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ــورخ4  ــار، م ــبت روز معم ــه مناس ــده ب ــزار ش ــت برگ ــازی  در نشس ــرم راه و شهرس ــر محت ــخنرانی وزی ــرو س پی
ــرح  ــا ط ــه ب ــد وارطان(،ک ــه معمارفقی ــوب ب ــه منس ــهر و معماری)خان ــان ش ــه گفتم ــت ماه 1394، در خان اردیبهش
یــک جریــان فکــری درحــوزه معمــاری و شهرســازی، تحــت عنــوان »اندیشــه ایران شــهری« متمرکــز گردیــد، 

ــت. ــرار گرف ــتورکار ق ــه در دس ــن اندیش ــداوم ای ــعه و ت ــور توس ــه منظ ــی ب برنامه های
ــوزه  ــو در ح ــت وگ ــای گف ــم آوردن فض ــت ها، فراه ــله نشس ــن سلس ــزاری ای ــداف برگ ــن اه ــه مهم تری از جمل
ــهروندان  ــوم ش ــگاهی و عم ــی، دانش ــف تخصص ــای مختل ــیت در الیه ه ــش حساس ــهری، افزای ــه ایران ش اندیش
ــی، اســت. اندیشه ایران شــهری، علی رغــم برخــورداری از ویژگی هــا  ــه مســائل موجــود و آتــی شــهر ایران نســبت ب
و ارزش هــای شــاخصی چــون »توجــه بــه خــرد، دادگــری، هویــت ملــی، پذیــرش تنــوع دیــن و مذهــب مطابــق 
ــا قانــون اساســی، دوری از نژادگرایــی، صالحیــت حکمروایــی/ فــره ایــزدی، پیوســتگی فــرد و جامعــه، دفــاع از  ب
ــک و روشــنی  ــاط تاری ــوده و دارای نق ــد نب ــرا از نق ــاع«، مب ــن و اجتم ــد دی ــت و پیون ــا طبیع ــادل ب ــی، تع آزادگ
هماننــد تمامــی اندیشه هاســت؛ بنابرایــن محــک زدن دوبــاره ایــن اندیشــه بــا معیارهــای »اســام، مدرنیتــه و 
ــروری  ــداری، ض ــی و تقدس پن ــه و دوری از مطلق گرای ــن اندیش ــق در ای ــور کاوش دقی ــدن«، به منظ جهانی ش

ــت. ــده اس ــزی ش ــور، برنامه ری ــت های مذک ــری نشس ــب پیگی ــی از آن در قال ــه بخش ــری ک ــت؛ ام اس
ــه صــورت  ــک از جلســات، مستندســازی و ب ــی، مباحــث مطــرح شــده در هری ــه منظورگســترش فضــای گفتمان ب
دفترچــه ی در پیــش رو در اختیــار عالقمنــدان ومخاطبــان قــرار می گیــرد. در پایــان ســپاس و قدردانــی بی پایــان مــا 
نثــار اســاتید و بزرگوارانــی اســت کــه بــا ایــراد ســخنرانی و نیــز ویرایــش مطالــب بــه عنــوان ارکان اصلــی شــکل گیری 
ایــن جریــان گفتگــوی فرهنگــی مــا را همراهــی نموده انــد. همچنیــن از ســایر اندیشــمندان و صاحب نظــران گرامــی 

ــا ارائــه دیدگاه هــا و ایده هــای خــود درغنابخشــی و پویایــی ایــن جریــان ســهیم باشــند.  دعــوت می گــردد  ب

منا عرفانیان سلیم
مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی
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در اندیشــه ایرانشــهری نظــر و عمــل از هــم جدائــی ناپذیرنــد، هــر نظــری تــا بــه عمــل در نیایــد مصــداق 
نمــی یابــد و هــر عملــی بــی پشــتوانه نظــر امــری بیهــوده اســت و مهمتــر از آن، عمــل ناظــر بــه کیفیتــی 
اســت کــه ممکــن اســت در ظاهــر عمــل دیــده نشــود،  ایــن شــعر حضــرت موالنــا خمیرمایــه اندیشــه 

ایرانشــهری را بــاز مــی نمایــد: 
هیــچ کوزه گــر کنــد کــوزه بــه کار                        بهــر عیــن کــوزه، نــی از بهــر آب
هیــچ کاســه گر کنــد کاســه تمــام                     بهــر عیــن کاســه، نــی بهــر طعــام
هیــچ خطائــی نویســد خــط بــه فــن             بحــر عیــن خــط، نــی ز بهــر خوانــدن
اســت دیگــر  غایبــان  بــرای  آن،  و  اســت                غایــب  بخــش  بهــر  ظاهــر  نقــش 

حکمــت ایــران زمیــن نیــز بــر همیــن مبنــا اســت. در ایــن اندیشــه و حکمــت، ظاهر بــرای بیان آنی اســت 
کــه پنهــان اســت و مســتور، آنــی کــه هــم موجــد ذهــن اســت و هــم تــراوش ذهــن، آنــی کــه هم نیســت 

و هــم هســت. عمــل اگــر اشــارتی بــه ایــن آن نداشــته باشــد، کاری اســت بیهوده. 
دیگــر ایــن کــه، در صحبــت از اندیشــیدن علــی االصــول بایــد بــه زبــان فکــر کــرد، چــون بــدون زبــان 
اندیشــه میســر نیســت.  زبــان بــا اندیشــه دگرگونــی و دگردیســی پیــدا می کنــد و درتطــور خــود، چــه 
عینــی و چــه ذهنــی، اندیشــه را دگرگــون مــی کنــد. زبــان چارچوبــی بــرای اندیشــیدن اســت و اندیشــه 
محملــی اســت بــرای شــکوفائی زبــان. ایــران زمیــن، مملــو از زبــان هــای و گویــش هــای متفــاوت اســت، 
ایــن ســرزمین کثــرت زبانــی دارد و هرکــدام از مردمــان و ملــت هــای آن در خلــوت خــود بــه زبانــی 

مــی اندیشــد کــه اصطالحــا زبــان مــادری گفتــه مــی شــود.
امــا، زبــان مشــترک مردمــان ایــن جهــان فرهنگــی زبــان پارســی اســت و ایــن زبــان اســت کــه بــن مایــه 
اندیشــه ایرانشــهری را در سراســر ایــن جهــان فرهنگــی مــی ســازد. ازایــن ســبب اندیشــه ایرانشــهری بــا 
زبــان پارســی در هــم آمیختــه اســت وعشــوه هــا و کنایــه هــای ایــن زبــان، اندیشــه ایرانشــهری را بــارور 
کــرده و معرفــی مــی کنــد. تامــل در ایــن امــر، اتفاقــی شــگرف را بازگــو مــی کنــد، پویائــی زبــان در زمــان 
و انتقــال اندیشــه پیشــینیان بــه آنــان کــه از پــس خواهنــد آمــد. زبــان پارســی و اندیشــه ایــران شــهری 
آکنــده ازحکمــت شــده اســت، حکمتــی کــه صــورت و مــاده، شــکل ومحتــوا، ظاهــر و باطــن، مســتور و 
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مکشــوف، شــکل و شــاکله، وجــود و موجــود و... را چــون کلیتــی یکپارچــه متصــور اســت، از ایــن بــه آن 
در مــی گــذرد، جســم فرصتــی مــی شــود بــرای یــادآوری جــان، عمــل محملــی مــی شــود بــرای نظــر.  

از دیربــاز، از جایــی کــه اندیشــه ره بــه اســطوره هــا مــی بــرد، اندیشــه ایرانشــهری بــا زبــان پارســی در 
هــم آمیختــه اســت. کمینــه آن کــه 2000 ســال اســت کــه مردمــان ایــن ســرزمین بــه زبــان پارســی 
ســخن می گوینــد. ایــن چــه زبانــی اســت کــه دگرگونــی هــای زمانــی را می پذیــرد و آنهــا را بــه نرمــی 
در خــود مــی گیــرد و بــا بیانــی متفــاوت و همیشــه نــو، اســطوره هــای کهــن ولــی پایــا را بازگــو 
مــی کنــد؟ امــروزه روز، در همــه جــای ایــن جهــان فرهنگــی، از خــاور تــا باختــر، از شــمال تــا جنــوب، 
شــعر حضــرت موالنــا، سیاســت نامــه خواجــه نظــام الملــک، شــعر ایــرج و ...، فهــم مــی شــود، بــا ایــن 
ــی  ــا ممکــن ول ــه ن ــرای ســاکنان امــروزی آن اگــر ن ــا ب ــه اروپ ــان ســده های میان توجــه کــه فهــم زب
ســخت دشــوار اســت.  در جهــان فرهنگــی ایــران زمیــن، تــا هنــوز زبــان پارســی مبنــای اندیشــه و بیان 
اندیشــه و فهمــی مشــترک از بــازی هــا، و عشــوه هــای زبانــی اســت، تقریبــا همــگان بــا نیرنــگ هــا و 
پیرنگهــای ایــن زبــان آشــنا هســتند، بــدان خــو گرفتــه انــد، هــم آنهــا را مــی فهمنــد و هــم بــکار مــی 
گیرنــد.  بــا ایــن زبــان ســخن گفتــه و اندیشــه را ورز مــی دهنــد. زبانی اســت کــه اندیشــه ایرانشــهری 

بــن مایــه آن بــوده، بــا آن ورز داده شــده، بیــان شــده و خــود را بــه امــروز رســانیده اســت.
 آشــنائی بــا اندیشــه ایرانشــهری و حکمتــی کــه هــم علــت و هــم معلــول آن اســت، بــن مایــه ســنت های 
ریســت و تولیــد ایــن جهــان فرهنگــی شــده اس کــه علــی رغــم اســیب هــا وگسســت هــای بنیــان کــن 
تاریخــی اســتوار و قدرتمنــد بــه حیــات خــود ادامــه داده و در هــر زمانــه ای در زمــان رختــی نــو بــر تــن 
کــرده و جســم و جــان و شــکل و محتــوا را در کلیــت یکپارچــه و یگانــه  بــه منصــه بــروز رســانیده و بــه 
تماشــا گذاشــته اســت، حتــی در زمانــه نوگرائــی جهــان شــمول کــه ســعی در تکنــوازی و یکســان ســازی 
ــروزه روز  ــال، وارطــان هوانســیان اندیشــه ایران شــهری را می شــناخت. ام ــوان مث ــه عن داشــته و دارد. ب
کــه خانــه او، اکنــون خانــه گفتمــان شــهر ومعمــاری، بازدیــد و بازخوانــی مــی شــود، و علــی رغــم همــه 
دخالتهایــی صــورت گرفــت زبــان و اندیشــه ای در آن کشــف مــی شــود کــه رنــگ، بــو و طعمــی آشــنا 
دارد و  مــی توانــد در ادامــه ســنت معمــاری و در ادامــه اندیشــه ایرانشــهری بازخوانــی شــود و نظــر و عمل 
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توامــان را طــرح کنــد.  طرفــه ایــن کــه امــروزه ایــن ســنت را، چــون دیگــر ســنت هــای ســرزمیِن از 
یــاد هــا رفتــه اســت و بیــن نظــر و عمــل پرتگاهــی ژرف بــر پــا شــده اســت. 

تأکیــد بــر مــاده در ایــن زبــان و اندیشــه بــرای رســیدن، راه بــردن  و یــادآوری صورتــی مثالــی و اثیــری 
اســت، بــه همیــن دلیــل اســت کــه اندیشــه ایران شــهری پــر از صــور خیــال اســت کــه در هــر زمانــه  ای 
ــه تماشــا مــی گــذارد.  ــه را می گیــرد، ولــی همیشــه صورتــی از آن صــور خیالــی ب رنــگ همــان زمان
صــوری کــه بــه گونــه هــای متفــاوت جســمیت مــی یابنــد و درعالــم مــاده تعریــف مــی شــوند. زبــان 
پارســی زبــان شــعر اســت،  شــعر لطیــف تریــن هنــر اســت، لطیف تریــن و اولیــن هنــر، از هنرهــای 
شــش گانه روزگار کهــن و هفــت هنــر روزگار امــروز، بــی ســبب نیســت کــه در میــان ده شــاعر شــناخته 
شــده جهانــی، پنــج شــاعر از جهــان فرهنگــی ایرانــی جــای دارنــد. و در ایــن میــان بایــد گفــت کــه 

معمــاری ایرانــی تــراوش خیــال شــاعرانه زبــان پارســی و اندیشــه ایرانشــهری در فضــا اســت.
ــرای  ــا اســطوره )میتــوس( در آمیختــه و ب ــان پارســی و اندیشــه ایرانشــهری، ب  چنــان کــه آمــد، زب
بازخوانــی آن در زمانــه از منطــق و خــرد )لوگــوس( ســود مــی بــرد و از ایــن ره مــی تــوان گفــت کــه 
حکمــت ایرانــی علی االصــول حکمــت ذوقــی و اشــراقی اســت،  حکمتــی کــه از صــور متکثــر بــرای 
بازتــاب حقیقتــی یگانــه ســود مــی بــرد. یعنــی صورت هائــی بیشــمار  بــر روال عــرف زمانــه از یــک 
صــورت خیالــی را عرضــه مــی دارد.  طرفــه ایــن کــه، بــه همــان انــدازه کــه زبــان پارســی وحدت بخش 
اســت ، صــور اندیشــه ایرانشــهری هــم وحدت بخــش اســت. کافــی اســت ســمرقند و بخــارا بازدیــد 
شــوند، هیــچ احساســی از بیگانگــی کالبــدی، فضائــی وجــود نــدارد، فضــا آشناســت، همــان گونــه کــه 

در تــاج محــل هندوســتان نیــز بیگانگــی احســاس نمــی شــود.  
اندیشــه ایران شــهری، چــون زبــان پارســی، تداومــی حیرت انگیــز را بــه نمایــش مــی گــذارد، بــه همــان 
انــدازه کــه آکنــده از یــورش هــا و گسســت هــای تاریخــی اســت، یــورش هــا وگسســت  هایــی کــه در 
دیگــر مــکان هــا ســبب از یــاد رفتــن اندیشــه هــا و زبــان هــای ســرزمین هــا شــده انــد. ولــی زبــان 
پارســی و اندیشــه ایرانشــهری در مقابــل همــه ای یــورش هــا وگسســت  هــا  مقاومــت کــرده و هــر بــار 
توفنده تــر و بارورتــر ســر بــرآورده اســت. ایــن زبــان و آن اندیشــه در دوران اســالمی شــکوفاتر مــی شــود 
بعــد از حملــه مغــول هــم بــه گونــه ای مبهــوت کننــده ســر از ایلغــار هــا بــر مــی آورد. مقاومــت فرهنگی 
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در برابــر یــورش هــا و گسســت هــا نیــروی محرکــه شــکوفائی بیشــتر مــی شــود.  بــا وجــود همــه ســتم هــا 
و نســل کشــی هــا، زبــان پارســی و اندیشــه ایرانشــهری پیــروز ســر بــر مــی آورنــد. و چنیــن اســت کــه 
بعــد از هــر یــورش و گسســتی، مکتــب  هــای فلســفی و حکمــی مملــو از نــوآوری ظهــور می یابنــد و مهر 

زمانــه را بــر زبــان و اندیشــه مــی زننــد، شــعری دیگــر ســروده مــی شــود و حرکتــی نــو آغــاز. 

در اندیشــه ایرانشــهری و از روزگارانــی دور، شــهر بســتری بــرای تحقــق کالبــدی فضائــی صــور خیالــی 
بــوده اســت، صــوری کــه همیشــه و بنــا بــه رســم زمانــه عیــاری و طنــازی کــرده و مــی کننــد شــهر 
مکانــی بــوده اســت بــرای بازخوانــی صــور خیــال و در هــر زمانــی و بنــا بــر رســم زمانــه رختــی نــو 
بــر قامــت خــود مــی دوختــه اســت. از همــان روزگاری کــه جمشــید بــه فرمــان اورمــزد ورجمکــرد را 
برپــا داشــت تــا تصویــری زمینــی از صــورت خیالــی شــهر را بازگــو کنــد، تصویــری کــه امــروز بنــا بــه 
کوشــش دو پژوهشــگر برجســته ) در زمینــه نظــر مهنــدس ســعیدنیا در مقالــه ورجمکــرد و در زمینــه 
باستانشناســی دکتــر صــراف در کاوش هــای هگمتانــه( جنبــه کالبــدی فضائــی آن بیــش و کــم روشــن 
شــده اســت، شــهری کــه در آن شــادی باشــد وشــور، عشــق باشــد و زندگــی، زیبائــی باشــد و وصــل 
تــا  وقتــی کــه حضــرت شــیخ اشــراق از صــور خیالــی شــهرش صحبــت می کنــد و نشــان آن صــورت 
ــدان راهــی  ــی صحبــت مــی کتــد کــه انگشــت اشــاره ب ــی در اقلیــم هشــتم می دهــد، و از جائ خیال
نیســت، تــا روزگاری کــه آن صــورت خیالــی در مکتــب اصفهــان در شهرســازی چهــره ای زمینــی مــی یابد 

و ناکجــا در کجــا تعریــف مــی شــود و ســرزمین خیــال بــا شــاهدی خاکــی همــراه مــی شــود.
 شــهر در اندیشــه ایرانشــهری در آمــد وشــد بیــن خیــال و واقــع بــوده اســت.  شــهر بــه گونــه ای بــس 
حیــرت آور، مکانــی بــوده اســت کــه در عیــن واقعیــت و عینیــت، از حقیقــت و ذهنیتــی نشــان دارد کــه 
در پــس آن چهــره مســتور اســت، حضــوری بــه ظاهــر بــی ظهــور. بــه همیــن خاطــر، شــهر در اندیشــه 
ایرانشــهری مملــو از زندگــی و خاطــره و سرشــار از واقعــه و حادثــه اســت. شــهر فقــط برای داشــتن کلیتی 
زیبــا و آهنگیــن بنــا نشــده بــود شــهر از آن روی شــکل مــی گیردکــه یــادی باشــد از ســرزمینی موعــود، 
شــهر رابطــی خواهــد بــود بیــن وجــود و موجــود، بیــن مکشــوف و مســتور، شــهر پژواکــی اســت از شــهر 
خیالــی. شــهر در اندیشــه ایرانــی از همــان ورجمکــرد تــا روزگار مکتــب اصفهــان قــرار بــوده اســت عالمــی 
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باشــد کامــل در عیــن ان کــه ســایه ای باشــد از عالمــی خیــال . حضــرت میرفندرســکی  چنین می ســراید:
ــر دارد هرچــه در باالســتی ــز و خــوش زیباســتی         ســایه ای دارد  در زی ــران نغ ــن اخت ــا ای چــرخ ب
ــتی ــه دریاس ــم هم ــاحل و عال ــی س ــق تعال ــان             ح ــش بادب ــرداب، دان ــتی، آرزو گ ــل کش عق

 
در روزگار مــا نیــز ســهراب ســپهری از »آن ســوی دریاهــا شــهری اســت«، یــاد می کند.  شــهر در اندیشــه 
ــن ســبب  ــده دارد. ازهمی ــه نشــان از ســرزمینی نادی ــی شــود ک ــران شــهری ســرزمینی گســترده م ای
شــهر ترکیبــی مــی شــود از:  ســایه و روشــن، نــرم و ســخت، آب و ســنگ، زمیــن و آســمان، فشــردگی و 
گشــادگی، چــم و خــم، خشــکی و طــراوت، مجــاز و واقــع و.... شــهر جایــی مــی شــود کــه نشــان از ناکجــا 

دارد. شــهر مــی توانــد مکانــی باشــد بــرای وصــل، چونــان کــه فخرالدیــن عراقــی می گویــد:
 معشــوق و عشــق و عاشــق هرســه در اینجــا یکیســت        چــون وصــل در نگنجــد هجــران چه معنــا دارد

مشــروط بــر آن کــه بــه چشــم دل در آن نگریســته شــود، و ایــن دیــدن میســر نخواهــد شــد مگــر بــا 
چشــم ســر، دیــدن بــا نــگاه کــردن تفاوتهــا دارد، صــورت ظاهــر حکایــت هــا از معنــا دارد،  در چنیــن 
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دیدنــی اســت  کــه اوحدالدیــن کرمانــی مــی ســراید: 
زان مــی نگــرم بــه چشــم ســر در صــورت           زیــرا کــه ز معناســت اثــر در صــورت
نتــوان دیــد مگــر درصــورت عالــم همــه صــورت اســت و مــا در صوریــم           معنــا 

هــرگاه شــهر چنیــن درک شــود آن وقــت مــی تــوان بــه ترکیــب موســیقائی شــهر گــوش فــرا داد، ایــن نوا 
بــه همــان انــدازه شــورانگیز توانــد بــود کــه زخمــه ســاز و کوبــه دف و نــی، دیگــر مجالــی بــرای هجــر باقی 
نمــی مانــد، دیگــر کســی در هجــران نیســت بــه همــان گونــه کــه حافــظ، ســعدی و موالنــا و ... دیگرانی در 
ایــن تــراز در هجــر نبودنــد بــه بازگشــت هویتــی فکــر نمی کردنــد، آنــان در حــال مــی زیســتند و درحــال 
بودنــد، شــهر نیــز در حــال مــی زیســت و در حــال بــود، جــذاب بــود و در جذبــه بــود، جذبــه و حالــی کــه 

بــا تکــرار آهنــگ آغــاز مــی شــود، نــرم نــرم اوج مــی گیــرد و شــور حالــی در مــی فکنــد. 
شــهر ترکیبــی موســیقیایی داشــت، هنــوز هــم در اصفهــان ایــن ترکیــب موســیقیایی را می بینیــد، این 
شــهر بــه همــان انــدازه شــور انگیز اســت کــه زخمــه ســاز و کوبــه دف، )ایــن کار را حســام الدین ســراج 
انجــام داده اســت، وقتــی کــه در پایــان نامــه معمــاری خــود، ســی و ســه پــل و میــدان نقــش جهــان 
را مــی نــوازد و بــه نــوا تبدیــل مــی کنــد(، نوائــی کــه امــروزه بــا دگردیســی زاینــده رود بــه خشــک رود 
طــراوت و لطافــت خــود را از دســت داده اســت. حکمــت ذوقــی و عقلــی ایــران شــهری جــای خــود را 

بــه بــی خــردی و بــی ذوقــی داده اســت. 
تــا هنــوز ایــن ترکیــب موســیقائی در میــدان نقــش جهــان وجــود دارد، هنــوز مــی توتــن به نــوای این 
میــدان دل داد، نوائــی کــه وقتــی نــرم نــرم اوج می گیــرد بــه تبایــن و تضــاد می رســد، از ترجیع بنــد و 
ترکیب بنــد در مــی گــذرد و بــه ســماع در می آیــد. فقــط کافــی اســت لحظــه  میــدان نقــش جهــان را 
باچشــم دل دیــد تــا ســماع آن را دریافــت، ســیری ســریع از ناســوت بــه الهــوت، از زمیــن بــه آســمان، 
از شــاهد بــه خیــال، از واقــع بــه موهــوم. شــهر در اندیشــه ایرانشــهری از آب آینــه می ســازد تــا پــژواک 
آســمان را در آن بینــد و در معمــاری آســمان را قــاب مــی گیــرد، مجــاز و واقــع را در هــم می آمیــزد، 
می گویــد چهــل ســتون در حالــی کــه 20 ســتون بیشــتر وجــود نــدارد امــا در حقیقــت چهــل ســتون 

دیــده مــی شــود و ازهمیــن ســبب اســت کــه شــیخ بهائــی می فرمایــد:
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ــل دل  ــواس اه ــوس ح ــت محس ــق گل                              هس ــاک و نط ــق خ ــق آب و نط نط
مــا ســمیعیم و بصیریــم و خوشــیم                              بــا شــما نا محرمــان مــا ناخوشــیم

مــا بــا شــهر نامحرمیــم، آب و خــاک و گل بــا مــا ناخــوش اســت. آب و گل بــا آنــان کــه اندیشــه ایــران 
شــهری را در ســر دارنــد ســر اشــنائی دارنــد  وبــاز مــی فرمایــد:

بــاد و آب و خــاک و آتــش بنده انــد                         بــا مــن وتــو مــرده بــا حــق زنده انــد

روزگارانــی بــس دراز، شــهر در اندیشــه ایــران شــهری بــا ایــن 4 عنصــر زمینــی تعریــف و بــاز تعریــف 
مــی شــود. آب، خــاک، هــوا، یــا گیــاه یــا آب و بــاد، و خــاک و نــور کــه بــه شــهر جنبــه ای کیهانــی 
مــی بخشــند. جنبــه نظــم کیهانــی در شــهر ایرانشــهری یعنــی نــور. در ایــن شــهر، نــور عشــوه گری 
هــا مــی کنــد، طنازی هایــی دارد و بازی هــا می کنــد. در نمــاز خانــه ای کوچــک در میــدان گنجعلــی 
خــان کرمــان نــور بازی هــا دارد، بعــد از عبــور از داالنــی تاریــک و در چرخــش بســوی قبلــه، محــراب با 
نــوری ســاطع شــده از ســنگی مرمریــن طنــازی می کنــد، شــهر نیــز ترکیبــی اســت از نــور و تاریکــی 

از ســایه و روشــن، کــه تفکیــک آنهــا از یکدیگــر ناممکــن اســت. 
شــهر ترکیبــی از نــور مــی گــردد، وجــود در موجــود رخســاره مــی نمایــد، مســتور بــا مکشــوف در 
مــی آمیــزد، باطــن در ظاهــر حضــور مــی یابــد و... شــهر، امــری  ملکوتــی را در عالــم ملــک تعریــف 
ــویش  ــه تش ــته را دارد ن ــر گذش ــه هج ــد. ن ــف می کن ــال تعری ــکان را در ح ــان و م ــد. زم می کن
آینــده را شــهر در حــال مــی زیــد و درحــال شــدن اســت، ایــن شــدن مهــم اســت، چــون زمانــه در 
ــان پارســی، در  ــان زب ــان عصــر خــود صحبــت می کنــد، چون ــا زب آن اســت، در هــر زمانــی شــهر ب
اندیشــه ایــران شــهری نیــز مضامینــی نــو و نوپــرداز وجــود دارد، گاه بــس فراتــر از زمــان، مضامینــی 
ــه ایــن  ــگاه ب ــا آنجــا کــه امــروزه در ن کــه ســر در آینــده دارنــد و بــس شــگفت انگیــز هســتند، ت

مضامیــن،  و از فــراز تاریــخ، مــی تــوان از مفهومــی جدیــد در قدیــم نــام بــرد.  
شــهر ایرانــی در اندیشــه ایران شــهری در آخریــن پــردازش عملــی و نظــری خــود در مکتب شهرســازی 
اصفهــان، کــه خــود نشــات گرفتــه از مکتــب الهــی اصفهــان اســت، مکتبــی کــه خــود را تــا نیمــه دوم 
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سلســله قاجــار می کشــاند و مفاهیــم جدیــد در مضامیــن قدیــم را شــکل مــی د هــد. در ایــن مکتــب 
مــا بــا زبانــی مواجــه مــی شــویم کــه بــه رغــم گویش هــای مکانــی متفــاوت، چونــان زبــان پارســی، از 
دســتور زبــان ویــژه تبعیــت می کنــد، دســتور زبانــی مبتنــی بــر چگونگــی ترکیــب چهــار نظــم زمینی 
یــاد شــده )آّب، بــاد، خــاک و گیــاه( بــا نظمــی مقــدس و کیهانــی بــرای تولیــد و بــاز تولیــد شــهر در 

ســرزمین هــای متفــاوت بــدون تردیــد با گویشــی ســرزمینی.  
در ترکیــب وبــاز ترکیــب ایــن نظــم هــا ایــن مکتــب موفــق مــی شــود، مفهومــی واحــد بــا مصــداق 
هــای متفــاوت  و گونــه گــون را، بــا توجــه بــه محیــط طبیعــی، محیــط فرهنگــی، زمــان و مــکان را در 
جهــان فرهنگــی ایــران ایــران زمیــن، بــه منصــه بــروز برســاند. شــهر بــا نظمــی آهنگیــن و با اســتقراری 
متیــن در زمینــه فرهنگــی و طبیعــی پیرامونــی موفق به ســرایش شــعر و موســیقی معمــاری و معماری 
شــهری در فضــا مــی شــود. ترانــه ای کــه یــاد آور صــور خیالــی اســت کــه از دیر بــاز در اندیشــه ایــران 
شــهری وجــود دارد. از همیــن ســبب اســت کــه مواجــه بــا چنیــن شــهری مواجــه بــا یــک متــن اســت، 
ــا یــک کتــاب اســت. کتابــی کــه واژه اش بنــا اســت، جملــه اش مجموعــه بناهــا، قطعــه اش  مواجــه ب
محلــه هــا و مجوعــه همــه اینهــا خــود شــهر اســت.  مــی تــوان شــهر را درکلیتــش خوانــد، مــی تــوان 
هــر قطعــه، یــا جملــه و یــا واژه اش را بــه تنهائــی خوانــد ومعنــا کــرد بــی آن کــه خللــی کلیــت متــن 

وارد شــود، هــر جــزئ خــود یــک کل اســت در رابطــه بــا دیگــر کل هــا و در ارتبــاط بکــی برتــر.

در این دستگاه زبانی و قواعد دستوری آن، اصول طراحی شهری در دو گروه جای می گیرند:
- اصــول عــام ، اصولــی کــه عمدتــا ناظر بــر ابعاد فلســفی و حکمی اســت، کــه در مــورد آن صحبــت رفت. 
اصولــی کــه خالــی از زمــان و مــکان باشــد، اصولــی کــه ســر در ازل دارنــد و دامــن در ابدیــت گســترانده انــد. 

اصولــی کــه کجــا را ســایه ای از ناکجــا مــی دانند و مســتور را در مکشــوف جســتجو مــی کنند. 
- اصــول خــاص، اصولــی کــه ســال های دور بــر روی آن کار شــده و در کتــاب اصــول مبانــی طراحــی 

شــهری در مکتــب شهرســازی اصفهــان طــرح شــده و انتشــار یافتــه اســت، اصولــی از ایــن قــرار:
- اصــل سلســله مراتــب: اصلــی کــه بــر مبنــای آن هیــچ بنــا یــا فضایــی را نمی تــوان بــر دیگــری 
رجحــان داد، هــر فضــا و مــکان جــای خــاص خــود را دارد و خــارج از آن تعریــف نمــی شــود، در درون 
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ــرد.  ــی گی ــی م ــر تاث ــای باالت ــرون از نظم ه ــی دارد و در ب ــود ریز نظم های خ
- اصــل کثــرت: شــهر وفضــای شــهری در انبســاط خویــش روی بــه کثــرت دارد و تنــوع، روی بــه 
تجزیــه شــدن و گوناگونــی، هــر جــزء عنصــری فــارغ از دیگــر اجــزا و عناصــر دیگــر شــخصیت، هویت و 

معنــای خــود را دارد. هــر جــزء خــود کلــی اســت در مقیــاس مربــوط بــه خــود.
- اصــل وحــدت: شــهر و فضــای شــهری در انقبــاض خــود دارد و در مجموعــه هــم بســته اش روی 
بــه وحــدت دارد و یگانگــی،  روی بــه ترکیــب و همگونــی. کل دارای هویــت یگانــه  می شــود و همــه 

اجــزا و عناصــر در ایــن هویــت یگانــه رنــگ می بازنــد. 
ــا نحــوه تمرکــز  اجزایــش، خــود را تعریــف می کنــد و  ــز:  شــهر و فضــای شــهری ب ــل تمرک - اص
هویتــی ویــژه مــی یابــد. هــر خــرد فضائــی نیــز بــا اســتفاده از ایــن اصــل خــود را تعریــف مــی کتــد، 

مرکــز محلــه، گــذر، ورودی خانــه، آســتانه و... در مقیــاس خــود نقشــی مرکــزی دارنــد. 
- اصــل عــدم تمرکــز: شــهر و فضــای شــهری در مــکان هــای مختلــف نقشــی متفــاوت را بــازی 

مــی کننــد و دررابطــه ای مــوزون بــا دیگــر بازیگرهــا وشــخصیت هــا خــود را تعریــف مــی کننــد.
-  اصــل تجمــع: جمــع شــدن عناصــر متفــاوت در یــک مــکان خــاص، مفهومــی ویــژه بــه مــکان 
مــی دهــد، مفهومــی کــه از چارچــوب  مــکان خــارج شــده و هویتــی فضائــی مــی یابــد، هویتــی کــه 

نــه در عناصــر کالبــدی پیرامونــی مــکان بلکــه درفضــای مابیــن آنهــا تعریــف مــی شــود. 
ــودن  ــی عناصــر و بناهــای متشــکله فضــای شــهری در عیــن آهنگیــن ب ــن: ناهمگون ــل تبای - اص
ترکیــب آنهــا، کــدام شهرســاز یــا معمــار جــرأت دارد میدانــی طراحــی کنــد کــه 4 بنــای اصلــی آن 
هیــچ شــباهتی بــه هــم نداشــته باشــند. کاخ عالــی قاپــو چــه ربطــی دارد بــه مســجد شــیخ لطــف اهلل، 
مســجد امــام )شــاه( چــه ربطــی دارد بــه عمــارت ســردر قیصریــه. تبایــن محملــی مــی شــود بــرای 
موزونــی. ضرباهنــگ هــای مرتــب یکبــاره قطــع مــی شــوند تــا تاکیــدی بر یــک زخمــه خاص باشــند، 

تبایــن بســتری مــی شــود بــرای تاکیــد برویژگــی. 
- اصــل اتصــال: شــهر، فضــای شــهری و معمــاری شــهری در مکتــب اصفهــان در شهرســازی در پــی 
بازخوانــی  مفهــوم وصــل اســت. هــرگاه وصــل دســت ندهــد، کالمی گفتــه نخواهــد شــد و واژه در متن 
معنائــی نخواهــد داشــت،. امــکان نــدارد از فضایــی بــه فضــای دیگــری رفــت و از مفصلــی عبــور نکــرد 
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وآســتانه ای را تجربــه نکــرد، ایــن آســتانه جایــی اســت کــه نــه درون اســت و نــه بــرون. آســتانه جایــی 
اســت کــه هــم ایــن اســت و هــم آن.

- اصــل تناســب: تناســب ابعــاد و انــدازه هــا، احجــام و ســاختمان هــا، فضاهــای پــر وخالــی، فضاهــای 
بــاز و بســته، ســایه و روشــن، محدویــت و بــی کرانگــی، انســان و فضــا و... همــه و همــه زیبائــی مــکان و 
فضــا را ســبب مــی شــوند. مــی تــوان بــی هیــچ هراســی از ســر درهــا و ایــوان هــای رفیــع عبــور کــرد. 
چــون تناســبش آن چنــان معنائــی دارد کــه رفعــت آن را دلنشــین مــی کنــد. فضاهــای درونــی و بیرونــی 

بــا عبــور از فضــای میانــی بریکدیگــر تاکیــد مــی کننــد. مــاده در مقابــل صــورت رنــگ مــی بــازد. 
- اصــل تــداوم: »نســیمی مــی وزد، مــا را بــرد پیــش«. نســیمی کــه از گذشــته می آیــد، حــال را معنــا  
ــا  ــا دانــش همســازی ب ــه آینــده مــی رود. دانــش تاریخــی زیســت ســرزمینی د همراهــی ب می کنــد و ب
اقلیــم و طبیعــت پیرامونــی تــداوم ســنت معمــاری و شهرســازی اســت کــه بــا بــکار گیــری دانــش فنــی و 
فنــاوری زمانــه بــه نــوآوری و نوپــردازی دســت مــی زنــد و زمانــه را در زمــان مشــخص مــی کنــد. گذشــته 
را بــه حــال مــی اورد و و حــال را بســت تغییــرات آینــده مــی کتداصــل قلمــرو: هــر فضــا حریــم خــودش 

را دارد و در واقــع هــر فضایــی خــود و دیگــری را تعریــف می کنــد. 
- اصــل ســادگی: ســاده گفتــن، ســاده زیســتن، ســاده بــودن ســخت اســت ولــی درک را میســر 
مــی ســازد، بــی پیرایگــی شــهر وفضــای شــهری ســبب آشــنائی و خــو گرفتــن بــا آن هــا مــی شــود، 

شــهر و فضاهــای آن بــه نرمــی در خاطــره مــی نشــینند و خیــال انگیــز مــی شــوند. 
- اصــل پیچیدگــی: واژه در اســتعمال روزمــره خــود معنائــی معمولــی مــی یابــد و توجــه را بــر 
نمــی انگیــزد، و بــه همیــن ســبب زمانــی کــه درجیگاهــی غیــر معمــول بــه کار گرفتــه مــی شــود، 
نمایــان مــی شــود و مرکــز توجــه، مــی درخشــد، زیبــا مــی شــود و در خاطــره مــی نشــیند و ره بــه 

اســتعاره و اســطوره مــی بــرد. در عیــن ســادگی معانــی متفــاوت مــی یابــد و پیچیــده مــی شــود. 
ــگام درو ــده هن ــش آم ــته خوی ــادم از کش ــو                     ی ــه ن ــدم و داس م ــک دی ــبز فل ــزرع س م

ــد، در مکتــب  ــی دیگــر را ســبب شــده ان ــه و مضمون ــرار گرفت ــر معمــول ق ــی غی همــه واژگان در مکان
ــن روال ســروده شــده اســت.  اصفهــان در شهرســازی، شــعر معمــاری، شــعر فضــا و شــعر شــهر برای

- اصــل ترکیــب: ترکیــب واژگان بــا یکدیگــر مــی توانــد ترکیب اضــداد نیــز باشــد، ترکیبی کــه چنانچه 
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بــا درایــت رخ دهــد، زیبــا مــی شــود و آهنگیــن، شــعر مــی شــود و موســیقی. ترکیــب کاخ عالی قاپــو را با 
مســجد شــاه، مســجد شــاه را بــا مســجد شــیخ لطــف اهلل، و مســجد شــیخ لطــف اهلل را بــا عمــارت ســردر 
قیصریــه و همــه اینهــا بــا ضرباهنــگ مــداوم و یکنواخــت راســته بازارهــای پیرامونــی میــدان، شــعر و ترانه 

میــدان نقــش جهــان را می ســرایند. 
- اصــل اســتقرار: هــر واژه ای جــای خــودش را دارد، غیــر ممکــن اســت واژه ای جایگزیــن واژه دیگــر 
شــود. واژه مســتقر در متــن اســت و متــن بــا آن واژه تعریــف می شــود و واژه را بازتعریــف می کنــد، ایــن 
اصــل در ســاخت کالم، متــن و شــهر نقشــی تعییــن کننــده دارد. ســاخت متــن یا شــهر بــا روابــط متقابل 
اجــزای آن بــا یکدیگــر و بــا زمینــه و بــا کل متــن تعریــف مــی شــود، زرف ســاخت و روســاخت هــا 

یکپارچگــی کل را تعریــف مــی کننــد. شــهر متــن مــی شــود، شــهر کتــاب مــی شــود. 
- اصــل زمــان: شــهر و فضــای شــهری چونــان متــن درزمــان هــا متفــاوت و در زمانــه هــای در 
زمــان معانــی دگرگــون شــونده ای مــی یابنــد و ویژگــی هــای دورانــی را در خــود منعکــس مــی کننــد 
و در صــوری متفــاوت ظهــور مــی یابنــد. محتــوای فضــای شــهری و شــهر نیــز در بســتر زمــان 
نــه تنهــا دگرگونــی بلکــه دگردیســی را تجربــه مــی کننــد. در مقایســه میــدان بخــارا را بــا میــدان 
نقــش جهــان حضــور زمــان و دانــش فنــی زمانــه تفــاوت هــای زبانــی و کالمــی در بازگــو کــردن 
امــری واحــد در طــول زمــان را نشــان مــی دهنــد. محتــوا  در بســتر زمــان تعریــف و معاصــر شــده 

و در صورتــی متفــاوت ظاهــر مــی شــود. 
- اصل ایجاز:  

کــم گــوی و گزیــده گــوی چــون در                          تــا زنــدک تــو جهــان شــود پــر
 چونــان زبــان، شــهر نیــز قــادر اســت کــه گســترده تریــن و پیچیــده تریــن مفاهیــم را در ســاده تریــن 
صــورت هــا بیــان نمایــد. یکــی از پایــه ای تریــن اصــول زبــان طراحــی شــهری در مکتــب اصفهــان در 
شهرســازی، گزیــده گوئــی اســت و همیــن گزیــده گوئــی اســت کــه از بناهــا، مجمعــه هــا و بافــت های 

شــهری جواهــر می ســازد.
هنــوز مــی تــوان معیارهــای بســیاری بــرای ایــن اصــول را تــدارک دیــد و ایــن میســر نمــی شــود جــز بــا 
دیــدن شــهر، شــنیدن زمزمــه آن، چشــیدن طعــم آن، بوئیــدن مــکان هــا و فضاهایــش و لمــس کــردن 
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زبــری هــا و نرمــی هایــش ، بایــد بشــهر در اندیشــه ایرانشــهری دل داد، بــا ایــن تاکیــد از حضــرت حافــظ: 
هــر کــو نکنــد فهمــی زیــن کلــک خیــال انگیــز               نقشــش بــه حــرام ار خــود صورتگــر چیــن باشــد  

   
پرسش و پاسخ

پرسش اول:
ــد،  ــا شــهر را می خواندن ــد شــعرای م ــح دادی ــی و شــهر همان طــور کــه توضی ــاط زبان در خصــوص ارتب

شــعرای معاصــر هــم شــهر را خوانــد ه انــد امثــال، شــاملو یــا فــروغ یــا عمــران صالحــی:
مــن بچــه جوادیــه ام مــن بچــه شــوش            هروقــت می آیــی چتــرت را بــا خــودت بیــاور                                        
ایــن جــا هــوا همیشــه گرفتــه اســت ایــن جــا هــوا دم دارد           هــوا درد، هــوا کوفــت، هــوا زهر مــار دارد

چطــور ایــن خوانــش زبانــی در دوران معاصــر شــنیده نشــد، کــه مــا گذشــته خــود را بــر اســاس زبــان 
ــود؟ ــده نمی ش ــر خوان ــا در دوران معاص ــم ام ــو می کنی ــت و ج جس

پاسخ اول:
از زمــان تمنــای تجــدد طلبــی و اســتفاده صــرف از حکمــت عقلــی، کــه  بــه قبــل از مشــروطیت مــی برد، 
کــه دورانــی طوالنــی نیــز هســت،  مــا بــه غفلــت از خویــش در غلطیدیــم و بــا فرامــوش کــردن حــال و 
نــگاه بــه آینــده، هجــر از گذشــته آغــاز شــد، هجــری غمگنانــه و اندوهبــار. ایــن شــعر عمــران صالحــی پر 
از انــدوه اســت، در حالــی کــه همــه صحبــت مــن ایــن بــود کــه در اندیشــه ایران شــهری، انــدوه وجــود 
ــدوه گذشــته، حــال را از دســت  ــرا در حــال زندگــی می کنــد. مــا درتشــویش آینــده و ان ــدارد. زی ن
داده ایــم. گابریــل گارســیا مارکــز در وصیت نامــه اش مــی گویــد: همــان زمانــی کــه غــم گذشــته را داری 
و دل مشــغولی آینــده، حــال را از دســت می دهــی. مــا حــال را از دســت داده ام، حالمــان خــوب نیســت.

در کــدام مدرســه معمــاری و یــا شهرســازی مــا راجــع بــه ایــن اندیشــه، ایــن زبــان معمــاری و شهرســازی 
صحبــت کــرده یــا مــی کنیــم؟  کــدام رســانه عمومــی راجــع بــه ایــن مفاهیــم صحبــت می کنــد؟ حتــی 
زمانــی کــه رســانه ملــی از میــراث فرهنگــی صحبــت مــی کنــد، زمانــی را انتخــاب مــی کنــد کــه مردمان 
آمــاده بــه خــواب رفتــن هســتند. ازمیراثمــی گویــد نــه از ثــروت. مــا یــاد نگرفتــه ایــم، پــس نمــی توانیــم 
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کــه یــاد دهیــم و بنابرایــن آن چــه کــه داریــم از یــاد مــی رود. از زمانــی کــه در اندیشــه و انــدوه کلیــت 
زیبــای از دســت رفتــه قــرار گفتــه ایــم، از خویشــتن خودمــان جــدا شــده ایــم. حافــظ یــا ســعدی یــا ... 
اندیشــنک حــال هســتند. در حــال بــودن اســت کــه ظهــور وحضــور زیبایی هــا را میســر مــی کنــد. زبــان 

و اندیشــه تولید کننــده هســتند. هــرگاه نتواننــد تولیــد کننــده باشــند، مهجــور می شــوند.

پرسش دوم:
بــا توجــه بــه اینکــه می فرماییــد زبــان در طــول ســالیان تولید کننــده بــوده اســت و توانســته خــودش 
را حفــظ بکنــد، پــس چــه اتفاقــی باعــث شــد حکمــت عقلــی بیایــد و حکمــت ذوقــی را آشــفته کنــد، 

حکمــت ذوقــی هــم نتوانســت در مقابــل آن مقاومــت کنــد؟
پاسخ دوم: 

حضرت موالنا می  فرماید: 
خلــق را تقلیدشــان بــر بــاد داد                       ای دو صــد لعنــت بــر ایــن تقلیــد بــاد

مــا از زمانــی کــه یادمــان رفــت چگونــه راه رفتــن را از یــاد بردیــم، توانائــی راه رفتــن را از دســت دادیــم. 
نشــان هائــی روشــن در زمینــه معمــاری و معمــاری شــهری دوران مدرنیســم ایرانی وجــود دارد که از تســلط 
معمــار بــر اندوختــه هــای فرهنــگ ســرزمینی و زیســت اقلیــم پیرامونــی حکایــت دارد، بــه گمان مــن،  این 
آخریــن رگه هــای اندیشــه ایران شــهری اســت. بــه نظــر مــی رســد کــه معمــار هنــوز چگونــه راه رفتــن را 
مــی دانســته اســت. ولــی مــا ایــن چگونگــی را از یــاد بــرده ایــم. در ایــن زمینه ضــرب المثلــی روشــن داریم: 

»می خواست مثل کبک راه برود راه رفتن خودش را هم فراموش کرد«. 

پرسش سوم:
در میدان نقش جهان این اصولی که فرمودید را چگونه به معماری و شهرسازی تعمیم می دهید؟

پاسخ سوم:
مــن در مقیــاس شــهری صحبــت کــردم. شــما افــزون برمیــدان نقــش جهــان، بــه میــدان گنجعلــی خــان 
و میــدان خــان یــزد هــم بنگریــد، میــدان کوچکــی هــم در شــهر زرنــد هســت، همــه یکــی هســتند. ولــی 



17شهر در اندیشه ایران شهری

بــا بیــان و مقیاس هــای کامــالً متفــاوت. هرکــدام تجســمی متفــاوت از صــورت خیالــی میــدان هســتند.
بــازار وکیــل کرمــان مربــوط بــه دوره قاجــار اســت. مســیر اصلــی بــازار اســتادانه عــوض شــده و شــما 
ــان  ــرای شــهر اصفه ــا ب ــان در شــهر ســازی تنه ــب اصفه ــه. مکت ــد ک ــر را حــس نمی کنی ــن تغیی ای
نیســت، دقــت داشــته باشــید. مکتــب اصفهــان مربــوط بــه اندیشــه ای فراگیــر اســت، کــه هانــری کربن 
فیلســوف فرانســوی آن را  مکتــب الهــی اصفهــان مــی نامــد. مکتبــی کــه از آمیختگــی مکتــب ســینایی 
و مکتــب مشــائی فارابــی بــا حکمــت عشــق شــیخ شــهاب الدیــن ســهروردی شــکل گرفتــه در نــزد 
مــال صــدرا بــه حکمــت وحــدت وجــود می رســد. چــون ایــن مکتــب در شــهر اصفهــان قــوام یافتــه 
اســت، بــدان مــی گوئیــم مکتــب اصفهــان ، کاربــد آن بــه شــهر اصفهــان محــدود نمــی شــود در جهــان 

فرهنگــی ایرانــی پــژواک دارد.

پرسش چهارم: 
مــن می خواســتم اندیشــه ایــران شــهری را بــه فضــای ایــران شــهری تغییــر دهــم. احســاس مــی کنــم 
اگــر خیلــی ایــن اندیشــه معنــوی را بــا دیــد آقــای دکتــر آخونــدی گــره بزنیــم، بهتــر باشــد. اگــر آن را 

بــا مأموریــت و اجــرا  بینیــم ایــن اندیشــه بــه فضــای ایــران شــهری تبدیــل می شــود.
پاسخ چهارم:

مــن بــه عنــوان معمــار در بحــث فلســفی مداخلــه نمی کنــم. آقــای آخونــدی بیشــتر از یــک جریــان 
ــازی  ــاری و شهرس ــان معم ــن در زب ــه م ــد ک ــتفاده می کنن ــف دارد اس ــور مختل ــه ص ــه ای ک اندیش
جســت و جویش کــرده ام. تقــرب بــه ایــن اندیشــه در حکمــت و فلســفه حیرت انگیــز اســت. چیــزی 
کــه مــن بــه عنــوان معمــار و شهرســاز می توانــم بــه آن نزدیــک شــوم، فضــا اســت. نظــر شــما صحیــح 
اســت. بــه همیــن خاطــر می گویــم از چگونگــی فضــای معمــاری، فضــای شــهری مــی گویــم. کامــال 

تذکــر درســتی اســت.

پرسش پنجم: مهندس بهرام فریور صدری 
ایــن مطالــب کــه فضــا تبلــور اندیشــه اســت، را مــن معمــوالً بــه شــکل دیگــری می گویــم، کــه معمــاری 
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یــا فضــای شــهری تبلــور فضــای فرهنــگ یــک جامعــه اســت. اگــر مــا بــه اندیشــه ایران شــهری بپردازیم، 
چــون معمــار و عقــل فضــا هســتیم، خــود بــه خــود بــه فضــا می رســیم. ایــن داســتان بســیار زیباســت، 
یکــی از دوســتان ســؤال کردنــد چــرا شــعرای مــا شــهر را می خواننــد؟ ولــی مــا بــه عنــوان شهرســاز شــهر 
را نمی بینیــم؟ ایــن ســوال مهمــی اســت، یعنــی ایــن اشــکال ماســت. همــه معمــاران و شهرســازان در 
گذشــته اهــل شــعر بودنــد، همان طــور کــه دکتــر حبیبــی گفتنــد اندیشــه ایــران شــهری بــا شــعر عجین 
اســت، تمــام دانشــمندان و فیلســوفان مــا همیشــه جهــان را بــا شــعر بیــان می کننــد،  معمارهــای مــا هم 
شــعر می گوینــد. بــه نظــر مــن، از دوران صفویــه مــا از تغییــرات و تحــوالت در جهــان دور افتادیــم، کــه 

بعــد رنســانس و انقــالب صنعتــی و غیــره هــم اتفــاق افتــاده اســت.
مدرنیســم هــم بــا تاخیــر از راه دیگــری بــه ایران آمــد. زمانی کــه مــا از خودمــان آرام آرام جدا شــده بودیم 
و بــا یــک نــگاه حیــرت زده بــه غــرب نــگاه کردیــم، کــه چــه اتفاقــی افتــاده و بــه عنــوان تجددخواهــی 
وارد ایــران شــد. بــه نظــر مــن مدرنیســم هنــوز هــم در ایــران جــا نیفتــاده اســت. مــا شــروع بــه تقلیــد 
از غــرب کردیــم لباســمان ورفتارمــان را عــوض کردیــم، شــهرهایمان را قیچــی و همــه چیــز را خــراب 
کردیــم. ایــن مدرنیســم نیســت. معمــاری و شهرســازی مــا هــم ادای مدرنیســم را درآورد. پایــه مدرنیســم 
عقــل و خــرد اســت، ولــی بــه ایــران کــه آمــد فقــط ادای خــرد را آورد. و باعــث شــد مــا شــعر خودمــان را 
فرامــوش کنیــم. شهرســازی بــا سیرکوالســیون و غیــره شــکل می گیــرد نــه بــا قلــم شهرســازی ایرانــی! ما 
متأســفانه از خودمــان دور شــدیم. بهتــر اســت حــال کــه گفتمــان ایــران شــهری بــاز شــده اســت تک تک 

ایــن مراحــل را بــاز کنیــم و بــه حــل مشــکالت آن بپردازیــم. 
مــا بایــد در ضمــن اینکــه بــه ایــران شــهر می پردازیــم، اندیشــه هایمان را ایــران شــهری و زبــان فضایــی 
خــود را هــم درســت کنیــم. انعــکاس اندیشــه را در فضــا ببینیــم. یعنــی وقتــی بــه معمــاری و شهرســازی 
می نگریــم، جزئیــات هرکــدام را بــاز کنیــم، چگونــه از خــرده فضــا بــه کالن فضــا مــی رســیم، شــعر ایــن 
فضــا چگونــه ســروده می شــود. اگــر ایــن کار را بکنیــم، می توانیــم در زمــان معاصــر هــم  شــعر بســراییم . 

دکتر حبیبی:
آقــای مهنــدس محمــدزاده از هــم کاران خــوب  مــن هســتند، ایشــان ســعی کــرده انــد یکــی از آخریــن 

شــعر هــای شهرســازی ایــران را در میــدان توپخانــه تهــران کشــف کننــد. 
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مهندس محمد زاده:
مــن فکــر می کنــم جوهــره صحبــت شــما ایــن اســت کــه مــا یــک گذشــته روان داشــته ایم. در جهــان 
امــروزی چیــزی کــه مــا را عــذاب می دهــد نبــود فرضیــه و معنــا اســت. مــا فرضیــه ای در معمــاری و 
شهرســازی نداریــم. بــه نظــر مــن، هیــچ حرکــت یــا اقدامــی بــدون فرضیــه ممکــن نیســت. بخــش ویــژه 
آن هــم بــر پایــه ایــن اســت کــه مــا هســتیم. یعنــی آن فرهنــگ بومــی و ســوداهای آینــده اســت و این دو 
در ترکیــب بــا هــم ممکــن اســت بــه جایــی برســند. منتهــا چیــزی کــه مــا را از ایــن موضــوع دور می کند 
ایــن اســت کــه یــا مــا وابســته بــه گذشــته ایم یــا محســور جهــان بیــرون و ایــن اجــازه نمی دهــد بــه 
یــک ترکیــب درســت برســیم. بــه نظــر مــن، مــا بایــد آنچــه را داشــته ایم بــا دقــت و وســواس پیــدا کنیــم. 
اینجــا دو مشــکل وجــود دارد، بخشــی از آن چیــزی کــه داشــته ایم در اختیــار نداریــم، یعنــی گمشــده 
اســت و بخشــی از آن بی رحمانــه تخریــب شــده اســت. ولــی بــه هــر حــال آثــاری از آن هســت کــه مــا 
بشناســیم. نکتــه دوم اینکــه آنچــه می دانیــم حاصــل علــم و دانــش خودمــان نیســت، نســخه های پیچیده 
شــده بیرونــی بــا گسســت های مختلــف اســت، یعنــی وقتــی ذهــن ایرانــی می خواهــد مطلبــی را دنبــال 
کنــد، بایــد نــخ تســبیح افــکار را پیــدا و ایــن هــا را بــه هــم وصــل کنــد تــا بتوانــد بــه درک آن اندیشــه 
نائــل شــود. همــه تــالش هــا بــرای کمــک بــه ایــن امــر اســت ولــی ایــن نقصــان هــم در آن هســت. بــه 
هــر حــال، بــه نظــر مــن، قــدم اول ایــن اســت کــه مــا از علــم و دانــش خــود و از هنــر و شــعرمان کــه 
بســیار زیباســت آگاه باشــیم. همچنیــن از دانــش روز آمــد جهانــی و آنچــه در دنیــا اتفــاق می افتــد مطلــع 
باشــیم تــا ایــن گسســت ها را پوشــش دهیــم. موضــوع فقــط اتفاقــات گذشــته نباشــد، آنچــه مهــم اســت 
بــه خصــوص بــرای جوانانــی کــه در اینجــا حضــور دارنــد، تالیــف آینــده اســت. دســت پیــدا کــردن بــه 

فرضیــه درســتی کــه ایــن قضیــه را روشــن کنــد و راه آن را بــه مــا نشــان دهــد. 
دکتر حبیبی:

ــاد می بریــم. مــن  ــاد دهیــم از ی ــاد دهیــم و چــون نمــی توانیــم ی ــاد نگرفنه ایــم، نمی توانیــم ی مــا چــون ی
خیلــی بــه جوان هــا امیــد دارم، چــون می بینــم تمنــای یادگیــری در آن هــا وجــود دارد. منتهــا گرفتــاری عمده 
ایــن اســت کــه کســی نیســت یادشــان دهــد. بی تردیــد مــا بایــد بــه دانــش تاریخــی و بــه دانــش طبیعــی 
ســرزمین  خــود دســت پیــدا کنیــم. دانــش فنــی زمــان بــه درســتی دریابیــم تــا بتوانیــم شــعرمان را بســراییم.
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پرسش ششم:
واژه ایــران شــهر یکــی از واژه هــای تخصصــی پیــش از اســالم اســت. افــق جغرافیایــی در شــهر در پیش 
از اســالم بــه مراتــب وســیع تر از افــق جغرافیایــی در شــهر های بعــد از اســالم اســت. شــاید بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه ایــن افــق جغرافیایــی بــه حــدی وســیع اســت کــه بــر پهنــه ســرزمین اســالم اطــالق 
می شــود، یعنــی در کتیبه هــای دوره هخامنشــی و ساســانی بــه وضــوح گفتــه می شــود کــه مــن در 

ایــران شــهر فرمان روایــی می کنــم و ایــران شــهر شــامل ایــن سرزمین هاســت. 
ســؤال مــن ایــن اســت کــه ایــن تفــاوت بیــن مقیــاس عملکــردی شــهرها را ناشــی از چــه می دانیــد؟ 
ــه پهنــه ســرزمینی اســالم هــم  ــی باعــث می شــود کــه قبــل از اســالم ایــن مفهــوم حتــی ب تغییرات

اطــالق شــود و ایران شــهر شــامل کل ســرزمین ایــران شــود، ولــی بعــد از اســالم کوچــک شــود. 

پاسخ دکتر حبیبی:
مــن ایران شــهر را یــک واژه ســرزمینی عنــوان نکــردم. مــن از حکمــت ایران شــهری صحبــت کــردم. 
زمانــی هــم کــه از ایران شــهر صحبــت مــی شــود از ســرزمین ایــران صحبــت می شــود. منتهــا در ایــن 
حکمــت ایــران شــهری، کثــرت و گوناگونــی مهــم اســت. ســرزمین های متفاوتــی در ایــن ســرزمین 
اندیشــه ای وجــود دارنــد و هرکــدام روال خودشــان را می رونــد منتهــا حکمــت ایران شــهری این هــا را 
بهــم دوختــه اســت، همان طــور کــه زبــان پارســی آن هــا را به هــم دوختــه اســت. در مقیــاس شــهر بــه 
معنــای امــروز عنــوان نکــردم. اصفهــان را تمثیــل زدم. اشــاره کــردم کــه تــا قبــل از تجددپذیــری بحث 
مــکان نیســت، بحــث ســرزمینی اســت از ســرزمین فرهنگــی ســخن گفتــه مــی شــود. واژه ایران شــهر 
بعــد از واژه ایــران ویــج مــی آیــد. ســرزمین موعــودی کــه از بیــن رفتــه، بــرای همیــن هــم اورمــزد  بــه 
جمشــیدگفت: ورجمکــرد را بســاز، چــون ســرما دارد می آیــد. ایرانشــهر در مفهومــی ســرزمینی شــکل 

مــی گیــرد و بــه مفهــوم شــهری کــه مــا امــروز اســتفاده می کنیــم نیســت. 

پرسش هفتم:
ــخ  ــا از تاری ــای م ــی از جوان ه ــت. خیل ــخ اس ــتن تاری ــا ندانس ــر م ــکل دیگ ــم مش ــر می کن ــن فک م
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ــد و  ــم می کردن ــط ظل ــاهان فق ــود ش ــته می ش ــط نوش ــا فق ــد. درکتاب ه ــالع ندارن ــان اط کشورش
اشــاره ای بــه شــکوفایی های تاریخــی نمی شــود. آقــای مهنــدس محمــدزاده می فرماینــد مــا از قاجــار 
فقــط بی بندوباری هــا را می دانیــم، در واقــع همیــن اســت، چیــزی در رابطــه بــا معمــاری آن هــا گفتــه 

نمی شــود. دانســتن تاریــخ باعــث می شــود مــا یــک ســری مســائل را احیــا کنیــم.
پاسخ هفتم:

امــی بــودن بــه معنــی بیســوادی نیســت، امــی یعنــی کســی کــه خــودش خــودش را تربیــت می کنــد. 
بنابرایــن منتظــر نباشــید تاریــخ را برایتــان بگوینــد. خودتــان بایــد تاریــخ را بخوانیــد. وقتــی می گوییــم 
توپخانــه در واقــع باز تعریــف مفهــوم میــدان ایرانــی در قالبــی نــو اســت. همــه عناصــر جدید شــهری در 
آن جــای دارنــد. دوره قاجــار، دوره ای اســت کــه ســبک تهــران در دل مکتــب اصفهــان در شهرســازی 
شــکل می گیــرد. شــیوه تهرانــی در دوره قاجــار رخ مــی نمایــد. فقــط بــه آن بخــش از تاریخــش نــگاه 
نکنیــد. امــروزه و در اندیشــه مــا هجــر و دوری از شــهر دوره قاجــار  و کلیــت زیبــای آن حضــور دارد 
و علــی رغــم ایــن دوری غمگنانــه، بــه نحــو مجدانــه ای در حــال تخریبــش هســتیم. مــا در تخریــب 
ــد ولــی بــدان ســبب کــه  گذشــته، حیرت انگیزیــم. درســت اســت درگذشــته هــم تخریــب می کردن

چیــزی فاخرتــر را به دســت آورنــد.
ــه  ــه اش نیســت، بلکــه ب ــه معنــای پیش داوران اکلکتیســم دوران قاجــار فوق العــاده اســت. التقاطــی ب
ــد.  ــی می کن ــه را بوم ــه مدرنیت ــار چگون ــد قاج ــت. ببینی ــمندانه اش اس ــه و اندیش ــای هنرمندان معن
کلیســای ننــه مریــم تبریــز زمــان محمــد علــی میــرزای نایــب الســلطنه ســاخته شــده اســت. حیــرت 

ــا شــعر اســت. ــا پ ــوان چنیــن کلیســایی را خلــق کــرد، ســر ت ــه می ت می کنیــد کــه چگون
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