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به�نام�خدا

سرمقاله

اســت، یــک روش فکــر و یک طــرز زندگی 
اســت. برای همین آن را جستجو میکنیم، 
دربارهاش مینویســیم، نقد میکنیم، شــعر 
میگوییم و در آغوشش میگیریم و برای هیچ 

کدام از اینها از هیچ چیز ابایی نداریم. 
ایــن شــماره از نشــریه را بــه تهــران تقدیم 
میکنیم که صبور و اســتوار تحمل میکند و 
باز هــر روز به همهی ما معمــار یا غیر معمار 

لبخند میزند.
در این شماره به سراغ سؤاالت مهمی رفتیم. 
به دنبال دلیل آشفتگی معماری حال حاضر 
تهران که معمار است یا کارفرما؟ سنت است 
یا مدرنیته؟ عدم آموزش است؟ یا اصاًل خود 
آمــوزش؟ و در ذهنمــان میگذشــت که آن 
هویت معماری گذشــتهی ایرانــی را چرا در 
پایتخت نمیتوان دید؟ آیا اصاًل میتوان هم 
مدرن بــود و هم با هویت؟ آیا معماری مدرن 
دارای هویت اســت؟ آیا شهر تهران به سمت 
معماری مدرن رفته اســت؟ چرا موضوعی به 
اســم معماری پایدار را نمیتوان در کشور ما 
جســتجو کرد؟ و یا شاید دیگر الزم نیست که 
معماری هویت داشــته باشد؟ اما هماهنگی 
و نظم و ســاختار چه؟ چرا مطالعه و شناخت 
مصالح جدیــد متودولوژی معمــاری جدید 
و مســائل روز معمــاری دربرنامهی درســی 
رشــتهی معماری حال حاضر دانشگاهها کم 

با همت دســت اندرکاران و شــما مخاطبان و 
همکاران عزیز، شــمارهی ســوم دریچه نیز 
منتشــر شــد. راهی ســخت و پر از پستی و 
بلندی بود اما اعتقاد قلبی ماســت که چنین 
اقداماتــی، دریچــهای حتــی کوچــک برای 
روشنگری و شنیده شدن صداها خواهد بود 
و این برای ما بســیار ارزشمند بوده و هست. 
امید است در شمارههای آتی مجله همچنان 
ســیر صعودی خود را از نظــر کیفیت مطالب 
با کمک شما دانشــجویان عالقهمند و نگران 
ادامه دهیم. تا جایی که همه در کنار هم یاد 
بگیریم و در ما نهادینه شود که حرفهایمان 
باید شنیده شــوند. نگاهمان ارزشمند است 
و حرفهای یکدیگر را شــنیدن و فکر کردن 

برای پیشرفت واجب است. 
در شمارهی ســوم دریچه به سراغ دغدغهی 
دیگــری رفتیم و به موضــوع جدید پایتخت 
پرداختیم. تهران یا شــاید هم طهران، برای 
ما طرز نوشــتنش مهم نبود، چون عاشــقانه 
دوستش داشتیم و بسیار دلنگرانش بودیم. 
وقتــی نگاهــش میکردیــم قلبمان بــه درد 
میآمد و به فکر فرو میرفتیم. تحمل دیدن 
بدرفتاری و کم توجهی به چهره ی شهر خود 
را نداشــتیم. چه برای من کــه زادگاهم و چه 
برای دیگران که پایتختشــان تهران اســت. 
برای ما معماری تهــران یک موضوع حیاتی 
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یک روزهی تهرانگردی است که توسط انجمن 
علمی معماری دانشــگاه تهران شــروع به کار 
کرده است و آرشیو خوبی از مجموعه عکسها 
و مطالبــی دربــارهی بناهای تاریخــی و بافت 

شهر تهران در هر شماره خواهد داشت.
و دیگری بخش اسکیسهای مرتبط با موضوع 
تهران که به پیشــنهاد تعدادی از دانشجویان 
عالقهمند به مجله اضافه شد و هر شماره حول 

موضوع اصلی ادامه خواهد داشت.
دربارهی معماری تهران در حد توان و تا جایی 
که زمان به ما اجازه داد به جســتجو پرداختیم 
تا شــاید حتی جرقهی کوچکی یا راه جدیدی 
را برای فکر و تحلیل کردن شروع کرده باشیم. 
دیدگاههای شما برای ما بسیار با ارزش است. 
از شــما مخاطبان دریچــه میخواهیم بعد از 
مطالعــهی مطالب این شــماره، نظــر خود را 
مبنی بر اینکه کدام نوشــتار یا دیدگاه برایتان 
جالبتر بوده است، )دو مطلب منتخب از نگاه 
شما( به کانال ارتباطی نشــریه ارسال کنید تا 
هر شماره دو مطلب برتر شمارهی قبل اعالم و 
تقدیر شوند و همینطور برای ادامهی کار مجله 

روشنگر راهها و ایدههای جدیدی باشند.

سردبیر

رنگ اســت؟ نکند که ریشــهی مشکل از اینجا 
آب میخــورد؟ چــه چیــزی جلــوی معماری 
درســت تهران را گرفته است؟ جایگاه آرامش 
در معماری شهر ما چیست؟ مشکل کجاست؟ 
یا اگر مشکلی نیست چرا چهرهی شهر ما چیز 

دیگری میگوید؟ 
در این بین دوستان دیگر ما که در رشتههایی 
بــه غیر از معماری نیــز در حال تحصیل بودند 
به کمکمان آمدند و با ما دانشــجویان معماری 
هم صدا شدند. مثاًلً دربارهی تهران و ادبیات و 
ارتباط همیشگیشان با معماری یا شکلگیری 
جامعهشناختی این شهر نوشتند و به مجلهی 
معماری ما رنگ و بوی تازهای دادند که بسیار 

برای ما ارزشمند و امیدبخش بود.
خوب میدانیم کــه در دنیایی زندگی میکنیم 
که اگر نخواهیم بگوییــم همه چیز، اما همهی 
رشتهها به هم مرتبط هستند و تنها راه رسیدن 
به نتایج درست و تحلیل دقیق موضوعات این 
است که همهی رشتهها در کنار هم به تحقیق و 
گفتمان بپردازند. این چیزی است که شروعش 
را در این شماره داشتیم و امید داریم که ادامه 
خواهد داشــت. حرفهای معمارانــه در کنار 
حرفهای رشتههایی همچون ادبیات، جامعه 
شناسی، موســیقی و رشتههای دیگر مطمئنًا 

روشنتر خواهد بود.
از این شــماره، دو بخش جدید به مجله اضافه 
شــده اســت. اولین بخش مرتبط با اردوهای 
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گفت وگویی با: 
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دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری ـ دانشگاه تهران

عکس از: حمید هاشمی
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دکتر شــاهین حیدری فارغ التحصیل دانشگاه 
تربیت معلم در رشــته ی ریاضی اســت که بعد 
از مدتی تدریــس ریاضی در دبیرســتان های 
استان تهران دوره ی لیسانس و فوق لیسانس 
معماری خود را در دانشــگاه تهران شروع و در 
ســال 1370 به پایان رسانید. از مدتی فعالیت 
در دانشــگاه بــرای گذرانــدن دوره ی دکتری 
معمــاری بــا گرایــش انــرژی راهی دانشــگاه 
شــفیلد انگلســتان می شــود. پــس از اتمــام 
تحصیــالت خــود در انگلســتان و اخذ مدرک 
دکتری به ایران آمده و مدتی در ســمت هایی 
چــون معاونت آموزشــی دانشــگاه اصفهان و 
بعد معاونت آموزشــی دانشــگاه ایالم فعالیت 
می کند. سپس به دانشــگاه تهران منتقل و به 
عنوان هیئت علمی مشــغول به فعالیت شــده 
و پــس از حضــور به عنوان معــاون تحصیالت 
تکمیلی دانشکده ی معماری و متعاقبًا معاون 
دانشــجویی پردیس، به ریاســت دانشکده ی 
معماری منصوب می شــوند. ایشان هم اکنون 
ریاست پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران 

را برعهده دارد.
دکتر حیدری با مرتبه ی استاد تمامی تاکنون 
نزدیک به 60 مقالــه در کنفرانس ها و مجالت 
گوناگون ارائه داده یا به چاپ رســانده اســت. 

همچنین 5 کتاب در حوزه ی معماری تألیف 

کرده اســت. ایشــان در حال حاضر در دوره ی 
فوق لیســانس و دکتری دانشــگاه تهــران در 
حال تدریس اســت و نزدیک به 16 دانشجوی 
دکتــری و 70 دانشــجوی فــوق لیســانس به 

راهنمایی ایشان فارغ التحصیل شده اند.

آقــایدکتر،بــهعنوانیکیازاســتادان
باتجربــهیورئیسپردیــسهنرهایزیبا
وشــخصیکهتجربۀآموزشیومدیریتی
داشــتهایدنظرتــانرادربــارهیآموزش
معمــاریدرکشــورمانبهطــورخالصه

بفرمایید.
آمــوزش معماری خیلــی تغییر کرده اســت. 
تغییرش هم ناشــی از تحوالتی هســت که در 
سطح دنیا به وجود آمده و بر روی دانشکده ی 
معماری ما نیز اثر گذاشــته اســت. از مدت ها 
پیــش دانشــکده ی معمــاری و بــه خصوص 
پردیس هنرهای زیبا در رشته هایی که داشته 
این تغییر به سمت امروزی شدن را شروع کرده 
اســت. در ابتدا آموزش معمــاری تحت تأثیر 
نظام آموزشــی معماری کشــور فرانسه ایجاد 
شــده بود. به جهت اینکه کســانی مثل آندره 
گدار و دیگــران اینجا کار کرده اند که ســالیان 
ســال ادامه پیدا کــرد. در دوره ی »دگرگونی« 
سیستم های فکری مخصوصًا با مبانی فلسفه ی 
علم و خود فلســفه وارد نظم آموزشی معماری 
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گفتارها 
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عاطفه طهماسبی۱ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی  ـ دانشگاه تهران

باستان شناســان بــر این باورند کــه زندگی در 
ایــن منطقه بــه دوران نوســنگی برمی گردد. 
در ســال ۱۳۹۳ اسکلت یک انســان در منطقه 
مولــوی تهــران، متعلق به حدود 7000 ســال 
پیش پیدا شد. در سال ۱۳۹4 نیز یک اسکلت 
دیگــر به همــراه ابزارهای ســنگی در نزدیکی 
همان محل یافت شــد. نخستین اشاره به نام 
تهــران، در حدود ســال 450، در نوشــته های 
تاریخی خطیــب بغدادی و در پــی ثبت مرگ 
حافظ تهرانی در تاریخ بغداد است. پس از آن 
نیز نام تهران به خاطر انار خوبش در فارسنامه 

ابن بلخی می آید.
آقــا محمدخــان قاجار که پــس از بارها تالش 
برای تصــرف تهران باالخره موفــق به این کار 
شــده بود، در نوروز سال ۱۱65، پس از سال ها 
جنگ بــا خاندان زنــد و مدعیان پادشــاهی، 
تهران را پایتخت خوانــد. در آن زمان و نیمی 
از تهــران، باغ و بســتان بود. فتحعلی شــاه و 
محمد شاه قاجار، اقدامات مهمی در راستای 

چکیده
 بناهــای تاریخی که در دل شــهر تهران جای 
دارنــد سرشــار از خاطــرات و وقایــع تلــخ و 
شیرینی هســتند که برخی از متون معاصر ما؛ 
اعم از نظم و نثر به توصیف آن ها پرداخته اند. 
جعفر شهری ازجمله قابل توجه ترین کتاب ها 
در مورد مردم، آداب و رسوم، بناهای قدیمی 
و مشــهور، معمــاری و معمــار آن هــا و حتی 
ماجرای ساخت و بعضًا عوامل تخریب آن ها را 
نگاشته است و نویســندگان و شاعران دیگری 
نیز همچــون اســماعیل فصیــح و محمدعلی 
ســپانلو، بناها و معماری تهران را دســت مایه 
مطالب خــود کرده اند. در ایــن مقاله، به اهم 
مــواردی که به معماری و بناهای شــهر تهران 
در ادبیات معاصر پرداخته شــده است، اشاره 

می شود.

مقدمه
تهران، پیشــینه ای طوالنی دارد و بسیاری از 

خیابان های  و  معماری  بازتاب 
شهر تهران در ادبیات معاصر 

گفتارها
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حاشیه
شاید غیر قابل باور باشد که تا کم تر از صد سال 
پیش، سیستم اداری حکومت مرکزی ایران به 
دو منشی و یک کیف دستی خالصه می شده۱ 
و امروزه، آسمان خراش های زیادی برای این 
کاربری ســاخته می شــود. تغییرات کالبدی، 
بازتاب دهنــده ی تحــوالت رویکردی اســت. 
اما ســوای این تغییرات ســریع و سرســام آور 
که نمــودی از تکامل سیاســی اســت، تهران 
جهان بینی هــای متفاوتــی را تجربــه کــرده و 
پایتخت ســه حکومت مختلف بــا آرمان های 
مختلف بوده است. تهران معاصر، قطب توجه 

قدرت  مرکزی اســت و رســالت معمــاری آن 
بزرگ تر از شهر تهران و به اندازه ی آرمان های 
قــدرت مرکزی اســت. معماری ذاتا سیاســی 
نیست، اما ابزار سیاست می شود.2 برای درک 
بهتــر رابطه ی معمــاری و قدرت بــه عام ترین 
معنــا ـ باید بــه گویاترین تجربه هــای تاریخی 
معاصر توجه نمود. هیتلر که تا آخرین روزهای 
برلینــی  نــازی آرزوی  امپراتــوری  انحطــاط 
شــکوهمند را در ســر می پروراند، از معماری 
چنین می گوید: »کلمات آن ها متقاعد کننده تر 
از کلمات ماســت. چرا که آن ها، کلمات سنگ 
اســت.« معمــاری در تعریف قــدرت، ابزاری 

ـــری امالقـ
محمدفرید  مصلح

 دانشجوی مهندسی کارشناسی معماری ـ دانشگاه تهران
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نویسندگان: علی ملک محمدی  ـ دانشجوی اقتصاد و علوم سیاسی ـ دانشگاه تهران
محمد جواد احمدی زاده ـ دانشجوی مهندسی معماری و زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه تهران

شهر آنقدرها هم مرده نیست، زندگی می کند. 
این حرف شــاید زمانــی اســتعاره ای مبهم یا 
حرفــی تمســخر آمیز به نظــر می رســید، اما 
در حقیقــت موجــودات زنده چیزی نیســتند 
مگر الگوریتم هــای رفتاری میــان ارگان های 
همکار و شــهر هم چیزی به جز این ها نیست. 
انســان ها ارگان هــای این موجود غول آســا را 
تشــکیل می دهند و تعامل بین آن ها الگوریتم 
رفتــاری شــهر را تعریــف می کنــد.۱ امــا آیا 
همان گونه که اصالِح ژنتیکی2 دیگر موجوداِت 
زنده تحقق پذیر اســت می توانیم در راســتای 
دســتکاری حیات ایــن موجودات نیــز گامی 

برداریم؟ 
زمانی گذشــت تا بشــر فهمید که شهرها را هم 
می شــود اصالح کرد همان گونه که درختان را. 
برنامه ریزی شــهری دانش این اصالح اســت 
و فعالیتی میان رشته ای اســت که به توسعه و 
طراحی زمین می پردازد. همان دســت کاری 
اســت که حرفش را زدیم. اما شاید سابقه این 

دانش به صدسال هم نرسد.
 

دیگران
شــهرها در ابتدا به شــکل ارگانیک و بســته به 

اهداف و محدودیت هایشان شکل می گرفتند. 
شــاید بــرای اولین بــار نبــود، امــا یونانی ها 
بازدهی شهرهایشــان  آنکــه  بــرای  دریافتند 
به حداکثر برســد و ســاخت شــهر های جدید 
آسان تر شــود، پیش از ساخت شــهر به طرح 
آن فکر کنند. رومی ها نیز همین رویه را پیش 
گرفتند، سراسر امپراطوری پر از شهرهایی شد 
با خیابان های عمود برهم: کاردو و دکومانوس.۳ 
حاال، شهر برحســب نیازهای اولیه بشر و مطابق 
وظایفش شــکل می گرفــت، نه فقــط توپوگرافی 

زمین. 
دوران رنســانس کــه فرا رســید توجه به شــهرها 
بازگشــت. حتی پاپ4 هم به فکــر اصالح رم افتاد 
و به نوعی دستکاری های بعدی را »مباح« شمرد، 
ولی دیگر شــهر فقط تأمین کننده ی نیاز های بشر 
نبود، بلکه محملی بود برای ایده های بشــر، برای 
آرمان هایش. شهرهای ستاره گون نمونه ای براِی  
این طراحِی آرمانی اند. طــراح »پالمانووا«5  تمام 
فکرش مشغول این مسئله بود که چگونه می شود 
آن هندســه ی رؤیایی را در پالن شهر پیاده کرد؟ 
شــاید هم نیاز های اولیه را فراموش کرده بود ولی 

شهر حاال یک اثر هنری بود: بیانی از اندیشه ها.

تهرانآنقدرهاهممردهنیست

گفتارها
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چو دانی و پرســی ســؤالت خطاست! خوب 
معلوم اســت که تهران زیباتر است. اما پیش 
از آنکه ادله ای برای این برتری بیاورم، اجازه 
دهیــد در مورد چند قضیه ســنگ هایمان را 
از هم وابکنیم. بین خودمان بماند، آیا شــما 
اصاًل امکان این برتری را می بینید؟ یا شما از 
آن هایی هســتید که می گویند لندن با آن هم 
زرق وبرقش کجــا و تهران بــا این همه دود و 
ترافیــک و بدبختی کجا؟ واژه هــای تهران و 
لنــدن را بنویســید و روبرویش هــر مفهوم و 
تصویــری را که به ذهنتان می آید بنویســد. 
خــود من به لندن که فکر می کنم، جیمز باند 
و های استریت و آدم های شیک و موزه های 
آن چنانی به ذهنم می آید. اما تهران چه؟ باید 
از خودمان بپرسیم اصاًل در ذهنیت جمعی ما 
تهران آمادگی این برتری و زیبایی ها را دارد، 
مثاًلً تا گفتیم تهران، بهار زیبا و خیابان های 
سرزنده، و فستیوال های آن چنانی و هیجان 
و شــادی وزندگی ســرزنده ی دانشجویی به 
ذهنمان بیاید؟ شــاید بگوییــد این هم یکی 
دیگــر از تبخترهای خالی و غرورهای پوچ ما 

ایرانی هاست که نمی خواهد قبول کند که اگر 
از اصل نیفتاده   ایم، از اســب افتاده ایم. آخر 
خــدا خیرت بدهــد ما یک پیــاده روی صاف 
و یک تکه آرامش در تهــران نداریم، چگونه 
از برتــری اش از خوبان و از مــا بهترانی مثل 
لندن صحبت می کنید! تلنگر درستی است، 
امــا اینجا صحبــت از امکان اســت. واقعیت 
این اســت که اگــر در این تاریکــی دریچه ی 
امیدی نباشد که از ســوراخ آن باغی فراتر از 
خرابــه ی پیــش رو ببینیم فاتحــه ی آینده و 
موجودیت مدنی و فرهنگی مان را باید خواند 
و بــه همیــن منــوال در تالش کــور وضعیت 
موجود باید دســت وپا می زند. پس بگذارید 
این طور بپرســم، آیا اصاًل تصویر روشــنی از 
آینده ی تهران داریم؟ یا تهران اتفاقی اســت 
که می افتد. شاید اینجا و آنجا طراحی خوبی 
صورت بگیرد، اما آیا تصویر و تصوری کالن و 

آینده نگر برای تهران وجود دارد؟
تهــران چــه دارد کــه خرجش کنیــم تا برگ 
برنده اش شــود و بتواند برای فردایی بهتر از 
زیر خاکستر امروز ســربرکند؟ فعاًل که درصد 

تهرانزیباتراستیالندن؟
دکتر سعید خاقانی ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ـ پردیس هنرهای زیبا

دیدگاه ها
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                                    میترا باقر ـ کارشناسی ارشد معماری و انرژی ـ دانشگاه شهید بهشتی

کاوه آفاق متولد اردیبهشت ۱۳62، خواننده، 
آهنگساز، ترانه ســرا، نقاش و دانش آموخته 
مهندســی معمــاری از دانشــگاه فردوســی 
مشــهد و فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد 
در  فعالیــت  وی  اســت.  اجتماعــی  علــوم 
زمینه موســیقی راک را در همان ســال های 
دانشجویی آغاز کرد و اکنون پس از حدود ۱5 
ســال از فعالیت در این زمینه، خود محتوای 
اصلی کارهایش را سخن گفتن از دغدغه های 
یک انســان طبقه متوسط شــهری می داند. 
وی همچنیــن کتابی از ترانه هایش منتشــر 
کرده اســت که این کتاب نیز به نام یک شــهر 
اســت: »تهران 1357«. آفــاق در این کتاب 
بــه بیان فضایی می پردازد که انســان در این 
شــهر پس از ســال ۱۳57 تجربــه می کند. با 
آفــاق به گفت وگویی نشســتیم و این بار نه از 
موســیقی که از معماری و شــهر پرســیدیم، 
شهر، مفهومی که به گفته خود او در80 درصد 

آثارش نامی از آن برده شده است. 
موسیقیوشهر

 ترانه های کاوه آفاق پیوند تنگاتنگی با فضای 
شهری دارد، به گفته ی خود او درمجموع 50 

دیدگاهموسیقیاییبهتهران
همراهباکاوهآفاق

آهنگ فارسی و انگلیسی تاکنون منتشر کرده 
اســت که در بســیاری از آن ها از مفهوم شهر 
استفاده شده است و از فضا و حس و تأثیر آن 
سخن گفته شده است. آفاق، ریشه درگیری 
فکــری خود با ایــن مباحث را تولد، رشــد و 
یادگیــری موســیقی در تهــران و همچنیــن 
آشــنایی بــا ایــن مباحــث از دوران کودکی 
به واســطه مادرش کــه خــود فارغ التحصیل 
دکترای برنامه ریزی شهری از هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران اســت می داند. وی می گوید 
»ازآنجاکــه خانواده و پدر مــن از تهرانی های 
قدیمی بوده اند و همچنین با بزرگ شــدن در 
محالت قدیمی و تحصیل در دبیرستان البرز 
که خود یک دبیرستان تاریخی است، خاطره 
و تصویری از شــهر تهران در ذهن من شکل 
گرفت، در همین دوره هم زمــان با مطالعه و 
شــروع کار موسیقی به تدریج شــاهد تغییر و 
دگرگونی چهره ی شــهر، تخریب کوچه ها، از 
بین رفتــن خانه های معمارانــه و جایگزینی 
آن ها با ســازه های فاقد ارزش، برج سازی ها 
و از بیــن رفتــن درختان و به عبارتی شــاهد 
تــاراج ملی تهران بــودم. هم زمانی این دوره 

دیدگاه ها
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یکی از داســتان های شــهر غربت ما خانه ی 
دختری بــه نــام پریاســت. داســتانی که با 

معماری شهر تهران ارتباطی پنهان دارد.
از هنگامی کــه قــدم بر پیاده روهای شــلوغ و 
دلگیــر تهــران می گذاریم، تــا هنگامی که با 
ماشــین شاســی بلند شیشــه باال زده دودی 
رنــگ، پشــت چراغ هــای قرمــز این شــهر 
ترمــز می کنیــم، گــذری ترســناک در حال 
وقوع اســت. درســت هنگامی کــه در همان 
پیاده روهــای هدفــون به گــوش، پریای فال 
فــروش پیراهنمان را می کشــد، یا در همان 
ماشــین پشــت چراغ قرمز مانده، دســتانی 
کوچــک، به شیشــه ی ماشــینمان می زند و 
مارا از هپــروت این زندگی بیــرون می آورد، 
یا هنگامی کــه کودکی تا کمر در ســطل های 
زباله ی ســیاه رنگ این شــهر، خم می شود، 
گذر ســخت و تلخی اتفــاق می افتد. گاه آرزو 
می کنیــم کاش پیاده رویی، چــراغ قرمزی یا 
ســطل آشــغالی در این شــهر وجود نداشته 
باشــد تا پری هــای شــهرمان این گونه زجر 
گذر و فراموشــی را نکشــند. تا عادت نشود. 
این گذر هر روزه برای پیرمردی که بســاطش 
را کنــار ســینما بهمــن پهن می کنــد و انگار 
سال هاســت که شــب و روز فقط رفتن و گذر 

آدم های شــهرش را نگاه می کند نیز هست. 
شــاید یک  بار در این گذر کردن ها باید پشت 
آن نگاه های معصوم پــر خواهش و بغض دار 
کودکانه، متوقف شــویم و به ســراغ داستان 
شــهر و خانه ی پریا کوچولو برویم. داستانی 
که بایــد از نزدیــک و با تمام ســلول هایمان 
حس کرد و دید؛ هرچند که هرکســی مثل او 

توانایی حس کردن و دیدن ندارد.
 شهر پریا کوچولو همان تهرانی است با مردم 
گذر کرده، کــه نهایــت دردش را درفروختن 
فال هــای صورتی رنــگ و آدامس بســته ای 
هــزار تومن می بینند و تصــور نمی کنند درد 
اعتیاد پدر و تن فروشــی مادر پشــت پرده ی 
معصومیــت کودکــی اش محوشــده اســت. 
چشــمانمان را که بازکنیم واضح تر می بینیم 
که تصویر شهر و خانه ی پریا کوچولوی دروازه 
غار هیچ شباهتی به شهر و خانه ی ما ندارد. 

از خانه هــای تاریک و عریان تــه کوچه های 
شــهر غربــت پریا، تــا برج های ســر به فلک 
کشیده خیابان های شهر ما، فقط شاید چند 
کیلومتر فاصله باشــد... چنــد کیلومتری که 
باید رفــت و دید و فهمید معنــای واژه خانه 
را از دیــد مردمان آن کوچه هــا و خانه ها. به 
دنبــال معنای واژه ی خانــه در ته کوچه های 

الناز�خواجویی�ـ�دانشجوی�کارشناسی�مهندسی�معماری�ـ�دانشگاه�تهران

داستانهایشهرغربت
دیدگاه ها
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آشنایی با مشاهیر معماری

 تویـو ایتو
ژان نـوول 

برگردان:�صبا�محمدی�سربند�ـ�دانشجوی�کارشناسی�مهندسی�معماری�ـ�دانشگاه�تهران
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رهگذار اول
قامتی معمولی صورتی گندمگون  ریش هایی کوتاه کت و شلواری خاکی 

بود؟....   چه  یادآور  صورتش  لبخند  و  سبز  کالهکی  بگذریم.... 
همین ....  نگاهمان که به چهره خاک نشسته از ایامش می افتاد 

عاشقش می شدیم.... پیرمرد شیرینی بود...
 از خاطراتش می گفت. پر از نشاط و انرژی بود که همه ی
حریف  را  خورده  نباتی  روغن  خودش  بقوِل  جواناِن  ما   
فکر  بود.  شیرین  اندازه  بی  کنارش  زدن  قدم  بود.... 
کنم تنها راِه تجربه ی دوباره ی اینگونه شیرینی ها همراه 
شدن با مردم زیبای این شهر پر از مکعب های خاکستری 
است... مکعب ها جای جای دنیایمان را پر کرده اند... 
در  بدانیم  که  وقتی  می شوند،  جذاب تر  گاهی  فقط  و 

بعضی از این مکعب ها این آقا سیدها زندگی می کنند.
هادی آل داوود    

سید، ساکن قدیمی امام زاده یحیی می گفت: 
خونه ما را دکتر برایمان خریداری کرد  و ما از 
شهر به این جا آمدیم ، در حالی که به سراغ  
بنایی خانه بغلی می رفت می گفت من حوالی 

90سالمه! 

عنوان: هم نگاه گوشه ای برای 
دیدار
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تهـران
صدسـالبعد
بهقلمتصویـر

ازشماخواستیمتهرانصدسالآیندهراباطرحهایتانتوصیفکنید.

اسکیس از: علي صفـاري
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تیــم ترجمه، با هدف ارتقاء ســطح علمی مجله و همچنین گســترش 
دامنــه ی مخاطبین این فصلنامه، دســت به بازگردانــی مصاحبه ها و 
دیدگاه های فصلنامه ی دریچه به زبان انگلیســی  زده  و در شماره های 
بعد به ترجمه ی مقاله ها و دیدگاه های چاپ شــده خواهد پرداخت. تا 
این فصلنامه، نه تنها بستری برای ارتباط با مخاطبین در ایران که پلی 

برای ارتباط با جامعه ی معماران در سطحی جهانی باشد.
در ادامــه، لینک ترجمــه ی مصاحبه ی دکتر ادیبی کــه در فصلنامه ی 

شماره ی 2 منتشر شد، قابل دسترسی است.

dariche@aa-ut.ir

@architecture_mag
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