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سخن وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ــن و  ــامی از بارزتری ــی- اس ــاری ایران ــی دارد و مع ــق گوناگون ــا و مصادی ــوه ه ــامی جل ــران اس ــر ای ــگ و ه فرهن

مهمرتیــن جلــوه هــای آن اســت. معــاری ایــران از گذشــته پیونــد و آمیختگــی عمیقــی بــا فرهنــگ، تاریــخ، جامعــه و 

تحــوالت اجتاعــی، 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 بــرای دیــدن آثــار معــاری ایرانــی- اســامی مشــتاق اســت. 

امــا تــداوم جریــان معــاری ایرانــی- اســامی در عــر حــارض بــا توجــه بــه تحــول ارتباطــات در جهــان، مشــخصه 

ــرات اجتاعــی، فرهنگــی، محیطــی و شــیوه زندگــی و نیازهــای انســان معــارص ایجــاب  ــای معــارص، تغیی هــای دنی

ــا  ــای امــروز ب ــا دنی ــو متناســب ب ــا حفــظ معیارهــای فرهنگــی بومــی، شــیوه هــا و تکنیــک هــای ن مــی کنــد کــه ب

نــگاه بــه جریــان هــای معــاری جهــان بــه کار گرفتــه شــود تــا جامعــه ایــران امــروز همچنــان از معــاری کاربــردی 

ــار معــاری یکــی از بســرتهای  ــد. آث ــان محفــوظ مبان ــی- اســامی در جه ــگاه معــاری ایران برخــوردار باشــد و جای

ــا میــدان نقــش جهــان اصفهــان و صدهــا اثــر  معرفــی و گفــت و گــوی فرهنــگ هاســت چنانکــه تخــت جمشــید ی

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 بیشــرتی یافتــه اســت، آثــار معــاری مــی تواننــد بســرتی بــرای ارتبــاط 

و تعامــل باشــند و حضــور در رویدادهــای بیــن املللــی معــاری فرصــت هایــی را بــرای فرهنــگ هــر کشــوری فراهــم 

مــی کنــد. بــی ینــال معــاری ونیــز بــه عنــوان مهمرتیــن رویــداد معــاری جهــان امکانــی بــرای 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 

ــور  ــارکت و حض ــتای مش ــود. در راس ــم ش ــت آن فره ــای تقوی ــه ه ــارص، زمین ــن مع ــای نوی ــیوه ه ــتاوردها و ش دس

فرهنــگ و هــر ایــران اســامی در رویدادهــا و بــی ینــال هــای معتــر بیــن املللــی و رویکــرد دیپلاســی فرهنگــی و 

گفــت و گــوی فرهنگــی بــا جهــان کــه از اولویــت هــای فرهنگــی ایــن دوره اســت، معــاری ایــران 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 بیشــرت جهــان بــه معــاری ایــران، امــکان توســعه معــاری معــارص ایــران بــا توجــه 

بــه مشــخصه هــای بومــی از مســیر تعامــل بــا معــاری ســایر ملــل و کشــورها فراهــم شــود و بــا هاهنگــی نهادهــا، 

مجموعــه هــای هــری و معــاری و ســاخت و ســاز و جامعــه معــاران و متخصصــان، معــاری معــارص ایــران اســامی 

نیــز ماننــد گذشــته جایــگاه ممتــازی در جهــان پیــدا کنــد.

ــا نشــانه هــای ایرانــی و جهانــی  مــوزه هرهــای معــارص تهــران کــه بنــای آن منونــه ای از معــاری معــارص ایــران ب

اســت بــا گنجینــه ای از آثــار جریــان ســاز هــر ایــران و جهــان ظرفیــت فراوانــی بــرای 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 

ــاری از طراحــی  ــه آث ــرده اســت. ارائ ــز فراهــم ک ــال معــاری ونی ــی ین ــن ب ــت در پانزدهمی ــه رشک ــی را از جمل های

معــاری و آثــار هــری مبتنــی بــر معــاری از هرمنــدان ایرانــی و خارجــی گنجینــه مــوزه هرهــای معــارص تهــران در 

بــی ینــال مصداقــی از امــکان مــوزه بــرای تعامــل بــا تحــوالت و رویدادهــای هــری جهــان اســت.

علی جنتی              
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سخن معاون هرني  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

ــدان، پژوهشــگران، جامعــه  ــه من ــون توجــه بســياري از عالق ــران در دوره هــاي گوناگــون  تاكن معــاري اي

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 ايــران هنــوز بــه قــدر شايســته در جهــان ارائــه و ديــده 

نشــده اســت. ايــن وضعيــت كــم و بيــش در همــه عرصــه هــاي فرهنــگ و هــر ايــران اســالمي وجــود دارد 

و بــر اســاس همــن رضورت، حضــور موثــر در عرصــه هــاي بــن امللــي در برنامــه هــاي اصــي فرهنــگ و 

هــر قــرار گرفــت تــا در عــري كــه ارتباطــات بــدون مــرز و رسيــع جهــان را بــه دهكــده اي تبديــل كــرده 

ــان نقــي ارزشــمند  ــز در جه ــران ني ــگ و هــر اي ــش از گذشــته رضورت دارد، فرهن و تعامــل فرهنگــي بي

داشــته باشــد و در تعامــل فعــال بــا مجموعــه هــا و رويدادهــاي هــري جهــاين قــرار گــرد. معــاري ظرفيــت 

گســرده و عميقــي بــراي گفــت و گــو و تعامــل فرهنگــي اســت  و معــاري ايــران 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 بــراي 

توســعه و تقويــت معــاري معــارص ايــران فراهــم كنــد. 

يب ينــال معــاري ونيــز عرصــه تعامــل و گفــت و گــوی معــاري جهــان بررســی موقعیــت معــاری ایــران در 

جهــان اســت و شايســته اســت كــه معــاري ايــران بــا آثــار شــاخص و ممتــاز در ايــن رويــداد حضــور پويــا 

و موثــري داشــته باشــد. آثــاری ایرانــی و خارجــی از گنجینــه مــوزه هرهــای معــارص تهــران 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 ايــران در پانزدهمــن يب ينــال معــاري ونيــز بــا هاهنگــي و مشــاركت نهادهــا و معــاران مقدمــه و 

آغــازي بــراي جريــان خالقانــه و توامننــد معــاري معــارص ايــران باشــد و معــاري معــارص ايــران بــا مشــخصه 

هــاي بومــي و نــگاه جهــاين توســعه يابــد.

عي 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 

متایــز 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 قــرار گرفــت تــا بــه عنــوان و جریانــی 

مشــخص بــه نــام معــاری ایرانــی- اســامی رســید. معــاری ایرانــی- اســامی کــه در آثــار و موقعیــت هایــی 

ــا اندیشــه و  ــه هســتند و عنــارص ســنتی و مــدرن را ب ــد ســنت و مدرنیت ــق از تلفیــق و پیون ــه ای دقی منون

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 بــرای مطالعــه و بررســی جریــان معــاری جهــان و جایــگاه معــاری ایــران در دنیــای معــارص 

ــا  ــران ب ــه توســعه معــاری معــارص ای ــان، ب ــق از معــاری معــارص جه ــر اســاس شــناخت دقی ــا ب اســت ت

پشــتوانه درخشــان بومــی و رویکــرد معــارص اندیشــید.

مــوزه هرنهــای معــارص تهــران در کنــار آثــار تاثیرگــذار هــرنی جهــان و ایــران ، مجموعــه ای از آثــار معــاری 

ــرای منایــش  ــه دارد کــه تاکنــون کمــر ب ــز در گنجین ــدان ایرانــی و خارجــی را نی و طراحــی معــاری هرنمن

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 تهــران نویــد دهــد و 

مــوزه بــه عنــوان مهمریــن مجموعــه هــرن معــارص ایــران در جریــان معــاری نیــز بــا برگــزاری منایشــگاهها، 

ــاران  ــا و مع ــا نهاده ــی در رویدادهــای معــاری در مشــارکت ب ــی امللل پژوهــش و نشســت و حضــور ب

زمینــه هایــی را بــرای توســعه معــاری ایــران امــروز ایجــاد کنــد و ایــران ضمــن افتخــار بــه معــاری ایرانــی- 

اســامی گذشــته ، همچنــان در معــاری معــارص جهانــی از جایــگاه و اعتبــار برخــوردار باشــد.

ــدان  ــیاری از هرنمن ــگاه بس ــه و ن ــداوم آن، اندیش ــامی و ت ــی- اس ــاری ایران ــذاری مع ــت و تاثیرگ اهمی

ــی- اســامی منشــا و  ــار معــاری و بناهــای ایران ــه خــود معطــوف کــرده و آث ــی را هــم ب خارجــی و ایران

اســاس خلــق و تولیــد آثــار هــرنی فراوانــی شــده اســت. پرویــز کانــری، 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 

ــا  اثــر معــاری روایتگــر مشــخصه هــای فرهنگــی، اجتاعــی، اقلیمــی، اقتصــادی و آداب و ســنن  یــک بن

ــگاه ایــن هرنمنــد  ــار کانــری و اهمیــت معــاری در ن ــگاه معــاری در آث و روابــط اجتاعــی اســت. جای

ــه ایــن  ــران ب ــون ای ــز، پاوی ــال معــاری ونی ــی ین ــن ب شایســتگی بیــش از آن دارد کــه امســال در پانزدهمی

هرنمنــد گرانقــدر تقدیــم شــود. 

برپایــی ایــن منایشــگاه مرهــون همراهــی افــرادی اســت کــه الزم مــی دانــم از آن هــا قدردانــی کنــم: فریــار 

جواهریــان کــه تــاش وی منجــر بــه شــکل گیــری ایــده و اجــرای منایشــگاه شــد و بنیــاد فیــض نیــا کــه بــا 

حضــور مــزدک و پویــا فیــض نیــا، نقــش بســزایی در پــروژه داشــتند.

                                                                                                                     مجید مالنوروزی 
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ــن  ــر شــد. ای ــه کاشــان ســفر کــرد و عاشــق معــاری کاه گلــی کوی ــز کالنــری ب در ســال هــای 1340 پروی

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 هانجــا زندگــی کــرد، بــه بــوم هــای کالنــری راه یافــت.

گنبدهــای کاه گلــی هاننــد پوســته زمخــت صــدف انــد کــه درونشــان مرواریــدی پنهــان اســت، زیــرا درون 

هــر کــدام جواهــری از کاربنــدی بــا آجــر و گاهــی کاشــی اجــرا 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 

ــه  ــری مــان ن ــع الهامــی اســت متــام نشــدنی. معــاری بومــی کوی ــگار کــه منب ــری بازگشــته اســت، ان کوی

تنهــا پایــدار اســت کــه توســط مــردم و بــرای خودشــان ســاخته شــده اســت. ایــن بناهــا جواهراتــی هســتند 

ــزد  ــز ن ــی عزی ــی بومــی، الگوهائ ــاوری بومــی، سیســتم هــای تأسیســاتی منفعــل و ســاماندهی فضائ از فن

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 ایــران« 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 

ــر مــی رود و در  ــن مــورد فرات ــوز در ای ــکل گری ــه از افــکار مبهــم عاجــز اســت. مای ــرا رایان منــی شــود، زی

هایشــی کــه در ســال 2012  در دانشــگاه ییــل برگــزار شــد و بــه موضــوع »ارزش اســکیس هــای معارانــه« 

پرداخــت، او چنیــن موضــوع را بیــان منــود: »نقاشــی ]معارانــه[ 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 زیــرا ســعی دارد ایــده 

ای را جــذب کنــد ... ایــن نــوع نقاشــی بــه مــن یــادآوری مــی کنــد کــه چــرا در وهلــه اول بــه فکــر ثبــت 

کــردن آن افتــادم ... ایــن رابطــه »احشــائی« هرگــز بــا رایانــه بــه وجــود منــی آیــد.

طبیعتــاً او ســخران اصلــی ایــن هایــش بــود و بــا قــوت بــر تفــاوت بیــن نقاشــی دســتی و نقاشــی رایانــه 

ای تاکیــد منــود:

»بــه نظــرم ایــن طراحــی ]بــا دســت[ کامــالً متفــاوت اســت بــا طراحــی پارامریــک کــه اجــازه مــی دهــد 

ــا  ــب هســتند، ام ــده و جال ــه پیچی ــه البت ــد ک ــد کن ــدادی دســتورالعمل ریاضــی اشــکالی تولی ــه از تع رایان

ــد.«  ــه از کار دســت مشــتق شــده اســت را ندارن ــوای حســی طرحــی ک محت

بســیار خرســندم کــه ده طــرح ازخــود مایــکل گریــوز در ایــن منایشــگاه بــه منایــش بگــذارم، زیــرا 39 ســال 

طــول کشــید تــا آنهــا بــه مجموعــه مــوزه هرهــای معــارص ملحــق شــوند. ایــن ده اســکیس قبــل از انقــالب 

خریــداری شــدند، امــا بخاطــر دوران آشــوب بــه ایــران فرســتاده نشــدند و در طــول ایــن ســال هــا آرام در 

گوشــه ای از دفــر گریــوز نشســته بودنــد تــا باالخــره بــه صاحبشــان برســند.

ــزرگ جهــان اســت،  ــه از معــاران ب مجموعــه مــوزه هرهــای معــارص تهــران دارای نقاشــی هــای معاران

مثــل هوشــنگ ســیحون، لئــون کریــه یــا رابــرت اســرن، امــا هیــچ کــدام بــرای مــن مثــل آثــار گریــوز نشــاط 

آور نیســتند: اوالً کــه مــن هــم در کنــار بســیاری دیگــر جنگیــدم تــا ایــن آثــار بــه ایــران بازگردنــد )دو بــار بــه 

الحــه رفتــم( و دومــاً 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 تقریبــاً چهــل 

ســال در اســراحت بــر بردنــد. امــا بیــش از اینکــه آثــار گنجینــه را بــه منایــش بگــذارم -یــا بــه عبــارت دیگــر 
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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 تهــران و بدیــن ســان بــه موضــوع اصلــی آراونــا احــرام بگــذارم بــا نشــان دادن 

ســاختانی کــه »منــودار معــاری ایســت کــه در زندگــی مــردم اثــر گذاراســت.«

از پــردازش فکــری تــا اجــرای مــوزه هرنهــای معــارص، نــه ســال زمــان بــرد تــا باالخــره کامــران دیبــا ایــن بنــا را 

در مهــر مــاه 1356 بــه تهرانــی هــا هدیــه منــود، زیــرا کــه واقعــاً ایــن بنــا نعمتــی بــود و هنــوز هــم هســت 

بــرای کالن شــهر تهــران. ایــن بنــا در چهــار جبهــه فرهنــگ مــا را دگرگــون منــود: هــرن مــوزه رفــن و از آن 

لــذت بــردن را آموختیــم؛ دسرســی بــه هــرن غــرب یافتیــم کــه ایــن موضــوع بعــدی زیباشــناختی و معنــوی 

بــه رونــد مدرنیــزه شــدن مــا اعطــا منــود؛ هــرن ایــران بــا هــرن غربــی آمیختــه شــد و ایجــاد پختگــی در هــرن 

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، ســاختان مــوزه هنــوز کارآمــد و زنــده اســت و »پاتــوق« هرنمنــدان و هرنجویــان اســت، و 

مهــم تــر از همــه بــرای ایــن منایشــگاه، صــادق بــه معیارهــای آراونــا کــه کوریتــو بینــال ونیــز امســال اســت. 

ــا انگیــزه »حــس در ایــن مــوزه  بنابرایــن منایشــگاه شــامل تعــداد ســخاومتندی از تصاویــر مــوزه اســت و ب

بــودن« گالــری شــاره 9 را 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 تهــران بــا بازدیدکننــدگان 

ونیــز هــم بــه نجــوا بگویــد کــه بــرای ســه نســل تهرانــی رفــن بــه مــوزه هرنهــای معــارص تهــران 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 تهــران، بســیار سپاســگذارم کــه ایــن 

وظیفــه را بــه گــردن مــن انداخــت.

فریار جواهریان
رئیس هیات مدیره مهندسان مشاور گام ما

تهران، 2 خرداد 1395
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معامری در موزه هرن های معارص تهران

 فهرســت معیارهــای معــامری 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  Context یا پس زمینه.

دیبــا، مدرســی بــود کــه بــرای اولیــن بــار رشــته »طراحــی شــهری«  ) Urban Design( را بیــش از چهــل ســال پیش به دانشــگاه 
تهــران آورد در حالــی کــه ایــن رشــته در آمریــکا نیــز بســیار نــو پا بود 1. شــاید اکنون ده ســالی اســت کــه معــامران از معامری 
کنتکســچوال )Contextual( یــا 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 طبیعتــاً 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 معــامری را فراتــر از مرزهای یک تک بنــا دیــده و آن را 
بــه یــک قســمت از شــهر پیونــد زده اســت.  امــا مهمریــن شــاخصه آثــار دیبــا  که در بررســی تــک تک آنهــا، منایان می شــود، 

فرهنــگ ســازی معامری اوســت.
کامــران دیبــا از نــادر معــامران ایرانیســت کــه عمیقــاً به »فرهنــگ زا« بودن معامری پــی برده اســت.  او می نویســد »معامران 
بودنــد کــه مدرنیتــه را بــه ایــران آوردنــد و تــار و پــود جامعــه ایــران را دگرگون کردند.  زیرا ســنتهای مذهبــی _فرهنگی بیرونی 

_ اندرونی را به کل شکســتند«2.  
ایــن مهــم تریــن وجــه از معامری دیباســت که توانســته با ســاخن چند بنــا، فرهنگ مــا ایرانیــان را به جایگاه جدیدی برســاند 
و ایــن اتفــاق کامــالً پیــش بینــی شــده اســت زیــرا طــراح دقیقــاً می داند چه حســی مــی خواهــد در مخاطبش بیافرینــد. دیبا 
بارهــا در نوشــته هایــش تکــرار مــی کنــد کــه »بــا ســاخن یک بنا، ســعی مــی کنــم یــک اتفــاق اجتامعــی بوجــود آورم.« 3 ، یا 
اینکــه توضیــح مــی دهــد کــه » معــامر یــه جــوری مثــل کارگــردان تئاتــره بــا این فــرق که نقشــهای تــوی تئاتر مشــخصند اما 
تــوی معــامری بایــد حــدس بزنــی و هدایــت کنــی« 6.  از همیــن روســت که کارهای او بســیار انعطــاف پذیرند، زیــرا که وقتی 
»حــدس« در کار دخیــل باشــد، منــی تــوان بــا عملکــرد گرایی محض طراحــی کرد؛ دیگر یک عملکرد مشــخص بــرای یک فضا، 
فرضیــه درســتی منــی توانــد باشــد.  فضاهــای دیبا همیشــه چند منظوره، چنــد حالته، چند معنایــی و به عبــارت دیگر تکرثگرا 

هستند.

معامری موزه هرنهای معارص
از زمــان برنامــه ریــزی تــا تکمیــل مــوزه هرنهای معــارص در مهــر مــاه 1356، نه ســال به طول انجامیــد. موزه هرنهــای معارص 
تهــران بــا زیربنائــی کمــی بیــش از 5000 مر مربع، بیشــرین تعــداد بازدیدکننــدگان را داراســت. مــوزه 2000 مــر 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 بــرای آماده 

ســازی منایشــگاه، دو گنجینــه، واحــد عکاســی بســیار بزرگ و فضاهای تاسیســاتی هســتند.
مــوزه هرنهــای معــارص تهــران جنــب رشقــی خیابــان کارگــر شــاملی 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 اجــرا منود.
در ســطح خیابــان، بنــای مــوزه مجموعــه ای از احجــام کــم ارتفاع منایان می ســازد، کــه یادآور معــامری 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. 
معــامر عالــی قاپــو نیــز از ایــن ترفنــد اســتفاده منــوده و قــر عالی قاپــو به نظر 3 طبقــه می آیــد در حالی کــه 7 طبقــه دارد.
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بنای موزه

محــور خطــوط مــوزه نســبت بــه محــور خیابــان 45 درجه چرخیــده اســت، از ایــن جهت که نورگیرهای ســقفی، بهریــن نور 
غیرمســتقیم  را )شــالی- رشقــی( وارد مــوزه مناینــد، امــا ایــن امر بصورت چشــمکی به تغییر محور مســاجدمان نیز هســت، 
زیــرا 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 معاری بروتالیســت.
بــه محــض ورود بــه مــوزه هرنهــای معــارص تهــران، 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 معارانــه ایــن مــوزه بر ما آشــکار مــی شــود: اقدامــی از معاری بومــی کویری 

خودمــان بــا معــاری مــدرن غرب.
جهت بازدید موزه از مســیر طی کردن 6 گالری مســتطیل شــکل کشــیده )20×10 مر( 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 دسرســی مــی دهــد، امــا برای عمــوم این 

راه بســته است.
گالــری هــا گرداگــرد یــک حیــاط مرکــزی قــرار گرفتــه انــد و ایــن حیــاط چهــار ســطح دارد، بــه مثابه بــاغ تخــت ماهــان و از دو 
جهــت قابــل دسرســی 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. 

فرهنگ سازی موزه هرنهای معارص
بــدون شــک مــوزه هرنهــای معــارص  مهمریــن اثــر دیبــا از بُعد فرهنگ ســازی بشــار مــی آید.  تــا زمان ســاخت آن در ســال 
1356، چندیــن مــوزه در ایــران داشــتیم _ مــوزه ایــران 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 کامــالً جهانــی – کــه در آن زمــان  واژه جهانــی اصطالحــاً بــکار منــی رفت- بســازد.  او می خواســت که           
» امکاناتــی را کــه یــک طبقــه مــردم یا خود شــخص ]او[ بــرای 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 
تهــران آورد، نــه تنهــا ســاختان را  بلکــه متــام محتویاتــش، بــا ایــن تفاوت کــه در حین اینکه غربــی بود، کامــالً ایرانی هــم بود، 
چــون اگــر غیــر از ایــن بــود، مــردم منــی توانســتند بــا آن رابطــه ای نزدیــک برقــرار کننــد. منتقدانــی کــه در زمــان افتتــاح موزه 

حضــور داشــتند، نوشــته بودنــد کــه بــا دیــدن مــوزه هرنهای معارص تهــران حس مــی کردنــد در پاریس هســتند. 6
 بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ســه مــوزه دیگــر هــم زمــان بــا مــوزه هرنهــای معــارص در تهــران ســاخته شــدند: مــوزه فرش، 
مــوزه رضــا عباســی و مــوزه آبگینــه .  امــا هیچکدام از این ســه موزه رســالت فرهنگ ســازی مــوزه هرنهای معارص را نداشــتند.

این بنا در چهار جبهه فرهنگ مارا دگرگون منود:
- فرهنگ موزه رفن را به ارمغان آورد.

-  دسرسی عمیق به فرهنگ غرب را میر منود و بنابراین بُعد زیباشناختی و معنوی به مدرنیزاسیون بخشید.
- هرن معارص ایران را متاثر از هرن غرب ساخت و هرن معارص ایرانی  پخته شد.

-  معاری بومی ایرانی را با معاری غربی ادغام کرد و معاری ایرانی _مدرن را بنیانگذاری منود.

فرهنگ موزه رفنت
قبــل از گشــایش مــوزه هرنهــای معــارص تهــران ، اکــر مــوزه هــای ایــران مــکان هــای مــرده ای بودنــد کــه رصفــاً بــه منایــش 
اشــیاء تاریخــی ایرانــی اکتفــا مــی کردنــد و هیچ نوع فعالیــت اجتاعی-فرهنگی در آنهــا اتفاق منی افتــاد، ولی مــوزه هرنهای 
معــارص چندیــن عملکــرد اجتاعی-فرهنگــی در خــود می گنجانــد که باعث رفــت و آمد بی ســابقه مردم بخصــوص جوانان 
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و دانشــجویان شــد، مثــل ســالن اجتاعــات، ســینا تک  و کتابخانــه و مجموعه عظیمش از کتاب هــای هرن، کافه تریــا برفراز 

پــارک، فروشــگاه، بــاغ مجســمه و پــارک اطــراف آن. در آن زمــان ســایر مــوزه هــای تــراز 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 انقــالب – مهــر 1356 تا بهمــن 1358- برپا می شــدند که 

بــه مــوزه هــای خــارج مــی رفتنــد. دیبــا مــی گویــد کــه در صــدد ســاخت پلــی بیــن ایــران و جهــان بــود، زیــرا در هــان زمــان 

معتقــد بــود در یــک دنیــای جهانــی بــه رس مــی بریــم. در دهــه 1970 هنــوز گفتان جهانــی- بومی مطرح نبــود، ایــن اتفاق 

پــس از فروریــزی دیــوار برلــن در 1989 رخ داد. بنابرایــن دیبــا اقــالً دو دهــه پیشــتاز بــود. بــاور داشــت کــه مــوزه رفــن یک نیاز 

انســانی اســت، و مــی نویســد: » مــوزه یــک نیــاز زندگی شــهریه، یک نیــاز معنویــه« 7. او جامعــه ایرانــی دهــه 1350 را آنقدر 

پیرشفتــه میدانســت کــه آمیخــن هــرن بــا زندگــی را یــک نیاز معنــوی بدانــد، بــه خصــوص در تهران کــه بــا رسازیر شــدن پرو 

دالر داشــت رفتــه رفتــه شــهری بیــن املللی می شــد.

دسرتسی به هرن و فرهنگ غرب

هــرن همیشــه ژرف تریــن، ظریفریــن و پــر معنــا تریــن الیــۀ هــر متــدن بشــار می آیــد. هانطــور که غربــی ها چهــار قرن 

پیــش جمــع آوری آثــار هــرنی رشقــی را رشوع منودنــد و متــدن هــای رشق را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد، دیبــا معتقــد بــود کــه 

مــا نیــز نیــاز داریــم فرهنــگ و متــدن غــرب را از دریچــه هــرنی اش  مطالعه کنیــم. دیبا می نویســد : »پیــروی از مدل غــرب در 

ســطح ظاهــر مانــد و فاقــد عمق،کــه الزمــه رســیدن بــه مدرنیته بــود«8.  گنجینه مــوزه هرنهای معــارص بــرای 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«)Orientalism( که در 

غــرب هنــوز هــم وجــود دارد و بــه ایــران و رشق بعنــوان 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 ایــران را کــه نیازمنــد بــه تغذیــه از فرهنگ جهانــی بود، نادیــده یا ناچیز می گرفتنــد«9.

پدیده هرن ایرانی _ مدرن

بــا حضــور مــوزه هرنهــای معــارص در شــهر تهــران، 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 هــرن 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 ایــران ظهور کــرده بــود و خواســتار ادغام 

هــرن ایرانــی و غربــی بــود، مثــل گــروه 5 کــه شــامل تناولی،زنده رودی، ســعیدی، ســپهری و محصص بــود که از پیشــگامان این 

جنبــش هــرنی در ایــران 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 بــود. 10زیرا  در ســبک ســقاخانه، هانطــور 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 کامــال مــدرن و در عیــن حــال ایرانــی می آفریدنــد. دیبا می نویســد:«معتقد بودم و هســتم 

کــه مــا می توانســتیم مســتقیا 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.

کامــران دیبــا مجموعــه ای کامــل از هــرن معــارص ایــران را بــرای مــوزه گــردآوری منــود و بــاور داشــت کــه هنگامــی کــه آثــار 

هرنمنــدان ایرانــی در کنــار آثــار بزرگانــی چــون پیکاســو روی دیــوار 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 اصطــالح بعــد از انقــالب، خودبــاوری را میــان هرنمنــدان ایرانــی نهادینــه کــرد. 
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بنای موزه

پدیده معامری ایرانی _ مدرن

معــاران بســیاری در دوره معــارص از عنــارص تاریخــی و بومــی معــاری ایــران اســتفاده منودنــد و بــا ایــن روش، بنایــی کامــال 

ایرانــی ســاختند، مثــل گدار یا ســیرو و یا ســیحون، یا فرمانفرمایــان )غرفه ایران در منایشــگاه بین املللــی مونرئــال در 1968(، یا 

رسدار افخمــی )تئاتــر شــهر( یــا نــادر اردالن )دانشــگاه امــام جعفر صــادق( یا امانت کــه بنای منادین تهــران 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 

بــرای 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 معاری ایرانیســت کــه در موزه 

هــم کامــالً 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 اســالم از آن اســتفاده مــی شــود، بــا اطاق هــای طــالب و کالس ها 

گرداگــرد یــک حیــاط مرکــزی، طراحی شــده اســت. حیاط مرکــزی و ایــوان دو الگــوی ازلی معاری ایرانی هســتند. ایــوان موزه 

هرنهــای معــارص، تــراس 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 « 13  بــه وجود 

آورد و مــوزه هرنهــای معــارص هــم از ایــن کیفیــات برخــوردار اســت. پــس مــی تــوان 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 زیــرا 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 بــرای 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 12 سال کار، ترک منود.
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پیــش از انقــاب، کامــران دیبــا، بــه عنــوان مدیــر موســس مــوزه هرنهــای معــارص تهــران، 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 1356  بــرای افتتــاح مــوزه هرنهــای معــارص تهــران برگــزار شــد و بــه »آغــاز معــاری صنعتــی ایــران« 

مــی پرداخــت، فعالیــت منــودم .

ــران  ــارص ته ــای مع ــوزه هرنه ــی م ــای ابتدای ــردآوری در روزه ــرای گ ــاران ب ــای مع ــیاری از طراحی ه بس

ــوزه  ــه م ــا ب ــی از آنه ــد. بعض ــهور بودن ــیار مش ــا بس ــه آن روزه ــی ک ــر از معاران ــدند، بیش ــداری ش خری

ــه مــوزه نرســید.   تحویــل داده شــدند و بعضــی دیگــر بــه خاطــر اوضــاع آشــوب اوایــل انقــاب آثارشــان ب

پــس از انقــاب، هیچــگاه در مــوزه هرنهــای معــارص تهــران بخــش معــاری وجــود نداشــت، هرچنــد کــه 

آقــای ســمیع آذر کــه  هشــت ســال مدیریــت مــوزه را بــه عهــده داشــت، خــودش معــار بــود. بــه همیــن 

ــاه یــک ســال و نیمــه  ــه دوره کوت ــق ب ــم متعل ــه داری ــه از طراحی هــای معاران ــل متــام مجموعــه ای ک دلی

پیــش از انقــاب اســت.  البتــه پــس از انقــاب، مــوزه هرنهــای معــارص تهــران هیــچ کار جدیــدی از هرنمنــدان 

ــا معــاران بین املللــی گــردآوری نکــرد و بیشــر بــه گســرش مجموعــه هــرن ایرانــی خــود پرداخــت.  امــا  ی

در کشــوری انقابــی کــه هشــت ســال درگیــر جنــگ بــود و بیســت ســال تحــت تحریــم هــای شــدید قــرار 

داشــت، چنیــن رویکــردی قابــل  توجیــه اســت.

بــه همیــن دلیــل آنچــه اکنــون در دوســاالنه ونیــز منایــش مــی دهیــم منتخبــی از مجموعــه ای از هــرن مــدرن 

و پســاجنگ اســت کــه در دوره مدیریــت دیبــا )57-1356( گــردآوردی شــده بــود و نشــان میدهــد کــه در آن 

ســالها چــه آثــاری اهمیــت داشــتند.  غیــاب معــاران ایرانــی از گنجینــه دائــم مــوزه هرنهــای معــارص تهــران، 

بــه جــز ســیحون، تنهــا نشــانه کوته نگــری و غرب زدگــی دبیــر معــاری مــوزه اســت، کــه اطمینــان داشــت 

همــواره زمــان بــرای گــردآوری طراحی هــای معــاران ایرانــی وجــود خواهــد داشــت.

ــده،  ــش اول چرخن ــودورو، بخ ــهور پوم ــی مش ــمه های فضای ــی از مجس ــران یک ــارص ته ــای مع ــوزه هرنه م

شــاره۳، را در ســال 1356، وقتــی او هنــوز بــه شــهرت جهانــی امــروز خــود نبــود، خریــداری کــرد. بنیــاد 
خانــواده فیــض نیــا هزینــه مرمــت ایــن اثــر در مــوزه هرنهــای معــارص تهــران را بــه عهــده گرفتنــد و کار در 

مراســمی بــه نــام »غبــار روبــی زمیــن« در دی مــاه 1394رومنایــی شــد.

ــران تعــدادی از  ــرای محوطــه مــوزه، مــوزه هرنهــای معــارص ته ــم ب ــن مجســمه مه ــد ای ــا خری ــان ب همزم

لیتوگراف هــا و چوبراشــی های پومــودورو را نیــز خریــداری کــرد. ایــن آثــار بــه طــور مشــخصی بــه معــاری 

مربوطنــد و حتــی گاهــی عنوان هایشــان هــم اســامی معارانــه اســت. بــه دلیــل رابطــه نزدیــک پومــودورو 

بــا دوســاالنه ونیــز -او از ســال ۱۹۵۶ در دوســاالنه حضــور داشــت و بارهــا مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه بــود- 

مــن بعضــی از لیتوگرافهــای او را کــه بــه شــدت معارانــه هســتند در مجموعــه قــرار داده ام، بیشــر بــه ایــن 

دلیــل کــه بســیاری از آنهــا اخیــرا در اروپــا دیــده نشــده اند وگرنــه چنیــن کاری زیــره بــه کرمــان بــردن اســت.

اشــکال هندســی بنیادیــن پومــودورو در نــگاه اول معارانــه هســتند و بســیاری از آنهــا مــرا بــه یــاد لوئیــز 

ــان  ــا زب ــه را ب ــار دوبعــدی او قــدرت بــدوی اشــکال هندســی معاران نولســون میاندازنــد. مجســمه ها و آث

ــد، بعــدی از  ــی ناشــناخته و کهــن میآین ــد. خطــوط میخــی کــه شــاید از متدن ــد درهــم میآمیزن کوفــی مانن

زمــان و رمزآلودگــی بــه آثــارش می افزاینــد. بــه همیــن دلیــل، پومــودورو تاثیــر بســزایی بــر پرویــز تناولــی 

ــد. ــا اســتفاده می کن ــا خوان ــن خطــوط میخــی ن ــه اش از ای ــز در مجســمه های معاران ــه او نی داشــته ک

معامری در موزه هرنهای معارص تهران
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ــد.  ــدا میکن ــش را هوی ــازه های ــای س ــکاف ه ــرزه ای ش ــگار زمین ل ــا ان ــت ام ــازنده اس ــک س ــودورو ی پوم

درون و در کنــاره ایــن شــکاف هــا، هرنمنــد رمــوز درون دل زمیــن را نشــان میدهــد. شــکاف های مشــابهی 

بــه شــکل خطــوط مــورب کــه اثــر را خراشــیده و از شــکل انداختــه انــد، در لیتوگــراف هــای او نیــز دیــده 

ــازه های  ــی از بلندس ــه طرح ــای او ک ــر لیتوگراف ه ــود را ب ــاط رد خ ــه بی احتی ــک لک ــی ی ــا گاه ــود ی می ش

ــود در  ــتی های موج ــاندهنده کاس ــا نش ــذارد. این ه ــا می گ ــه ج ــتند، ب ــات هس ــره و طبق ــا پنج ــه ب معامران

ــد.   ــر می کن ــر را جالب ت ــه اث ــن کاســتی هایی ســت ک ــد کــه چنی ــا می گوی ــه م انســان و طبیعــت اســت و ب

ــچ  ــره شــویم... هی ــه رد زخمــی در صــورت کســی خی ــه باعــث می شــود ب ــده ای اســت ک ــن هــامن پدی ای

ــد.  ــا زیباترن ــی از کاملرتین ه ــص گاه ــزای ناق ــدارد و اج ــود ن ــی وج ــی بی نقص زیبای

ــی اندیشــد و عاشــق نشــان دادن کاســتی هــای آدم هاســت.  ــه م ــه فاجع ــه ب انســور هــم هرنمندیســت ک

چهــار لیتوگرافــی کــه می بینیــد بخشــی از مجموعــه  ای از آثــار چــاپ اســت کــه بــه دفــرت مخصــوص هدیــه 

داده شــده بــود و ســپس در گنجینــه مــوزه هرنهــای معــارص تهــران جــا گرفــت. گنجینــه شــامل دو اثــر از 

جیمــز انســور اســت: یکــی نقاشــی رنــگ روغنــی بــه نــام »عروســی نقاب هــا« بــا هــامن ســبک گروتســک 
و کارناوالــی و دیگــری یــک لیتوگــراف 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 نیمــه کاره در هــوا رهــا شــده و آن حــس فرارونــده معــامری گوتیــک کــه می خواهــد 
ــا  ــا خــدا حــرف بزنیــم را تخریــب می کنــد؛ نوعــی معــامری در تضــاد ب مــا چشــم بــه آســامن بدوزیــم و ب
معــامری رومــی کــه می خواســت نــگاه مــا را معطــوف بــه محــراب و مــردان کلیســا کنــد. جمعیــت درون 
محوطــه بســیار نامنظــم انــد و انــواع لبــاس هــای کارنــاوال را پوشــیده اند کــه بیشــرت شــبیه اثــر دیگــر اوســت. 
حســی از مــرگ در فضــا مــوج مــی زنــد، گویــی کــه فاجعــه ای در راه اســت، نشــان هایی از مرده خواهــی کــه 
در اکــر آثــار انســور دیــده می شــود. ایــن اثــر تاثیرگــذار کار ونگــوگ، کلیســا در اورســور اواز)۱۸۹۰( اســت 

کــه در آن نیــز کلیســا در حــال فروریخــن اســت.

در ســال ۱۹۱۲ دلونــی مجوعــه ای بیســت تایــی از »پنجره هــا« آفریــد کــه در آن  بارنــگ بــه عنــوان 

ــی هایی  ــه را نقاش ــن مجموع ــرنی ای ــدان ه ــیاری از منتق ــرد. بس ــار ک ــی هایش رفت ــوع نقاش ــرم و موض ف

ساختارشــکنانه میداننــد کــه آغــاز حرکــت او بــه ســمت انتزاعی گــری ســت.  جالــب اســت بدانیــم کــه چــرا 

او در ســال ۱۹۲۶ بــه بازمنایــی کوبیســتی یــا حتــی غیرشــئگرایانه از فضاهــای شــهری پاریــس بازگشــته. ایــن 

ــه ای معمــول در پاریــس اســت کــه در آن ســقف ها و دودکش هــا در فضــا  لیتوگــراف معــامری محــو محل

ــن  ــه در ای ــوبی ک ــس آش ــت.  ح ــخت اس ــا دود، س ــا ی ــن درخت ه ــخیص دادن بی ــد و تش ــم آمیخته ان در ه

طراحــی هســت مــرا وامیــدارد کــه فکــر کنــم آنچــه میبینــم دود اســت و حتــی در ســال ۱۹۲۶ دلونــی پاریــس 

را شــهری آلــوده مــی دیــده.

اســتیوارت دیویــس وقتــی در ســال ۱۹۲۸ بــه پاریــس آمــد بــه انــدازه کافــی مشــهور بــود. او در آمریــکا بــه 

ــان در پاریــس تحــت تاثیــر ســاختامن ها و دیگــر مبلــامن شــهری  نقاشــی کوبیســتی معــروف بــود امــا چن

ــا پمــپ آتشنشــانی قــرار گرفــت کــه بــه  ــان ی ماننــد پیشــابگاه ها، کیوســک های تبلیغاتــی، چراغ هــای خیاب

ــاپ آرت  ــه او را در آن دوران پ ــای واقعگرایان ــی ه ــرنی طراح ــدان ه ــه روی آورد. منتق ــی واقع گرایان نقاش

ابتدایــی نامیدنــد و بــه راســتی هــم نقاشــی هایش از پاریــس رنــگ هــای زنــده ای دارنــد کــه بــا رنگ هــای 

مــرده پاریــس بیــن دو جنــگ همخوانــی نــدارد.  مــوزه هرنهــای معــارص تهــران تنهــا یــک لیتوگــراف ســیاه 

ــای  ــاد کاریکاتوره ــه ی ــن را ب ــرت م ــد و بیش ــاپ آرت خوان ــود آن را پ ــختی می ش ــه س ــه ب ــفید دارد ک و س

می انــدازد. ســاده انگارانه 

آثار معامرانه   گنجینه
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فاینینگــر اولیــن عضــو دانشــکده باوهــاوس بــود کــه توســط والــر گروپیــوس در ســال ۱۹۱۹ بــه اســتخدام 

ــک  ــا تکنی ــع اکسپرسیونیســتی ب ــک کلیســای جام ــرد، ی ــد مانیفســت باوهــاوس را طراحــی ک ــد. او جل درآم

ــا  ــتی اش را ب ــتند.  دوس ــا آن را بس ــه نازی ه ــی ک ــا زمان ــرد ت ــاوس کار ک ــا باوه ــال ب ــی. او 14س چوب تراش

ــود.   ــیس ش ــیکاگو تاس ــد در ش ــاوس جدی ــا باوه ــرد ت ــک ک ــه داد و کم ــده ادام ــاالت متح ــوس در ای گروپی

ــر  ــاری و مناظ ــود از مع ــک خ ــال رمانتی ــن ح ــتی و در عی ــی های اکسپرسیونیس ــا نقاش ــر ب ــر بیش فاینینگ

شــناخته شــده اســت. مــوزه هرنهــای معــارص تهــران یکــی از چوب تراشــی های او  را در اختیــار دارد 

ــب اکسپرسیونیســتی  ــک ترکی ــی در آســتانه انفجــار در فضاســت؛ ی ــه گوی ــه ســاختانی کوچــک اســت ک ک

فیگوراتیــو شــبیه بــه مجموعــه آدم هــا و ســاختان های مینیاتــوری چوبــی دستســازش بــه نــام »شــهر در لبــه 

جهــان« کــه کمــر شــناخته شــده اســت.

مــوزه هرنهــای معــارص تهــران تعــداد زیــادی نقاشــی حادواقعگــرا از دهــه هــای ۱۹۶۰ و۱۹۷۰ دارد و یــک 

ــل  ــری دنی ــه دبی ــق واقعگرایــی« در ســال 1356 ب ــام »فوکــوس دقی ــا ن ــی در ۱۹۷۷ ب منایشــگاه حادواقعگرای

ــام و  ــرت کاتینگه ــوز، راب ــار چــاک کل ــار ریچــارد اســتس در کن ــن منایشــگاه شــامل آث ــرد. ای ــزار ک ــدی برگ اب

دیگــران بــود. نقاشــی ای کــه از اســتس داریــم بــا وجــود ایــن کــه موضوعــی معارانــه دارد امــا رسدر ورودی 

ــش در جمهــوری اســامی  ــل منای ــل قاب ــن دلی ــه همی ــک نشــان میدهــد و ب ــا فیلمــی اروتی ــک ســینا را ب ی

نیســت امــا مــا مجموعــه ا ی از چــاپ ســیلک هــم بــا عنــوان »۸ منظــره شــهری« داریــم کــه مــن چهارتایشــان 

را بــرای منایــش در ونیــز انتخــاب کــرده ام.

ــده  ــوپرواقعگرایی خوان ــگاه س ــه گه ــا آنچ ــی ی ــا حادواقعگرای ــم -ی ــذاران فوتورئالیس ــی از بنیانگ ــتس یک اس

ــه بیشــر  ــاری ک ــای تج ــری از رسدر مغازه ه ــد، تصاوی ــت کار میکن ــد عکــس ثاب ــر چن می شــود- اســت. او ب

آن هــا در زمینــه ســاخت وســاز فعالیــت میکننــد مثــل کــف پوش هــای پاســتیکی، ابزارفروشــی، کــه کار مــورد 

ــه ســاختان های آن  ــد ک ــده ای انتخــاب میکن ــن مجموعــه اســت. او ســطوح انعکاس دهن ــه مــن در ای عاق

دســت خیابــان را هــم نشــان میدهــد و تــاش می کنــد تــا لحظــه ای ناپایــدار را روی بــوم بــه تصویــر بکشــد 

ــه انعکاس هــا مــدام عــوض می شــوند. مــن حــدس می زنــم  ــر زاوی ــا حرکــت نــور و کوچکریــن تغیی چــون ب

کــه او از عکــس ثابــت اســتفاده می کنــد و تصویــر اســاید را روی بــوم نینداختــه اســت –آنطــور کــه دیویــد 

ــد. ــر مســتقیم از عکــس نقاشــی می کن ــه طــور غی ــد-  و ب ــی کار می کن هاکن

ایــن مجموعــه، از آدم هــا خالــی اســت، هیــچ آشــغالی روی زمیــن نیفتــاده و همــه چیــز بســیار متیــز اســت، 

حتــی یــک ذره غبــار روی شیشــه مغازه هــا نیســت. اثــر قلم مــو خیلــی مســطح اســت، رنــگ هــا واضحنــد 

و کیفیتــی گرافیکــی بــه کار می بخشــند کــه حادواقعگرایــی را بــه نفــع منظــره انتزاعــی شــهر کــه بــه پــاپ 

ــد. ــار می زن ــر اســت، کن آرت نزدیــک ت

کریســتو و ژان کلــود در دهه هــای 90، ۸۰ و 1970 تــاش کردنــد تــا باالخــره توانســتند در ســال 1994  برلیــن 

ــن  ــی ای ــن طراح ــتو اولی ــانند. کریس ــگ بپوش ــرم رن ــه ک ــام و پارچ ــی نقره ف ــای آب ــتاگ را در طناب ه رایشس

پــروژه را در ۱۹۷۲ انجــام داد و طراحــی را تــا ۱۹۹۴و پیــش از نهایــی شــدن کار ادامــه داد. دو طراحــی موجود 

در گنجینــه مــوزه هرنهــای معــارص تهــران کــه در ســال ۱۹۷۷ خریــداری شــدند در هــان ســال هــای 72 و 77 

کشــیده شــده بودنــد و ایــن تنهــا بــه اعتبــار چشــان تیزبیــن دیبــا ممکــن بــود چــون کریســتو در آن زمــان 

هرنمنــد شناخته شــده ای نبــود.

ــی ممکــن اســت روی کاغــذ  ــه و حت ــا مــداد، زغــال و پاســتل رنگــی طرحــی اســت معاران ــن طراحــی ب ای
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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 تهــران داریــم، هســت امــا در طراحی هــای 

ــد  ــان می ده ــه نش ــده ام ک ــاختان را دی ــی از س ــی مقاطع ــت، حت ــود اس ــروژه موج ــن پ ــه از ای ــری ک دیگ

کریســتو اطاعــات معــاری بســیار دقیقــی داشــته.

ــاد  ــه من ــاختانی ک ــه س ــد؛ ب ــی می ده ــی ماورای ــی و حت ــری، آن جهان ــدی اثی ــتاگ بع ــه رایشس ــش ب پوش

دموکراســی در آملــان اســت. آیــا کریســتو بــا پیچیــدن پوششــی بــه دور آن  تــاش می کنــد بــه مــا بگویــد کــه 

دموکراســی در حــال مــردن اســت؟

ــران معــاری هــرنی  ــا در ای ــد ام ــادر همــه هرنهــا می دانن ــا، معــاری را م ــل ایتالی در بعضــی کشــورها مث

ــم  ــی »طع ــد وقت ــادم می آی ــه ی ــت. ب ــده اس ــر نش ــدان ظاه ــی چن ــه جهان ــت و در صحن ــده اس ــم مان یتی

ــراژ  ــر تی ــرای روزنامــه ای پ ــه ای ب ــزه کــن را در ســال 1357 از آن خــود کــرد، مقال گیــاس« نخــل طــای جای

نوشــتم بــا ایــن ســوال کــه چــرا بــه معــاری بــه انــدازه ســینا توجــه منی شــود. روزنامــه نــگاری کــه مقالــه 

را منتــر کــرد بــاالی مطلــب مــن تیــر بزرگــی زد، »معــاری در آرزوی طعــم گیــاس«! مســلا معــاری از 

همــه هرنهــای دیگــر کمــر سیاســی اســت و در زمینــه دیپلاســی فرهنگــی ماننــد ســینا و هرنهــای بــری 

ــد. ــه کار منی آی ب

معــاری در مــوزه هرنهــای معــارص تهــران  پیــش از انقــاب بخــش کوچکــی داشــت و تنهــا چنــد طــرح و 

ــود و بســیاری از  ــاب منتــر شــده ب ــه در یــک کت ــون کری ــه گــردآوری شــد.  طرح هــای لئ طراحــی معاران

ــر  ــرن، پی ــرت اس ــی از راب ــن طرح های ــد. همچنی ــده بودن ــداری ش ــم خری ــه دائ ــرای گنجین ــش ب طراحی های

آیزمنــن و مایــکل گریــوز هــم بــرای مجموعــه خریــداری شــدند.  از اســرن چهــار طراحــی خریــده شــد کــه 

تبدیــل بــه ماجرایــی در دادگاه بین املللــی شــدند. او دوتایشــان را پیــدا کــرد امــا دو تــای دیگــر پیــدا نشــدند 

ــد.  آیزمنــن هــم  و او پیشــنهاد داد کــه دو پرســپکتیو از کارهــای یــک طــراح دفــرش را جایگزیــن آن هــا کن

هنــوز قــرار اســت ۱۱ طرحــی را کــه پیــش از انقــاب از او خریــداری شــده بــود بــه  مــوزه هرنهــای معــارص 

تهــران برگردانــد!

در آن زمــان طــرح هــای آلدورســی هــم منتــر شــده بودنــد و شــگفتزده ام کــه چــرا هیچکــدام از طرح هــای 

او خریــداری نشــدند یــا طرح هــای جــان هیــدوک کــه بــا اســتادی متــام از پرســپکتیوهای معارانــه بــا دســت 

ــه  ــی ک ــا توضیح ــتند. تنه ــروزی هس ــه بعدی ام ــای س ــا طراحی ه ــه ب ــل مقایس ــد و قاب ــده بودن ــیده ش کش

ــش  ــود و بخ ــی اش ب ــوان جوان ــوز در عنف ــران هن ــارص ته ــای مع ــوزه هرنه ــه  م ــت ک ــن اس ــوان داد ای می ت

معــاری در آغــاز کودکــی. 

لئــون کریــه یکــی از مطرح تریــن منتقــدان معــاری مدرنیســتی در دهه هــای ۷۰ و ۸۰ بــه شــار می رفــت و 

رسدمــدار نئوکاسیســیم در طراحــی شــهری بــود. او ابعــاد غیرانســانی شــهرهای مــدرن را محکــوم می کــرد و 

بــه دنبــال راه هایــی 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 هــزاره 

ســوم کمــر کســی از او چیــزی می شــنود. رویکــرد تاریــخ نگارانــه او بــر پســت مدرنیــزم اروپــا و آمریــکا تاثیــر 

گذاشــت امــا آن جنبــش نیــز مــدت هاســت کــه از دور خــارج شــده اســت.

ــم  مــوزه  ــه دائ ــرای گنجین ــر آیزمنــن، کــه آثارشــان ب ــه جــز پی ــن معــاران، ب ــه نظــر مــن هیچکــدام از ای ب
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هرنهــای معــارص تهــران خریــداری شــد، امــروزه چنــدان پراهمیــت نیســتند. اهمیــت آنهــا در ۱۵ ســال گذشــته 

رنــگ باختــه امــا از آنجــا کــه کریــه در ســال ۱۹۸۰ منــای موقــت دوســاالنه ونیــز را طراحــی کــرد، بــا تاریــخ 

ــی و انســان-مقیاس اســت و  ــدار معــاری و طراحــی شــهری بوم ــاط اســت. او هــم طرف دوســاالنه در ارتب

ــرای دوســاالنه امســال باشــد.  ــا ب ــه پیرنــگ آراون ــد نزدیــک ب می توان

بــرای مــا معــاران، اهمیــت طرح هــای معارانــه از دو جهــت اســت: یکــی ارزش هــرنی ارائــه  طــراح اســت 

و دیگــری ارزش طراحــی پــروژه اســت کــه نشــان داده می شــود.  در طراحــی هــای کریــه کــه در گنجینــه دائــم 

قــرار دارنــد مــن هیچکــدام از ایــن دو ارزش را منی بینــم البتــه بــه جــز ایــن طــرح  بــا مــداد کــه خیلــی ســال 

از تولیدشــان گذشــته و در ۴۰ ســال گذشــته بــه منایــش درنیامده انــد. بســیاری از طراحی هــای کریــه شــادابی 

کاریکاتورماننــدی دارنــد چــون او خــودش هــم آدم طنــازی اســت امــا متاســفانه ایــن طنــازی هــم در کارهایــی 

کــه مــا در  مــوزه هرنهــای معــارص تهــران داریــم، دیــده منی شــود.

مایــکل گریــوز عضــو گــروه نیویــورک پنــج بــود و بــه عنــوان پــدر پســت مدرنیســم در معــاری آمریــکا و 

اروپــا شــناخته می شــود. مــن بســیاری از ســاختان هایش را دیــده ام؛ آن هــا در گــذر زمــان ســنگین و ســنگین 

ــی  ــرده. حت ــدا ک ــکاس پی ــازد انع ــه می س ــی ک ــاد پروژه های ــار در ابع ــک مع ــگار فیزی ــوند و ان ــر می ش ت

ــنگین تر از  ــاختان ها س ــه س ــم ک ــم، می بینی ــه می کنی ــده مقایس ــاخته ش ــه س ــا آنچ ــا را ب ــی طراحی ه وقت

ــم.  ــح می ده ــیار ترجی ــاختان هایش بس ــه س ــش را ب ــن طراحی های ــل م ــن دلی ــه ای ــده اند. ب ــا ش طراحی ه

ــروژه  ــک پ ــه ی ــوط ب ــم مرب ــران داری ــارص ته ــای مع ــوزه هرنه ــه م ــوز در گنجین ــا از گری ــه م ده طرحــی ک

اســت: بازســازی خانــه خــودش در پرینســتون، نیوجرســی در ســال ۱۹۷۶. اکــر طراحی هــا روی کاغــذ پوســتی 

هســتند، کاغــذ زیبــای نــازک و زردی کــه اکــر مــا معارانــی کــه در آمریــکا درس خوانده ایــم از آن اســتفاده 

کرده ایــم.  ایــن کاغــذ بــه پس زمینــه گرمــا می بخشــد و دســت گریــو، بــا وجــود انــدازه اش، خطــوط محیطــی 

ظریفــی بــا راپیــد 0/1 و یــا بــا مــداد اتــود 0/5 کشــیده، بــا تــی و گونیــا و بعــد بــا دقــت زیــادی آن را رنــگ 

کــرده. بعضــی از طراحی هــای مــداد ســیاه او کــه انــگار »یادداشــت هایی شــخصی بــرای خــودش« هســتند  

ــت طراحــی هــای دیگــرش را  ــزی، ظراف ــگ آمی ــوز هــم خطــوط و رن ــا هن ــر هســتند ام ــر و کم دقت ت آزادت

دارنــد.

ــه  ــه اش ب ــات را در طراحــی هــای معاران ــک جزئی ــک ت ــه ت ــا حوصل ــه ب ــی اســت ک ــدود معاران او از مع

ــد ابعــادی  ــا بتوان ــا مجســمه هــر اتــاق- ت ــال گرفتــه ت تصویــر کشــیده -هــر تکــه از مبلــان از پیانــوی روی

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 می گــذارد: مبــل آنجاســت، تخــت آنجــا و حتــی دیــگ 

بخــار در شــوفاژخانه معلــوم اســت.

ــازی  ــون او بازس ــد چ ــاعرانه دارن ــی و ش ــی احساس ــا ارزش ــه از طراحی ه ــن مجموع ــم ای ــر می کن ــن فک م

خانــه خــودش را طراحــی می کــرده  اســت. هیــچ شــکی نــدارم کــه ایــن مجموعــه از طراحی هــای اصــل ،بــا      

ارزش تریــن اســناد معارانــه گنجینــه دائــم مــوزه هرنهــای معــارص تهــران هســتند. 

بســیار متاســفم کــه گریــوز ســال گذشــته فــوت کــرد. مــن از مــوزه »لومــن« او در الهــه بازدیــد کــردم؛ مــوزه 

ای دربــاره تاریخچــه اتومبیــل کــه مخصوصــا بــرای کــودکان طراحــی شــده. ایــن ســاختان هــم ابعــاد ســنگینی 

دارد و زمخــت اســت امــا بازی هــای خنــده آوری در طراحــی اش شــده؛ نوعــی شــادابی کــه گریــوز همیشــه 

درگیــرش بــود چــون یــک حــس کودکانــه همیشــه تــه وجــودش داشــت. مــن مــردی کــه همچنــان مجموعــه 
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ای طراحــی کــه ســی ونــه ســال پیــش بــه مــوزه ای در گیــرودار انقــاب فروختــه را نگــه داشــته، از صمیــم 

ــم.  قلــب تحســین می کن

ــزد اســاتید  ــران اســت. او هــر و معــاری را ن ــم در معــاری معــارص ای ــره ای مه هوشــنگ ســیحون چه

مطرحــی ماننــد آنــدره گــدار و ماکســیم ســیرو در هرکــده آموخــت. او ســپس برنــده بورســی شــد تــا در 

بــوزآر پاریــس تحصیــل کنــد. وقتــی هنــوز در تهــران دانشــجو بــود، برنــده دو مســابقه مهــم ملــی شــد: 

یکــی بــرای بنــای یادبــود فردوســی و دیگــری بــرای مقــره ابــن ســینا. او چنــدان اهمیتــی بــرای رفــن بــه 

پاریــس قائــل نبــود چــون می توانســت در ایــران مبانــد و بناهــای مهــم ملــی بســازد امــا گــدار کــه بــه او 

بــه عنــوان یکــی از شــاگردان برجســته اش عاقــه 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 

ــده مــدال شــد و توانســت در ســال هــای  ــوزآر رشکــت کــرد و برن ــد امــا او در مســابقه ای در ب رشوع کن

ــده مدال هــای متعــدد دیگــری شــد.  ــرای پروژه هــای دانشــجویی اش برن ــد و ب ــر درس بخوان باالت

در ســال ۱۹۶۱ ســیحون رئیــس دانشــکده معــاری در دانشــگاه تهــران شــد و هفــت ســال در ایــن جایــگاه 

ــهرها و  ــا ش ــران و مخصوص ــه رسارس ای ــه ای ب ــفرهای منطق ــش س ــی دوره مدیریت ــن ویژگ ــد. مهمرتی مان

روســتاهای اطــراف کویــر مرکــزی بــود. بســیاری از شــاگردانش معــاران جــا افتاده هفتاد-هشــتاد ســاله ای 

هســتند کــه از ایــن ســفرها خاطــرات 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 هرمنــد بــود و متــام زندگــی اش بــا نوعــی از تولیــد هــری درگیــر 

بــود: ســاخن، طراحــی، طــرح زدن، نقاشــی، کاشــی کاری...او همچنیــن یکــی از پرکارتریــن معــاران قــرن 

بــود: او مقــره فردوســی، ابــن ســینا، خیــام، کــال امللــک و نادرشــاه را ســاخته، ســینا، کارخانــه و بیــش از 

یکصــد و پنجــاه خانــه نیــز ســاخته اســت.

طراحــی هــای جوهــر و قلمــی او در دو مجلــد منتــر شــده و مــوزه هرهــای معــارص تهــران چهــار چــاپ 

ســیلک از ایــن طراحی هــا دارد. امــا چشــمگیرترین آثــار او در گنجینــه دامئــی دو طراحــی دســتی هســتند: 

یکــی پــان بازســازی خانــه ای 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 مینیالــی از مناســت 

کــه بــا کارهــای اصلــی اش بســیار متفــاوت اســت. ایــن طراحــی بســیار ظریــف و ًســبک و مینیالــی اســت 

کــه بــا طراحی هــای معمولــش کــه از معــاری تاریخــی ایــران نشــات می گرفــت، فاصلــه دارد. 

بنــای موردعاقــه مــن در کارهــای ســیحون یادبــود نادرشــاه در مشــهد اســت کــه او از طرحــی کوبیســتی 

بــرای پایــه مجســمه اســتفاده کــرده کــه شــاه ســوار بــر اســب، بــر آن قــرار دارد. او در ایــن کار بــرای اولیــن 

بــار از عنــارص فرمــال معــاری ایرانــی فاصلــه مــی گیــرد و اســتفاده ای اســتعاری از میــراث تاریخــی ایــران 

می کنــد.

ســیا کوبــان کــه متاســفانه ســال گذشــته فــوت شــدن، نقــاش، مجسمه ســاز، نویســنده، منتقــد هــری و 

مدیــر انتشــارات بــود. او ابتــدا در آکادمــی ســلطنتی هرهــای زیبــا در بلژیــک و ســپس در بــوزآر پاریــس 

ــای دانشــگاه تهــران  ــد.  او بــرای  مــدت کوتاهــی پیــش از انقــاب در دانشــکده هرهــای زیب درس خوان

تدریــس کــرد. اهمیــت او در انتشــار  کتاب هــای متعــد دربــاره معــاری و عکاســی تهــران، کتــاب تهــران 

و تهــران قدیــم اســت.
در دوره فعالیتــش در دانشــکده هرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران بــود کــه مــوزه هرهــای معــارص تهــران 

نقاشــی او را خریــد. پــل اثــری علمی-تخیلی ماننــد اســت، شــبیه آثــار معــار فوتوریســتی ایتالیایــی آنتونیــو 
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ســنت الیــا، کــه مطمئنــم کوبــان او را می شــناخته.  متاســفانه او مجموعــه ای 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 ایــران را تــرک گفــت.

پرویز کالنرتی: هرنمند پایدار
پرویــز کانــری بیــش از بیســت نقاشــی در ابعــاد بــزرگ در گنجینــه مــوزه هرهــای معــارص تهــران دارد و 

همــه آنهــا ربطــی بــه معــامری دارنــد. او در اکــر آثــار هــری اش بــا معــامری 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 ۱۹۳۱ در طالقــان بــه دنیــا آمــد و در دره هــای زیبــای الــرز در غــرب تهــران چشــم بــه جهان 

ــل  ــای دانشــگاه تهــران آموخــت. در ســال ۱۹۶۰ فارغ التحصی گشــود. نقاشــی را در دانشــکده هرهــای زیب

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 معــامری آورد. بــه همیــن ســبب بــود 

کــه کانــری همــراه همــه ســفرهای منطقــه ای دانشــجویان معــامری بــه شــهرهای کویــری مثــل بــم، کرمــان، 

یــزد و کاشــان و همــه روســتاهای کوچــک میانــه راه شــد؛ زمانــی کــه او مقهــور جــادو و زیبایــی معــامری 

بومــی کویــر شــد.

ــر بــوم  ــا ب ــا رنــگ روغنــی ومــوادی دیگــر می آمیخــت ت ــا کاهــگل دســت بــه تجربــه زد، آن را ب کانــری ب

پایــه ای بســازد. مارکــوس گریگوریــان پیــش از ایــن از کاهــگل روی بــوم اســتفاده کــرده بــود امــا مــن فکــر 

ــد  ــر اســت. هــر دو هرمن ــگ آن شــفافر و دلپذیرت ــر و رن ــر و مرتب ت ــری یکنواخت ت ــم ترکیــب کان می کن

بــه زمیــن خشــک کویــر تشــنه نگاهــی عمیــق داشــته اند و توانســته اند حــس مشــابهی از انــزوا و تنهایــی را 

بیافریننــد. بــا وجــود ایــن کــه نقاشــی های خاکــی گریگوریــان ابســرکت هســتند و کارهــای کانــری همــواره 

فیگوراتیــو باقــی ماندنــد.

کانــری در ســال 1350 دوره کوتاهــی از ابسراکســیون را تجربــه کــرد، انــگار کــه مترینــی باشــد کــه بایــد 

ــه  ــه نقط ــج ده ــرای پن ــا ب ــی ام ــی های کاهگل ــت.  نقاش ــه آن بازنگش ــگاه ب ــا هیچ ــد، ام از رس می گذران

ــران را مطالعــه کــرد و ظــروف  ــوب ای ــی عشــایر جن ــی طوالن ــرای مدت ــد. او ب ــز او باقــی ماندن ــی مترک اصل

ــه  ــی های معامران ــد. در نقاش ــدا کردن ــای او پی ــی ه ــه نقاش ــی ب ــره راه ــایل روزم ــان و وس و صنایع دستیش

ــد.  ــراز میکن ــران اب ــه ســادگی زندگــی روســتایی و عشــایری ای کویــری و عشــایری او احســاس عمیقــش را ب

ــه  ــران او ب ــگاه ته ــس در دانش ــس از تدری ــت. پ ــارش اس ــی و آث ــری، در زندگ ــودن کان ــیوه ب ــادگی ش س

اســتخدام کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان درآمــد کــه محــل رشــد بســیاری از هرمنــدان مــا بــود: 

عبــاس کیارســتمی، علی اکــر صادقــی، فرشــید مثقالــی و بســیاری دیگــر از کارگردانــان و هرمنــدان تصویــری. 

یکــی از مهمریــن وظایــف آنــان تصویرگــری کتــاب کــودک بــود و بســیاری از آنهــا تصویرگــران کتابهای درســی 

کــودکان هــم شــدند. بچه هــای مــن و نســل های زیــادی از بچه هــای ایرانــی بــا نــگاه کــردن بــه آثــار هــری 

ــرو و  ــان را می ــی فرزندانت ــای درس ــا کتاب ه ــه در اروپ ــد ک ــور کنی ــده اند. تص ــزرگ ش ــری ب ــی و کان مثقال

ــرای بچه هــا آرزوی کانــری بــود چــون او هیچــگاه کــودک  ماتیــس تصویرگــری کــرده باشــند! کار کــردن ب

درونــش را رهــا نکــرده بــود.

یونیســف و ســازمان ملــل متحــد چشمشــان را بــر روی هــر کانــری کــه کــودکان را شــاد میکــرد نبســتند: 

ــل متحــد یکــی از  ــر شــدند و ســازمان مل ــوان کارت پســتال یونیســف منت ــه عن بســیاری از کارهــای او ب

ــن  ــه چنی ــت ک ــی س ــد ایران ــا هرمن ــم او تنه ــر می کن ــن فک ــرد. م ــاپ ک ــر چ ــورت مت ــه ص ــای او را ب کاره
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افتخــاری داشــته اســت. دفــر ســازمان ملــل متحــد در نایروبــی هــم یکــی از کارهــای عظیــم کاهــگل او را 

در ورودی خــود آویختــه کــه بــرای هــر ایرانــی جایــگاه متفاوتــی اســت. 

ــی  ــاره هرمندان ــا درب ــم ت ــرات می کن ــا ج ــم و تنه ــران منی دان ــارص ای ــر مع ــص ه ــودم را متخص ــن خ م

بنویســم کــه شــخصا آنهــا را  بــه عنــوان دوســت می شــناخته ام. پرویــز و همــرش فــرح را در ســال 1355 

در خانــه بــرادرم 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 پیــاده روی روزانــه اش در محلــه رسزده بــه منــزل 

مــا مــی آمــد.  او همــواره بــرای مــن یــک شــاعر بــود؛ شــاعری مثــل ژاک پــره ور: کودکانــه و معصومانــه. 

اگــر نقاشــی های کاهگلــی اش را مینیــال نامیده انــد، بیشــر بــه خاطــر ســادگی قلبــش اســت نــه بــه ایــن 

خاطــر کــه او بــه دنبــال مینیالیســم بــود.

اگــر بخواهــم ایــن مــرد و هــرش را در دو کلمــه خالصــه کنــم میگویــم ســادگی و پیوســتگی. او در ســال 

ــرادر  ــرج، ب ــه ای ــد ک ــکان کردن ــل م ــه ای نق ــه خان ــا ب ــد. آنه ــوز باهــم ان ــرد و هن ــرح ازدواج ک ــا ف ۱337 ب

کوچــک تــر پرویــز و معــار برایشــان در ســال دوم دانشــجویی اش در اســتودیو ســیحون در ســال ۱۳۴۳ 

ــه زیبایــی ســاده و  ــه ای اســت ب ــد. خان ــه زندگــی می کنن طراحــی کــرده بــود و هنــوز هــم در هــان خان

صادقانــه، کــه همــه سیم کشــی و لوله کشــی اش از رو کشــیده شــده. او هرمنــدی اســت کــه بــا یــک عنــر، 

کاهــگل، در طــول پنجــاه ســال کار کــرده اســت...

مــن یکــی از آثــار کاهگلــی او از گنجینــه مــوزه هرهــای معــارص تهــران و دو کار از مجموعــه مرکــز هــر 

ــه  ــرار داده ام ک ــری ق ــای گال ــه انته ــا را در محراب گون ــرده ام و آنه ــاب ک ــاالنه انتخ ــرای دوس ــران را ب ته

بازســازی قرینــه بــه قرینــه گالــری مــوزه هرهــای معــارص تهــران اســت. احســاس می کنــم ایــن مــکان گــرد، 

حالتــی مقــدس دارد و بــرای قــراردادن کار کالنــری مناســب اســت.

در ســال های 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 بــرای روزنامه هــا می نوشــت و کتابــی 

هــم منتــر کــرد بــه نــام »نیچــه نگــو، فقــط بگــو مشــد اســاعیل«؛ کتابــی پــر از کنایــه و اشــارات فلســفی. 

امــا بــرای مــن پرویــز هیچــگاه هرمنــد فیلســوف مابــی نبــوده، او منونــه نیکــی بــود.  شــاید آنطــور کــه 

آنــدره ژیــد میگویــد »بایــد ذره ای رشارت در نهــاد کســی کــه آثــار هــری عظیــم می آفرینــد باشــد.« نیکــی، 

ســادگی، پیوســتگی، حــس آرامــش و صلــح، احساســاتی هســتند کــه از متاشــای کارهــای کالنــری بــه انســان 

دســت می دهنــد چــون این هــا عواطفــی هســتند کــه از قلــب او رسچشــمه می گیرنــد. پرویــز بــدون شــک 

می توانســت کارهــای پیچیــده آبســره بکشــد امــا چنیــن کارهایــی از قلبــش منی آمدنــد. 

در آبــان 1394 پرویــز 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 می توانــد بــا چشــم هایش حــرف بزنــد. 

فــرح تازگی هــا بــه مــن گفــت کــه پرویــز بــه دلیــل منــزوی بــودن از رخدادهــای هــری دوره ای طوالنــی از 

خشــم را تجربــه کــرده  و خشــمش را بــا چســباندن پیراهن هــای پــاره بــر بــوم و نقاشــی روی آن هــا ابــراز 

میکــرده. او از هــم پاشــیده بــود و بــه دلیــل نابســامانی جامعــه بــه خودکشــی فکــر می کــرد. شــاید خــدا 

او را تنهــا بــرای فکــر کــردن بــه خودکشــی مجــازات کــرد...

ــم؛  ــرح کن ــان مط ــی را در جه ــر ایران ــاری و منظ ــت مع ــا اهمی ــرده ام ت ــالش ک ــه 1350 ت ــر ده از اواخ

ــوری اســالمی ســاخته  ــه در دوره جمه ــی، ســفارتخانه هایی ک ــای ایران ــا، باغه ــراث معــاری م ــت می اهمی
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ــهری  ــی ش ــاری و طراح ــاز مع ــگ س ــش فرهن ــه نق ــدت ب ــه ش ــا، ...  ب ــاران م ــای مع ــده، طراحی ه ش

معتقــدم. همچینیــن بــه درهم پیوســتگی هــر در رسارس جهــان و تاریــخ اعتقــاد دارم.  مطمئنــم کــه ایــن 

منایشــگاه کوچــک جرقــه ای در ذهــن هرمنــدان ســایر کشــورها خواهــد ســاخت.  مارکــوس گریگوریــان در 

رم درس خوانــده بــود و بــدون شــک تحــت تاثیــر اســتادش روبرتــو ملــی بــود امــا ایــده اش بــرای اســتفاده 

از خــاک در نقاشــی هایش را از روبــرت اسمیتســون گرفــت؛ وقتــی بــه آمریــکا ســفر کــرد و چیدمان هــای 

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 خانه هــای کاشــان راهشــان را بــه آثــار هرمندانــی تازه نفــس از آمریــکای جنوبــی 

ــو و  ــو در نیومکزیک ــو ئبل ــت های پ ــازه های رسخپوس ــبیه س ــران ش ــر ای ــی کوی ــاری بوم ــد. مع ــدا کنن پی

آریزوناســت؛ چیــزی کــه بــه آن ســبک ســانتافه می گوینــد. اتفاقــی نیســت کــه وینســت اســکالی، یکــی از 

ستایش شــده ترین منتقــدان معــاری قــرن بیســتم، زمــان زیــادی را بــا قبایــل پوئبلــو گذرانــد تــا معــاری 

ــاره آن بنویســد. ــه درب ــی جامع ــد و کتاب ــه کن ــردد مطالع ــخ بازمی گ ــش از تاری ــه پی ــه ب آن هــا را ک
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خانــه عامری هــا در دوره قاجــار بــه والــی کاشــان تعلــق داشــت امــا پیشــینه آن بــه دوره صفــوی 

بازمی گــردد. ایــن مجموعــه در زلزلــه کاشــان در ســال ۱۷۵۵ میــادی 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 همــراه مجموعه هــای دیگــری چــون خانــه بروجردی هــا، خانــه 

ــراث فرهنگــی شــناخته شــدند .  ــه عباســیان می طباطبائی هــا و خان

ــد و از  ــازی ش ــه بازس ــن خان ــع، ای ــت صنای ــر وق ــی، وزی ــای محلوج ــاش آق ــا ت ــادی ب ــه ۱۹۷۰ می در ده

تخریــب کامــل نجــات یافــت. آقــای ســید مصطفــی میرمقتدائــی در ایــن دوره تــاش بســیاری بــرای خانــه 

ــروژه بخشــی از مجموعــه پردیســان* شــد. ــن پ ــای بهشــتی، ای عامری هــا کــرد و در دوره آق

در ســال ۲۰۰۳ پــروژه متوقــف شــد امــا در ســال ۲۰۱۱ بــه 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 می شــد و ایــن افــراد در آن نقــش داشــتند: شــادی پرنــد، 

ــری، فرشــاد  ــا، ســیامک کان ــاز صب ــری، ســاره قمــی، گلن ســوملاز شــعاعی، ســاناز رسوشــفر، نوشــین جعف

هاشــمی، میــاد گلریــز، غــزل شــاکری و الدن انوشــفر.

تــاش بــرای یافــن تئوری هــای طراحــی بنیــادی جهــت ســاخت مدلــی متناســب بــا مشــکات ایــن بنــا منجــر 

ــا  ــه ت ــژه کاشــان گرفت ــه وی ــران و ب ــه مطالعــات گســرده ای در زمینه هــای گوناگــون شــد، از معــاری ای ب

شــناخت و مراحــل تولیــد صنایــع دســتی. بــرای طراحــی مبلــان ایــن بنــا، مطالعاتــی در زمینــه زندگــی مردم 

در عــر قاجــار و ســنت ها و آداب و رســوم مهــان داری در آن دوره انجــام شــد. همچنیــن پژوهش هایــی 

دربــاره رابطــه ایــن آداب و رســوم بــا فضــای محیطــی و رابطــه معــاری بــا مبلــان در فضاهــای ایرانــی، 

تاریــخ مبلــان در ایــران و تغییــرات الزم بــرای ســازگاری آن بــا طراحــی هتلــی پنــج ســتاره صــورت گرفــت.  

تغییــر و ســازگارمنایی فضاهــای ســنتی ایرانــی ماننــد شاهنشــین یــا رسای تاالر آینــه بــرای ورودی هتــل یــا 

ســاخت رســتورانی بــا اســتانداردهای الزم، ســاخت رسویــس بهداشــتی در هــر اتــاق و یافــن مــکان مناســب 

ــی مناســب  ــه راه حل ــرای بازســازی و رســیدن ب ــه دســت آوردن مجوزهــای الزمــه ب ــی ثبت شــده، ب در بنای

ــوده  ــروژه ب ــن پ ــی ای ــد طراح ــر رون ــای وقتگی ــی از چالش ه ــکات، منونه های ــن مش ــک از ای ــر ی ــرای ه ب

اســت.

ــرات  ــات نبــوده اســت بلکــه شــامل تغیی ــه جزئی ــا تنهــا محــدود ب ــن بن جنبه هــای مشــکل زای بازســازی ای

کلــی مکان هایــی ماننــد رسداب هــا، حوضخانه هــا، آشــپزخانه های قدیمــی و غیــره نیــز می شــده تــا آن هــا 

بــرای کاربــری جدیــد آمــاده شــوند. ایــن تغییــرات بــه مطالعــات و آزمایش هــای زیــادی نیــاز داشــت.

در مجموعــه ای ماننــد خانــه عامری هــا کــه بــه دلیــل کاربــری هــای گذشــته، مســاحت مســکونی بنــا بــه 

نســبت کل مجموعــه ناچیــز اســت، طــراح بایــد راه حل هایــی خاقانــه بــرای اســتفاده مفیــد از فضــا بیابــد؛ 

ــا در نظــر داشــن جنبه هــای اقتصــادی و اســتانداردهای هتل ســازی. ایــن در حالــی ســت کــه  ــه ویــژه ب ب

فضاهــای معارانــه کاشــان توســط معــاران فضاهایــی خاقانــه قلمــداد می شــوند و رسمایه گــذاران آن را 

فضایــی هدررفتــه بــه حســاب می آورنــد. تعــداد زیــادی اتــاق و فضــا هســت کــه بــرای اســتفاده، مناســب 
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نیســت و بازســازی آن هــا بیــش از حــد هزینه بــر اســت.

ــود: جا منایــی  ــرآورده ســاخنت انتظــارات رفاهــی امــروزی در فضاهــای ســنتی و قدیمــی ب چالــش دیگــر، ب

یخچــال، تلویزیــون و حامم هــای جدیــد کــه حداقل هــای 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 پرده هــا در ایــن مجموعــه در کارگاه هــای محلــی کاشــان زیرنظــر شــادی پرنــد 

تولیــد شــده اند. بســیاری از صنایــع دســتی قدیمــی ماننــد کاشــی ها، آینــه کاری و چوبــکاری بــه هرنمنــدان 

کاشــان و روســتاهای اطــراف ســفارش داده شــد.

ــود:  ــه ب ــت مجموع ــک کلی ــب و ارگونومی ــی متناس ــم، طراح ــت کردی ــی رعای ــه در طراح ــری ک ــل دیگ اص

مبلــامن، اشــکال و رنگ هــا. در مجمــوع ۱۰۰۰ طــرح پیشــنهادی ســه بعــدی تولیــد کردیــم تــا بتوانیــم یــک 

راه حــل نهایــی بیابیــم. متــام مطالعــات مربــوط بــه طراحــی داخلــی بــا درنظرگرفــنت پیشــینه تاریخــی هــر 

بخــش بنــا صــورت گرفــت، در طراحــی اشــیا بســیار مینیاملیســتی عمــل کردیــم تــا بــه بنــا احــرام بگذاریــم 

و از چارچــوب هــای قــراردادی در فــرم و اجــرا دوری کنیــم.

* پردیسان پروژه ای دولتی ست که بر تغییر کاربری خانه های 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 می کننــد؛ هامن گونــه 

ــار  ــد و بافت ــل کرده ان ــی عم ــی و فرهنگ ــادی، اجتامع ــی اقتص ــوان مرجع ــه عن ــار ب ــرون و اعص ــه در ق ک

شــهری و زندگــی سیاســی را تحــت تاثیــر قــرار داده انــد. بــازار تربیــز عــاوه بــر ایــن کــه یکــی از بزرگ تریــن 

ــا ۲۷  ــه  ب ــت: ک ــز هس ــه نی ــای منطق ــن بازاره ــی تری ــی از قدیم ــت، یک ــان اس ــری جه ــای آج مجموعه ه

ــازار  ــی، ۵۵۰۰ مغــازه دار در ۴۰ حرفــه و کســب وکار مختلــف. ب ــار مســاحت، ۵.۵ کیلومــر راه داخل هکت

تربیــز بزرگ تریــن بــازار رسپوشــیده جهــان هــم از نظــر انــدازه و هــم تعــداد کســب وکار اســت. در کنــار 

مغازه هــا، فضاهــای کاربــردی زیــادی ماننــد کاروانــرا، تیمچــه، مســجد، مدرســه، گرمابــه، میــدان عمومــی، 

ورودی و فضــای ســبز خارجــی در کنــاره رودخانــه، در ایــن بــازار وجــود دارد.

شــهر تربیــز کــه ۲۰۰۰ ســال پیــش از میــاد مســیح بنــا نهــاده شــده، مهمریــن شــهر خطــه شــامل غربــی 

ایــران اســت. تربیــز بــر فاتــی مرتفــع واقــع شــده کــه از ســه طــرف در محــارصه کوهستان هاســت و در 

ــاه  ــا تابســتان هایی کوت ضلــع چهــارم آن یــک دریاچــه قــرار دارد. ایــن شــهر آب وهوایــی نیمــه خشــک، ب

و زمســتان هایی طوالنــی و رسد دارد. بــازار تاریخــی شــهر منــاد عظمــت آن در طــی قــرون و محــل تاقــی 

متدن هــای کهــن بــوده و رشق را بــه غــرب و شــامل را بــه جنــوب متصــل مــی کــرده، از چیــن تــا اروپــا و 

ــوده و بســیاری از  ــی ب ــن مقاصــد راه ابریشــم در دوره ایلخان ــز یکــی از مهم تری ــا روســیه. تربی از مــر ت

جهانگــردان ماننــد مارکوپولــو دربــاره معــامری زیبــای بــازار نوشــته اند. در قــرن شــانزدهم میــادی، وقتــی 

ــازار در اوج خــود می درخشــید. ــود، ب ــز پایتخــت سلســله صفــوی ب تربی

بــازار فعلــی حــدودا ۲۳۰ ســال قدمــت دارد و در زلزلــه فاجعــه بــار ســال ۱۷۸۰ میــادی بــه طــور کامــل 

تخریــب شــد )درتحقیقــات باستان شناســی انجــام شــده در ایــن پــروژه، مشــخص شــده کــه ایــن مســئله 

ــری  ــاختامن های آج ــتم، س ــرن بیس ــی ق ــال های پایان ــت( در س ــازار رخ داده اس ــخ ب ــار در تاری ــن ب چندی

بــازار بــه دلیــل دهه هــا بی توجهــی، کــم کــم نشــانه هایی از ناپایــداری نشــان می دادنــد، صاحبــان کســب 

وکار مشــغول تخریــب ســاختامن ها بودنــد و اســتاندار می خواســت بــازار را بــرای ســاخت مکانــی  جدیــد 

تخریــب کنــد. ایــن وضعیــت در میانــه دهــه ۹۰ میــادی بــا حامیــت ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری 

ــه موفقیــت  ــد ب ــن رون ــود یافــت. ای ــری بهب ــم گی ــه مراحــل تصمی ــان در کلی و مشــارکت مســتقیم بازرگان

ــازار متقاعــد  ــه ۵۵۰۰ مغــازه دار ب ــازار منجــر شــد و در نتیجــه آن کلی ــی در بازســازی ب یــک طــرح ابتدای

شــدند کــه بازســازی کلیــه بــازار مــی توانــد میــراث بــا ارزش بــازار را حفــظ و نگهــداری کنــد و خــون را بــه    

رشیــان هــای آن بازگردانــد.

ــد مشــارکتی  ــا رون ــع بازســازی ب ــه جام ــک برنام ــه آن بازگشــت، ی ــازار ب ــت ســنتی ب ــس از آنکــه مدیری پ

ــی شــد  ــزی و کمــک هــای فن ــی برنامه ری ــراث فرهنگــی متول ــاال پیشــنویس شــد. ســازمان می ــه ب ــن ب پایی

تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه اســتانداردهای بازســازی تاریخــی رعایــت شــده اند. یــک تیــم چندرشــته ای 

شــامل مهندســان بــرای تقویــت پایــه هــای ســنگی و دیوارهــای حامــل و گنبدهــا بــا توجــه بــه                                      

ــکاری  ــی و هم ــرای هامهنگ ــه ب ــی همه جانب ــد و تاش ــکیل ش ــران تش ــای در ای ــای زمین لرزه ــت ه فعالی

ــت. ــاز گش ــهر آغ ــای ش ــن بخش ه ــی از مهمری ــه یک ــی ب ــدن زندگ ــرای بازگردان ــل ب ــراد دخی ــه اف هم

آجــرکاری پیچیــده -کــه نشــان بــارز بــازار بــود- هــم ســاختاری و هــم تزئینــی بــود و تبدیــل بــه چالشــی 

آموزنــده بــرای 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 پیچیــده ای داشــتند و 

گذرگاه هــای مســقف، هــم اهمیــت فضایــی داشــتند و هــم دیگــر هندســه های مربــوط بــه مســقف کــردن 

را بــه کار می گرفتنــد. بــرای دیوارهــا، ســتون ها و طاقی هــا هــم آجــر بــه کار رفتــه بــود و در بخش هایــی 
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ــا آجــر کفپوشــی شــده بــود. بــه عنــوان یــک مــاده،  کــه کاالهــای گران تــر عرضــه می شــدند نیــز زمیــن ب

آجــر در تابســتان و زمســتان محافظــت حرارتــی خوبــی دارد و شــکاف های موجــود در طاقی هــا و گنبدهــا 

ــور طبیعــی  ــه هــوا را ممکــن مــی ســاخت و ن ــز تهوی ــد( نی ــر کار می کردن ــوان بادگی ــه عن )کــه بعضــی ب

کافــی را بــه داخــل راه مــی داد. بــا توجــه بــه میــزان آجــر اســتفاده شــده، چــوب کمــر بــه کار گرفتــه شــده 

بــود آن هــم بیشــر بــه عنــوان ســازه حامیتــی و همچنیــن بــه شــکل دروازه هــای عظیــم در ورودی هــا.

بــا وجــود ایــن کــه چنیــن مجموعــه ای بــا گذرزمــان بــا توجــه بــه احتیاجــات زمانــه تغییــر می کنــد، ایــن 

تغییــرات بایــد در کلیــت مجموعــه لحــاظ می شــد. بــه طــور مثــال امــروزه کاالهــا بــا کامیون هــای بــزرگ 

ــاز پاســخ  ــن نی ــه ای ــا ب ــی ســاخته شــد ت ــل، جاهای ــن دلی ــه همی ــر پشــت شــر و ب ــه ب حمــل می شــوند ن

ــی  ــا فضاهــای داخل ــازار ایجــاد شــدند ت ــری خــارج از کوچــه باریکه هــای ب داده شــود و مکان هــای بارگی

اصلــی بــرای باغچه هــای عمومــی و حیــاط باقــی مبانــد. عــاوه بــر ایــن ســاخت پراکنــده طبقــات باالیــی 

کــه ســقف ســنتی را پوشــانده بــود یــا قــرار دادن ســازه های ســیامنی یــا وســایلی ماننــد کولــر در جاهایــی 

کــه مغازه هــا و راســته ها قبــا فــرو ریختــه بودنــد، نیــاز بــه پیگیــری داشــت. ایــن بســیار مهــم بــود کــه 

ــر  ــان تغیی ــول زم ــه در ط ــی ک ــود. الگوهای ــظ ش ــت در آن حف ــای حرک ــازار و الگوه ــردی ب ــی کارب طراح

ــازه داران و  ــای مغ ــخگوی نیازه ــره ای پاس ــای گ ــتقیم و گذرگاه ه ــای مس ــق راه ه ــا از طری ــود ت ــرده ب ک

مشــریان باشــد. بــا وجــود آن کــه دروازه هــا و ورودی هــا بــرای تســهیل دسرســی مشــخص شــده و راه هــای 

گریــز اضطــراری بــرای تخلیــه آســان معلــوم شــده بودنــد، ورودی هــای جدیــدی ســاخته شــد تــا ارتبــاط بــا 

شــبکه عابــران 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. مغــازه داران بازگشــته انــد، کســب وکارهایی 

ــارشت و  ــرای مع ــا ب ــی بعدازظهره ــه محل ــد و جامع ــق گرفته ان ــاره رون ــد دوب ــات بودن ــد از حی ــه ناامی ک

ــی  ــراث جهان ــوان می ــه عن ــز از ســوی یونســکو ب ــازار تربی ــد. از ســال ۲۰۱۰ کــه ب ــازار می آین ــه ب گــردش ب

شــناخته شــده، ایــن مــکان ارزشــی بین املللــی 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 پیچیده ام.

حاال دیگر آماده ام تا 

به کشف شهرهای نامرئی بروم.«

)دوشنبه ، دوم می 2016(

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 احــرام بــه هــم ســام گفتنــد ، بــرروی یــک تکــه ســنگ ســفت و صیقلــی، از 

هــان هــا کــه در درون غارهــای منطقــه  آپریچنــا بیــرون می کشــند ، نشســتند. رسانجــام دانتــه و حافــظ 

در کنــار یــک دیگــر قــرار گرفتــه بودنــد ، درســت هانطــور کــه چنتزینــو مدت هــا بــود آرزویــش را داشــت.

عروســک خیمــه شــب بــازی مــا بــا پیکــر مقوایــی و آهنــی اش، دربرابــر آن دو بــر زمیــن زانــو زده بــود، و 

چهــره اش حالتــی داشــت کــه حتــی ذره ای هــم، شــادی عظیمــش را پنهــان منی کــرد. 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، تکــرار 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: 

ــر  ــه خاط ــودم و ب ــات ب ــن ماق ــتیاق ای ــیار در اش ــن بس ــزال! م ــر الی ــته جوه ــانان برجس ــذر افش »ای ب

آن وجودتــان را متحمــل زحمــت کــردم، زیــرا بــر ایــن بــاورم کــه امــروز، متــام اشــکال همزیســتی 

ــط،  ــن رواب ــه ای ــید ک ــن اندیش ــه ای ــد ب ــون بای ــد، و اکن ــیده ان ــود رس ــیر خ ــت س ــد نهای ــه ح ــری، ب ب

ــن  ــرب زمی ــن و مغ ــرق زمی ــعر م ــفیران ش ــا س ــد. ش ــود بگیرن ــه خ ــد ب ــازه ای می توانن ــکال ت ــه اش چ

هســتید و شــهرهایی کــه شــا دوســت داشــته ایــد ، روحشــان را از خاطــره شــا و حالشــان را از ســخنان 

ــم:  ــئوالی بپرس ــا س ــرد ش ــر خ ــا از مح ــم ت ــتفاده کن ــال اس ــن مج ــم از ای ــد . می خواه ــه ان ــا گرفت ش

ــدام  ــد ک ــذب می کن ــهر ج ــه ش ــا را ب ــان آنه ــیده و همچن ــهرها کش ــه ش ــان را ب ــه مردم ــان ک ــل پنه آن عل

ــد ؟« ــته باش ــود داش ــد وج ــز می توان ــا هرگ ــود دارد ی ــتی وج ــص و کاس ــدون نق ــهر ب ــک ش ــا ی ــت؟ آی اس

ابتــدا دانتــه رشوع بــه صحبــت کــرد : »عروســک ریــز نقــش ســپید دل مــا ، شــا معنــای عشــق 

ایــن طــور زانــو  بــه خاطــر هــان عشــق ،  امــا شــا را  را مــی دانیــد و برایــش احــرام قائلیــد. 

زده بــر زمیــن منانیــد کــه هیــچ انســانی مســتحق ایــن همــه بــزرگ داشــته شــدن نیســت. پــس 

ــا  ــی ت ــر کردیــد و نقش ــا را مفتخ ــدازه شــعر م ــا ایــن ان ــم کــه ت ــکر کن ــا تش ــم از ش از آن ، می خواه

ــدید. « ــل ش ــش قائ ــرب و رشق ، برای ــران ، غ ــا و ای ــان ایتالی ــنود می ــت و ش ــن گف ــزرگ، در ای ــد ب ــن ح ای

شــاعر پارســی ســخن هــم بــه نشــانه تاییــد رس تــکان داد ، کمــی بــه ســمت چــپ متایــل شــد و بــا اشــاره 

دســت ، عروســک را دعــوت کــرد کــه در میــان آن دو بنشــیند. چنتزینــو خــود را بــاال کشــید و بیــن دانتــه و 

حافــظ جــا گرفــت : شــادی زایــد الوصفــش در یــک لبخنــد بــزرگ روی صورتــش منعکــس شــده بــود.

دانتــه ، بــا لحنــی بــا نفــوذ و پــر صابــت ، بــه ســان پیامــران گفــت : » بــه قلبــت رجــوع کــن! « و افــزود : »بــه 

قلبــت نــگاه کــن و بــه صدایــش گــوش بــده! هرگــز نبایــد از عشــق بهراســی « 

چنتزینو حواسش را جمع کرد و کوشید معانی بزرگری از چشان شاعر ایتالیایی دریافت کند.

ــان  ــن واژه در زب ــای ای ــد معن ــاد« ! میدانی ــا کجــا آب ــن گفــت: »ن ــی آرام و متی ــا لحن ــظ ب ــس از آن حاف پ

پارســی چیســت؟«

چنتزینو در تب و تاب پاسخ دادن گفت: » یعنی شهری که محل واقعی اش را کسی منی شناسد.«
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دانتــه حرفــش را قطــع کــرد: »البتــه! فرزنــدم، شــا اکنــون در آغــاز فهــم زبــان فارســی هســتید و می دانــم 

ــان، بیــش از  ــد کــه ایــن زب ــد بدانی ــد ؛ امــا بای ــان را هــم آغــاز مــی کنی ــه ایــن زب کــه خوانــدن و نوشــن ب

ــا شــعر حفــظ کــرده اســت ؛ و ترجمــه شــعر ، کار بســیار دشــواری اســت.« ــان هــا پیونــدش را ب ســایر زب

ــی آن  ــام، انســان در پ ــم االی ــه داد : » از قدی ــره آرام ادام ــا هــان چه ــرد و ب ــد خــم ک ــه تایی ــظ رس ب حاف

بــوده کــه در » شــهر بــدون عیــب و کاســتی « زندگــی کنــد. امــا قبــل از آن بایــد ببینیــم شــهر چیســت؟« 

ــیار  ــور بس ــه ای از ام ــهر، مجموع ــه داد: » ش ــد ادام ــخ باش ــر پاس ــه منتظ ــن ک ــدون ای ــرد و ب ــکوتی ک س

ــد،  ــل مــی کن ــه ســاکنین یــک شــهر تبدی ــی. آنچــه کــه دو فــرد را ب ــا نادیدن ــل رویــت ی اســت؛ امــوری قاب

هــان رشــته نــازک و بــه چشــم نیامدنــی اســت کــه رسنوشــت آن دو را ، ولــو بــرای یــک لحظــه، بــه هــم 

ــتی؛  ــک دوس ــتد، ی ــک داد و س ــه، ی ــک رابط ــلد. ی ــی گس ــم م ــته از ه ــن رش ــد، ای ــد و بع ــی ده ــد م پیون

ــک  ــه ی ــادل مخفیان ــی تب ــره و حت ــادل کالم ، آرزو ، خاط ــان ، تب ــد و در کنارش ــه ان ــاع مبادل ــا مت ــن ه ای

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.«

ــا شــهر  ــه آی ــد ک ــد بدانی ــز و ســاده دل ؛ شــا مــی خواهی ــاره وارد گفتگــو شــد:»چنتزینوی عزی ــه دوب دانت

ــود دارد؟« ــی ای وج آرمان

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 

ــد شــهری  ــان بســپارید؛ در یــک شــهر نگــون بخــت، در هرلحظــه مــی توانی ــه ذهنت ــم را خــوب ب مــی گوی

خوشــبخت را بیابنــد کــه مــدام شــکل می گیــرد و بعــد ناپدیــد می شــود ؛ 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 

ترتیــب ، بتوانــی زمانــش را طوالنــی کنــی و تــا نهایــت زمــان ممکــن ، بــه آن فضــای جــوالن بدهــی. متاســفانه 

خیلــی هــا ، تقریبــا همــه ، جهنــم را می پذیرنــد و بخشــی از آن می شــوند ؛ تــا جایــی کــه دیگــر وجــود آن را 

حــس نکننــد و قــادر بــه انتخــاب نباشــند. پــس تــو ، چنتزینــوی عزیــز ؛ جایــی را کــه می خواهــی بهشــتت را 

در آن زندگــی کنــی ، خــودت جســتجو کــن. 

چنتزینو رو به دانته گفت : » آه ای آموزگار بهشت. «

ــه دســت گرفــت : » شــهرهایی  ــان آرام همیشــگی اش ، مجــدداً کرســی ســخن را ب ــا هــان بی بعــد حافــظ ، ب

هســتند کــه تصمیــم گرفتــه انــد در ســبکی و ســادگی زندگــی کننــد ؛ شــهرهایی کــه دیوارهــا و بــارو هــای 

بلنــد برافراشــته انــد ، شــهرهایی کــه در خاطــرات زندگــی مــی کننــد ؛ شــهرهای دیگــری کــه تصمیــم گرفتــه انــد 

ــد ،  ــه ان ــرار گرفت ــه روی آب ق ــر ؛ شــهرهایی ک ــت و فق ــا از کثاف ــروت ، ی ــر از ث ــد ، شــهرهایی پ ــفاف مبانن ش

ــه  ــد ، شــهرهای منظــم ، شــهر هیوالهــا ، شــهرهایی ک ــن ســاخته شــده ان ــر زمی ــه در زی شــهرهای دیگــری ک

ــد و خــود  ــه دیگــر شــهرها را می بلعن ــد ، شــهرهای ســیاه و ســفید ، شــهرهایی ک ــات اداره اش می کنن حیوان

نیــز طعمــه موریانــه هــا مــی شــوند. شــهرهایی آویختــه بــه طنــاب ، یــا آویــزان از درختــان ، یــا آویختــه بــه 

خاطــرات یــا ... هرکــدام از ایــن هــا یــک شــهر بالقــوه اســت ، چــرا کــه در هریــک از ایــن شــهرها هــم مــرگ 

هســت و هــم زندگــی ؛ و در رگهایشــان بــه جــای خــون، ســاکنان انــد کــه مــی گردنــد و اکســیژن را از قلــب 

ــد. ــدام هــا می برن ــه ســوی ســایر ان ب

ــس از کشــیدن  ــود و پ ــه ب ــاعر پارســی ســخن چشــم دوخت ــه ش ــه در خلســه ، ب ــیفته و فرورفت ــو ش چنتزین

یــک آه بلنــد گفــت : » آه ... ای شــاعر زیبــا روان ! چــه خوشــبخت اســت آن کــس کــه بــه ســخنان شــا گــوش 

دهــد. «

ــی شــیرین او را  ــا لحن ــد ، از ســوی دیگــر ب ــدار کن ــی مــی خواهــد او را از خــواب بی ــان کــه گوی ــه ، چن دانت

ــدم !«  صــدا زد : » فرزن

ــاره حواســش را  ــه ســختی مــی توانســت دوب ــه ب ــود ک ــان شــیفته و مســت کالم دو شــاعر ب عروســک ، چن
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متمرکــز کنــد و بــا صدایــی نــازک و آهســته بــه آن دو گفت :» قصــد اســاعه ادب نــدارم امــا ، دمل می خواهــد 

کــه بازهــم ســئواالت دیگــری از شــا بپرســم ، فقــط بــه مــن آنقــدر وقــت بدهیــد کــه گوش هــا 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 عروســک ، بــه ســوء تفاهمــی تبدیــل شــود ، دانتــه مجــددا رشوع بــه ســخن کــرد. 

» چنتزینــو!  هــر شــهری ، همــه شــهرها  میدانــی دارنــد کــه معرفشــان اســت ، یــک کلیســای جامــع یــا یــک 

بنــای مهــم کــه متعلــق بــه گذشــته اســت. شــهر ، از گذشــته اش ســخن منــی گویــد ، بلکــه آن را مثــل خطــوط 

کــف دســت ، در خــود نگــه مــی دارد ،  بــر گوشــه خیابــان هــا ، بــر تــرک بدنــه خانــه هــا ، در چارچــوب پنجــره هــا ، 

در میلــه پرچــم هــا ، بــرروی درهایــی کــه خورشــید رنگشــان را بــرده و دوبــاره رنــگ شــده انــد ، در خیابــان 

ــا  ــن ترتیــب، زمــان حــال در شــهر ب ــه ای ــه آســفالت داده ؛ و ب ــی کــه ســنگفرش شــان ، جــای خــود را ب های

گذشــته در هــم می آمیــزد و وجــودش را در نوشــته هــای روی دیــوار مــرو ، در تجهیــزات خنــک کننــده ای 

کــه بــه دیوارهــای ســاختان هــای مــدرن آویختــه انــد و تعدادشــان در ســاختان های تاریخــی بــه مراتــب 

کمــر اســت ؛ در کوچــه هــای بســته ای کــه بــوی ناخوشــایند ادرار مــی دهنــد؛ و در همــه ایــن کاســتی ها 

و نواقصــی نشــان مــی دهــد کــه مدیــران شــهر ، خــود را خســته برطــرف کردنشــان می کننــد. نفــس شــهرها 

ــد. شــهرها ، هــر قــدر هــم  ــه زور چشــمکی می زنن ــد، و هــر ازگاه، ب ــه شــاره می افت ــار ب ــن ب در تحمــل ای

بــه نظــر متفــاوت برســند ، بســیار بــه هــم شــبیه انــد؛ گاه تنهــا یــک شــهر، جــای متفاوتــی اســت در نظــر 

کســی کــه بــرای 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 بــرای 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 می طلبــد ، اگرچــه کــه همــه اینهــا 

یــک شــهر انــد ؛ 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 می کنــد، صــدا نیســت، گــوش اســت.

ــپ؛  ــمت چ ــا س ــد ی ــت بگردان ــمت راس ــه س ــش را ب ــه روی ــت ک ــازی منی دانس ــب ب ــه ش ــک خیم عروس

ــا  ــت و ب ــا برخواس ــی از ج ــه آرام ــد. ب ــکر کن ــدر تش ــاعر گرانق ــن دو ش ــیوه خــود از ای ــه ش ــت ب می خواس

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 احــرام 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 ایــران؛ 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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یکــی از نخســتین موضوعاتــی کــه توســط کامبیــز صــربی مطــرح می شــود بــاران اســت. اجتــاع مکعب هایــی 

ــرات  ــتند. قط ــفاف هس ــا و ش ــی انته ــای ب ــدی از فض ــر واح ــک بیانگ ــر ی ــه ه ــی گالس ک ــس پلکس از جن

درخشــانی از رگبــار بــاران کــه به صــورت مــورب در حیــن عبــور از مجموعــه می باشــند و به گونــه ای 

ــق در درون  ــوذ و تعلی ــرای نف ــالش وی ب ــتین ت ــن نخس ــده اند. ای ــد ش ــب منجم ــا در درون مکع معجزه آس

فضــا توســط فــرم هــای ایرودینامیــک می باشــد. ترکیبــی اســت از منایــش آمیــزش عنــارص بلوریــن و شــفاف، 

ــاران،  ــر ب نوعــی درگیــری و چالــش آغازیــن و خالقانــه از ســنتز زندگــی. ایــن اثــر عــالوه بــر منایــش تصوی

تجمــع تصویــر رسایــی اســت از ادخــال و نفــوذ و رودررویــی چالشــی زیســت شناســانه کــه میــان ســلول 

ــاده در طــول زندگــی روی می دهــد. ــر و م هــای جنســی ن

از دوران کهــن تــا بــه امــروز، فرضیــه ایــده پیچیــده منشــاءـ تکامــل )ایــدهـ  کنــش( همــواره ذهــن متفکریــن، 

فالســفه و هرنمنــدان را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. در قــرن بیســتم، ایــن فرضیــه توســط پــل والــری 

ــم  ــان عل ــروه از محقق ــک گ ــه 70، ی ــد. در ده ــرح ش ــوان »poietique« مط ــت عن ــات تح ــوزه ادبی در ح

ــم را در  ــن عل ــارسون ای ــه پ ــی پژوهشــهای علمــی C.N.R.S( تحــت حایــت رن ــه مل زیبایی شناســی )کمیت

حوزه هــای دیگــری چــون هــرن بســط دادنــد، در اینجــا ایــن اندیشــه بــه هــدف خلــق اشــیاء جدیــد وترکیــب 

مابیــن »ایــده و کنــش« شــکل جدیــدی بــه خــود گرفــت.

اگــر هــرن را حــوزه اختصاصــی زیبایــی شناســی قلمــداد کنیــم اصطــالح »poietique« بــه مثابــه علــم پایــه ای 

در خلــق زیبایــی بــه شــار می آیــد کــه همــه گونه هــای ممکــن اســتیکی فــرم را در برمی گیــرد. مفهومــی 

کــه از یــک طــرف وســیع و عمومــی و از طــرف دیگــر دقیــق و باریــک اندیشــانه اســت. 

مجســمه های بــاران بــه یــاری مفهومــی شــاعرانه و فرمــی نوگرایانــه بــه هاهنگــی رســیده و بــا رویکــردی 

معارگرایانــه 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 گشــته اند. 

وی تــالش دارد کــه بــه بازگرائــی حافظــه عارتــی منادیــن از دوره قاجاریــه هاننــد شــمس العــاره برســد. 

تشــکچه دنیــای بــاد کــرده و منادینــی را مــی ســازد کــه بــا حجم هــای تــو خالــی و آدمک هــای کــه بــر ســطح 

ــس  ــای نامتجان ــان دو فض ــدن می ــق مان ــت و معل ــدم قطعی ــت ع ــی حال ــر نوع ــبانده اند بیانگ ــا چس آن ه

ــرم تشــکچه ها  ــا مــواد محکــم و ســختش از حجــم ن ــور عمــودی ســاختان ها ب ــر عب ــن اث می باشــد. در ای

کــه بــه ابرهــای ســپید و پربــاری ماننــد شــده اند، در حالتــی قــرار گرفتــه اســت کــه القــای  نوعــی حالــت 

ادخــال احساســی را بــه منایــش می گــذارد، کــه در آن عنــر عمــودی نرینــه ســاختان از مادینگــی افقــی 

عبــور کــرده اســت و بــه اکســتاز Extase روانــی رســیده اســت. 

اثــر ترکیبــی اســت از ماکــت شــمس العــاره )عــارت ســلطنتی قاجــار( کــه در تشــکچه ا ی عظیــم فــرو رفتــه 

اســت. ایــن بخــش از جســم مجســمه بــه ابــری ماننــد شــده اســت کــه ســاختان فاخــر را در برگرفتــه اســت. 

صــربی 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 بچه هــا، تولدهــا و مرگ هــا. شــکل 

مجســمه بــه پاندولــی مانندشــده اســت کــه در آمــد و شــدش برشــی از زمــان را طــی می کنــد و شــباهت بــه 

ســاعتی دارد کــه در بــرج میانــی عــارت مدت هــای طوالنــی اســت کــه متوقــف شــده اســت و هیچکــس 

تــوان راه انــدازی آن را نــدارد. در پائیــن اثــر تعــدادی آدمــک بــه چشــم می خورنــد کــه درون تاالر آینه مســخ 

شــده و بــر جــای خــود منجمــد گشــته اند و انــگار کــه در گــذر زمــان بازیگــران تــازه زندگــی را می نگرنــد.   

                                                                                                                       

                                                                                                                         م . ب . ضیای      
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Kambiz Sabri
Rain
2016

Plexiglass
250x200x200 cm

Collection of the Artist
39

Kambiz Sabri
To the Best of my Memory 
2012
Fiberglass
80x110x45 cm
Collection of Pejman Foundation
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Felice Ardito
City with No Name
From Book DEPARTURE OF THE MOON by the artist
2016
Collection of the Artist
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Typical Alley

Typical Timcheh Roof
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Carpets Bazaar after Renovation

Coppersmith Bazaar after RenovationTimcheh Roof after Renovation

Arcade after Renovation
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Bazaar Roofs during Renovation

Raisins Guild during Renovation
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Plan of Tabriz Bazaar



Main courtyard after renovation

3D Rendering of typical room



Plan of Ameri Complex

Ivan before renovation
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Parviz Kalantari
Untitled

2003
Mud & straw & oil paint

70×100 cm
Collection of Tehran Art Center
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Parviz Kalantari
Untitled
1997
Mud & straw & oil paint
100×150 cm
Collection of Tehran Art Center
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Parviz Kalantari
Untitled

1975
Mud & straw a oil paint

123×123×3 cm
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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
Architectural Plan
Pencil on paperboard
45×45 cm

Hushang Seyhoun
Ooshan
1972
Metal Pen with Ink
42×60 cm

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

Hushang Seyhoun
Building Facade
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
First Floor Plan and Garden

1976
Color pencil on tracing paper

28×61 cm

Michael Graves
Second Floor Plan

1976
Color pencil on 

tracing paper
28×25.5 cm



Michael Graves
Section through west wing and Garden Facade

1976
Color pencil on tracing paper

31×50.5 cm
Michael Graves
East Elevation
1976
Color Pencil on Tracing Paper
31×71 cm
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Michael Graves
Site Plan

1976
Color pencil on paper

28.5×28 cm
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Michael Graves 
Sketches
1976
Color pencil on paper
21×28 cm
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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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Leon Krier
Housing Competition

1978
Lithograph
33×47 cm

 

Leon Krier | Perspective
1976

Lithograph | 17×34.5 cm



Leon Krier
Building Plan
1978
Lithograph
33×47 cm
 

Leon Krier
Plan-Elevation
Lithograph
57.5×86 cm
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Christo
Wrapped Reichstag
1977
Pencil, charcoal and pastels on cardboard
110×245 cm

Christo
Plans
1972
Print
38×244 cm



Richard Estes | A View of A Building
1972

Serigraphy | 39×52 cm

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



Richard Estes
Shop windows

1972
Serigraphy

25.5×35.5 cm

Richard Estes
Hotel
1972
Serigraphy
25.5×37 cm



74
85

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
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Robert Delaunay
Fen etre sur la Ville

1925
Lithograph
60×46 cm
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James Ensor
Cathedral
1886
Lithograph
27×21 cm
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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
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Arnaldo Pomodoro
Untitled
1970’s

Lithograph
98×70 cm
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Arnaldo Pomodoro
Untitled
1970’s
Lithograph
98×68 cm



Le  Opere

The Plates



بنای موزه
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Kamran Adle
TMOCA during construction
1977
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Square Gallery No 5
2005
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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



93
66

Three Arches of Central Skylight
2005
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East Facade
2005



95
64

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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                                  Il Museo e la collezione permanente
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