتند کــه از قلــب او رسچشــمه میگیرنــد .پرویــز بــدون شــک
میتوانســت کارهــای پیچیــده آبســره بکشــد امــا چنیــن کارهایــی از قلبــش منیآمدنــد.
در آبــان  1394پرویــز ســکته بــدی کــرد کــه باعــث شــد از گــردن بــه پاییــن فلــج شــود و قــدرت تکلــم خــود
را از دســت بدهــد؛ هــر چنــد کــه هنــوز هشــیاری دارد .او هنــوز میتوانــد بــا چش ـمهایش حــرف بزنــد.
فــرح تازگیهــا بــه مــن گفــت کــه پرویــز بــه دلیــل منــزوی بــودن از رخدادهــای هــری دورهای طوالنــی از
خشــم را تجربــه کــرده و خشــمش را بــا چســباندن پیراهنهــای پــاره بــر بــوم و نقاشــی روی آنهــا ابـراز
میکــرده .او از هــم پاشــیده بــود و بــه دلیــل نابســامانی جامعــه بــه خودکشــی فکــر میکــرد .شــاید خــدا
او را تنهــا بـرای فکــر کــردن بــه خودکشــی مجــازات کــرد...
از اواخــر دهــه  1350تــاش کــرده ام تــا اهمیــت معــاری و منظــر ایرانــی را در جهــان مطــرح کنــم؛
اهمیــت می ـراث معــاری مــا ،باغهــای ایرانــی ،ســفارتخانههایی کــه در دوره جمهــوری اســامی ســاخته
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شــده ،طراحیهــای معــاران مــا ... ،بــه شــدت بــه نقــش فرهنــگ ســاز معــاری و طراحــی شــهری
معتقــدم .همچینیــن بــه درهمپیوســتگی هــر در رسارس جهــان و تاریــخ اعتقــاد دارم .مطمئنــم کــه ایــن
منایشــگاه کوچــک جرقـهای در ذهــن هرنمنــدان ســایر کشــورها خواهــد ســاخت .مارکــوس گریگوریــان در
رم درس خوانــده بــود و بــدون شــک تحــت تاثیــر اســتادش روبرتــو ملــی بــود امــا ایــدهاش بـرای اســتفاده
از خــاک در نقاش ـیهایش را از روبــرت اسمیتســون گرفــت؛ وقتــی بــه آمریــکا ســفر کــرد و چیدمانهــای
خاکــی او را دیــد .گریگوریــان بعــد بــر کالنــری و نامــی تاثیــر گذاشــت امــا هرکــدام ،آن را بــر اســاس صــدای
قلــب خــود اســتفاده کردنــد.
شــاید گنبدهــا و خانههــای کاشــان راهشــان را بــه آثــار هرنمندانــی تازهنفــس از آمریــکای جنوبــی
پیــدا کننــد .معــاری بومــی کویــر ایــران شــبیه ســازههای رسخپوســتهای پــو ئبلــو در نیومکزیکــو و
آریزوناســت؛ چیــزی کــه بــه آن ســبک ســانتافه میگوینــد .اتفاقــی نیســت کــه وینســت اســکالی ،یکــی از
ستایششــدهترین منتقــدان معــاری قــرن بیســتم ،زمــان زیــادی را بــا قبایــل پوئبلــو گذرانــد تــا معــاری
آنهــا را کــه بــه پیــش از تاریــخ بازمیگــردد مطالعــه کنــد و کتابــی جامعــه دربــاره آن بنویســد.
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خانــه عامریهــا در دوره قاجــار بــه والــی کاشــان تعلــق داشــت امــا پیشــینه آن بــه دوره صفــوی
بازمیگــردد .ایــن مجموعــه در زلزلــه کاشــان در ســال  ۱۷۵۵میــادی تخریــب شــد و دوبــاره آن را بازســازی
کردنــد .خانــه از چندیــن بــاغ و حیــاط متصــل بــه هــم تشــکیل شــده و متعلــق بــه خانــواده عامــری ســت.
پــس از انقــاب اســامی ،ایــن مجموعــه بــه همـراه مجموعههــای دیگــری چــون خانــه بروجردیهــا ،خانــه
طباطبائیهــا و خانــه عباســیان می ـراث فرهنگــی شــناخته شــدند .
در دهــه  ۱۹۷۰میــادی بــا تــاش آقــای محلوجــی ،وزیــر وقــت صنایــع ،ایــن خانــه بازســازی شــد و از
تخریــب کامــل نجــات یافــت .آقــای ســید مصطفــی میرمقتدائــی در ایــن دوره تــاش بســیاری بـرای خانــه
عامریهــا کــرد و در دوره آقــای بهشــتی ،ایــن پــروژه بخشــی از مجموعــه پردیســان* شــد.
در ســال  ۲۰۰۳پــروژه متوقــف شــد امــا در ســال  ۲۰۱۱بــه همــت بخــش خصوصــی و رشکــت عظــام بــه
مدیریــت آقایــان تقــی زاده و فرهنگــی ،تصمیــم بــه بازســازی خانــه گرفتــه شــد .ایــن تصمیــم در مذاکــره بــا
رشکــت طراحــی عمــود ،یــک رشکــت طراحــی داخلــی فرانســوی بــا مدیریــت امیــر انوشــفر ،صــورت گرفــت
تــا ایــن مجموعــه بــه هتلــی پنــج ســتاره بــدل شــود.
تیــم طراحــی عمــود توســط امیــر انوشــفر راهــری میشــد و ایــن افـراد در آن نقــش داشــتند :شــادی پرنــد،
ســوملاز شــعاعی ،ســاناز رسوشــفر ،نوشــین جعفــری ،ســاره قمــی ،گلنــاز صبــا ،ســیامک کالنــری ،فرشــاد
هاشــمی ،میــاد گلریــز ،غــزل شــاکری و الدن انوشــفر.
تــاش بـرای یافــن تئوریهــای طراحــی بنیــادی جهــت ســاخت مدلــی متناســب بــا مشــکالت ایــن بنــا منجــر
بــه مطالعــات گســردهای در زمینههــای گوناگــون شــد ،از معــاری ای ـران و بــه ویــژه کاشــان گرفتــه تــا
شــناخت و مراحــل تولیــد صنایــع دســتی .بـرای طراحــی مبلــان ایــن بنــا ،مطالعاتــی در زمینــه زندگــی مردم
در عــر قاجــار و ســنتها و آداب و رســوم مهــانداری در آن دوره انجــام شــد .همچنیــن پژوهشهایــی
دربــاره رابطــه ایــن آداب و رســوم بــا فضــای محیطــی و رابطــه معــاری بــا مبلــان در فضاهــای ایرانــی،
تاریــخ مبلــان در ایـران و تغییـرات الزم بـرای ســازگاری آن بــا طراحــی هتلــی پنــج ســتاره صــورت گرفــت.
تغییــر و ســازگارمنایی فضاهــای ســنتی ایرانــی ماننــد شاهنشــین یــا رسای تاالرآینــه ب ـرای ورودی هتــل یــا
ســاخت رســتورانی بــا اســتانداردهای الزم ،ســاخت رسویــس بهداشــتی در هــر اتــاق و یافــن مــکان مناســب
در بنایــی ثبتشــده ،بــه دســت آوردن مجوزهــای الزمــه ب ـرای بازســازی و رســیدن بــه راهحلــی مناســب
بــرای هــر یــک از ایــن مشــکالت ،منونههایــی از چالشهــای وقتگیــر رونــد طراحــی ایــن پــروژه بــوده
اســت.
جنبههــای مشــکلزای بازســازی ایــن بنــا تنهــا محــدود بــه جزئیــات نبــوده اســت بلکــه شــامل تغیی ـرات
کلــی مکانهایــی ماننــد رسدابهــا ،حوضخانههــا ،آشــپزخانههای قدیمــی و غیــره نیــز میشــده تــا آنهــا
ب ـرای کاربــری جدیــد آمــاده شــوند .ایــن تغیی ـرات بــه مطالعــات و آزمایشهــای زیــادی نیــاز داشــت.
در مجموع ـهای ماننــد خانــه عامریهــا کــه بــه دلیــل کاربــری هــای گذشــته ،مســاحت مســکونی بنــا بــه
نســبت کل مجموعــه ناچیــز اســت ،طـراح بایــد راهحلهایــی خالقانــه بـرای اســتفاده مفیــد از فضــا بیابــد؛
بــه ویــژه بــا در نظــر داشــن جنبههــای اقتصــادی و اســتانداردهای هتلســازی .ایــن در حالــی ســت کــه
فضاهــای معامرانــه کاشــان توســط معــاران فضاهایــی خالقانــه قلمــداد میشــوند و رسمایهگــذاران آن را
فضایــی هدررفتــه بــه حســاب میآورنــد .تعــداد زیــادی اتــاق و فضــا هســت کــه بـرای اســتفاده ،مناســب
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نیســت و بازســازی آن هــا بیــش از حــد هزینهبــر اســت.
چالــش دیگــر ،بــرآورده ســاخنت انتظــارات رفاهــی امــروزی در فضاهــای ســنتی و قدیمــی بــود :جامنایــی
یخچــال ،تلویزیــون و حاممهــای جدیــد کــه حداقلهــای هــر فضــای امــروزی هســتند .در طراحــی داخلــی
مــا تــاش کردیــم تــا همــه عنــارص بــه محیــط اطرافشــان مربــوط باشــند.
متــام تــاش تیــم طراحــی در ایــن پــروژه بــر ایــن بــود تــا بــه صنایــع دســتی محلــی کــه در حــال فراموشــی
هســتند ،توجــه کنــد .همــه پردههــا در ایــن مجموعــه در کارگاههــای محلــی کاشــان زیرنظــر شــادی پرنــد
تولیــد شــدهاند .بســیاری از صنایــع دســتی قدیمــی ماننــد کاشـیها ،آینـهکاری و چوبــکاری بــه هرنمنــدان
کاشــان و روســتاهای اطـراف ســفارش داده شــد.
اصــل دیگــری کــه در طراحــی رعایــت کردیــم ،طراحــی متناســب و ارگونومیــک کلیــت مجموعــه بــود:
مبلــان ،اشــکال و رنگهــا .در مجمــوع  ۱۰۰۰طــرح پیشــنهادی ســه بعــدی تولیــد کردیــم تــا بتوانیــم یــک
راهحــل نهایــی بیابیــم .متــام مطالعــات مربــوط بــه طراحــی داخلــی بــا درنظرگرفــن پیشــینه تاریخــی هــر
بخــش بنــا صــورت گرفــت ،در طراحــی اشــیا بســیار مینیاملیســتی عمــل کردیــم تــا بــه بنــا احـرام بگذاریــم
و از چارچــوب هــای ق ـراردادی در فــرم و اج ـرا دوری کنیــم.
* پردیسان پروژهای دولتی ست که بر تغییر کاربری خانههای تاریخی به بوتیک هتل در رسارس ایران مترکز دارد.
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در بســیاری از کشــورهای رشقــی ،بازارهــای قدیمــی نقشــی حیاتــی در جامعــه بــازی میکننــد؛ هامنگونــه
کــه در قــرون و اعصــار بــه عنــوان مرجعــی اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی عمــل کردهانــد و بافتــار
شــهری و زندگــی سیاســی را تحــت تاثیــر قـرار دادهانــد .بــازار تربیــز عــاوه بــر ایــن کــه یکــی از بزرگتریــن
مجموعههــای آجــری جهــان اســت ،یکــی از قدیمــی تریــن بازارهــای منطقــه نیــز هســت :کــه بــا ۲۷
هکتــار مســاحت ۵.۵ ،کیلومــر راه داخلــی ۵۵۰۰ ،مغــازه دار در  ۴۰حرفــه و کســب وکار مختلــف .بــازار
تربیــز بزرگتریــن بــازار رسپوشــیده جهــان هــم از نظــر انــدازه و هــم تعــداد کســب وکار اســت .در کنــار
مغازههــا ،فضاهــای کاربــردی زیــادی ماننــد کاروانـرا ،تیمچــه ،مســجد ،مدرســه ،گرمابــه ،میــدان عمومــی،
ورودی و فضــای ســبز خارجــی در کنــاره رودخانــه ،در ایــن بــازار وجــود دارد.
شــهر تربیــز کــه  ۲۰۰۰ســال پیــش از میــاد مســیح بنــا نهــاده شــده ،مهمرتیــن شــهر خطــه شــال غربــی
ای ـران اســت .تربیــز بــر فالتــی مرتفــع واقــع شــده کــه از ســه طــرف در محــارصه کوهستانهاســت و در
ضلــع چهــارم آن یــک دریاچــه ق ـرار دارد .ایــن شــهر آبوهوایــی نیمــه خشــک ،بــا تابســتانهایی کوتــاه
و زمســتانهایی طوالنــی و رسد دارد .بــازار تاریخــی شــهر منــاد عظمــت آن در طــی قــرون و محــل تالقــی
متدنهــای کهــن بــوده و رشق را بــه غــرب و شــال را بــه جنــوب متصــل مــی کــرده ،از چیــن تــا اروپــا و
از مــر تــا روســیه .تربیــز یکــی از مهمتریــن مقاصــد راه ابریشــم در دوره ایلخانــی بــوده و بســیاری از
جهانگــردان ماننــد مارکوپولــو دربــاره معــاری زیبــای بــازار نوشــتهاند .در قــرن شــانزدهم میــادی ،وقتــی
تربیــز پایتخــت سلســله صفــوی بــود ،بــازار در اوج خــود میدرخشــید.
بــازار فعلــی حــدودا  ۲۳۰ســال قدمــت دارد و در زلزلــه فاجعــه بــار ســال  ۱۷۸۰میــادی بــه طــور کامــل
تخریــب شــد (درتحقیقــات باستانشناســی انجــام شــده در ایــن پــروژه ،مشــخص شــده کــه ایــن مســئله
چندیــن بــار در تاریــخ بــازار رخ داده اســت) در ســالهای پایانــی قــرن بیســتم ،ســاختامنهای آجــری
بــازار بــه دلیــل دهههــا بیتوجهــی ،کــم کــم نشــانههایی از ناپایــداری نشــان میدادنــد ،صاحبــان کســب
وکار مشــغول تخریــب ســاختامنها بودنــد و اســتاندار میخواســت بــازار را بـرای ســاخت مکانــی جدیــد
تخریــب کنــد .ایــن وضعیــت در میانــه دهــه  ۹۰میــادی بــا حامیــت ســازمان میـراث فرهنگــی و گردشــگری
و مشــارکت مســتقیم بازرگانــان در کلیــه مراحــل تصمیــم گیــری بهبــود یافــت .ایــن رونــد بــه موفقیــت
یــک طــرح ابتدایــی در بازســازی بــازار منجــر شــد و در نتیجــه آن کلیــه  ۵۵۰۰مغــازه دار بــازار متقاعــد
شــدند کــه بازســازی کلیــه بــازار مــی توانــد میـراث بــا ارزش بــازار را حفــظ و نگهــداری کنــد و خــون را بــه
رشیــان هــای آن بازگردانــد.
پــس از آنکــه مدیریــت ســنتی بــازار بــه آن بازگشــت ،یــک برنامــه جامــع بازســازی بــا رونــد مشــارکتی
پاییــن بــه بــاال پیشــنویس شــد .ســازمان می ـراث فرهنگــی متولــی برنامهریــزی و کمــک هــای فنــی شــد
تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه اســتانداردهای بازســازی تاریخــی رعایــت شــدهاند .یــک تیــم چندرشــتهای
شــامل مهندســان بــرای تقویــت پایــه هــای ســنگی و دیوارهــای حامــل و گنبدهــا بــا توجــه بــه
فعالیــت هــای زمینلرزهــای در ایــران تشــکیل شــد و تالشــی همهجانبــه بــرای هامهنگــی و همــکاری
همــه افــراد دخیــل بــرای بازگردانــدن زندگــی بــه یکــی از مهمرتیــن بخشهــای شــهر آغــاز گشــت.
آجــرکاری پیچیــده -کــه نشــان بــارز بــازار بــود -هــم ســاختاری و هــم تزئینــی بــود و تبدیــل بــه چالشــی
آموزنــده بـرای متخصصیــن فعلــی مرمــت شــد کــه بســیاری از نــکات را از بناهــای محلــی هنــگام بازســازی
بــا روش هــای ســنتی یــاد گرفتنــد .طــاق و گنبدهــای منحــر بفــرد هندســه پیچیــدهای داشــتند و
گذرگاههــای مســقف ،هــم اهمیــت فضایــی داشــتند و هــم دیگــر هندسـههای مربــوط بــه مســقف کــردن
را بــه کار میگرفتنــد .ب ـرای دیوارهــا ،ســتونها و طاقیهــا هــم آجــر بــه کار رفتــه بــود و در بخشهایــی
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کــه کاالهــای گرانتــر عرضــه میشــدند نیــز زمیــن بــا آجــر کفپوشــی شــده بــود .بــه عنــوان یــک مــاده،
آجــر در تابســتان و زمســتان محافظــت حرارتــی خوبــی دارد و شــکافهای موجــود در طاقیهــا و گنبدهــا
(کــه بعضــی بــه عنــوان بادگیــر کار میکردنــد) نیــز تهویــه هــوا را ممکــن مــی ســاخت و نــور طبیعــی
کافــی را بــه داخــل راه مـیداد .بــا توجــه بــه میـزان آجــر اســتفاده شــده ،چــوب کمــر بــه کار گرفتــه شــده
بــود آن هــم بیشــر بــه عنــوان ســازه حامیتــی و همچنیــن بــه شــکل دروازههــای عظیــم در ورودیهــا.
بــا وجــود ایــن کــه چنیــن مجموع ـهای بــا گذرزمــان بــا توجــه بــه احتیاجــات زمانــه تغییــر میکنــد ،ایــن
تغیی ـرات بایــد در کلیــت مجموعــه لحــاظ میشــد .بــه طــور مثــال امــروزه کاالهــا بــا کامیونهــای بــزرگ
حمــل میشــوند نــه بــر پشــت شــر و بــه همیــن دلیــل ،جاهایــی ســاخته شــد تــا بــه ایــن نیــاز پاســخ
داده شــود و مکانهــای بارگیــری خــارج از کوچــه باریکههــای بــازار ایجــاد شــدند تــا فضاهــای داخلــی
اصلــی ب ـرای باغچههــای عمومــی و حیــاط باقــی مبانــد .عــاوه بــر ایــن ســاخت پراکنــده طبقــات باالیــی
کــه ســقف ســنتی را پوشــانده بــود یــا قـرار دادن ســازههای ســیامنی یــا وســایلی ماننــد کولــر در جاهایــی
کــه مغازههــا و راســتهها قبــا فــرو ریختــه بودنــد ،نیــاز بــه پیگیــری داشــت .ایــن بســیار مهــم بــود کــه
طراحــی کاربــردی بــازار و الگوهــای حرکــت در آن حفــظ شــود .الگوهایــی کــه در طــول زمــان تغییــر
کــرده بــود تــا از طریــق راههــای مســتقیم و گذرگاههــای گــره ای پاســخگوی نیازهــای مغــازهداران و
مشــریان باشــد .بــا وجــود آن کــه دروازههــا و ورودیهــا بـرای تســهیل دسرتســی مشــخص شــده و راههــای
گریــز اضطـراری بـرای تخلیــه آســان معلــوم شــده بودنــد ،ورودیهــای جدیــدی ســاخته شــد تــا ارتبــاط بــا
شــبکه عابـران پیــاده و وســایل نقلیــه بیــرون بهبــود یابــد و همچنیــن نقــاط امنیتــی و آتشنشــانی هــم در
مجموعــه داخــل شــوند.
امــروز بــازار تربیــز دیگــر مــکان آشــوبناکی در حــال فروریخــن نیســت بلکــه جایــگاه خــود بــه عنــوان یــک
مرکــز پویــای شــهری در تربیــز را دوبــاره بــه دســت آورده اســت .مغــازهداران بازگشــته انــد ،کسـبوکارهایی
کــه ناامیــد از حیــات بودنــد دوبــاره رونــق گرفتهانــد و جامعــه محلــی بعدازظهرهــا ب ـرای معــارشت و
گــردش بــه بــازار میآینــد .از ســال  ۲۰۱۰کــه بــازار تربیــز از ســوی یونســکو بــه عنــوان می ـراث جهانــی
شــناخته شــده ،ایــن مــکان ارزشــی بیناملللــی هــم یافتــه و میزبــان گردشــگران خارجــی شــده اســت.
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چنتزینو  ،دانته  ،حافظ و آرمان شهر.
« کوهستانم را در چمدان گذاشته ام.
و یک بغل درخت سبز زیتون در بغچه ام پیچیدهام.
حاال دیگر آمادهام تا
به کشف شهرهای نامرئی بروم».
(دوشنبه  ،دوم می )2016
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دو شــاعر برجســته ،از راه دور و از دو مســیر متفــاوت ،یکــی از مــرق و یکــی از مغــرب ،از راه رســیدند
و بعــد از آن کــه در کــال اح ـرام بــه هــم ســام گفتن ـد ،بــرروی یــک تکــه ســنگ ســفت و صیقلــی ،از
هــان هــا کــه در درون غارهــای منطقــه آپریچنــا بیــرون میکشــند ،نشســتند .رسانجــام دانتــه و حافــظ
در کنــار یــک دیگــر قـرار گرفتــه بودنـد ،درســت هامنطــور کــه چنتزینــو مدتهــا بــود آرزویــش را داشــت.
عروســک خیمــه شــب بــازی مــا بــا پیکــر مقوایــی و آهنـیاش ،دربرابــر آن دو بــر زمیــن زانــو زده بــود ،و
چهــره اش حالتــی داشــت کــه حتــی ذره ای هــم ،شــادی عظیمــش را پنهــان منیکــرد .قبــل از ایــن کــه دو
شــاعر رشوع بــه صحبــت کننــد ،چنتزینــو بــا هیجــان زدگــی متــام ،روبــه دانتــه کــرد و گفــت« :ای اســتاد
زریــن تــاج» و دســتش را در دســت گرفــت؛ ســپس رو بــه حافــظ کــرد و دســتش را بــه ســوی او دراز کــرد:
«ای شــاعر شــیرین ســخن»
بعــد ،بــه نحــوی کــه انــگار بخواهــد صحنــه ای را کــه پیــش از ایــن در رویــا زیســته اســت ،تک ـرار کنــد؛
دو شــاعر را دعــوت کــرد کــه دســت یکدیگــر را بفشــارند؛ عملــی ســاده ،خالصانــه و قدرمتنــد؛ بــه نشــانه
دوســتی میــان مــرق و مغــرب .و رو بــه هــردوی آنهــا افــزود:
«ای بــذر افشــانان برجســته جوهــر الیــزال! مــن بســیار در اشــتیاق ایــن مالقــات بــودم و بــه خاطــر
آن وجودتــان را متحمــل زحمــت کــردم ،زیــرا بــر ایــن بــاورم کــه امــروز ،متــام اشــکال همزیســتی
بــری ،بــه حــد نهایــت ســیر خــود رســیده انــد ،و اکنــون بایــد بــه ایــن اندیشــید کــه ایــن روابــط،
چــه اشــکال تــازه ای میتواننــد بــه خــود بگیرنــد .شــا ســفیران شــعر مــرق زمیــن و مغــرب زمیــن
هســتید و شــهرهایی کــه شــا دوســت داشــته ای ـد ،روحشــان را از خاطــره شــا و حالشــان را از ســخنان
شــا گرفتــه انــد .میخواهــم از ایــن مجــال اســتفاده کنــم تــا از محــر خــرد شــا ســئوالی بپرســم:
آن علــل پنهــان کــه مردمــان را بــه شــهرها کشــیده و همچنــان آنهــا را بــه شــهر جــذب میکنــد کــدام
اســت؟ آیــا یــک شــهر بــدون نقــص و کاســتی وجــود دارد یــا هرگــز میتوانــد وجــود داشــته باشــد؟»
ابتــدا دانتــه رشوع بــه صحبــت کــرد« :عروســک ریــز نقــش ســپید دل مــا  ،شــا معنــای عشــق
را مــی دانیــد و برایــش احــرام قائلیــد .امــا شــا را بــه خاطــر هــان عشــق ،ایــن طــور زانــو
زده بــر زمیــن منانیــد کــه هیــچ انســانی مســتحق ایــن همــه بــزرگ داشــته شــدن نیســت .پــس
از آن ،میخواهــم از شــا تشــکر کنــم کــه تــا ایــن انــدازه شــعر مــا را مفتخــر کردیــد و نقشــی تــا
ایــن حــد بــزرگ ،در ایــن گفــت و شــنود میــان ایتالیــا و ایــران ،غــرب و رشق ،برایــش قائــل شــدید».
شــاعر پارســی ســخن هــم بــه نشــانه تاییــد رس تــکان داد ،کمــی بــه ســمت چــپ متامیــل شــد و بــا اشــاره
دسـت ،عروســک را دعــوت کــرد کــه در میــان آن دو بنشــیند .چنتزینــو خــود را بــاال کشــید و بیــن دانتــه و
حافــظ جــا گرفـت :شــادی زایــد الوصفــش در یــک لبخنــد بــزرگ روی صورتــش منعکــس شــده بــود.
دانتـه ،بــا لحنــی بــا نفــوذ و پــر صالبـت ،بــه ســان پیامـران گفـت« :بــه قلبــت رجــوع کــن!» و افــزود« :بــه
قلبــت نــگاه کــن و بــه صدایــش گــوش بــده! هرگــز نبایــد از عشــق بهراسـی»
چنتزینو حواسش را جمع کرد و کوشید معانی بزرگرتی از چشامن شاعر ایتالیایی دریافت کند.
پــس از آن حافــظ بــا لحنــی آرام و متیــن گفــت« :نــا کجــا آبــاد» ! میدانیــد معنــای ایــن واژه در زبــان
پارســی چیســت؟»
چنتزینو در تب و تاب پاسخ دادن گفت « :یعنی شهری که محل واقعی اش را کسی منی شناسد».

دانتــه حرفــش را قطــع کــرد« :البتــه! فرزنــدم ،شــا اکنــون در آغــاز فهــم زبــان فارســی هســتید و میدانــم
کــه خوانــدن و نوشــن بــه ایــن زبــان را هــم آغــاز مــی کنیــد ؛ امــا بایــد بدانیــد کــه ایــن زبــان ،بیــش از
ســایر زبــان هــا پیونــدش را بــا شــعر حفــظ کــرده اســت ؛ و ترجمــه شــعر  ،کار بســیار دشــواری اســت».
حافــظ رس بــه تاییــد خــم کــرد و بــا هــان چهــره آرام ادامــه داد  « :از قدیــم االیــام ،انســان در پــی آن
بــوده کــه در « شــهر بــدون عیــب و کاســتی » زندگــی کنــد .امــا قبــل از آن بایــد ببینیــم شــهر چیســت؟»
ســکوتی کــرد و بــدون ایــن کــه منتظــر پاســخ باشــد ادامــه داد « :شــهر ،مجموعــه ای از امــور بســیار
اســت؛ امــوری قابــل رویــت یــا نادیدنــی .آنچــه کــه دو فــرد را بــه ســاکنین یــک شــهر تبدیــل مــی کنــد،
هــان رشــته نــازک و بــه چشــم نیامدنــی اســت کــه رسنوشــت آن دو را  ،ولــو ب ـرای یــک لحظــه ،بــه هــم
پیونــد مــی دهــد و بعــد ،ایــن رشــته از هــم مــی گســلد .یــک رابطــه ،یــک داد و ســتد ،یــک دوســتی؛
ایــن هــا متــاع مبادلــه انــد و در کنارشــان  ،تبــادل کالم  ،آرزو  ،خاطــره و حتــی تبــادل مخفیانــه یــک
نــگاه نیــز چنیــن انــد؛ ایــن هــا همــه در شــهری کــه در آن زندگــی مــی کنــی بــا یکدیگــر در پیونــد اســت.
چنتزینــو بــا یقیــن گفــت« :منظورتــان را دریافتــم ؛ امــا ...هرچــه بیشــر برایــم ســخن مــی گوییــد ،تردیــد هــا
و کنجــکاوی هایــم بیشــر مــی شــوند».
دانتــه دوبــاره وارد گفتگــو شــد«:چنتزینوی عزیــز و ســاده دل ؛ شــا مــی خواهیــد بدانیــد کــه آیــا شــهر
آرمانــی ای وجــود دارد؟»
شاعر پارسی زبان ،لبخندی به روی شاعر ایتالیایی زد و به او اشاره کرد که ادامه دهد:
دانتــه مســتقیم بــه چشــان عروســک نــگاه کــرد و گفــت« .بســیار خــوب؛ بــه شــا مــی گویــم .امــا آنچــه
مــی گویــم را خــوب بــه ذهنتــان بســپارید؛ در یــک شــهر نگــون بخــت ،در هرلحظــه مــی توانیــد شــهری
خوشــبخت را بیابنــد کــه مــدام شــکل میگیــرد و بعــد ناپدیــد میشــود ؛ ایــن تــو هســتی کــه بایــد بفهمــی
چــه چیــز و چــه کســی در میــان ایــن آشــفتگی ،ایــن جهنــم وجــود دارد ،کــه جهنــم نیســت ...تــا بــه ایــن
ترتیـب ،بتوانــی زمانــش را طوالنــی کنــی و تــا نهایــت زمــان ممکـن ،بــه آن فضــای جــوالن بدهــی .متاســفانه
خیلــی ه ـا ،تقریبــا هم ـه ،جهنــم را میپذیرنــد و بخشــی از آن میشــوند؛ تــا جایــی کــه دیگــر وجــود آن را
حــس نکننــد و قــادر بــه انتخــاب نباشــند .پــس تـو ،چنتزینــوی عزیـز؛ جایــی را کــه میخواهــی بهشــتت را
در آن زندگــی کنـی ،خــودت جســتجو کــن.
چنتزینو رو به دانته گفت« :آه ای آموزگار بهشت».
بعــد حاف ـظ ،بــا هــان بیــان آرام همیشــگی اش ،مجــددا ً کرســی ســخن را بــه دســت گرف ـت« :شــهرهایی
هســتند کــه تصمیــم گرفتــه انــد در ســبکی و ســادگی زندگــی کنن ـد؛ شــهرهایی کــه دیوارهــا و بــارو هــای
بلنــد برافراشــته انـد ،شــهرهایی کــه در خاطـرات زندگــی مــی کننـد؛ شــهرهای دیگــری کــه تصمیــم گرفتــه انــد
شــفاف مبانن ـد ،شــهرهایی پــر از ثــروت ،یــا از کثافــت و فق ـر؛ شــهرهایی کــه روی آب ق ـرار گرفتــه ان ـد،
شــهرهای دیگــری کــه در زیــر زمیــن ســاخته شــده ان ـد ،شــهرهای منظ ـم ،شــهر هیواله ـا ،شــهرهایی کــه
حیوانــات اداره اش میکنن ـد ،شــهرهای ســیاه و ســفید ،شــهرهایی کــه دیگــر شــهرها را میبلعنــد و خــود
نیــز طعمــه موریانــه هــا مــی شــوند .شــهرهایی آویختــه بــه طنــاب ،یــا آویـزان از درختــان ،یــا آویختــه بــه
خاطـرات یــا  ...هرکــدام از ایــن هــا یــک شــهر بالقــوه اسـت ،چـرا کــه در هریــک از ایــن شــهرها هــم مــرگ
هســت و هــم زندگـی؛ و در رگهایشــان بــه جــای خــون ،ســاکنان انــد کــه مــی گردنــد و اکســیژن را از قلــب
بــه ســوی ســایر انــدام هــا میبرنــد.
چنتزینــو شــیفته و فرورفتــه در خلس ـه ،بــه شــاعر پارســی ســخن چشــم دوختــه بــود و پــس از کشــیدن
یــک آه بلنــد گفـت« :آه  ...ای شــاعر زیبــا روان! چــه خوشــبخت اســت آن کــس کــه بــه ســخنان شــا گــوش
دهــد».
دانت ـه ،چنــان کــه گویــی مــی خواهــد او را از خــواب بیــدار کن ـد ،از ســوی دیگــر بــا لحنــی شــیرین او را
صــدا زد« :فرزنــدم!»
عروس ـک ،چنــان شــیفته و مســت کالم دو شــاعر بــود کــه بــه ســختی مــی توانســت دوبــاره حواســش را
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متمرکــز کنــد و بــا صدایــی نــازک و آهســته بــه آن دو گفت«:قصــد اســاعه ادب نــدارم امـا ،دمل میخواهــد
کــه بازهــم ســئواالت دیگــری از شــا بپرسـم ،فقــط بــه مــن آنقــدر وقــت بدهیــد کــه گوشهــا و دیدگانــم
دوبــاره باهــم همســو شــوند».
دو شــاعر بــه صــدای بلنــد رشوع بــه خندیــدن کردنــد .عروســک ســفید ،ابتــدا خجالــت کشــید امــا بعــد از
ایــن همــه انســانیت و خردمنــدی خرســند شــد.
پیــش از آن کــه کنجــکاوی عروسـک ،بــه ســوء تفاهمــی تبدیــل شــود ،دانتــه مجــددا رشوع بــه ســخن کــرد.
«چنتزینــو! هــر شــهری ،همــه شــهرها میدانــی دارنــد کــه معرفشــان اس ـت ،یــک کلیســای جامــع یــا یــک
بنــای مهــم کــه متعلــق بــه گذشــته اســت .شــهر ،از گذشــته اش ســخن منــی گویـد ،بلکــه آن را مثــل خطــوط
کــف دسـت ،در خــود نگــه مــی دارد ،بــر گوشــه خیابــان هـا ،بــر تــرک بدنــه خانــه هـا ،در چارچــوب پنجــره هـا،
در میلــه پرچــم هـا ،بــرروی درهایــی کــه خورشــید رنگشــان را بــرده و دوبــاره رنــگ شــده انـد ،در خیابــان
هایــی کــه ســنگفرش شــان ،جــای خــود را بــه آســفالت داده؛ و بــه ایــن ترتیــب ،زمــان حــال در شــهر بــا
گذشــته در هــم میآمیــزد و وجــودش را در نوشــته هــای روی دیــوار مــرو ،در تجهی ـزات خنــک کننــده ای
کــه بــه دیوارهــای ســاختامن هــای مــدرن آویختــه انــد و تعدادشــان در ســاختامنهای تاریخــی بــه مراتــب
کمــر اس ـت؛ در کوچــه هــای بســته ای کــه بــوی ناخوشــایند ادرار مــی دهنــد؛ و در همــه ایــن کاســتیها
و نواقصــی نشــان مــی دهــد کــه مدیـران شــهر ،خــود را خســته برطــرف کردنشــان میکننــد .نفــس شــهرها
در تحمــل ایــن بــار بــه شــاره میافتــد ،و هــر ازگاه ،بــه زور چشــمکی میزننــد .شــهرها ،هــر قــدر هــم
بــه نظــر متفــاوت برســند ،بســیار بــه هــم شــبیه انــد؛ گاه تنهــا یــک شــهر ،جــای متفاوتــی اســت در نظــر
کســی کــه ب ـرای اولیــن بــار پــا بــه آن مــی گــذارد ،و مفهــوم دیگــری دارد اگــر تصمیــم بگیــری کــه هرگــز
ترکــش نکنــی ،و جــای دیگــری اســت اگــر قصــد کنــی بــروی و دیگــر هرگــز بــه آن بــر نگــردی و بازهــم چیــز
دیگــری اســت اگــر از مقابــل دروازه اش رد شــوی و هرگــز بــه آن وارد نشــوی؛ شــهر بـرای آن کــس کــه فقــط
حرفــش را شــنیده ،معنــای کامــا متفاوتــی دارد و بازهــم ایــن شــهر ،در نظــرت چیــز متفاوتــی خواهــد بــود
اگــر در آن عشــق را یافتــه باشــی .هریــک از ایــن شــهرها ،نــام متفاوتــی میطلبـد ،اگرچــه کــه همــه اینهــا
یــک شــهر ان ـد؛ تفــاوت ،در کســی اســت کــه در آن مــی زیــد ،آن را تجربــه مــی کنــد ،نظــاره مــی کنــد،
دربــاره اش قضــاوت مــی کنــد و یــا هرگــز آن را نخواهــد دیــد .چنتزینــوی عزیــز مــن ،آن چــه کــه روایــت را
هدایــت میکنــد ،صــدا نیســت ،گــوش اســت.
عروســک خیمــه شــب بــازی منیدانســت کــه رویــش را بــه ســمت راســت بگردانــد یــا ســمت چــپ؛
میخواســت بــه شــیوه خــود از ایــن دو شــاعر گرانقــدر تشــکر کنــد .بــه آرامــی از جــا برخواســت و بــا
ادب و فروتنــی از دو اســتاد پرســید« :ای شــاعران غــرب و رشق ،آیــا مــی توانــم شــا را در آغــوش بگیــرم؟»
همگــی ســکوت کردنــد و بــه چهــره هــای هــم چشــم دوختنــد ،طــوری کــه انــگار متــام اهــل زمیــن دعــوت
شــده باشــند ،تــا بــه احـرام ایــن ســه ،لحظــه ای ســکوت کننــد.
بعــد ،پیــش از ایــن کــه دو شــاعر بتواننــد پاســخ دهنــد ،چنتزینــو آن دو را بــا بازوهــای بلنــد و باریکــش در
برگرفــت و گویــی هرســه بــه یــک موجــود واحــد تبدیــل شــدند و در پــس زمینــه ایــن ســه دوســت ،آســان
آبــی جلــوه گــر شــده بــود.
چنتزینو با خود فکر کرد ،یا شاید بی اراده از دهانش خارج شد که:
«همین است که اتفاقات خوش ،در میان رشایط خوش رخ می دهند».
قبــل از ایــن کــه دو شــاعر بــا هــم خداحافظــی کننــد و بــه راه خــود برونــد ،چنتزینــو بــه آن دو قــول داد
کــه دو میــدان بــه افتخــار آن دو خواهــد ســاخت ،یکــی در ایتالیــا و یکــی در ایـران؛ دانتــه و حافــظ مطمــن
بودنــد کــه ایــن عروســک ،رسانجــام ،دیــر یــا زود ،بــه آنچــه در آرزویــش اســت ،جامــه عمــل خواهــد پوشــاند.
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مجموعه باران
یکــی از نخســتین موضوعاتــی کــه توســط کامبیــز صــری مطــرح میشــود بــاران اســت .اجتــاع مکعبهایــی
از جنــس پلکســی گالس کــه هــر یــک بیانگــر واحــدی از فضــای بــی انتهــا و شــفاف هســتند .قطــرات
درخشــانی از رگبــار بــاران کــه بهصــورت مــورب در حیــن عبــور از مجموعــه میباشــند و بهگونــهای
معجزهآســا در درون مکعــب منجمــد شــدهاند .ایــن نخســتین تــاش وی بــرای نفــوذ و تعلیــق در درون
فضــا توســط فــرم هــای ایرودینامیــک میباشــد .ترکیبــی اســت از منایــش آمیــزش عنــارص بلوریــن و شــفاف،
نوعــی درگیــری و چالــش آغازیــن و خالقانــه از ســنتز زندگــی .ایــن اثــر عــاوه بــر منایــش تصویــر بــاران،
تجمــع تصویــر رسایــی اســت از ادخــال و نفــوذ و رودررویــی چالشــی زیســت شناســانه کــه میــان ســلول
هــای جنســی نــر و مــاده در طــول زندگــی روی میدهــد.
از دوران کهــن تــا بــه امــروز ،فرضیــه ایــده پیچیــده منشــاءـ تکامــل (ایــده ـ کنــش) همــواره ذهــن متفکریــن،
فالســفه و هرنمنــدان را بــه خــود مشــغول کــرده اســت .در قــرن بیســتم ،ایــن فرضیــه توســط پــل والــری
در حــوزه ادبیــات تحــت عنــوان « »poietiqueمطــرح شــد .در دهــه  ،70یــک گــروه از محققــان علــم
زیباییشناســی (کمیتــه ملــی پژوهشــهای علمــی  )C.N.R.Sتحــت حامیــت رنــه پــارسون ایــن علــم را در
حوزههــای دیگــری چــون هــر بســط دادنــد ،در اینجــا ایــن اندیشــه بــه هــدف خلــق اشــیاء جدیــد وترکیــب
مابیــن «ایــده و کنــش» شــکل جدیــدی بــه خــود گرفــت.
اگــر هــر را حــوزه اختصاصــی زیبایــی شناســی قلمــداد کنیــم اصطــاح « »poietiqueبــه مثابــه علــم پایــه ای
در خلــق زیبایــی بــه شــار میآیــد کــه همــه گونههــای ممکــن اســتیکی فــرم را در برمیگیــرد .مفهومــی
کــه از یــک طــرف وســیع و عمومــی و از طــرف دیگــر دقیــق و باریــک اندیشــانه اســت.
مجســمههای بــاران بــه یــاری مفهومــی شــاعرانه و فرمــی نوگرایانــه بــه هامهنگــی رســیده و بــا رویکــردی
معامرگرایانــه و دقیــق  ،شــکل گرفتــه اســت.
تا آنجایی که به یاد دارم
در ایــن اثــر هرنمنــد در جســتجوی چیزهایــی اســت کــه در پــس ایــن همــه تغییــر و اســتحاله گــم گشــتهاند.
وی تــاش دارد کــه بــه بازگرائــی حافظــه عامرتــی منادیــن از دوره قاجاریــه هامننــد شــمس العــاره برســد.
تشــکچه دنیــای بــاد کــرده و منادینــی را مــی ســازد کــه بــا حجمهــای تــو خالــی و آدمکهــای کــه بــر ســطح
آنهــا چســباندهاند بیانگــر نوعــی حالــت عــدم قطعیــت و معلــق مانــدن میــان دو فضــای نامتجانــس
میباشــد .در ایــن اثــر عبــور عمــودی ســاختامنها بــا مــواد محکــم و ســختش از حجــم نــرم تشــکچهها
کــه بــه ابرهــای ســپید و پربــاری ماننــد شــدهاند ،در حالتــی ق ـرار گرفتــه اســت کــه القــای نوعــی حالــت
ادخــال احساســی را بــه منایــش میگــذارد ،کــه در آن عنــر عمــودی نرینــه ســاختامن از مادینگــی افقــی
عبــور کــرده اســت و بــه اکســتاز  Extaseروانــی رســیده اســت.
اثــر ترکیبــی اســت از ماکــت شــمس العــاره (عــارت ســلطنتی قاجــار) کــه در تشــکچهای عظیــم فــرو رفتــه
اســت .ایــن بخــش از جســم مجســمه بــه ابــری ماننــد شــده اســت کــه ســاختامن فاخــر را در برگرفتــه اســت.
صــری در ایــن اثــر بدنبــال چیزهاییســت کــه ده هــا ســال اســت کــه از بیــن رفتــه اســت ،هیاهــوی زندگــی
کــه در ایــن بنــای تاریخــی در جریــان بــوده اســت ،زن هــا و مردهــا و بچههــا ،تولدهــا و مرگهــا .شــکل
مجســمه بــه پاندولــی مانندشــده اســت کــه در آمــد و شــدش برشــی از زمــان را طــی میکنــد و شــباهت بــه
ســاعتی دارد کــه در بــرج میانــی عــارت مدتهــای طوالنــی اســت کــه متوقــف شــده اســت و هیچکــس
تــوان راه انــدازی آن را نــدارد .در پائیــن اثــر تعــدادی آدمــک بــه چشــم میخورنــد کــه درون تاالر آینه مســخ
شــده و بــر جــای خــود منجمــد گشــتهاند و انــگار کــه در گــذر زمــان بازیگـران تــازه زندگــی را مینگرنــد.
م  .ب  .ضیای
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تصاویر آثار

Kambiz Sabri
To the Best of my Memory
2012
Fiberglass
80x110x45 cm
Collection of Pejman Foundation

39

120

Kambiz Sabri
Rain
2016
Plexiglass
250x200x200 cm
Collection of the Artist

41

118

Felice Ardito
City with No Name
From Book DEPARTURE OF THE MOON by the artist
2016
Collection of the Artist

Typical Alley

Typical Timcheh Roof

42
42

Carpets Bazaar after Renovation

Timcheh Roof after Renovation
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116

Coppersmith Bazaar after Renovation

Arcade after Renovation

Bazaar Roofs during Renovation

Raisins Guild during Renovation

44

115

45

114

Plan of Tabriz Bazaar

3D Rendering of typical room

Main courtyard after renovation

Plan of Ameri Complex

Ivan before renovation

Parviz Kalantari
Untitled
2003
Mud & straw & oil paint
70×100 cm
Collection of Tehran Art Center

48

111

49

110

Parviz Kalantari
Untitled
1997
Mud & straw & oil paint
100×150 cm
Collection of Tehran Art Center

Parviz Kalantari
Untitled
1975
Mud & straw a oil paint
123×123×3 cm

50

109

51

108

Parviz Kalantari
Untitled
1975
Mud & straw & oil paint
103×143 cm

Details
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Parviz Kalantari
Untitled
1987
Mud & straw & oil paint
190×190 cm
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Sima Kooban
Bridge
1977
Oil on Fiberwood
75×120 cm
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Hushang Seyhoun
Ooshan
1972
Metal Pen with Ink
42×60 cm

Hushang Seyhoun
Building Facade
Pencil on Paperboard
45×45 cm

Hushang Seyhoun
Landscape
1969
Metal Pen with Ink
42×60 cm

Hushang Seyhoun
Architectural Plan
Pencil on paperboard
45×45 cm
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Michael Graves
Section through west wing hall
1976
Color pencil on tracing paper
30.5×71 cm

Michael Graves
Section through west wing hall
1976
Color pencil on tracing paper
30.5×71 cm

Michael Graves
Interior Elevations: solarium west
1976
Color pencil on tracing paper
30.5×50.5 cm

Michael Graves
Interior Elevations: stair east
1976
Color pencil on tracing pape
38×68.5 cm

Michael Graves
Second Floor Plan
1976
Color pencil on
tracing paper
28×25.5 cm

Michael Graves
First Floor Plan and Garden
1976
Color pencil on tracing paper
28×61 cm

Michael Graves
East Elevation
1976
Color Pencil on Tracing Paper
31×71 cm

Michael Graves
Section through west wing and Garden Facade
1976
Color pencil on tracing paper
31×50.5 cm

Michael Graves
Site Plan
1976
Color pencil on paper
28.5×28 cm

64
95

65
94

Michael Graves
Sketches
1976
Color pencil on paper
21×28 cm

Leon Krier
Perspective
1976
Lithograph
17×18.5 cm

Leon Krier
Park at Night
1976
Lithograph
17×18.5 cm

Leon Krier
Perspective
1976
Lithograph
17×18.5 cm
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93

Leon Krier
Housing Competition
1978
Lithograph
33×47 cm

Leon Krier | Perspective
1976
Lithograph | 17×34.5 cm

68
91

Leon Krier
Building Plan
1978
Lithograph
33×47 cm

Leon Krier
Plan-Elevation
Lithograph
57.5×86 cm
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89

Christo
Plans
1972
Print
38×244 cm
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88

Christo
Wrapped Reichstag
1977
Pencil, charcoal and pastels on cardboard
110×245 cm

Richard Estes | Linoleum Flooring
1972
Serigraphy | 39×46.5 cm

Richard Estes | A View of A Building
1972
Serigraphy | 39×52 cm

Richard Estes
Hotel
1972
Serigraphy
25.5×37 cm

Richard Estes
Shop windows
1972
Serigraphy
25.5×35.5 cm

Lyonel Feininger
Villa am Strande III
1920
Woodcut
31.5×39 cm
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Stuart Davis
Hotel de France
1928
Lithograph
34×30.5 cm

Robert Delaunay
Fenetre sur la Ville
1925
Lithograph
60×46 cm
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James Ensor
Cathedral
1886
Lithograph
27×21 cm

Arnaldo Pomodoro
Untitled
1970’s
Lithograph
98×68 cm
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Arnaldo Pomodoro
Untitled
1970’s
Lithograph
158×49 cm

Arnaldo Pomodoro
Untitled
1970’s
Lithograph
158×49 cm

Arnaldo Pomodoro
Untitled
1970’s
Lithograph
98×70 cm
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Arnaldo Pomodoro
Untitled
1970’s
Lithograph
98×68 cm
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Kamran Adle
TMOCA during construction
1977

Square Gallery No 5
2005

86
73

Cafeteria
2005
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Library
2005
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Elongated gallery No 2
2005
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Middle ramp and Calder mobile
2005
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Central Ramp and Haraguchi sculpture
2005
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Main Skylight
2005
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Three Arches of Central Skylight
2005
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East Facade
2005
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South Garden with Pomodoro Sculpture
2005
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North Garden and Henry Moore sculptures
2005
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Central courtyard facing south
2005
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Central courtyard facing north
2005
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West Entrance
2005
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M.R. Javadi
Tehran Museum of Contemporary Art in Laleh Park
2005
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