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 هو اللطیف

 

 «ما معماری روزگار برزخی»کتاب  بره مقدم

آقای علی اعطااثر   

 سید محمد بهشتی

۱۳۹۵  تیر ۱۲

نوشتن راجع به  معموال غافلیم از اینکه این فقط طراحی معماری نیست که اهمیت دارد. های معمارانهحوزۀ فعالیت در

 ه باشیمتوقع داشت باید طراحی کردن رااوقات اهمیتش بیشتر از طراحی است. شاید از عموم معمارها  بسیاریمعماری 

از نوشتن طفره  عمومانیز  ایحرفه. خود جامعۀ ه معماری دست به قلم ببرندراجع ب داشته باشیم انتظارتوانیم نمیغالبا  ولی

برآنم  شخصاا اهل عمل. دانند و خود رفعالیتی در حوزۀ نظر می نوشتن رادانند؛ گویی ند و آن را وظیفۀ خود نمیرومی

 .اری شودج نیز تواند راحت بر زبان و بر قلماز فکر پاکیزه و منقح است و فکر پاکیزه و روان می منبعثکه عمل پاکیزه 

نوشتن دربارۀ خوب و بجا  البته. افزاستمنافاتی ندارد که روندی همنه تنها  کردن و نوشتن دربارۀ معماریمعماریلذا 

و  شناسیموقعو  سنجیی و نکتهشناساالطراف بودن، مخاطباز جمله اهل مطالعه بودن، جامع ؛طلبدمعماری مقدماتی می

در دوران  معماران همۀشود آن را از نمی گویا هرچند با حقیقت معماری سرشته است ولی که در یک کالم اهل نظر بودن

ورود  و عالقۀ که در عین دغدغۀ ساختن و خوب ساختن، تواناییمعمارانی  اندکم سخن دیگر به .انتظار داشت جدید

 را از راه نوشتن با بقیه به اشتراک بگذارند. مباحث نظریداشته باشند و باالتر از آن بتوانند نظری به معماری را 

کند که نظر کردن و نوشتن درباب معماری قلمروهای متفاوت داشته سرشت معماری اقتضا می مراتب بودنِذووجه و ذو

اند کسانیکه گذارند، قلیلطلبد. از معدود کسانیکه پا به وادی نظر معماری میهر یک متفکرین و مؤلفین خود را می کهباشد 

بسیاری لیکن پردازند. به مبانی نظری معماری می ااصطالح دهند وتری را موضوع قرار میمباحث نظری مسائل بنیادیدر 

پژواک کار همین عدۀ قلیل است و طبیعتا در صورتیکه این عدۀ قلیل وجود نداشته  ،از رخدادهای پردامنۀ عرصۀ عمل

 خواهد انجامید.بزرگترین معضالت در عرصۀ عمل به به هر علت به درستی ایفای نقش نکند یا باشد و 

هایی نقد کردن در واقع تعیین سنجهنقد معماری است. عرصۀ های مهم تأمل و نوشتن دربارۀ معماری، یکی دیگر از حوزه

بتواند در  ایحرفههای آثار معماری است چنانکه باب گفتگو گشوده شود و جامعۀ گیری ارزشها و کاستیبرای اندازه
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 کارشتواند قدری از ار نیز در بستر نقد بجاست که میمفاهمه هر اثر را ببینند و در ترازو قرار دهد. معم عرصۀ روشنِ

که « اثر»اش را حقیقتا به مثابۀ یک پروردهوپشت مغفول آن را بهتر ببیند و در واقع دستپسوقامت و  قدفاصله بگیرد و 

 شده است و این باعث از اصطالح نقد دشمنی و فحاشی استنباط عمومی متأسفانهبوده تماشا کند. « مؤثر»بر جامعۀ بزرگی 

رغم ارزش نقد معماری واالست و بهولی  .فایده بداننداز این حوزه بیزار باشند و آن را بی اهل حرفهکه بسیاری از  شده

توان ای به آن اختصاص نیافته باشد ولی میاینکه شاید جایگاهی در محتویات آکادمیک دانش معماری نداشته باشد و رشته

بیاموزند و این آداب به تدریج  نقد صحیح راآداب  ند کهتربیت کصصی دانست که متخصصینی باید ای تخآن را رشته

رنوشت داوری دربارۀ تواند سچیزی که می؛ میدل شود معماریای دربارۀ گذاری جامعۀ حرفهباید به آداب گفتگو و ارزش

  ت تأثیر قرار دهد.دادهای مختلف و به تبع آن سرنوشت معماری و شهر را تحمعماری در روی

اهل حرفه و جامعۀ تخصصی معماری )اعم از شهرسازی و طراحی شهری  نوشتن در باب معماریتا بدینجا روی سخن 

را کل جامعه ماند و فواید نوشتن معمارانه دربارۀ معماری محدود به اهل نظر و یا اهل حرفه نمیبود لیکن  و منظر و ...(

تواند محدود به مدارک معماری ای و نقادان مینزد جامعۀ حرفه ،ابزار مفاهمه دربارۀ معماری. به سخن دیگر کندمتنعم می

و نتیجتا نوشتن درباب معماری در این قسم ارتباط  تری استهای عمومیتباط با کل جامعه نیاز به واسطهباشد ولی برای ار

 نقشهاییکی از  نتیجتا ند سرمایۀ اجتماعی است. معماری و شهرسازی همچون هر حوزۀ دیگری نیازمشودتر میضروری

 و بدنۀ جامعه است. حرفه اهلمیانجیگری میان معماران اهل قلم 

خطیرتر از دو قسم دیگر نوشتن )درباب مبانی نظری معماری و یا نقد بسا اینوشتن برای عموم جامعه در باب معماری  

های سهل و ممتنع است. در دهه امریآشنای با مقولۀ معماری نیستند و از اینجهت  چون مخاطبان این گروهباشد، معماری( 

امالت امالک ناصالح بنگاههای مع قشرِاصحاب صالحی که بتوانند میدان را به دست گیرند، فقدان در اخیر شاهدیم که 

. این گروه چنان مردم را به تأسی اندادبیات و سالیق خود را به آن تحمیل کرده نتیجتا و ندامیاندار این صحنه شده

ی ای که این بنگاههامسیرهای هموار شده ای نیز ناگزیر شده به منظور حفظ بقا در همانۀ حرفهاند که جامعواداشته

 .شده استبسیار پرهزینه  اند پیش روند چراکه تخطی از این مسیرهادیدهتدارک  معامالتی

تالش و تکاپوهایی در دو  ،ی و شهرسازی به معنای جدید در ایران رونق گرفتتقریبا در دورۀ معاصر از زمانیکه معمار

های پندارند پای بحثاند بدانسان که صحیح میمثال کسانیکه سعی کردهایم. داشته )مبانی نظری و نقد( قلمروی نخست

ناخودآگاهانه نقد معماری  نظری معماری را به میدان باز کنند و یا نشریات تخصصی که جسته و گریخته و آگاهانه یا

اند. در اینجا قصد ارزیابی این تالشها را نداریم. لیکن تنها در یک دهۀ اخیر است که در موجود را منظور قرار داده
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کند خأل میان جامعۀ موضوعیت یافته است چیزیکه دارد سعی میرفته رفتهو شهرسازی معماری  ،های عمومیرسانه

اندرکاران این حوزه برخورداری دستفعالیت در این عرصه و ضرورت  دشواریِ در واقعای و عموم مردم را پر کند. حرفه

شاهد  یراخ در همین یک دهۀبا این حال ؛ باشدکوتاه  چنین فعالیتهایی عمرباعث شده  خاص، بصیرت و خالقیتی از

هایی با مخاطب عمومی و اساسا رسانهدر مطبوعات و صداوسیما  های معماری و شهریبه دغدغه پرداختناز  جریاناتی

های اجتماعی ارتباط میان اهل حرفه و عموم مردم را قوت بخشیده و هستند گروههایی اخیرا ایجاد و شیوع شبکه. ایمبوده

  .و بر اثر نامالیمات قافیه را نبازند ثبات قدم داشته باشندکنند در ایجاد این اتصال که تالش می

ای خاص معماری و شهرسازی است. زبانی که رصه ایجاد زبان رسانهشرط الزم برای موفقیت در این عشخصا برآنم که 

و در عین حال به اعتالء خود معماری  عموم قابل فهم شود ن را فراهم کند که مقوالت تخصصی و پیچیده برایاین امکا

بیش از پیش به سوءتفاهم عمومی  معامالت امالک است بنگاههای خاستگاهشموجود که  زبانو شهرسازی بیانجامد. 

کرده است. شاید اصالح این  دربارۀ ارزشهای معماری دامن زده و کامال مفاهمۀ میان معماران و بدنۀ جامعه را مخدوش

های دیگر مثل مشابه در حوزه وجود تجربیات ولی ،به نظر آیدنیافتنی دستجدید در وهلۀ نخست  زبان و یا وضع زبانی

اند های آن تالش کردهپیچیدگی با اشراف بر رشتۀ ورزشی  اهل هر. دهد که این موضوع ناممکن نیستنشان میورزش 

تدارک کنند که عموم جامعه مخاطب آن قرار گیرد و آن را بفهمد. مشابه همین اتفاق در سینما نیز  ای برای آنزبان رسانه

این  کهتی های دیگر همچون اقتصاد یا آیای یافته است. ولی در عموم رشتهروی داده است؛ یعنی سینما هم زبان رسانه

خصص قابل فهم است. در حالیکه اهل تاست صرفا برای ها منعکس ای پدید نیامده است عموم آنچه در رسانهزبان رسانه

 شودسبب می حوزهای نیاز است. سرمایۀ اجتماعی در هر برای جذب سرمایۀ اجتماعی در هر زمینه زبان مشترک وضع

معیارهای خوبی و بدی و زشتی و زیبایی میان اهل حرفه و جامعه یکی باشد و این یعنی دمیدن باد موافق به بادبان اهل 

اند. در واقع وجود چنین نیرویی که در جهت حرفه و کوتاه کردن دست اغیار و ناصالحانی که تنها در پی سودجویی

شود کار خطا و ناثواب بسیار پرهزینه شود و کار خوب به سرعت با اقبال عموم صحیح در حال حرکت است سبب می

 مواجه شود.

مورد خطاب قرار گرفتن از سوی این زبان و  وضعمادگی مشارکت در خوشبختانه امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه آ

کند که سیستم عصبی جامعه فعال شده است؛ یعنی گوشها از کری درآمده و . شواهد مختلف حکایت میآن را دارد

های زشتی و هاها از نابینایی درآمده و ناهنجاریدهد، چشمشنود و نسبت به آن واکنش نشان میصداهای گوشخراش را می

 .؛ در واقع جامعه گوش شنیدن و چشم دیدن پیدا کرده استبیند و تمنای بهبود دارد و خریدار راهنماسترا می شهرش
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بیش از باید آن را مغتنم بدانند و که دستی به قلم دارند حرفه و خصوصا معماران و شهرسازانی این فرصتی است که اهل 

 دن جامعه کنند و زبان این حوزه را سرو سامان دهند. پیش توجهشان را معطوف مخاطب قرار دا

کتاب اخیر که حاصل زحمات جناب آقای علی اعطا است کوششی خجسته در مسیر نقد است ولیکن به نقد اکتفا نکرده 

های اهل حرفه باقی بماند و شیوۀ بیان آن به ترتیبی است که کم نقدی نیست که محدود به بیان دغدغهاست و یا دست

. امیدوارم این کتاب و آثاری از این دست به ما کمک کند که نه تنها ببینیم و بشنویم و است عموم جامعهطابش به خ

طرفدار کیفیت شویم بلکه در مطالبۀ کیفیات به سطوح نازل آن بسنده نکنیم و طرفدار آن عطر و طعمی در معماری و شهر 

 د.شویم که قرار و آرام را به دل و جان ما هدیه ده

 


