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رَمقـالِه ـَ ســ
فصلنامه از  شماره  نخستین  وسیع،  چشم اندازى  و  قوى  اراده اى  با  خدا،  نام   با 
تقدیم مى کنیم. ارجمند  و  فرهیخته  به حضور مخاطبان  را   "معمارى و درون" 
پیرامون گفتگو  و  تفکر  مسئله،  طرح  براى  است  محفلى  و  درون   معمارى 

 معمارى و طراحى با توجه بیشتر به مقیاس فضاى داخلى.
از پرونده شکل خواهد گرفت.  هرشماره از دو بخش اصلى پرونده و خارج 
یا یک شخص بنا  یا   موضوعات بخش پرونده شامل یک مفهوم، یک کالبد 
 خواهد بود و دربخش خارج از پرونده موضوعاتى با محوریت اخبار، معرفى

و... به طور ثابت دنبال خواهند شد.
 در این شماره در بخش پرونده به یک اندام معمارى یعنى آستانه و به تبع آن به
عزیز مخاطبان  با  آشنایى  درآستانه  این گونه  تا  مى پردازیم  "آستانگى"   مفهوم 

قرار بگیریم.
و ارزى  نوسانات  اما  یابد،  نشر  چاپى  به صورت  درون  و  معمارى  بود   قرار 
 مشکالت اقتصادى، ایده انتشار اینترنتى را در ذهن پررنگ تر کرد. از این رو تا
 در بر همین پاشنه مى چرخد، نشریه در سایت andinside.ir به طور کامل و
 به رایگان قابل دریافت است.   البته با اعالم سفارش در سایت، امکان چاپ و

تحویل نسخه چاپى نیز وجود دارد.
بسیار این نخستین شماره قدردانى  از همه عزیزان همکار و همراه   الزم است 
 داشته باشم که بى شک بدون یارى و دلگرمى به حضور ایشان، قدم گذاشتن در

این راه دشوار، دیوانگى بود.

در این روزهاى رها کردن و رفتن
ما مانده ایم و آغاز مى کنیم
به امید افروختن چراغى...

سردبیر



 Irma Ratiani گزینش و ترجمه از متنى به همین نام نوشته
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Liminality fo Theory

انسان شناخته شده  نماینده  توسط  آستانگى1  ایده  و  واژه 
معرفى گنپ2   وان  آرنولد  فرانسه،  پوزیتیویستى    شناسى 
به تنها  نه   (1980) گذار  آیین هاى  اثرش،  در  گنپ   شد. 
عملى نقش  که  پرداخت  آستانگى  نظرى  مثال هاى   ارائه 
سبک تغییرات  و  فصلى  دگرگونى هاى  روند  در   آن 

 زندگى فردى را نشان داد.
 به باور گنپ، آیین گذار خاصیت الزم هرنوع انتقال است
 و دوگانگى موجود بین ساختارهاى "ایستا" و "انتقالى" را
با سه گام انتقال  یا  روند گذرا  هر  مى گذارد.  نمایش   به 

مشخص مى شود:
 1- انزوا یا جدایى 

 2- در حاشیه بودن یا آستانگى
 3- پیوستن یا الحاق

 جدایى3  به انزواى فرد مورد نظر (که " تازه وارد"  نامیده
 مى شود) از ساختارهاى فرهنگى یا اجتماعى اشاره دارد.
 آستانگى نشان دهنده وضعیت دوگانه تازه وارد و گذار او
که ناحیه اى  مى باشد،  میانى  دوگانه  اجتماعى  ناحیه   به 
بازگشت به  پیوستن،  نهایى،  نامیده مى شود. گام   "برزخ" 
اشاره باثبات  اجتماعى  وضعیت  با  جامعه اى  به   تازه وارد 
آستانگى مرحله  یعنى  گام  دومین  این ها،  میان  در   دارد. 
در فرد  است.  برانگیخته  خود  به  را  ویژه اى   توجه 
 آستانگى، متاثر از ابهام کامل در محیط اجتماعى، واقعیت

پویا و گذارین در به سمت شرایطى  و  منکر مى شود   را 
میان ساختارهاى ثبات یافته حرکت مى کند.

به  “Limen”التین واژه  از   (Liminality) آستانگى   واژه 
معنى آستانه، مرز یا گذر بین دو مکان متفاوت ریشه مى_ 
گیرد. این واژه به طور مشابهى درنظرگنپ کاربست مى_ 
و گذارین  آستانگى،  مرحله  ماهیت  و  "عملکرد   یابد: 
و باثبات  ساختارهاى  بین  میانى  است  موقعیتى   پویاست. 
مى توان که  مى رسد  نظر  به  این طور  یافته."  شکل   تغییر 
تعریف موقعیت  سه  گذاشتن  هم  کنار  با  را   آیین گذار 
 کرد: "پیش آستانگى" که به انزوا از ساختار اجتماعى ثابت
قبلى اشاره دارد، "آستانگى" که دوره گذار را نشان مى_ 
ساختار به  پیوستن  مراسم  به  که  "پساآستانگى"  و   دهد 

اجتماعى جدید یا جایگزین اشاره دارد.
 تقریبا نیم قرن بعد، نظریه گنپ توسط ویکتور ترنر4   در
مرحله ترنر  شد.  بازنگرى  ساختارگرا  انسان شناسى   نور 
 آستانگى را به عنوان "وضعیت میان ساختارى" که در بین
 ساختارهاى موقعیتى مختلف موجود است، تعریف کرد.
 عالقه ویژه ترنر به تئورى گنپ در مرحله آستانگى است.
از را  زندگى  مختلف  مراحل  عملکردش  با  که   مراحلى 

یکدیگر تفکیک مى کند.
 به باورترنر، انفصال موقتى فرد از ساختارهاى اجتماعى با
 ثبات، نه تنها فرد را در وضعیت اجتماعى دوگانه قرارمى_
دهدکه او را از هرقید، هنجار یا قانون اجتماعى آزاد مى_ 
 کند و او را در موقعیتى قرار مى دهد که به ذات، دوگانه
 وداراى ابهام است. در وضعیت آستانگى، فرد نه اینجاست
نظر از  که  است  موقعیت هایى  بین  در  بلکه  آنجا،  نه   و 
فاصله فرد،  یافته اند.  قوام  آیینى  و  عرفى  سنتى،   قانونى، 
مفهومى واسط  نوعى  به  و  مى کند  اشغال  را  دنیاها   میان 

Liminality 1  میان ساختارهاى تناوبى "اینجا" و "آنجا" بدل میشود.
  2 Arnold Van Gennep
  3 Separation
  4 Victor Turnur

" ُجستارالف "
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 بنابراین فرد دیگر تحت تاثیر وضعیت هاى "پیش" و "پس"
 نیست و خود را در موقعیتى تعریف نشده، در انتظار تحقق
بازسازى شده مى_  و  تجدیدشده  پارادایم هاى  و  مدل ها 
 یابد. به نظر مى رسد آستانگى نه تنها صورتى گذارین که
 داراى استعداد نهانى نیز هست، چراکه نه تنها نشان دهنده
نشان دهنده که  پایدار  ساختارهاى  از  صرف   جدایى 

احتمال بالقوه برپایى ساختارى جایگزین نیز هست.
 هدف اصلى تئورى آستانگى ترنر، خلق جایگزین مثبت
از ارزشمند  ترکیبى  است.  عینى  واقعیت  با  تقابل   براى 
 تصورخالقانه وظرفیت هاى بالفعل درآمده،که ساختارهاى
 فرهنگى و تاریخى صلب و باثبات موجود را طرد مى کند
 و با سخت ترین تجربیات به دگردیسى هاى مطلوب دست

مى یابد.
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که آنجا
تو راکسى به انتظار نیست

که آنجا
جنبش شاید

اما ُجنبنده یى در کار نیست:
نه ارواح و نه اشباح و نه قدیساِن کافورینه به کف

نه عفریتاِن آتشین گاوسر به مشت
نه شیطاِن بُهتان خورده با کالهِ بوقِى منگوله دارش

 نه ملغمه ى بى قانوِن مطلق هاى مُتنافى.
تنها تو

آنجا موجودیِت مطلقى
موجودیِت محض

چرا که در غیاِب خود ادامه مى یابى و غیابت
حضوِر قاطِع اعجاز است

[....]
شاملو.

   ” قطعه اى است از شعرى، روایتى یا داستانى “

"                        "

َدر آستانِه

الف
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سـرچـشـمه
نویسنده: دن براون
مترجم: على مجتهدزاده
ناشر: نامک

این بداند  تا  بود  مشتاق  و  ایستاده  موزه  بیرون  لنگدون   حاال 
 دانشجوى سابقش قرار است چه موضوعى را اعالن کند. پا
مالیم، نسیمى  دم  همان  و  گذاشت  سیمانى  پیاده روى   روى 
پرپیچ و خم رود  کرانه  اینجا  داد.  تکان  را  کتش   دنباله هاى 
به صنعتى  شهر  این  حیاتى  شاهرگ  زمانى  که  بود   نرویون 

شمار مى آمد. بوى مبهم و ضعیف مس در هوا پخش بود.
 لنگدون به سویى پیچید و باالخره درمقابل ساختمان عظیم و
 درخشان موزه قرار گرفت. سازه اى چنان عظیم که در یک
 نگاه نمى گنجید. مجبور بود مدام نگاهش را به عقب و جلو
 بگرداند و اشکال و فرمهاى دنگال و غریب را از نظر بگذراند.
 باخودگفت در ساخت این ساختمان، نه فقط ساختارشکنى،
 که هیچ ساختارى رعایت نشده. اصال انگارآن را براى ادموند

ساخته اند.
 موزه ى گوگنهایم در بیلبائو اسپانیا را انگار بیگانگان فضایى
 ساخته بودند، مجموعه اى از فرم ها و اشکال درهم تنیده فلزى
به به هم پیچیده و رو  به شکلى تصادفى و بى نظم   که گویى 
 آسمان کشیده بودند. الیه  برالیه اشکالى نامنظم و آشفته که
 تا دوردست ها کشیده شده و در ساخت آن   بیش از سى هزار
با ماهى،  فلس  به مانند  و  بود  به کاررفته  تیتانیوم  خشت   قطعه 
انگار مى دادند.  فرازمینى  حالتى  بنا  کل  به  خود  مدام   تاللو 
 نهنگى ازجهانى دیگر و از آینده اى دوردست به ساحل این

 رود آمده بود تا آفتاب بگیرد.

         ِ      َ    

ب"                       "
   ” قطعه اى است از شعرى، روایتى یا داستانى “
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 وقتى بنا در سال 1997 رونمایى شد، نیویورکر ضمن تمجید
تیتانیوم از  شراعى  او   " نوشت:  فرانک گرى،  آن،  معمار   از 
 براین بنا کشیده و این گونه یک کشتى رویایى طراحى کرده
 و ساخته..."و البته دیگر منتقدان هم چنین نوشتند:"بهترین بناى
بى بدیل "شاهکار  و  عصرطالیى"  "نشانه  زمین"،  کره   روى 
طراحى با  ساختمان  چندین  آن،  پس از  بالفاصله   معمارى" 
کنسرت سالن  شدند:  برپا  جهان  سراسر  در   ساختارشکنانه 
درمونیخ وحتى ب.ام.و  ساختمان  درلوس انجلس،   دیزنى 
 ساختمان   جدید   کتابخانه   دانشگاه   لنگدون.   همه  این ها
شک لنگدون  اما  داشتند  فوق العاده  سازه هایى  و   طراحى ها 
داشت که هیچ کدام به گرد پاى موزه گوگنهایم بیلبائو برسد.
خشت برمى داشت،  ساختمان  سمت  به  که  قدم  هر  لنگدون 
 هاى فلزى آن رنگ به رنگ مى شدند و ازهر  زاویه به شکلى در
و بود  اینک آشکار شده  موزه  بزرگ ترین جلوه    مى آمدند. 
 جلوه مى فروخت. از آن زاویه خاص به شکلى حیرت انگیز به
 نظر مى آمد که کل این بناى غول آسا به طرزى عجیب کامال
گویى دریاچه اى  روى  سرگردان  است.  شناور  آب   برروى 

ابدى که سر به دیوار ه هاى بیرونى موزه مى سایید.
 لنگدون لختى درنگ کرد تا از جذبه این جلوه لذت کافى
 ببرد و سپس  به  راه  افتاد و از  پلى  باریک  که  بر روى  سطح
نرسیده راه  نیمه  به  هنوز  بودگذشت.  افتاده  دریاچه   شیشه اى 
بود که صداى هیس بلندى او را درجا میخکوب کرد. صدا  از
  جایى در زیر پاهایش مى آمد. همان جا ایستاد و تماشا کردکه
لحاف برمى خیزد.  پل  زیر  از  انبوه  و  پیچیده  ابرى   چگونه 
موزه ساختمان  دور  به  و  برخواست  او  اطراف  از  مه   ضخیم 

 پیچید و همه اندام سازه را دربرگرفت.

از فکر لنگدون گذشت، مجسمه ى مه.
 پیش تر درباره این اثر هنرمند ژاپنى، فوجیکو ناکایا درجایى
با که  بود  انقالبى  ایده اى  درواقع  مجسمه  این  بود.   خوانده 
به و  بود  شده  پیاده  فشرده  هواى  اولیه ى  ماده ى  از  استفاده 
  صورت دیوارى از مه هم جا را دربرمى گرفت و با گذر زمان

 از بین مى رفت.

طبعاً به خاطر تغییر جهت وزش باد ودماهاى گوناگون، هیچ_ 
و چهره اى به رنگ  هربار   . نداشت  ثابتى  اثر شکل  این   گاه 

 متفاوت جلوه مى کرد.
 پل از صدا افتاد و لنگدون دیواره  قطور مه را تماشا کرد که
به به آرامى و سکوت سطح دریاچه را مى پوشاند و   چگونه 
 مانند موجودى زنده و متفکر در جنب و جوش بود. بیننده از
 دیدن آن دچار حالى اثیرى و درعین حال سرگشتگى عمیقى
بود، گرفته  خود  به  معلق  حالتى  موزه  تمامى  حاال   مى شد. 
 تمامى بنا انگار که وزنى نداشته  باشد برروى تکه ابرى نشسته

بود چون کشتى ارواح، سرگردان در دل دریاها.
 لنگدون خواست دوباره به راه بیفتد که سطح آرام دریاچه به
 فوران هاى ناگهانى از هم شکست و ناگهان پنج ستون آتش
 از دل آب به سوى آسمان شلیک شدند و با فوران ممتد خود
 هزاران قطره ریز و درشت آب را بر پیکر بازدیدکنندگان و بر

سطح درخشان خشت هاى تیتانیومى ساختمان باریدند.
 سلیقه شخصى لنگدون با موزه هاى قدیمى و قاعده مند از قبیل
 لوور و پرادو بیشتر جور بود اما همچنان ایستاده بود و مبهوت
 مه و شعله هاى رقصان روى دریاچه، تنها به این فکر  مى کرد
 که براى برگزارى مراسمى مربوط به یک آدم عاشق هنر و
نوآورى که این چنین آینده را به روشنى پیش روى خود مى_ 
 بیند هیچ جایى مناسب تر از این موزه ى فرامدرن نمى شد پیدا

کرد.
 حاال لنگدون از دل مه گذشته و به ورودى موزه رسیده بود
 اکنون بنا به مانند خزنده اى بزرگ جلوه مى کرد که دردهانه ى
 خود حفره اى سیاه داشت. همین طور که لنگدون به درگاه در
 نزدیک مى شد، این حس از دلش گذشت که به کام اژدهایى

 فرو مى رود.[...]
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" ُجـستـار ب "

 گزینش و ترجمه از متنى به همین نام نوشته

Liminal Field of Architecture in Betweennes

Marija Maric

 عرصه آستانگى
در معمارى در بینابین
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بود.  محیط مصنوع سنتى در آینده دچار مشکل خواهد 
 معمارى اى که به تکیه بر ساختارهاى صلب، غیرقابل تغییر
 و دائمى ادامه مى دهد، سخت و چالش ناپذیر است. این
 درحالى است که شهرهاى ما، رفتار ما و حتى زمان ما، در
این پویا و غیر خطى شکل مى گیرد.  به روندهاى   پاسخ 
 حقیقت که طول عمر متوسط یک سکونت گاه چیزى در
 حدود 100 سال است، نشان دهنده تمایل معمارى سنتى به
نقش پذیرش  به  معمارانه  ابژه  گرایش  و   تاریخ گرایى 

یادمانى است.
که "ساختمانى  است:  شهرى  زیست  کلیدواژه   "تغییر" 
 امروز در حاشیه قرار گرفته، ممکن است فردا در مرکز
 یک توسعه سریع جدید باشد و برعکس." بنابراین ماهیت
 معمارى سنتى در معرض تقابل قرار دارد. "سرعت تجدد
در واقعیت  برپایى  روند،  این  ذاتى  پیش بینى ناپذیرى   و 
مى کند." دشوار  بسیار  را  معمارى  مثل  کندى   مدیوم 
به نیاز  سنتى  معمارى  تغییرناپذیرى،  مشکل  به   باتوجه 
 بازنگرى دارد، هم از نظر عملکرد و برنامه و هم از منظر
 جامعه شناختى. بروز آستانگى در عمل معمارانه به امکان

موقتى بودن و اصول قابل استخراج از آن اشاره دارد.
 مى توان تعریف ساختار جسمانى شهر را با ساده سازى به
"خارجى، داخلى و اولیه تفکیک کرد:   سه طبقه فضایى 
مرزها این  برایند  مى کند."  جدا  را  دو  این  که   مرزى 
(نماها)، اساس ادراك دیدارى ما از شهر  را شکل مى_ 
 دهد. به بیان دیگر، شهرى که میبینیم و ادراك مى کنیم،
 نظامى از مرزهاى فضایى است که معمارى نامیده مى شود.

Snohetta
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 هم فضاى درونى (خصوصى) و هم بیرونى (فضاى عمومى)
 در معرض تغییراتى پویا قرار دارند. در این نظام پیچیده و در
عملش که  ایستاست  عنصرى  سنتى  نماى  تغییر،   حال 
بین سطوح براى تعامل   جداسازى است. عنصرى صلب که 

فضایى، سازگار نشده است.
 سوال اینجاست؟ چه اتفاقى مى افتد اگر کسى یک دیوار را با
 یک فضا جایگزین کند؟ فضایى که مى تواند استفاده شود،
اتفاقى مى افتد اگر نمایش گذاشته شود؟ چه  به   تغییرکند و 
 عرصه آستانه اى میان بیرون و درون پویا شود؟ تخریب یک
 دیوار و معرفى فضا به جاى آن، به یک گونه شناسى فضایى
بینابینى منجر مى شود که وضعیت آستانگى  با عنوان فضاى 
 در معمارى را به نمایش مى گذارد. فضاى بینابینى محل بروز
تاثیر تحت  درون،  عملکردى  امتداد  است:   روند   یک 

شخصیت بیرون و همچنین واکنش برعکس آن.
"رابطه تعریف مى شود:  این گونه  معمارى   ایده آستانگى در 
مثابه به  را  فضا  اگر  فضایى."  محیط هاى  و  افراد  بین   موقتى 
موقتى و  متنوع  ابعاد  و  کالبدى  ویژگى هاى  بین   تعاملى 
یا تاریخى در نظر بگیریم، آنگاه  فلسفى، سیاسى، اجتماعى 
 مى توان معمارى را به مثابه روند بیان این تعامل میان فضا و
در آستانگى  اساس  این  بر  کرد.  تعریف  غیرفضایى   عناصر 
 معمارى، میزان و نوع بیان این روابط را تنظیم و تعیین مى کند
سوى به  که  ثابت  سنتى  صورت  سوى  به  نه  را  آنها  البته   و 

شرایط موقتى راهبرى مى کند.

خانه دولچه ویتا،  طرح پیشنهادى، طراحان: حسن سلطانپور، مهدى رسولى، فریبا گودرزى
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خانه دولچه ویتا،  طرح پیشنهادى، طراحان: حسن سلطانپور، مهدى رسولى، فریبا گودرزى
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تاریخ  خود باشکوه  لحظات  در  «معماري دست کم 
بوده اوتوپی  یک   یا  و  رؤیا  یک  الهام،  یک    تحقق  
 اسـت. زیـرا هـر فضاي  ساخته  شده پیش از هر چیز

یک نحوه ي حضور و آگاهی اسـت....
 ...این بدان معناست که نحوه حضور انسان، تنها به
بلکه عمودوار، همه ى نمى شود؛  مـحدود   فـضا   بعد 
روحى به حاالت  بسته  گوناگون،  و  کیفى   فضاهاى 
 انسان،بالقوه  در او حضور دارند  و اگر  هم از قلمرو
 شکفتگى خویش رانده شده اند، باز در هیبت ذهنى
جنبه ى بـرانگیختن  بـا  یا  و   مى یابند  تجسم   آرمانى 
به عالوه مى کنند.  وسوسه مان  دچار  ما  در   شـیطانى 

تاریخ هر شهر ماقبل،  تاریخ جان  نیز هست.»
(شایگان،1370)

میدان نقش جهان، ترسیم اوژن فالندین

جستار 36١37 Architecture and Inside 1
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جمله از  اگرچه  آستانه ها  پیرامون  مطالعه   و   بحث 
تاریخ معمارى است، دچار یافته در   خردفضاهاى تداوم 
شده موضوع  پیرامون  درکنکاش  انگارى  سهل   نوعى 
 است. نقش آستانه آنجا  اهمیت خواهد یافت که مفهومى
 به نام آستانه آغاز یک فضا و انجام فضاى دیگر و فصل

مشترك میان آن دو محسوب مى شود.
 اما شاید فهم ذهن انسان و یا خوانش آن نسبت به فضاها
 بیشتر از آنکه متوجه فضاهاى میانى باشد معطوف به فضا
از دست به  منجر  امر  است. همین  پیشینى  و  پسینى   هاى 
 رفتن بخش مهمى از دریافت از فضاها خواهد شد که در
 واقع بستر بدل شدن یک بسته اطالعاتى به بسته  اطالعاتى
 دیگر است. شاید پرسش اساسى که درباره صفت بنیادین
 چنین فضاهایى ایجاد خواهد شد این باشد که آیا اساسا
 این نامتعین بودن و بى تعلق بودن، یک صفت تداوم یافته
 تاریخى براى این نوع از فضاها محسوب خواهد شد که
 بیشتر آنها را متاثر از ماقبل و مابعد خود خواهد کرد  و یا
 مى توان آن را واجد هویتى مستقل با مولفه هایى مختص

خود دانست ؟
شهرهاى خوانش  ویژگى هاى  مهمترین  از  بتوان   شاید 
قدم حین  در  که  کرد  عنوان  را  ترکیب  این    ایرانى، 
 برداشتن در شهرهاى تاریخى ایران ،پیوستگى در دریافت
 و یکپارچگى در فهم منجر مى شود که دریافت و فهم ما
 نسبت به شهرهاى گذشته به دریافتى کل نگر و سامان یافته
در یکپارچه  و  نظام مند  کلیتى  عنوان  به  شهر  شود.   بدل 
هانري قول  به  مى گیرد.  قرار  باشندگانش  اگاهى   دایره 
استیرلن 1 در بررسی درخشانش راجع به اصـفهان،«در ایـن
  جا بدون  انحالل  استمرار، همواره از یک فـضاي بـسته به
که معنا  ایـن  به  می کنیم.»  گذار  دیـگر  بـسته ي   فـضاي 
این چیز دارد، حال  قرار  اندرون چیزي  در   آدمی همیشه 
 می خواهد خیابان باشد که  معموال  پوشـیده  اسـت،یا درون
یـک داخـل  یـا  و  مـسجد  مدرسه ،  منزل ،  یک    حیاط 
ممتد بافت  است.  شـده  «حواشی»احـاطه  با  که   مـیدان 
طاق هاي یا   مسطح  آجر(بام هاي  از  سرپوشی  با  شهري 

   بازار ) به«کویري با تـپه هاي مـاسه اي پراکـنده» می ماند.

مسجد بى بى خانم سمرقند

 1 Henri Stierlin

  2  Sol artificiel

جستار



 که  خود  سازنده ي یک«زمین  تـصنعی2 » اسـت.
 بـر پهـنه ي ایـن فـراخناي ساختگی دو سطح در دو جهت
میدان ها، مانند«حفره هاي»  یا   که   است    گسترده   معکوس 
برآمدگی همچون  یا  و  می شود  ظاهر  باغ ها  و  حیاط ها 
   گنبدها  و مناره    ها، این گسست هاى سطح مانند«سوراخ»ها
 و«بـرآمدگی»هایی پدیدار می شوند که تغییرات ظریف و
امکان را  دیگر  ساحت  به  فضایی   ساحت   یک   از  گذار 

 پذیر می سازند.(به نقل از شایگان،1370)

نافى نمى تواند  منسجم  و  سامان یافته  خوانشى  چنین   اما 
 هویت هاى مستقلى شود که در پهنه شهر در کنار یکدیگر

 پیکره شهر را شکل مى دهند .
مى بندد، شکل  تمایزات  بر  اتکاى  با  هویت  که  آنجا   از 
را میان رشته اى  مفهومى  مستقل  هویت  دو  تماس   لحظه 
 ترکیب بندى و بازنمایى مى کند که با عنوان آستانه مورد
 مطالعه قرار مى گیرد. اگر چه در نوشتار حاضر سعى برآن
تحول شکلى–تاریخى بر  ارجاع  و  تکیه  با  تا  است   بوده 
 ورودى ها و اشاره به سیرتکاملى آنها به خوانشى منسجم تر
دست یافته شود، اما به نظر مى رسد حصول درکى عمیق
تحلیلى نیازمند  ورودى ها  و  آستانه  موضوع  به  نسبت    تر 
 فراتر از نگاهى صرفا  شکلى-تاریخى است که طرح آن

براى عمق دادن به موضوع ضرورت دارد .
 از فراگیرترین برداشت هایى که نسبت به فضاهاى ورودى
مى شود  تعریف آنها به عنوان فضاهایى میانجى با کیفیت– 
است. چنان که در سنجش کیفى یک  هایى حد وسطى 
 فضاى ورودى، پس از مولفه هاى پایه اى معمارى دست به
 ترسیم نوعى هویت استقراضى زده مى شود. تالش مى شود
 ظرفیت هاى هر یک از دوفضا در الیه هاى مختلف کشف
 شده و صفت هاى برتر به فضاى میانجى که حاصل امتزاج
 دوفضا است، به ارث برسد. اگر چه شاید رد یا تشکیک
 در چنین نگرشى دوراز منطق به نظرآید اما به نظر مى رسد
این  نوع  مواجهه   با   موضوع  آستانه ها     صرفا   نوعى
   نگاه   فرو  کاهنده    در   مطالعه   آنها   است   و   شاید
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 تشکیک در آن منجر به توسعه فضاى فکرى گردد.
آغاز و  اثر  هویتى  مرزهاى  تعریف  در  آستانه ها،   نقش 
 تمایزات آن نسبت به محیط پیرامونى و از طرفى ارتباط
 باآن است. به همین واسطه به نظر مى رسد عرف مطالعات
 حاضر، غالبا با چنین مواجهه اى نسبت به موضوع آستانه ها
درك و  شده اند  ذهنى  کلیشه   نوعى  دچار  ورودى ها   و 
مفهوم تبیین  در  آنها  وعمیق  دوگانه  نقش  از   صحیحى 

تمایز و رابطه صورت نگرفته است.
بنیادین نقش  تبیین  و  موضوع  به  شدن  نزدیک تر   براى 
 فضاهاى میانجى، نیاز به  اشاره به یک رویه تاریخ معمارى
 است. تقریبا مفهوم آستانه به شکلى مداوم و گسترده در
 تمامى فضاها مورد استفاده قرار گرفته و مى توان دوام و
در جستجوکرد.  معمارى  تاریخى  سیر  در  را  آن   قوام 
 واکاوى سیر تحول ابنیه مذهبى، اولین آثار تغییر را (پس
کاربرى با  ابنیه  حتى  گاهاً   که  اولیه  دوران   از 
در سطوح مى توان  بودند)  درگاه  فاقد   مذهبى-اجتماعى 
 نماى ورودى، بخصوص در سردرها جستجو کرد. چنان
 که از نیمه دوم قرن اول، آثار تزییناتى به سردر برخى از

مساجد الحاق شده است. (سلطانزاده، 1348)
را ورودى ها  نظام مند  ساختار  شکل گیرى  آثار    نخستین 
 مى توان در دوران سلجوقى- ایلخانى مشاهده کرد. آثارى
 متشکل از « جز-فضا »هایى چون داالن، هشتى و ایوان. از
تجلى سردرها  در  که  ایلخانى  معمارى  صفات   مهمترین 
در است.  مهم  و  مذهبى  ابنیه  در  آنها  رفعت  است   یافته 
آن اهمیت  و  ورودى  فضاى  به  پرداخت  تیمورى   دوره 
 چنان زیاد شد که در برخى مساجد فضاى ورودى به یکى
مهم ترین از  است،  شده  بدل  بنا  بخش هاى  مهم ترین   از 
 مصادیق این موضوع مسجد بى بى خانم سمرقند است که
  مى توان ورودى را اصلى ترین فضاى مسجد قلمداد کرد
شکل گیرى به  منجر  که  را  سیرى  چنین  ادامه   (همان). 
 نمونه اى بلوغ یافته در معمارى تاریخى ایران شده است و
 جزفضاها در آن داراى تعریف هویتى مستقل و موثر در
  همنشینى فضاى معمارى و شهرى شده اند  را  مى توان در

جستار



  مسجد میدان کاشان و پس از آن در مسجد شاه اصفهان
 در میدان نقش جهان جستجو کرد که بدل به الگویى در

طراحى فصل مشترك معمارى و شهر شده است.
مند ورودى ها را  نخستین آثار  شکل گیرى ساختار نظام 
 مى توان در دوران سلجوقى- ایلخانى مشاهده کرد. آثارى
 متشکل از « جز-فضا »هایى چون داالن، هشتى و ایوان. از
تجلى سردرها  در  که  ایلخانى  معمارى   مهمترین صفات 
در است.  مهم  و  مذهبى  ابنیه  در  آنها  رفعت  است   یافته 
آن اهمیت  و  ورودى  فضاى  به  پرداخت  تیمورى   دوره 
 چنان زیاد شد که در برخى مساجد فضاى ورودى به یکى
مهم ترین از  است،  شده  بدل  بنا  بخش هاى  مهم ترین   از 
 مصادیق این موضوع مسجد بى بى خانم سمرقند است که
  مى توان ورودى را اصلى ترین فضاى مسجد قلمداد کرد
شکل گیرى به  منجر  که  را  سیرى  چنین  ادامه   (همان). 
 نمونه اى بلوغ یافته در معمارى تاریخى ایران شده است و
 جزفضاها در آن داراى تعریف هویتى مستقل و موثر در
 همنشینى فضاى معمارى و شهرى شده اند را مى توان در
 مسجد میدان کاشان و پس از آن در مسجد شاه اصفهان
 در میدان نقش جهان جستجو کرد که بدل به الگویى در

طراحى فصل مشترك معمارى و شهر شده است.
 اما خوانش مهم دیگر در مورد نقش آستانه و ورودى ها،
مطالعه آن ها  به  واسطه نقش میانجى و  سرحدى  که  ایفا
 مى کنند است. ورودى ها و آستانه ها خود سرآغازگر  و
  بستر گفتگو میان اثر و شهر هستند. چنان که بدون وجود
و گفتگو  شکل گیرى  آغاز  میان-مقیاس  بخش   این 
ممکن شهر   و  معمارى  میان  تاثیرپذیرى  و   تاثیرگذارى 
به شکل دهى  ظرفیت  گردد.  مواجه  مشکل  با   است 
 گفتمان، آن هم با اتکا به ظرفیت هاى معمارى مى تواند
 منجر به توسعه ادبیات معیار معمارى و زمینه ساز تجربیاتى
و معنایى  و  فرمى  الیه هاى  توسعه  در  فرد  به   منحصر 
شکل_ از  مصداقى  مى توان  که  چنان  گردد.   اجتماعى 
 گیرى کنش هاى اجتماعى و اجتماع پذیرکردن فضاهاى
  معمارى  را  در  فضاهاى  پیش  ورودى   خانه ها  و  ابنیه

 مذهبى که در هم جوارى ارسن هاى شهرى شکل گرفته_
اند جستجو کرد.

 اما به کارگیرى این چنین فراگیر یک فضا (با تمامى فراز
باشد این حقیقت  بر  مى تواند سندى  فرودها)، درواقع   و 
 که فضاهاى میانجى و آستانه ها پیش از آن که صرفا یک
مرز هم  فضاى  دو  برهم کنش  حاصل  که  باشند   کالبد 
باشند، فضاها  بارز آن  میراث داران صفات  تنها  و   هستند 
 خود داراى ویژگى ها و مولفه هاى هویتى هستند که منجر

به تمایز و تداوم آن ها گشته است .

 با خوانشى انسانى از موضوع فضا هاى میانجى و همانطور
 که از شایگان در ابتداى متن نقل شد، مى توان این گونه
یافته عینیت  مابه ازارى  معمارى  چون  که  کرد   استنباط 
 فضاى ذهنى معمار است و منطق آن مبتنى بر منطق زیستى
و ورودى ها حاصل کنش هاى آستانه ها  محیط،  و   انسان 
 ذهنى انسان سازنده است که در کارکرد ذهن خود، براى
نیازمند تمییز و فاصله گذارى  درك درست موضوعات، 
 میان موضوعات ودرك درست  آستانه ها است .به همین
 منظور ذهن براى درك موضوعات نیازمند فاصله گذارى
 در بین موضوعات براى دسته بندى و نظم دهى آنهاست.
فضاهاى عنوان  به  معمارى  فضاى  در  که  آنچه   در واقع 
از است  ترجمانى  مى گیرد،  قرار  مطالعه  مورد   آستانه 
توانمند تر مى_  را در درك موضوعات  روشى که ذهن 
 سازد . حال با چنین مواجه اى، آستانه ها و ورودى ها دیگر
مابعد و  ماقبل  وام دار  عنوان فضاهایى که هویتشان  به   نه 
 خود است که به عنوان فضایى اصیل که نقشى بنیادین در
خوانش معمارى قبل و بعد خود دارند نقش ایفا مى کنند.

و تبیین  براى  بود  تالشى  شد  نوشته  جا  بدین  تا   آنچه 
 تشریح نقش بنیادین اندام ورودى که لزوم مطالعه اثر آن
 چه در مقیاس شهرى و چه در مقیاس معمارى ضرورى
 مى نماید . هدف، تالش براى توجه به وجوهى اساسى در
 مورد  آستانه ها و  فضاهاى  ورودى  است که   با  وجود

معمارى،کمتر تاریخ  سیر  در  فضا  این  حضور   پیوستگى 
مورد بحث و گفتگو قرار گرفته اند .

ویژه اهمیت  از  نکته  این  ورودى ها  تغییرات  سیر   در 
سیر یک  در  فضا  یک  قوام  و  دوام  که  است   برخوردار 
بتوان شاید  را  وسیع  جغرافیایى  پهنه  یک  در  و   تاریخى 
 ناظر بر تدارك راه کارهایى متنوع براى مواجهه با نوعى
نیاز ذاتى دانست. راهکارهایى که منجر به شکل گیرى راه
  حل هایى متفاوت براى یک مسئله شده است و در یک
 سیرتکاملى حرکت کرده اند. به نظر مى رسد براى گریز از
 خوانش هاى کلیشه اى از تاریخ، نیاز به مواجهه اى دقیق تر
بنیادین به شکلى  تاریخ معمارى   با موضوعات در حوزه 

وجود دارد.
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نمایشگاهى تهران   "6 شماره   " گالرى  در  پیش   چندى 
چمن آرا آرش  "در-طهران".  عنوان  با  بود  شده   برگزار 
این در  را  تهران  درهاى  از  خود  عکس هاى   مجموعه 
با بود و همین موضوع ساده  تماشا گذاشته  به   نمایشگاه 
 استقبال گسترده اى روبرو شده بود. به دیدار او رفتیم تا
 ببینیم او چگونه توانست این  ابژه هاى روزمره و دم دستى
با خود همراه  را به چیزى فراتر ارتقا دهد و مخاطب را 
 کند. گفتگو را در فروشگاه فرهنگى بتهوون انجام دادیم.
اولین از  یکى  عنوان  به  که  سنایى  محله  در   فروشگاهى 
 مراکز فروش صفحه هاى موسیقى در تهران (اگر نگوییم
 اولین) به دست خانواده چمن آرا راه اندازى شده، و آرش

زمان زیادى را آنجا مى گذراند.

"                                     "
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 شما براى نمایشگاه خود عنوان  "در-طهران" را انتخاب
کردید. تهران با "ط" چه فرقى با تهران با "ت" مى کند؟
 خب "ط" فکر مى کنم بیشتر قدمتش را نشان مى دهد. طهران
به  قدیم. عکس درهایى هم که من گرفته ام همه اش مربوط 
 تهران قدیم است.  تعداد کمى از آنها جدید هستند. منظورم
و شاپور  و  مولوى  شوش_  از  بود.  تهران  قدیمى   محله هاى 
همین سنایى، محله  خودمان. اصوال   چیزى  که  من  دنبالش
از و  تجریش  مثال  تا  مى شد  پیدا  راحت تر  آنجاها   مى گشتم 
باالى شهر از  به شدت راحت تر  آنجا عکاسى کردن   طرفى 
 است. چون هیچ کسى کارى به کارت ندارد. من در تجریش
  بخواهم عکس بگیرم باید به هزار نفر جواب بدهم ولى آنجا
تماشا مى_  اطرافم،  که عکس مى گرفتیم، آدمها مى ایستادن 
 کردند تا عکسم را بگیرم. کسى باورش نمى شد در شوش و

مولوى همچین اتفاقى بیفتد.
 

 خب این مسائلى که از نظر فرهنگى مطرح مى کنید روى
درها  و پروژه شما هم تاثیر داشته؟

نمى توانند آدمها  و  هستند  فقیر  خیلى  محله ها  آن  چون   اره 
 چیزى را عوض کنند، حاال اگر شهردارى زحمتش را برایمان
 نکشد، مثل این تابلوهاى خیابان انقالب که  همه را یک شکل
 کرده اند، آنها هرکدام خود یک سند بودند، دقیقا همه را از
مدل اصوال   هم  بعد  بهارستان.  هم  و  آنجا  هم  بردند.   بین 
 عکاسى من جورى است که باید پیاده بروم. اصال آنجا حالم

بهتر است براى عکاسى تا باالى شهر.
 

  

گفتگو
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 پس برنامه از پیش تعیین شده اى ندارید. پیاده روى جزئى
از کارتان است. قدم مى زنید و ...

20 حداقل  مى کنم  عکاسى  که  سرى  هر  معموال  من   اره، 
 کیلومتر پیاده   روى مى کنم. یعنى من از اینجا تا میدان شوش

پیاده مى روم.
 

اکتشاف مى کنید؟ 
اصوال انتخاب مى کردم.  را  لحظه کادرها  در  من  تقریبا.   اره 
 براى آدمها خیلى عجیب است که من از در عکس مى گیرم.
عکس چى  "از  مى کنند  سوال  مى گیرم  عکس   هرجا 

میگیرى؟" "از در!"  "از چیش؟" "همینى که هست دیگه"

پشتشان اتفاق هاى  از  حرف هایى  مى زنند؟  درها   این 
 روایت  هایى دارند؟ چه چیزى بیشتر از فرم ها و رنگ ها

 براى عرضه دارند؟
من چهره مى بینم در آنها. چهره هاى گویا.

 
یعنى یک چهره انسانى؟ مى شود با نمونه ببینیم؟

 مى بینى این چشم ها و موهاش هست مثال. حاال هرکسى یک
 جورى موهایش را درست میکند. این یکى قشنگ یک چهره
دیگر. تشبیه کرد  است. مى شود  شاپور  در سمت  این   است. 

این که قطعا.
 

یک آدم ناراحتى هم هست انگار…
 اره دقیقا. این یکى انگار چشمش زخم شده، آن را بسته مثال.

یا این یکى مثل آدمى است که عینک زده به چشمش.

 این درها چه تغییراتى کردن بعد از این عکاسى ها؟
االن کامل رنگ این در  مثال  پیگیرشان هستم.   من هنوز هم 
این یکى کال یا  است.  رنگى شده  این  اش  است. همه   شده 
خانه اش هم  یکى  این  نیست.  دیگر  خانه اش  شده.   خراب 
 خراب شد. اینها مثال 4 تا خانه کنار هم بودند. هر 4 تا  عین
 هم. باز این انگار که ماسک زده. یا این یکى مى تواند حتى

یک نقاشى آبستره باشد.
 

به ذهن مى_  را  اینها یک کیفیت آبستره  از  اتفاقا خیلى 
آورند.

انتخاب  کردم. یک کادر  این به خاطر کادرى است که من 
 مربع  انتخاب کردم. شما اگر مستطیل کلى اش را ببینى اصال

خودش را اینجور نشان نمى دهد.
 

 وقتى که از کنار در رد مى شویم یک در مى بینیم.
اصال در را هم نمى بینیم

 کسى که به قصد شکار در مى آید و سواد بصرى هم دارد
 احتماال این کادر ها را مى بیند.

 خیلى ها در نمایشگاه مى گفتند مگر مى شود همه این درها در
دیگر االن  نمى کنید.  نگاه  شما  اره  مى گفتم  باشند؟   تهران 
خیلى ها رو درگیرکردم. االن دیگر همه فحشم مى دهند. مى_ 
 گویند ما هرجا در مى بینیم نگاه مى کنیم و به  یاد تو مى افتیم.

 اصال چى شد که این موضوع برایتان جالب شد و شروع
کردید؟

در گذاشتم  بود.  در  این  گرفتم  عکس  من  که  درى   اولین 
 اینستاگرام. سیاه و سفید. دیدم آدمها چقدر خوششان آمد.  ما
در خانه مان شش تا گربه داریم با یک سگ. همیشه عکس_ 
 هاى آنها بود و عکس هاى خودم. بعد دیدم چقدر جالب شد.
 راه افتادم و البته از قدیم سه، چهار تا عکس داشتم. آنها را هم
دقیقا یعنى  آمد.  خوششان  آدم ها  چقدر  دیدم  باز   گذاشتم، 
 خود آن آدم ها من را ترغیب کردند. بعد دیگر شروع کردم
تماس من  با  گالرى  از  روز  یک  بعد  و  گذاشتن  عکس   به 
بیا نگذار.  اینستاگرام  در  را  عکسهایت  دیگر   گرفتندکه 

صحبت کنیم و نمایشگاه بگذاریم.

 از نمایشگاه استقبال گرمى شد.  چه بازخوردها و نظراتى
گرفتید؟

معموال آدمها  چون  کرد  حساب  نمى شود  خیلى  آنها   روى 
باشد، حسادت  واقعى شان  حس  اگر  حتى  مى کنند.   تعریف 

ولى ظاهرا همه خوششان آمده بود.
 

 نکته خاصى نبود در صحبتشان که بگویند از این ویژگى
 بیشتر خوشم آمد؟

براى  همه شان  عجیب  بود که چرا د رطول روز که  در  شهر
مى گذرند اینها را نمى بینند. این اتفاق خیلى مهم بود.

 در ادامه تعدادى از عکس هاى آرش چمن آرا
 را  که  در این  گالرى  به  نمایش در آمده اند

  مى بینید...

گفتگو



50١51 Architecture and Inside 1 گفتگو



52١53 Architecture and Inside 1 گفتگو



54١55 Architecture and Inside 1 گفتگو



56١57 Architecture and Inside 1 گفتگو



گفتگو 58١59 Architecture and Inside 1

 خانم جواهریان شما از سن خیلى کمى به خارج از کشور
به شروع  و  شدید  جدیدى  شرایط  وارد  آنجا  و   رفتید 
تحصیل کردید. بعد برگشتید به ایران و شروع کارحرفه_ 
تجربه_  تجربه کردید.  رو  دیگه اى  شرایط  احتماال  و   اى 
 هایى از این جنس چه تاثیرى بر شخصیت یک آدم، بر

شکل گرفتنش مى تواند داشته باشد؟
 ببین خیلى خیلى خیلى به نظر من. یعنى وقتى آدم در یه شهرى
و زیباست،  است،  نسبتا خوب  چیز  همه  که  مى شود   بزرگ 
 درست است، آدم سلیقه متفاوتى پیدا مى کند، بینش دیگرى
 نسبت به شهر خواهد داشت ، نسبت به معمارى و به همه چیز.
تو مثال در سبزوار بزرگ  میشوى خیلى فرق  میدونى وقتى 
 میکند با مثال مشهد. یا مشهد با تهران. البته در اون دورانى که
 من بچه بودم. االن معمارى همه شهرهامون یکسان شده است،
اقلیمى،  وضعیت  خاطر  به  شهر   هر  قدیم،  که  صورتى    در 
هویت خاص خود را داشت. مثال مهندس بهشتى همیشه مى_ 
 گوید که یزد با اردکان 70 کیلومتر فاصله دارد و معمارى این
 دو به اندازه همین فاصله متفاوت است. ولى االن دیگر اونطور
 نیست. همون بسازبفروش ها دارن در یزد مى سازند، در مشهد
براى اهواز  مى سازند.  در  و  مى سازند   مى سازند، حتى شمال 
پاریس بزرگ شدم، موضوعات خیلى فرق مى_  من که در 
 کنند. با  پیش زمینه، سلیقه و به خصوص الگوهاى ذهنى که
 کامال با بچه هایى که در ایران بزرگ شده اند متفاوت است.
آنها حتما با یک ذهنیت دیگرى فکر مى کنند، طراحى مى_ 
به بچه ها،  به  همیشه  من  و  است،  مهم  که  ولى چیزى   کنند، 
 جوون ها توصیه میکنم این است که نمى شود فقط بروى در
  اینترنت جستجو کنى، بعد از یه چیز پارامتریک خوشت اومد،
 سعى کنى مثل همون طراحى کنى، اینها معمارى نیست. باید

 بروند سفر، بروند ساختمان ها را خوب ببینند.

"                                                    "
          
 ُمَهندس



 به نظر من تا موقعى که آدم معمارى را تجربه نکند نمى تواند
 واقعا بفهمد که  این معمارى  اصال  خوب  است  یا  بد  است.
حداقل ولى  کنى،  زندگى  فضا  در  بروى  حتما   نمى گویم 
روى از  کنى،  حس  دریافت کنى،  را  چیزهایى   بازدیدکنى، 

عکس دوبعدى نمى شود ادم معمارى کند.

 فکر مى کنم شما قائل به اتمسفر هستید. به این معنا که در
با دیدن  عکس و اتمسفرى هست، کیفیتى که   هر فضا 

تصویر دوبعدى  منتقل نمى شود.
این   باره در  اصطالحات  خیلى  فارسى  زبان  در  مکان.   حس 
 داریم. وارد یک جایى مى شوى که "دلگیر" است، وارد جایى
که مى شوى  وارد  جایى  یک  به  است،  "دلباز"  که   مى شوى 
"خوشحال" مى شوى  وارد  جایى  به  مى شود،  گرفته"   "حالت 
 مى شوى، همه اینها مهم هستند . باید حس کنى که نور چه
 جایگاه مهمى دارد در این موضوع و یا تناسبات چه نقشى ایفا

مى کند.

 پس حس مکان بر درك ما از معمارى موثر است اما آیا
 حس مکان هایى که تجربه کرده ایم  بر معمارى کردن ما

 نیز موثر است؟
 اتفاقاً همین چندوقت پیش مقداد شریف و خسرو ساالریان،
 تقریبا یک سال پیش، اومدن خونه مقصود بک من که تقریبا
 24، 25سال پیش طراحى کردم و ساختم، نشستیم در حیاط و
 راجع به این صحبت کردیم که این حس مکان که مى گوییم
 به دنبالش هستیم، درك کردنش خیلى سخت است. این از
برمى_  همیشه  ما  مى آید.  از خاطرات خودمان  مى آید.  کجا 
در مى پرسیم  خود  از  مى کنیم،  کار  مان  حافظه  با  و   گردیم 
 کدام فضا من خیلى حالم خوب بود یا در کدام فضا احساس
کردم، راحتى  احساس  فضا  درکدام  یا  کردم  بودن   مجلل 
آنقدر و  شد  بد  حالم  یا  کردم  ناامنى  احساس  فضا   درکدام 
 پیش مى روى تا برمى گردى به کودکى ات. من فکر مى کنم
نمى دانیم اینکه  براى  ماست،  بهشت زندگى   کودکى دوران 

 که قرار است یک روز بمیریم.

وقتى که کوچک بودیم مى دیدیم که آدم هاى مسن اطرافمان
  مى میرند، حتى بچه هایى که در جنگ بزرگ مى شوند، مرگ
 را مى بینند ولى مثال 5 دقیقه بعد دوباره مى روند بازى مى کنند
 و مى خندند. براى اینکه هنوز نفهمیده اند که قرار است این بال
 سر خودشان هم بیاید. آن خوشحالى که ما داریم، آن نادانى،
 آن جهل همه اش مسئله مرگ است. بنابراین من خیلى مخالفم
 با  آدمهایى که مى گویند کودك درونت را حفط کن و اینها.
 باید خیلى خنگ باشى که بتوانى هنوز مثل یک کودك رفتار
 کنى. از لحظه اى که انسان ها به مرگ خودشان، به میرا بودن
زمان مختلف  انسان هاى  در  البته  که  مى کنند  پیدا   آگاهى 
 متفاوتى رخ مى دهد، از همان موقع دیگر از بهشت کودکى
 بیرون مى آیند. دوران کودکى یک مرتبه به پایان مى رسد ولى
  همیشه خاطرات دوران کودکى خیلى شیرین  هستند،  بیشتر
 از  هر خاطره دیگرى  به  ما  نشاط مى دهند. و هرقدر هم آدم
پیرتر  مى شود   خاطرات   کودکى اش   درخشان تر و  دقیق تر
 مى شود. وقتى پا به سن مى گذاریم، و من االن متوجه مى شوم،
ولى مى دهیم،  دست  از  را  مدت مان  کوتاه  حافظه   دیگر 
  هرچقدر به دورتر و گذشته تر  برمیگردیم،  خاطراتمان   مدام
 دقیق تر و  بهتر  مى شوند. خاطرات کودکى هرزمان  به یادشان

بیفتى نشاط  آورند.

 پس به نظر شما تجربه حس مکان که مى تواند بر معمارى
موثرترین حتى  و  مى شود  شروع  کودکى  از  باشد   موثر 

خاطرات و تجربیات متعلق به دوران کودکى هستند.
دارى. خاطراتى  چه  فضاها  کدام  در  ببینى  برگردى  باید   بله 
 خانه ما در مشهد، بچه که بودیم، توى یک باغ بود. جلوش یه
 حیاط خیلى مرتب و گل کارى و اینها بود،  پشتش یه حوض
 داشت و بعد کرت هاى درخت هاى میوه . کل آن 5000 متر
 بود، نمى دانم دقیقا چقدر بود. ولى بزرگ بود. حس مکان که
 صحبتش را کردیم بیشتر از همه در سرسراى خانه مان بود، این
   سرسرا خیلى زیبا بود، از پله که باال  مى آمدیم، مى رسیدیم به
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یک از  سرسرا.  داخل  مى رفتیم  بعد  که  بالکن کوچولو   یک 
 طرفش کامل شیشه بود که از جنوب آفتاب مى گرفت، یک
 طرفش هم از شمال دوباره شیشه اى بود که ورودى اصلى بود.
بود که هم حیاط انگیزى  هیجان   فضاى خیلى   بنابراین یک 
 شمالى را مى دیدى، هم باغ جنوبى را مى دیدى و هم پهن بود،
 روشن  بود و هم همه  این  درها  درش  باز مى شدند و خب
مى_  چشم  مثال  کنیم.  بازى  داشتیم  دوست  خیلى  اینجا  ما 
 گذاشتیم و مى رفتیم قایم مى شدیم و اینها. این فضا فقط یک
 فضاى عبور و مرور نبود. فضاى بازى بود، فضاى مکث بود.
 فضاى خیلى دلنشینى بود. یا مثال یادم هست یک بار فرش ها
خب من  و  بودند  گذاشته  سرسرا  در  و  بودند  کرده  لوله   را 
دیگه بعد  و  بودم  قایم شده  اونها  بودم، الى   خیلى کوچولو 
بسازبفروش ها 50-40 که  "هال"  اون  بیرون.  بیام   نمى تونستم 
 سال  پیش در ایران به وجود آوردند، این نه در غرب وجود
بدى خیلى  اتفاق  و  خودمان.  گذشته  معمارى  در  نه  و   دارد 
 است که افتاده، همه آپارتمانها یک هال دارند، بعد در آن 8
تا در باز  مى شود، سالن، اتاق خواب و...، بنابراین وقتى مى_ 
 خواهى وارد آپارتمان شوى باید وارد این هال شوى که خیلى
اکثر تیپولوژى  شده  االن  این  است.  بى رمق  و  نور   بدون 
 آپارتمان ها. حتى مثال  لوکس ترین آپاتمانها یک همچین هال
 ورودى دارند. در معمارى قدیم ما اصال این نبود. بلکه یک
 سرسرا بود. یک راهروى خیلى پهن. خب درست است این
هم هزارتا در درونش هست، دو طرف  این راهرو اتاق ها  باز
  مى شوند  ولى به خاطر اینکه خیلى پهن است، براى  خودش
یک هست  یادم  گفتم  که  حیاطى  آن  ته  در  فضاست.   یک 
چیز ما  کودکى  در  بود  مخوفى  خیلى  جاى  که  بود   توالت 
ساختمان من  که  موقعى  و  حیاط  ته  توالت  این  بود   خاصى 
باید در حیاط  مقصود بک رو مى_ ساختم فکر کردم  حتما 
یه میدونى  سرایدار.  براى  شده  اگر  حتى  باشد،  توالت   یک 
 چیزاى  خیلى  جزئى،  باعث   هیجاناتى   مى شوند   که  تاثیر

مى گذارد.

 شما تجربه هایى داشتید که شاید خیلى معمارها فرصتش
سینما. صحنه  طراحى  زمینه  در  تجربه هایى  نداشتند،   را 
 طراحى صحنه چه ارتباطى با معمارى و معمارى داخلى
 دارد و نحوه کار شما به عنوان معمارى که طراحى صحنه

مى کند چگونه بود؟
معمارى مشهور  طراحان  صحنه  از  خیلى  ایران  از  خارج   در 
بوده اند، معمار  ازکارگردان ها  درایران هم خیلى   خوانده اند، 
 مثل کامران شیردل یا تهمینه میالنى.  خیلى تصادفى شد که
 من وارد کار طراحى صحنه شدم. ولى کارى است که فکر
براى دارد،  داخلى  معمارى  با  مشترك  وجوه  خیلى   مى کنم 
فیلمبرداى باید فضاهایى رو بسازى که درش   اینکه تو دائما 
 مى شود و مى شود گفت اختالف آنجاست که در فیلم الزم
دکورى ذره   یه   مى تواند  باشند،  واقعى  فضاها  حتما    نیست 
 باشد،  باسمه اى   باشد، مى توانى فقط روى همان زاویه اى که
این نشان مى دهد کارکنى. ولى من هیچ وقت  دوربین دارد 
  طورى کار نکردم. یعنى خیلى کم پیش آمده در 10 فیلمى
 که با شوهرم داریوش مهرجویى کار کرده ام، اینطورى کار
 کنم، شاید چون اصال بلد نبودم. براى اینکه من اصال طراحى
نبودم بلد  که  اینها  و  ایتالیایى  و  هالیوودى  دکور  و   صحنه 
 بسازم، من همیشه سعى مى کردم  لوکیشن هایى پیدا کنم، خانه
  ها یا فضاهایى که به نظرم مى آمد  به  سناریو  اون  فیلم  خاص
 مى خورد یا  به  شخصیت هاى  اون  فیلم مى خورد و واقعا اون
نبود که اینطورى  به طور کامل مى چیدم، هیچ وقت   فضا رو 
  اگر قرار بود توى این اتاق فیلم بگیرند، بگویم  خب  زاویه
 دوربین  فقط  اینجا  رو  فیلم مى گیرد، پس من هم فقط همین
براى را  فضا  همه  همیشه  من  نه  مى کنم.  روچیدمان   تیکه 
 داریوش مى چیدم و بعد به او هم این آزادى داده مى شد که
معمارى کار  من  بچیند.  را  پرسوناژها  مى خواهد  هرجا   حاال 
 بیشتر مى کردم به خاطر اینکه شاید بلد نبودم یا به خاطر اینکه
اینها و  این چیزهاى دکورى  نداشتم  هیچ وقت دوست   اصال 

 رو.
فیلم هاى این   مثال   مى شود.   مشخص  ذره  یک  باالخره     
  قدیمى  هالیوودى  را  نگاه کنى،  آنجا که مقواست  به  جاى

 دیوار یک حس دیگرى مى دهد. من همیشه مى رفتم فضاى
واقعى را پیدا میکردم و سعى مى کردم که کامل بچینم.

 معیارها در انتخاب صحنه ها چه بود؟ مثال در فیلم هامون
صحنه اى داریم که خانم بیتا فرهى پیش روانشناس مى_ 
ایرانى است.  غریب  خیلى  روانشناس  آن  لوکیشن   رود. 
رایجى نمى کنم که مطب  فکر  ولى  دارد  شاید  را   بودن 

براى یک روانشناس باشد.
من اتفاقا  را  ساختمان  آن  مى پرسند.  ازم  خیلى  اتفاقا  را   این 
 انتخاب نکردم. داریوش انتخاب کرد. نزدیکهاى امیریه است
امیریه بزرگ یادمه. داریوش بچگیش در محله   تا جایى که 
 شده بود. فکر مى کنم ولى جواب مى داد. میدونى وقتى رفتم
 دیدم خیلى خوب به نظرم اومد. یک ساختمان ادارى دولتى
 بود. در پایین هاى شهر. ولى خب اون پله ها و اون راهروى
 خیلى پهن و یه معمارى خیلى ایرونى بود که به نظرم خیلى

 دلنشین بود.

 حاال که بحث به این جا رسید، نظرتون راجع به سینماى
 آقاى مهرجویى چیست؟

 ببین سینماى مهرجویى به نظر من 3 قسمت دارد. یه قسمت
 فیلم هاى قبل از انقالب که با گاو شروع مى شود و با دایره مینا
 تمام مى شود که به نظر من خیلى عالیه، البته فیلم هاى او با "
 الماس 33 " شروع مى شود که فکر مى کنم بیشتر یک تجربه
 فنى است، واقعى نیست. بعد دوران بعد از انقالب است که 10
هم با  مى کردیم  زندگى  هم  با  که  موقعى  که  است   فیلمى 
 ساختیم. بعد 5 فیلمى هست که بعد از اینکه از هم جدا شدیم
 ساخت.  به نظرم این 3  دوره را باید  از هم  جدا  کرد  و  فکر
 مى کنم آن دوره اى که با هم زندگى کردیم، آن 25  سال،
 خب یک سلیقه دیگرى در فیلم هایش هست. شاید به خاطر
ایرونى فمینیستى هستم، خیلى غربى ام،   اینکه من خیلى آدم 
 نیستم، فارسى که حرف مى زنم لهجه دارم[با خنده]. بنابراین
آن دوره اى که با هم کار مى کردیم  فکر مى کنم فمینیست_ 

  ترین، خوش سلیقه ترین  و غربى ترین دوره فیلم هاش هست.
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 و کانسپت هاشون و دیدگاهشون درباره نسبت فضاى داخلى
باشند، ولى فکر مى کنم تطبیق داشته  با هم  بیرون    با فضاى 
 یواش یواش این قضیه دارد در ایران هم جا مى افتد که حتى
 در مقیاس ساختمان هاى مسکونى کوچک این مسئله رعایت
 شود که معمار محدوده مسئولیت خود را بداند و  از آنجا به
 بعد را دیگر به معمار داخلى واگذار کند. البته طراحى ها باید
 همزمان با هم انجام شوند، براى اینکه نمى توانید بگویید که
 مثال در نماى پروژه بهتر است که پنجره اینجا باشد، بعد معمار
در پنجره  اینکه  براى  بماند،  حنا  در  دستش  و  بیاید   داخلى 

داخل در جاى درستى نیست.

از کارهاى اخیر بفرمایید...
بزرگ "موزه  کردیم  که  مهمى  خیلى  کارهاى  از   یکى 
 خراسان" است. ولى متاسفانه همه اعتبار این کار را  به مرحوم
 میرفندرسکى مى دهند. مسابقه رو ایشان برنده شده بود. کار
 رو شروع کرده بود. خیلى هم دستش درد نکند ولى واقعیت
 این است که بیشتر از30 درصد موزه رو نساخته بودند موقعى
 که ایشان فوت شد و خوب ما  کار داخلى رو که کامال از
تغییرات خیلى  را  معمارى  خود  بعد  و  کردیم  طراحى   صفر 
 دادیم. مثال درون موزه، آن سیلندرى که در وسط به صورت
مى کرد. قطع  را  طبقات  در  گالرى ها  ارتباط  دارد،  قرار   وید 
 یک جایى یک مرتبه وید مى شد و ما این گالرى ها را به هم
 وصل کردیم، یعنى کف هاى جدید اضافه کردیم. بعد اصال
اینکه موزه یا مربع خیلى بد است. براى   مى دونى موزه گرد 
به رو  گالرى ها  بروى  که  مى خواهد  سازماندهى خطى   یک 
 خط ببینى و تمام بشود یا مثال یک طرف را ببینى، بعد یک
طرف دیگر را ببینى و تمام. اکثر موزه هاى جدید هم خطى
   هستند. این گرد بودن از لحاظ جهت یابى خیلى گیج کننده
میرفندرسکى نقشه هاى  در  گالرى ها  بازدید  تداوم  و   است 
واقعا این  که  دادیم  تغییرات  خیلى  ما  نداشت.  وجود   اصال 

 تبدیل به یک موزه بشود چون بیشتر شبیه فرهنگسرا بود.

بروند مردم  که  بود  دراز  بالکن  یک  ورودى  باالى  مثال   یا 
 سیگار بکشند یا پارك را تماشا کنند. در موزه که نمى توانى
 برى بیرون و  سیگار بکشى، انقدر که مسائل امنیتى  هست. ما
 خیلى واقعا آنجا کار کردیم، خیلى زحمت کشیدیم، و من
 حداقل صدبار با این هواپیماهاى قراضه در این 5 سال رفتم و
 آمدم و  یک مدیریت خیلى زنانه و مادرانه اى اعمال کردم
 براى اینکه بین این مردها که همیشه انقدر غرورشون زیاده،
 بین پیمانکار و کارفرما و حتى بین ناظرهاى من و پیمانکار و
این از  یکى  خودم  من  اگه  مى شد.  دعوا  دائما   کارفرما 
 آرشیتکت هاى مغرور بودم اصال این موزه تا االن تمام نشده
 بود. یعنى یک جورى باید همه رو با همدیگر  آشتى بدهى

که کار پیش برود.

آیا در طراحى رویکرد یا روش خاصى را دنبال مى کنید؟
 من براى خودم یک روش را آزموده ام که از تجربه 40 سال
و تجزیه  آن  و  آورده ام  دست  به  بنایى  سال   30 و   طراحى 
یا Analysis Preccedents است. روش پیشینه ها   تحلیل 
 من این است که بریم سراغ پیشینه هاى سوگولى مان نه الزاماً
 در معمارى گذشته و نه الزاما در معمارى ایرانى، بلکه در همه
 جاى دنیا و در همه دوره ها و به خصوص معاصر چون مى_
 بینیم که معماران جوان عاشق این الگوهاى پارامتریک جدید
پیشینه ها خواندن، این  از  نقد  فیلم دیدن و   هستند. عکس و 
 کافى نیست. اگر دلتون مى خواهد بناهاى مشابه بسازید، باید
 برید اونجا بنشینید و حس کنید و یکى یکى حس هاتون را
خوب تجزیه  و تحلیل کنید گام   بعدى  اینه  که  هر کدام از
پیدا بدید.  ربط  معمارانه  دقیق  عنصر  یک  به  را   حس هاتون 
 کردن حسى که به ما دست میده و عنصر معمارى، کار بسیار
به آیا  داد،  دست  بهتون  شعف  احساس  اگر  مثال   دشواریه. 
 خاطر نور آن فضاست؟ یا اگر احساس نشاط بهتون دست داد
جزئیات یا  است؟  پنجره ها  هاى  رنگى  شیشه  خاطر  به   آیا 
بازیگوشانه؟ چه بود که باعث شادى تون شد؟ آیا یاد کودکى

 تون  افتادید؟

 این کارى است که من در معمارى مى کنم. مى گویم همان
حتى مى گویم  امروز.  به  بیاوریم  حاال  را  ایرونى   معمارى 
 ببریمش به آینده. ولى ایرونى بودنش را ازش نگیرید. همین
و لباس ها، صحنه ها  داریوش مى کردم.  با  فیلم ها  در  را    کار 

اینها، هم خیلى ایرونى بود، هم خیلى مدرن.
 

با در کارکردن  داشته اید  تجربه هایى  دوره هایى  در   شما 
سردار افخمى، و  اردالن  دیبا،  مثل  ممتازى   معماران 

همکارى با آنها چگونه بود؟
 من قبل از انقالب با سه معمار کار کردم. اول از همه یکسال
 دفتر نادر اردالن کار مى کردم. بعد در موزه هنرهاى معاصر با
 کامران دیبا شش ماه کار کردم و بعد یک سال و نیم در دفتر
انقالب از  قبل  یعنى درست 3 سال  بودم.   على سردارافخمى 
 رسیدم ایران و با این سه آرشیتکت که به نظرم واقعا مثل گل
 سرسبد بودند و هر 3هم سبک کاریشان همان ایرانى و مدرن
 بود همکارى کردم. و هر سه هم خارج درس خوانده بودند و
 تفاوت هایى هم داشتند، ولى فکر مى کنم هرسه خیلى وجوه

مشترك داشتند و من خیلى چیزها از هر سه شان یاد گرفتم.

نظر شما راجع به حرفه معمارى داخلى چیست؟
معمارى نیفتاده است که حرفه  این دید جا  ایران  هنوز توى 

  داخلى با حرفه معمارى فرق مى کند.
این مسئله بزرگ عمومى   بعضى  وقت ها درپروژه هاى خیلى 
 رعایت مى شود براى این که خوب مى دانند در آمفى تئاتر باید
کوچکتر مقیاس  پروژه هاى  در  ولى  باشد،   معمارى داخلى 
 هنوز این دید شکل نگرفته است. در خارج از ایران براى اکثر
و حیاط  و  باغ  براى  منظر  طراح  که یک  همانطور   پروژه ها، 
 اینها هست، یا یک طراح تاسیسات هست، طراح برق هست،
 طراح معمارى داخلى هم از اول با خود معمار اصلى همکارى

  مى کند تا این دو به خوبى با همدیگر جفت و جور شوند.
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 االن 10 سالى میشه که به این موضوع پى بردم که هر چیزى
 که ما را یاد کودکى مان مى اندازد ، نشاط آوره. پس باید سعى
 کنیم خاطرات کودکى مان را مرور کنیم و ببینیم توى چه نوع

فضاهایى زندگى مى کردیم.
پس اول میریم سراغ بناهاى سوگولى مان  بازدید کافى نیست
  باید  داخلشون  بنشینیم، زمان  بگذره،  اقال  از صبح  تا  شب،

نورها عوض بشه، و اگر ممکنه داخلشون زندگى کنیم...
دوم: حس هایى که بهمون دست مى دهد را بررسى کنیم

سوم: تطبیق دادن حس هامون با عناصر معمارى
 چهارم: استخراج الگوهاى جدید براى خلق معمارى جدید و
این مخاطب   در  مشخص  حس هاى  همان  آوردن   پدید 
 استخراج کردن الگو واره یا Paradigm کار دشواریه و به
هیچ وجه  استفاده  از  اشکال عینى  نیست.  بهترین  مثالى  که
اثر آندره گدار1 و باستانه،  ایران  بزنم ورودى موزه   مى تونم 
 ماکسیم سیروکس 2 یه طاق کسرى کامله که چندین بار هم
 تکرار شده. من نرفتم تیسفون اما مى تونم تصور کنم که وقتى
 به یک طاق با ارتفاع 37 متر نزدیک مى شویم، چه حسى به
 آدم دست مى دهد. سرمون را باال مى بریم و به نقطه ى اوجش
مى شه و  مى کنیم  حس  را  عظمتش  ى  همه  و  مى کنیم   نگاه 
 گفت این ابهت مقیاس است که به ما احساس سربلندى مى_
طاق_ تناسبات  دقیقا  باستان  ایران  موزه  ورودى  قوس   دهد. 
 کسرى را دارد. اما چون مقیاسش خیلى کوچک است، دیگه

اون حس رو نمى دهد.
 اما برعکس توى برج آزادى، امانت خیلى موفق تره که همون
 حس عظمت و سربلندى رو ایجاد مى کند وقتى به زیر برج در
 محور شرقى- غربى مى رسیم. نمونه ى معکوس پل طبیعته که
 دقیقا همون حس هایى را در ما ایجاد مى کند که پل خواجو،

در صورتى که هیچ شباهتى با هم ندارند.

براى که  قوسى  هر  و  نزنیم  گول  را  خودمون  که  اینه   مهم 
الگو کسرى  طاق  از  این  بگیم  سازیم،  مى  بنامون   ورودى 
 بردارى شده. نمیشه یک قوس با ارتفاع 6 متر و پهناى 40 متر
بسازیم که  به آدم  این حس  را  مى دهد که  وارد  یک  غار
 مى شود و بگیم این همان الگوى طاق کسرى است... یا نمیشه
رفته رفته  و  قهوه اى  آجر  پایین  از  نماش  که  بسازیم  برج   یه 
فیروزه اى مى شود را بگیم این همان الگوى مساجد با گنبد_ 

هاى فیروزه اى است.
در بگذاریم  نباید  که  شده  تقلبى  چیزمون  همه  انقدر   االن  
باشید، دقیقا با خودتون صادق  اگر  بیفته.  اتفاق  این   معمارى 
 بدونید دنبال چه حس هایى در خودتون هستید، مطمئن باشید
 که در سایر مخاطبان هم همون حس را به وجود مى آورید.
اصال و  ها  حس  این  توى  دارد  وجود  نظر  اجماع  نوع   یک 
نیست- سوبژکتیو  نیست-  سلیقه  یا  شخص  یک  به   مربوط 
نشاط و ده ها امنیت، حس هیجان، حس شعف، حس   حس 
 حس دیگر از دوران غار نشینى انسان تا امروز وجود داشته و

زیاد تغییرى نکرده است.
کنیم. استفاده  خودمون  تجربه هاى  از  خودمون،  زندگى   از 
 منبع الهام اصلى درون خودمون است. دنبال رویاهامون بریم،
به را  رویاهامون  مى کنیم،  اجرا  را  اى  پروژه  یک  وقتى   اما 
 رویاى کارفرما نزدیک کنیم. معمارى خوب را بانى  خوب

آن مى سازد با همکارى با معمار صادق و نهایتا اصیل.

سخن آخر؟
 حتما مى دانید که 60 درصد دانشجویان معمارى دختر هستند،
 و من که ده ها مسابقه ملى را داورى کردم، مى توانم بگویم
 که 70 درصد برندگان زن ها هستند- یا زن و شوهر یا زن و
 مرد بنابراین امیدوارم که در آینده اى نزدیک نیمى از سیاست
 گذاران حوزه هاى مربوط به شهرسازى و معمارى زن  باشند،
 یا  اگر  نشست هاى حرفه اى تشکیل مى شوند، نیمى از شرکت

کنندگان زن باشند...
 حضور گسترده زنان در این حرفه آرزویم است.

مهندس اخیر  هاى  پروژه  از  تصاویرى  ادامه   در 
 جواهریان(موزه  بزرگ خراسان  موزه خوشنویسى)

را مى بینیم...
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 طراحى داخلى توسط مهندسان مشاور گام ما، با طراحى اصلى توسط
آقاى میرفندرسکى

کارفرما: سازمان میراث فرهنگى،  صنایع دستى و گردشگرى ایران
محل اجرا: مشهد

طرح اصلى: مشاوران ابردشت
طراحان اصلى: میرفندرسکى، فتانه نراقى

طرح نهایى، معمارى داخلى و طراحى منظر: مهندسان مشاور گام ما
طراحان اصلى داخلى: فریار جواهریان، فریدون بدر

  طراحى و تیم تولید:محمد  جورجانى، مریم  رحیمى دانش، ندا کاظمى
 سید صالح نیا کویى،فرانک مهاجر ایروانى، یاسمن کریم بخش

شوکا معتمدى، الناز شجاعى، شیما شایگان، ندا دیبا زر
مهندس سازه: سعید جلیلیان

مهندس مکانیک: محسن حضورى
مهندس برق: محمد محمدى

دستگاه نظارت:محمد رحیمى، محمد شوقى، داود متین دوست
 حسن پورکتابیان

پیمانکار عمومى: شرکت دشت بهساز
پنجره نما: شرکت بهشکوه

کارهاى چوبى: آستان قدس رضوى
ویترین ها: شرکت هوشیار طرح

نورپردازى: شرکت ایگوزینى
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" اَنیـــــران "

 معماران این پروژه از فرصت طراحى خانه خود استفاده
 کردند تا به اکتشاف و پیشبرد فلسفه و روند خالقانه خود
ساختمان یک  طبقه  باالترین  در  خانه  این   بپردازند. 
گرفته جاى  کرده اند  طراحى  آنها  خود  که   آپارتمانى 
 است. ایده اصلى، طراحى "پاویونى در هوا" بود. پاویونى
 باز که در معرض باران، آفتاب و گاهى نسیم هاى مطبوع
 استوایى قرار بگیرد. تقریبا همه فضاها به حیاط دید دارند
و هنگامى که  بازشوهاى  شیشه اى  به  یک  طرف  جمع
فضاى مى شود.  بدل  ایوان  یک  به  فضا   مى شوند، 
 آشپزخانه/غذاخورى، با نشیمن هاى ثابت و متحرکى که
درونى حیاط  یک  همچون  گرفته اند،  قرار  لبه ها   در 
بى نقص است  این حیاط فضایى  است.   سازماندهى شده 

براى گفتگو در آرامش.

Architecture and Inside 1

Architects’ Residence                                                       

Architects: Kashef Mahbood Chowdhury, Marina Tabassum

Location: Dhaka- Bangladesh 
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گــــاه"              " ـِ ن
 بى شک مواجهه نقادانه با یک اثر معمارى، با یک یا چند
بازدید کوتاه مدت و بدون آشنایى کامل با شرایط شکل
پروژه شکل گیرى  در  درگیر  افراد  ذهنیت  و  اثر    گیرى 
 چندان کامل نیست. با علم به این موضوع، در این بخش

 از مجله به آثار معمارى داخلى " نگاه" مى کنیم.
گسترش و  گفتمان  ایجاد  به  بهانه،  این  به   مى خواهیم 
 ادبیات تخصصى در حوزه معمارى داخلى بپردازیم. سعى
شرح و  واکاوى  به  تشریحى،  رویکرد  با  که  است   برآن 
 الیه هاى گوناگون طراحى در معمارى داخلى (از ایده و
سمت به  کمتر  و  پرداخته  ریز)  جزئیات  تا  کلى   مفاهیم 
 قضاوت بر مبناى سالیق و ارزش هاى شخصى یا معیارى
حرکت کنیم. همچنین تالش خواهد شد به طرح پرسش_
هایى پیرامون موارد تامل برانگیز پروژه بپردازیم. پرسش_ 
براى خالقان و مخاطبان آنها مى تواند  به  تفکر   هایى که 
 فضاهاى داخلى سودمندى هایى به همراه داشته باشد. باید
 به خاطر داشت که نقد فضاهاى داخلى نه درختى تناور
 که نهالى نونشانده است. امید است این نوشته هاى تجربى
 که به هیچ وجه ادعاى کمال ندارند، با شکیبایى و تحمل
 صاحبان آثار روبرو شوند. مجله آمادگى کامل خود براى
 انتشار پاسخ ها و نظرات صاحبان آثار و دیگر مخاطبان را

 دارد. اصال هدف همین است: شکل گیرى گفتگو.

نگاه
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گــــــاه"                 " ـِ ن

در مسیر رود
پرواز مى کند پرستو
گویى جریان دارد...

معمار: مهدى گرامى
کافه هایکو

نگاه

است. جهان  در  شعرى  گونه  کوتاه ترین   "هایکو 
 مبدع آن ژاپنى ها هستند. هایکو به دنبال آن است
خواننده ذهن  در  تصویرى  اختصار  عین  در   که 

بنشاند."
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کافه  "هایکو" در مرکز شهر تهران در محدوده اى پر از کافه_ 
 هاى گوناگون و شلوغ به راه افتاده است. عابران در پیاده رو از
 پس جداره اى نیمه شفاف با  فرم ها  و  رنگ هایى  تازه  مواجه
 مى شوند و پا سست مى کنند. در بدو ورود صخره اى سنگى به
 سبک باغ هاى معروف "ذن" در فرهنگ ژاپن توجه را به خود
 جلب مى کند. صخره اى سنگى که با درگاه مدور پشتش قاب
 گرفته شده است. تا قبل از اینکه قهوه اى که سفارش داده اید
 را بیاورند متوجه خواهید شد که این صخره سنگى یک عنصر
 تزئینى صرف است. در میان این همه عناصر مبلمانى بى توجه
 به او،  از آن صالبت شرقى اش که باید تداعى گر کوه باشد
 چیز زیادى باقى نمانده است. دروازه مدور پشت آن هم که
متفاوت تر نشیمن  محدوده  به  ورود  براى  است   دروازه اى 
 (شاید شرقى تر)، جزئیات اجرایى زمختى دارد، از نظر بصرى
کاذب سقف  با  تعاملش  نحوه  و   است  ناپایدار  و   نحیف 

 تصادفى و فکر نشده به نظر مى رسد.
 ورق پانچ فلزى استفاده شده در سقف، نور چراغ هاى سقفى
 پشت  خود را تلطیف  مى کند.   تکثیر  شکل  دایره  بر  روى
ها، پشتى صندلى  در  که  دایره هایى  دیگر  با  توافق  در   آن ها 
 نقاشى هاى روى دیوار و آویزهاى شیشه اى دیده مى شوند، به
مبلمان اکثر  طراحى  در  پانچ  ورق  مى دهد.  یکپارچگى   فضا 
 پروژه استفاده شده است. مبلمان به صورت اختصاصى براى
 این پروژه طراحى و ساخته شده اند و فرم هاى خالقانه اى دارند
 اما وزن زیاد فلزى آنها اغلب مشتریان را به زحمت مى اندازد.
قدرى به  تکیه گاه ها  در  آنها  بودگى  آهن  از  برآمده   سردى 
نرم و سبز/ زرد رنگ رویشان با تشکچه هاى   زیاد است که 
تعدیل   نمى شود.  صندلى هاى   پشت   پیشخوان   که   داراى
 نشیمن گاه چوبى هستند شاید در برقرارى این تعادل موفق ترند.
بیشتر در  بافت چوب  و گرماى  فلز سفید  بین سرماى   جدال 
 اجزاى مبلمانى پروژه ادامه دارد. پیروز این نبرد کیست؟ آیا
 این نبرد عامدانه و از پیش اندیشیده است؟ اگر آرى، آیا این
این به  تفکر  است؟  طراحى  اصلى  مفاهیم  خدمت  در   عمد 
 سواالت از آن رو مهم است که عملکرد اصلى کافه با نشستن

 و استفاده طوالنى مدت از این مبلمان محقق مى شود.

نگاه
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از دارند،  متنوعى  رنگى  فام هاى  که  انتخاب شده   رنگ هاى 
نظر اشباع و شدت روشنایى داراى هارمونى نسبى هستند.

زمینه خنثى خودنمایى با  متناسب  در وسعتى  رنگى   لکه هاى 
و خلوص  احساس  موجب  آنها  رنگى کم  اشباع  و   مى کنند 
آرامش شده است. سرماى  بصرى   فام  هاى  انتخاب  شده  با

قهوه اى روشن تخته چوب هاى چندالیى تعدیل شده است.
 تشکچه هاى روى صندلى ها با روشنایى زیادشان قدرى خارج
محل هاى بر  تاکید  هدف  با  شاید  دارند،  قرار  هارمونى   از 
 نشستن. ترکیب رنگى استفاده شده در این کافه ترکیبى نیست
ذهنتان در  مدت ها  تا  و  باشید  کرده  تجربه  همه جا  در   که 

خواهد ماند.
است. فضا  این  ویژگى هاى  بارزترین  از  درطراحى   جسارت 
جمله از  بى شک  شهر  با  کافه  ارتباط  استراتژى   انتخاب 
واسط شیشه اى حد  است. جداره  طراح   تصمیمات جسورانه 
نیمه کیفیتى  به  گیاهى  الیه اى  شدن  اضافه  با  شهر،  و  کافه 
کافه فضاى  اصلى  و  کشیده  وجه  دو  است.   رسیده    شفاف 
درتقابل با هم قرار گرفته اند. یکى صلب است، دیگرى نیمه
اما دیگرى با جزئیات طراحى شده،  و  با دقت    شفاف. یکى 
یا بیرونى شکل مى گیرد. حرکت یک خودرو   درپى عوامل 
کافه درون  به  خیابان،  دیگر  در سمت  مغازه اى  نئون   تابلوى 
عابران از  زمینه اى  پس  در  ژاپنى  تخته سنگ  مى کند:   تجاوز 
 عبوس و بنگاه معامالت امالك. ارتباط با فضاى شهر تهران
  چقدر به درگیرى باشندگان با حس وحال انتخاب شده براى
فضا کمک مى کند؟ به نظر مى رسد این جداره شفاف، پاشنه
  آشیل کافه هایکوست و سازه استیل نگه دارنده شیشه ها، زخم

ناسورى است.
 با بیرون آمدن از کافه و پیوستن به جمعیت سراسیمه خیابان
به خود مشغول را  از همه، ذهن  بیش    کریم خان، یک سوال 
فضایى تجربه  در  را  مخاطب  توانسته  طراح  آیا   مى کند: 
 مفاهیمى از شرق دور درگیر کند یا تالش او بیشتر به استفاده
فرهنگ آن  از  ظاهرى  عناصرى  از  التقاط گرایانه  و   تجارى 
 محدود مانده است؟ پاسخ این سوال هرچه باشد، تالش طراح

 در ایجاد فضایى تازه و فکرشده قابل تقدیر است.

نگاه
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  اصول و روش هاى طراحى نورپردازىفرایند حرفه اى شدن در معمارى داخلى

"             "

تالیف: کریستین پیوتروفسکى
 مترجم: دکتر مصطفى کیانى

 انتشارات: دانشگاه هنر چاپ اول 1392
 قیمت:  15200تومان

 تالیف: ساناز امید
  انتشارات: کتابکده کسرى  چاپ اول پاییز1395

  قیمت:50000 تومان

 این کتاب به تاریخچه حرفه معمارى داخلى ، ضرورت دوره
پروژه ها، شیوه هاى فرایند طراحى و اجراى   هاى آموزشى، 
حرفه، این  در  اشتغال  هاى  شکل  کار،  دریافت   و   کاریابى 
و حرفه اى  ارتباطات  خصوصى،  شرکت هاى  و  دفتر   ایجاد 
 لزوم آگاهى از قراردادها، آیین نامه ها و تشکل هاى حرفه اى
 و همچنین مباحث  مربوط به  رعایت  اصول  اخالق  حرفه اى
و موضوعات تدوین شده  7 فصل  در  این کتاب   مى پردازد. 
 مختلف مرتبط با "حرفه" معمارى داخلى را تحت پوشش قرار
با مفصلى  نسبتا  گفتگوهاى  فصل  هر  انتهاى  در   مى دهد. 
 معماران داخلى حرفه اى صورت گرفته است. مباحث گفتگوها
در امتداد مفاهیم آن فصل بوده تا به فهم بهتر آنها کمک کند.
 بریده اى از متن کتاب: «تقریبا، به گوناگونى و تنوع محیط و
 موضوعاتى که معماران داخلى درآن کار مى کنند، تخصص_
 هاى طراحى وجود دارد. یک طراح نوعى از کار را انتخاب
او عالیق  ارضاى  بر  عالوه  که  مى رساند  اجرا  و  طرح  به   و 
 شایستگى اش را نیز نشان مى دهد اما این انتخاب آسان نیست.
 بسیارى از طراحان دوره حرفه اى خود را در شرکت ها و با
براى فرصتى  خود  که  مى کنند  شروع  کوچک   مشاوران 
 کسب تجربه در مدیریت پروژه ها و مدیریت تجارى وحرفه_
 اى است. برعکس بعضى دیگر از طراحان ترجیح مى دهند که
شبیه این  اگرچه  کنند،  کار  تر  بزرگ  موسسات طراحى   در 
 وجود یک ماهى کوچک در دریایى بزرگ است اما تجربه_

اى ارزشمند است.»

اول بخش  است.  شده  تهیه  اصلى  بخش  دو  در  کتاب   این 
در استفاده  مورد  وسایل  و  ابزار  معرفى  و  پایه   مفاهیم 
 نورپردازى و بخش دوم مسائل مهم و کاربردى در طراحى
 روشنایى را دربر مى گیرد. نحوه انتخاب صحیح منابع نورى و
 چراغ ها براى کاربرد هاى مختلف با توجه به نکات تکنیکى و
به باتوجه  انواع چراغ ها   مسائل ظاهرى توضیح داده شده و  
 کاربرد آنهادر فضاهاى مختلف معرفى شده است؛ هم چنین
فضا در  که  حالى  و  حس  و  نورپردازى  مختلف   شیوه هاى 
 ایجاد مى کنند. در فصل هاى پایانى، اصول طراحى نورپردازى
است. شده  بیان  گوناگون  کاربرى هاى  با   داخلى    فضاهاى 
 کتاب با بیانى ساده به تبیین مبانى نورپردازى مى پردازد  و با
 مطالب کاربردى، شیوه هاى  مختلف  نور پردازى  را  بررسى

مى کند.
 بریده اى از متن کتاب: «تکنیک هاى نورپردازى براى اجسام
 سه بعدى مشابه روش هاى گفته شده در بخش تجارى هستند.
 اگر به یک شى از روبرو نور بتابانیم برجستگى هاى آن تخت
با نمى شود.  داده  به خوبى تشخیص  فرم آن   دیده مى شود و 
استفاده  از  دو  چراغ  که  از  دو جهت  مخالف  به  صورت
 قرینه شى را روشن مى کنند مى توان فرم و حجم آن را بهتر
به نسبت  ایجاد شده روى جسم   نمایان کرد. کنتراست هاى 
مى تابد برشى  پشت  از  که  نورى  هستند.  کمتر  قبل   حالت 
روشن کردن مى کند.  نمایان  را  آن  سیلوئت  یا  دور   خطوط 
اشیا  از  سمت  پایین افکت هاى  جالب و تئاترگونه اى ایجاد

  مى کند زیرا در زندگى روزمره عادت داریم که نور از باال به
پایین بتابد.»
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 در بخش دیزاین به معرفى برندهایى مى پردازیم که
به طراحى، ساخت و یا گروهى   به صورت فردى 
 ارائه محصوالت طراحانه به بازار پرداخته اند. دامنه
محصوالت شامل  و  است  متنوع  محصوالت   این 
آن در  دیزاین  که  هرآنچه  و  خانگى   پوشیدنى، 
یا طراح  خود  از  متن  مى شود.   باشد  افتاده   اتفاق 
معرفى بر  عالوه  است  قرار  و  است   طراحان 
 محصول،  فلسفه و روند طراحى آنها را نیز معرفى

کند.

"               "دیـزایـن
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 جرقه اولیه فعالیت فکتورى در اواخر دوره دانشجویى ما در
معمارى دانشجویان  از  نفره   7 گروه  یک  شد.  زده   89  سال 
 داخلى و شهرسازى براى پاسخ به کمبود محیط کار و طراحى
در گرفتیم.  مشترك1   فضاى  اجاره  به  تصمیم  دانشگاه،   در 
 تعامل و کارگروهى با ایده فضاى کارى مشترك آشنا شدیم
ایده تولید  و  ساخت  براى  به جایى  تبدیل  فضا  این  به مرور  و 
گروهى مان، فعالیت  اصلى   و  مشترك  دغدغه  شد.    هایمان 
طراحى مجدد و  تولید محصوالتى بود که در زندگى شخصى

  مان جاى اون ها رو خالى مى دیدیم.
که گرفت  شکل  خانه''   '' به اضافه  کار''   '' مفهوم   به این ترتیب 

 منتج به نام گذارى یک برند مشترك به اسم '' کارخانه'' شد.
یافت گسترش  دنیا  در   2006 سال  از  کوورکینگ   فضاهاى 
چراکه فضاى مناسبى براى کار از راه دور، توسعه استارت آپ
 ها و تولیدکنندگان نوپا به حساب مى آمد. محور اصلى کسب
بلکه نیست  فضا  اجاره  فقط  کوورکینگ   مراکز  در    وکار 
از نوعى  کوورکینگ  است.  همکارى  جامعه  یک   ساختن 
 تعامل اجتماعى است که افراد باوجود داشتن کار و پروژه هاى
 مستقل فردى، بدون التزام به تعریف پروژه مشترك، ارزش ها

 و روح یک فضاى اشتراکى را باهم تقسیم مى کنند.

فــکتـورى

محل فـعالیت: تــهران

"              "دیـزایـن

فضاى آن  باقیمانده  فکتورى  فعلى  نفره  سه  گروه   امروز 
 شراکتى  هفت نفره  است که دغدغه ى اصلى شان عملى کردن
عرضه و  تولید  و  آزمایشى  محصول  ساخت  طراحى،   فرایند 
شناخت درزمینه  ما  وسواس  است.  طراحى شده   محصوالت  
 متریال هاى  بیشتر  و  روش هاى   ساخت  بهتر، یکى  دیگر  از

 گره هایى بود که باعث تداوم همکارى ما در این زمینه شد.
مى توانند خود  ساخت  و  طراحى  پروسه  در   محدودیت ها 
پیشبرد خالقانه روند طراحى و شکل گیرى باعث   محرك و 
ماشین آالت، تهیه  کارگاهى،  فضاى  وجود  باشند.   محصول 
فنّاورى و  مختلف  متریال هاى  به  دسترسى   محدودیت هاى 
تولید است. مهم_  و  ازجمله محدودیت هاى طراحى  ساخت 
 ترین و بزرگ ترین و شاید آخرین محدودیتى که شامل حال
پروژه یک  از  را  آن  و  مى شود  ما  محصول  تولید   و   طرح 

 دانشجویى متمایز مى کند، ارائه آن به بازار است.
یکى از ایده هایى که به تولید و عرضه به بازار رسیده، عینک
آزمایش با  سه ساله  پروسه  یک  در  هستند.  ما  چوبى    هاى 
نمونه هاى به  ساخت  مختلف  متدهاى  و  مختلف   متریال هاى 
بازار مصرف  رسیدیم. در نمونه هاى قابل فروش به   قابل ارائه 
 عمدتاً از چوب هاى گردو، آکاژو و بلوط استفاده شده، لوالى
 اتصال دسته به فریم فنرى بوده و جلوى آسیب دیدن بدنه را
مى گیرد و پوشش ضد حساسیتى روى عینک ها پاشیده مى_ 
 شود که باعث استحکام بیشتر فریم مى شود و از فرسوده شدن

چوب در تماس با پوست و رطوبت جلوگیرى مى کند.

 1 coworking space
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 کانون معماران داخلى و تزئینات ساختمانى و اساسنامه آن با
 هدف ایجاد ارتباط، مشاوره و همکارى و اتحاد فى ما بین به
ذیل شماره و  تصویب  هنرى  و  علمى  وسیع  فعالیتهاى   خاطر 
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت  1496 مورخ 1353/2/12 در 
 صنعتى به ثبت رسیده است که الزم است از دوست و همکار
 ارجمند جناب آقاى مهندس ربانى که از موسسین موثر و فعال

بودند تشکر و قدردانى کرد.
سال هاى در  عمومى  مجامع  انتخابات  دوره  دو  طى   کانون 
 1355 و 1358 اعضاء هیات مدیره را برگزید تا مسئولیت را به
 عهده بگیرند که به حق نهایت سعى و کوشش خود را جهت
 پیشبرد اهداف کانون به عمل آوردند. از این سو الزم است از
 مرحوم مهندس ربیع عبقرى که از مدیران سخت کوش کانون
 بودند یاد کرده و از خداوند منان شادى روح آن مرحوم را

طلب نماییم.
نام تغییر  و  اساسنامه  تغییرات   ،1360 سال  عمومى  مجمع   در 
 کانون، به جامعه مهندسان معمارى داخلى تصویب و گروهى
با گردیدند.  انتخاب  مدیریت  شوراى  عنوان  به  همکاران   از 
از جامعه  ایران،  اسالمى  جمهورى  احزاب  قانون   تصویب 
را فعالیت  پروانه  صدور  تقاضاى  احزاب   10 ماده   کمیسیون 

 براى جامعه درخواست نمود.

 اهم اقداماتى که تا آن زمان جامعه توانسته در جهت پیشرفت
محقق آن  واقعى  جایگاه  و  معمارى داخلى  هنرى  و   علمى 

نماید، به شرح زیر مى باشد:
معماران شغلى  ردیف  اصالح  با  نهایتا  جامعه  اقدامات  با   -1 
نامه ى طى  کارشناسى ارشد  و  کارشناسى  مقاطع  در   داخلى 
و تشکیالت  دفتر  در   1355/11/3 مورخ   18/7694  شماره ى 
سازمان هاى کلیه  به  آن  از  نسخه اى  شد؛  موافقت   روش ها، 
ابالغ کشور  استخدامى  و  ادارى  امور  سازمان  توسط   دولتى 

 گردید و نسخه اى نیز به جامعه ارسال شد.
 2-  با مذاکرات و جلسات مستمر و پیگیر در سال هاى متمادى
با دفتر فنى سازمان برنامه و بودجه، تفکیک تخصص معمارى
بررسى درخواست  پى  در  و  آن  وظایف  شرح  و    داخلى 
سازمان  ،1361 سال  در  ایران  مشاوران  جامعه  از   تخصص ها 
 برنامه و بودجه، در آیین نامه ها و فهرست تخصص هاى جدید،
شرکت هاى و  مجزا  رشته ها  سایر  از  را  معمارى داخلى   رشته 
 واجد شرایط مهندسى مشاور معمارى داخلى را، شناسایى و با
کشور سازمان هاى  کلیه  به  مشاوران،  لیست  در   درجه بندى 

ابالغ نمود.
سال در  ساختمان  و  معمارى  نظام  قانون  تدوین  پى  در    -3 
 1352و اصالحیه هاى بعدى آن در سال 1356 و  قانون نحوه
 صدور پروانه اشتغال براى حرفه مربوط به ساختمان با توجه به
نوین فنى قانون   ماده 4 و 6 و تبصره هاى آن و اعالم تدوین 
 کشور، از طرف وزارت مسکن و شهرسازى، این جامعه طى
 نامه ى شماره ى 103 مورخ 1361/6/24 ضمن اعالم آمادگى
 همکارى با وزارت مسکن و شهرسازى، درخواست نمود که
 جایگاه تخصصى معمارى داخلى مشخص و جهت این گروه

کارشناس، پروانه اشتغال صادر گردد.

تاریخ 1365/8/5 وزارت مسکن و در  پیگیرى هاى جامعه   با 
جهت تخصص  این  ارزشیابى  بر  مبنى  نامه اى  در   شهرسازى 
عالى آموزش  و  فرهنگ  وزارت  از  اشتغال  پروانه   صدور 
محترم معاونت  با  که  مکاتباتى  و  جلسات  با  نمود.   استعالم 
گردید مقدور  جامعه،  طرف  از  وزارتخانه  آن   دانشجویى 
 پرونده جهت اظهار نظر کارشناسى در تاریخ 1365/11/13 به
 دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت ارجاع
 شود؛ سپس در پى اظهار نظر دانشکده و تصویب آن در کمیته
 تخصصى معمارى و هنر وزارت فرهنگ و آموزش عالى در
 تاریخ 1366/6/7 نامه اى به وزارت مسکن و شهرسازى ارسال
معمارى مهندسین  جهت  شده  ذکر  شرایط  با  که   گردید 

داخلى، پروانه اشتغال صادر شود.
 اخیرا جامعه مهندسان معمارى داخلى توانست با همکارى
خدمات شرح  شهرسازى  و  راه  وزارت  مسکن   معاونت 
 طراحى حرفه معمارى داخلى را تدوین کند که در شماره

هاى آتى به تفصیل بیان خواهد شد.
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درآرشیو مطالبى از نشریات قدیمى
 در حوزه معمارى بازخوانى مى شود.

" آرشـــیـو "
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