
  
  

 1آباد جمال

  آندره گدار

را بر پشت خود دارد از سير و سياحت  آباد جمالكه روزي سالخورده مردي بر فراز مكاني رفيع كه امروزه  اند كردهبرايم حكايت 
و از ميان دو  آمد مي به استراحت پرداخت. در كنار جويبار زاللي كه در همان مكان از دل كوه بيرون آنجاو مدتي در  بازايستاده
سر  ها سنگكه از البالي  هايي گلو از  از هواي سبك از آسمان پاك، نشست و از فضا، شد ميدشت سرازير  سوي به هرشته سبز

! شود ميكي و ستروني به آباداني و صفاي زندگي بدل شدر مسير تو خ ! اي فرشته افسونگر!گر معجزهبرآورده بودند لذت برد: اي آب 
است نوازشي  ،گشايد ميكه در آسمان بال  اي پرنده ،رويد ميسبزي و خرمي، درختي كه  اينجاكمي دورتر صحراي گرم و سوزان و 

شكر  بود و از اينكه خداوند نعمت حيات را در اين روز به او اعطا كرده براي روح و روان. مرد غرق در رؤيابراي ديدگان و آرامشي 
   است اين بهار كه شايد آخرين بهار عمر اوست! انگيز دل. چه كرد مي

سلطنتي نياوران، از فراز تهران، ري، راگس عهد  هاي كوشك. از فراز چنارها و زدند مينورس سبز، موج  هاي گندمدر پاي كوه 
  گسترده بود. سبچ دلموزون و  اي منظرهقم  هاي كوهكيلومتري و تا پاي  صد يكتا فاصله  عبدالعظيمباستان و گنبد طالي حضرت 

جايي را براي قريه به توافق نشست.  ترين نزديكپرداخت و با بناي  اي نقشهبه طرح  درنگ بياو را مجذوب كرد.  انداز چشماين 
را به  هايش صندوقو  ها فرشكرد و چند ماه بعد  ريزي پي جا جابهرا  هايي حوضانتخاب كرد، مجاري آب و كاشتن درخت سروي 

و در چند صد متر بر فراز شهر، همسايگي با ستارگان چه زيباست! هرگز آسمان به اين در تراس طبقه باال  منزل جديد آورد.
 چنين اينزود آشنا و خودماني نبوده است! هرگز چاي او چنين عطري نداشته و اشعار حافظ  قدر ايننزديكي، به اين بزرگي و 

  .عد مرد سالخورده به جهان باقي شتافتو ب دلنشين نبوده است! چند سالي به دين منوال گذشت

                                                            
، در باالی نياوران و حدود بيست کيلومتری تهران قرار دارد.نامم می آباد جمالملکی که من آن را به نام قريه کوچکی که در آن نزديکی است  ١   



 هاي شببه ديدارم آمدند كه اكنون تنها پيوند من با آنها همين خاطرت  آنجابعد، من در منزل او ساكن شدم. دوستاني در  قرن نيم
. راستي چرا چنين است؟ چرا يابم درنمي ها شادمانيحسرت بر اين  جزآنها ديگر چيزي  هاي نامه. از است آباد جمالافسونگر 

برج  هاي پايهكه در حال حاضر در صد قدمي يكي از  داري سرمايهآن  ، مثالًاند آوردهآنهايي كه سخت به مدرنيسم روي  خصوص به
  ؟.اند كردهدرخشاني را حفظ  چنين خاطره بها كماز اين خانه  ايفل منزل دارد،

در تمام طول  كه هايي همانند باغچه، نظير ساختمان ساده و ابتدايي و چمجموعه كوچكي است از چند  آباد جمالدر حقيقت 
ند و در غرق در گل ها تابستاندر . شوند ميتعمير  وبيش كمدر زمستان خراب و در بهار  ها خانهاين  دامنه كوه براي اجاره آماده است.

سبك اروپايي  وبرق زرقاهاي محلي و به دور از تكلفات و و الاقل آنها كه توسط بنّ كند ميسرخ آنها را آذين  هاي برگبا  خزان،
اصفهان بسان يكي از رباعيات خيام در مقابل بناي  باعظمت. آنها در مقياس با مساجد انگيزند دلبسيار جذاب و  اند شده ساخته
كه فرشته ذوق  رسد ميه نظر ب همه بااين: موضوعي حقير با كلماتي مختصر ولي همه لطف و معني . اند فردوسيشاهنامه  آساي غول

بيشتر و يا بهتر از هر جاي ديگر دميده است. و به همين  آباد جمال، به دمد مياراده كند  جا هربه  دانيم ميكه  طور همانو الهام كه 
اضع و كه در نقاط مختلف شميران براي سكونت در اختيارم بوده اين خانه را براي معرفي معماري متو هايي خانهسبب از ميان 

 رسد مي. به نظر كند ميعالقه خاص ايراني به فضا حكايت است و همين از  گير آفتاب. خانه بر بلندي و ام كردهايراني انتخاب  آشناي
بر باغچه محصور و صميمي  انتها بياه شما از دشت در يك آن نگ كند مياحساس غرور  شده ساختهبصر حظ  منظور بهفقط  كه ايناز 

. و اين لغزد ميبر آرامش درون خانه  كند ميتغيير  هرلحظهل بر خشكي وحشي كوهستان، از مناظر خارج كه پرگ هاي سايهو از 
لطف و صفايي است كه  هاي سرچشمه اند دادهبه آنها پاسخ مثبت  غالباًخانه كوچك، اين دعوت دوگانه كه شعراي ايران  هاي جذبه

  تنعم و آسايش مادي را در بعضي ارواح به دست فراموشي سپارد. تواند ميكمي كهنه و قديمي شده ولي هنوز هم 

. جوشد ميمتري آن و ديگري چشمه پرآب و زاللي است كه از صخره مجاور  1625يكي ارتفاع  بدون شك، صفات بارز اين محل
بدون وجود آن زندگي  ارتفاع يعني وسعت ديد، پاكي هوا و آرامش، آب يعني امكان زندگي دادن به يك باغ، باغي كه در گذشته

نكاتي كه براي ساختن اين خانه به معمار و سازنده آن تفهيم شده بدين قرار بوده  گيريم ميبراي يك ايراني لذتي نداشت. نتيجه 
باغي داشته يك مسلمان است بايد واي اين خانه منزل و مأ ازآنجاكهولي بر دشت مسلط و مشرف باشد  كامالًاست. بايد كه خانه 

  (Terrasse)ديگر كه به لحاظ شيب تند محل به شكل تراس اي باغچهشم نامحرم. بايد در جلو بنا نيز محصور و دور از چباشد 
خانه هر ايراني داراي دو قسمت مجزا از هم، يعني اندروني  عالوه بهو منبع آب بزرگي بر فراز همه قرار گيرد. ساخته شود  خواهد بود

سمت خانه است. با توجه به بعد مسافت و صعوبت ق ترين مهم اينجار ل زندگي خصوصي است دو بيروني است. اندروني كه مح
بوده است. اندروني  ييايرؤ و بدون شك يك شاعر البال فارغشخصيتي  گاهي فقط به صاحب شغل بل، مأواي كه آندسترسي به 

شندگان به همراه يك آشپزخانه و اصطبلي وسيع. طبيعي ، كساني كه تقاضايي دارند و فروها مهمانشامل چند اتاق براي پذيرايي از 
است كه در اين زمين ناهموار، بيروني در پايين اندروني قرار خواهد گرفت. و وسيله ارتباط از يك طبقه به طبقه ديگر پلكاني 

  خواهد بود كه دري محكم بر آن استوار است.

كاران آنها را نه با اهل خانه و نه با خدمت توان نمياز طبقه نسوان هستند و  اران اندروني كه عموماًبايد در طبقه فوقاني براي خدمتك
  كرد. بيني پيشو ديگران مخلوط كرد محل مناسبي  هاتربيروني از قبيل آشپزها، مه

 كند ميي مردي كه دوران پيري را سپر پيرايه بيكم اين خانه براي رفع احتياجات ساده و  اي هزينههمچنين بايد هرچه زودتر و با 
  .است يافته پرورش، مردي كه با فلسفه اسالمي شود ميساخته 



 "دليل وجود خداست . . .  در گذر است . . . خصيصه فناپذيري دستاوردهاي بشري دقيقاً چيز همه. . .  ماند ميتنها خداست كه "
كه يكي از آن رباعيات  بينم ميو صورت خيام  أتهيبه  تقريباًمردي كه اين خانه زيبا و موقتي را در اواخر عمر خود بنا كرده است 

  .سپارد ميو آن را به دست باد  نويسد ميخود را بر ورقي  پرارزش

. گذشته از ام دادهدر مقابل هم قرار  مقدار بياسامي چنين بزرگاني را با اين خانه  جهت بيو  كنم ميشايد گفته شود كه خيلي اغراق 
حقير چيز ديگري  اي بيغولهجز  -استفاده است غيرقابلآن  اين سرزمين خشن كه نود درصد – آباد جمالهمه، خواهيد گفت كه 

وياليي تميز با همه امكانات رفاهي  ،ارزد ميبه همه آنها  3يا نمفن بورگ 2در بواكولومب وجور جمعنيست و يك ويالي كوچك و 
را در مقابل آن  آبادي جمالولي اگر  ضر اغراق شده باشدمدرن و در همسايگي پرستشگاه واقعي ما يعني سينما. شايد در وضع حا

و سقفي كه  مدرن شوفاژ ديگري يعني همان ويالي نزديك سينما در نظر مجسم كنيم با آن مصالح محكم، برق، يخچال، حمام،
كدام بهتر از ديگري  خواهيد ديد كه وقت آناثر معماري زيبا اضافه كنيم و اگر وسايل رفاهي عصر خود را به چنين  كند نميچكه 

  خواهد بود.

  
  نقشه كلي -آباد جمال1شكل 

                                                            
2 ‐ Bois Colambes. 
3 ‐ Nymphenbury. 



يا خيلي دور  4كت دازور انگيز نفرت، مناظر درنهايت ها راحتي؟چرا همه اين امكانات و رسد مي غيرممكنولي چرا اين امر به نظر 
از  نظر صرف؟ شايد كشف آن خيلي هم مشكل نباشد. كند مينريم بعضي از شهرهاي مشرق زمين عصر حاضر را، به ذهن متبادر 

آب و  كشي لوله، بايد به فكر هزينه سنگين ناپذير جداييو سينماي  ها بچه ومشق درسآقاي خانه و مشغله خانم و  هاي گرفتاري
) و رقص و كند ميبازي  رهچهارنفاز تعميرگاه هم زياد فاصله نگيريم. باالخره بريچ(كه  كند ميبرق بود، احتياط حكم  كشي سيم
. فشردگي، اين است ساخت اجتماعات بشري در عصر ما، كه شلوغي، جاز و به سبك سياهان را نيز نبايد فراموش كرد كوبي پاي

  معماري بد، هم به همراه آن است.

را به دور خواهند  آميختگي درهم انگيز نفرتما راه كمال خواند پيمود و قيود  هاي خانهولي سرانجام روزي فرا خواهد رسيد كه 
زيبايي و لطف سكوت، يعني راحت و آسايش قديم  وقت آنزيابد، خود را با رفته ازدستريخت. اگر روزي دنياي بيچاره ما آرامش 

يافت و كساني در جستجوي روح اين معماري  بازخواهداعتبار خود را  آباد جمالبازشناخته خواهد شد. در آن زمان خانه كوچك 
خواهند آمد، ولي ديگر او را  آباد جمالبه  -دارد ميبگويد عرضه  خواهد ميرا  كه چه آسان و نجيبانه آنچه -مأنوس ايراني ساده و

 از آن را در اين كتاب بازشناسند.شايد در آن زمان بخواهد نقشه ساختمان و چند عكسي . . .  درگذراست چيز همهنخواهند يافت. 

  آندره گدار                                                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
4 ‐ Cotedazur. 



  

  

  
  ها ساختمانجزييات نقشه  -آباد جمال٢شکل 

 

 

  برش کلی -آباد جمال٣شکل 

  

  

  



  

  

 

  منظره کلی-جمال آباد٤شکل 

  

  

  

  

  آباد جمال٥شکل 

  

  



  

  

  

  از روی تراس فوقانی آباد جمالمنظره ٦شکل 

  

  

  

  از روی تراس فوقانی آباد جمالمنظره  ٧شکل 



  

  

  

  قسمت داخل آباد جمال٨شکل 

  

  

  

  

  نمای سر در رو به باغچه اندرونی -آباد جمال٩شکل 

  



  

  

  

  

  

  باغچه اندرونی -آباد جمال١٠شکل 

  


