
نوشته هاي یک معمار

مقدمه

به جهت مقدمه این نوشته هاي ادامه دار ، الزم دانستم که انگیزه این  سریال نوشته  را ، توضیح بدهم : 

به قول دایی من ( دکتر مهدي کیوان ) : مدت هاي مدیدي است ، که در ایران ، تاریخ تفکر نداریم ! 

مدت هاي مدیدي بود که از معماران قدیم ، معاصر و از خودم ( فقط به عنوان کسـی در گوشه اسامی شاغلین معاصر، جاي دارم ) گله مند بودم که چرا به دنبال معنا، در آثارمان نیســتیم ؟ و چرا معنا و مفهوم در حوزه شهرسازي و 

معماري، به دست فراموشی سپرده شده است؟ حتی اگر براي پاره اي از معماران و  هنرمندان، باورِ لزوم معنا ، وجود دارد ، نتایج حاصله ثابت می کند که پروسه عینیت بخشـی به آن و نتیجه عمل ، دنباله رو این باور نیســت و روند 

کار حرفه اي مسـیر دیگري دارد، باور ها مســیر دیگري. البته بعدها همانطور که خیلی از متفکرین اشاره داشته اند فهمیدم،  که معنا هم لزوماً به تنهایی دردي را دوا نمی کند، بلکه نظریه و جریان فکري است که راهش را پیدا می 

کند و دوام خواهد داشت، حتی اگر در بین راه به جریان یا نظریه ي دیگري تبدیل شود! ولی مدت هاي مدیدي است که هیچ استمراري در تاریخ فکر و اندیشـه هاي معماري قابل شناسایی نیســت! صرفا مدتی است که فیل ها در 

شهر به هوا می روند! فیل صورتی ناز! فیل بنفش جیغ! فیل مشکی شیک! فیل خاکستري رئالیسـم! و مرتب به تعداد فیل هاي رنگی معماري نما، مانند مداد رنگی هاي ملون، در شهر اضافه می شود. می دانیم که این معضـل متعلق 

به سده هاي متاخر تاریخ ایران می باشد و بالطبع دوران قبل از انقالب را نیز شامل می شـود، دورانی که حتی معماران ، معماري خوب می آفریدند ، ولی نه به ادبیات آن ، نه به معنا ، نه به مفهوم و نهایتا تبیین آنها، نمی پرداختند و 

نتیجتا نتوانســتند مســبب ومحركِ جریان سازي نیز باشند و به همین جهت حتی در آن دوران هم ، آثار ، تک مضــراب هاي پراکنده اي بود ، هر چند گاه با صدائی بلند، پر طنین و فخرآور!  ولیکن در حد نبوغ و نخبه گري افراد 

خالصـه و بر اسـاس تالقی اتفاقات و جریانات ، حادث می شـد و ماند! ولی ، ادامه نیافت! و حاال چگونه باید فرمانفرمایان یا امانت یا کامران دیبا یا افخمی یا دیگران را فهمید ؟ آنها را فقط می شـود ، دید ! و نهایتا ، بارقه هاي خوانش 

حدودي و پراکنده آنها را به ظن افراد مختلف ، تخمین زد و دلخوش بود . و در مثال معاصرتر ، چرا مرحوم هادي میرمیران ، خود را ننوشت ؟ یا خیلی کم نوشت؟ چرا امســـاك داشت؟! چرا سایر بزرگان معماري و شهرسازي ما که 

خدا را صد هزار بار شکر ، عمدتا در قید حیات هستند ، خیلی کم می نویسـند؟ چرا نگاهشـان را ، باورشان را، حتی بی باوري شان را، چرا توصیه هایشـان را ، چرا اشتباهاتشـان را ، نمی نویسـند؟ چرا نظریه ندارند ؟ یا اگر دارند چرا 

مدون نمی کنند ؟ آیا ترس از اشتباه است ؟ فکر نمی کنم! شاید هم بر می گردد به فرهنگ ما؟ چرا همهی ما اینقدر درونگرا هستیم؟ و چرا انتقال نظرات و تجربه هایمان را فقط با روش مرید و مرشدي یا طلبگی ، استاد و شاگردي ، 

چشم در چشم یا سینه به سینه منتقل می کنیم ؟! و خوب این گونه است که جریان سازي ، عقیم می ماند .

ولی حقیقتاً شاید هم در این معضل ، جامعه ي حرفه اي ما ، صرفا ، مقصـر نیسـت ! شغل ما معماران ، مثل آشپزي است که باید مواد اولیه الزم جهت پخت غذا را دیگر حرفه ها، مثل کشـاورز یا دامدار، تهیه و به او بدهند تا بتواند به 

علم آشپزي خودش برسد! و حاال ، کشـاورزي نیسـت، دامداري نیسـت، گوجه اي نیسـت، جگري نیسـت! و ما هم به فرض محال ، زبانم الل ، آشپز ماهر ! و نتیجتا وضعیت ما به سان این است که یا باید مثل چارلی چاپلین ، چکمه 

هایمان را بپزیم و یا بخشـی از انرژیمان را مصـروف تولید مواد الزم آشپزي ، در تراس کوچکمان بکنیم که با توجه به عدم تخصـصِ الزم ، ممکن است حاصل کار بادمجان مکعب مسـتطیل یا بره بتن اکسـپوز شود ! ولی به هر حال 

میشود در تراسمان هم بذري بکاریم و با محصول دست ساز و تازه خودمان، آشپزي نفیسی هم بکنیم، و حتی ممکن است از این فکر و ایده (یا محصوالت) ، یک اثر خوب ( یا غذاي خوشمزه ) هم درست کنیم ! ولی جریان شدنش ، 

را بعید و غیر ممکن میدانم ! 

نمی شود نفر اول به جد زمین را بکند و نفر سوم با تمام قوا آنرا پر کند!  و بگویند نفر دوم غایب است ، ما هم کار خودمان را انجام می دهیم !

تجربه تاریخی به ما ثابت کرده است که شبکه تفکر در جامعه، جهت حصول جریان، عموما می بایست شبکه روشنفکران عمومی باشد با تخصص هاي مختلف، یعنی مقدمتا فرآیندي الزم است بین متفکران ، فالسفه ، اساتید تاریخ 

، هنرمندان (کارگردان ، مجسمه ساز ، نقاش و ...) ، نویسـندگان و شاعران ، معماران و شهرسازان و صد البته منتقدان شایسـته و توانمند در همه رشته ها ! در واقع ، کنش بین آنها و انسـجام عمل همه اعضـاي آن ، خواه هم سرائی 

باشد و خواه تقابل ، به هر حال تولید فکر می کند ، جریان می سازد ، موج میآید و اضمحالل می باید و با موج دیگري برمیخیزد ، بلندتر و پر دوامتر و بعد موج دیگري با آن بر خورد می کند ، یا در هم ادغام می شوند یا موجی از میان 

به در می رود و بدین روال ، جریان ساخته میشود.

و ما مدتی است که انقطاع فکر داریم و هیچ نخ مرئی یا نامرئی ، در تاریخ مان، قابل ردیابی نیسـت ، زمانهایی را از دست دادهایم و چون از خودمان تولید جریان فکر نداریم ، تنها متوسل و یا سوار می شویم روي موج غربی ها . من نه 

تنها ، مطلقا ، منکر فهمیدن ، دانستن ، تمرین کردن و آغشـته شدن به جریانات روز دنیا نیسـتم ، بلکه با این دنیاي اطالعات و یک جهانی شدن ، فهم و ضبط و عبرت از آنها را الزمِ اجباري هم می دانم، ولی در صددم که نخِ تفکر از 

دست رفته تاریخ خودمان را پیدا کنیم و جهت حصول به این مهم، الزم می دانم به دنبال سوال ذهنی شخصی ام در مثال هائی که به نظرم راه، رسیدن به آن را مهیا می کند، بپردازم.
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