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مالقات با واقعیت:
جایزه ی ســاختامن سال و نقش آن در ارتقای معامری ایران

تحریریه ی هرن معامری

فضای معامری ایران، فضایی چند  قطبی و همچون فرهنگ این کشور، دارای معنا، مقاصد و بافت های مختلفی است. البته 
این تنوع و تکرث بهرت از هر نوع یکسانی و یکدستی است ــ همچون فرش ایرانی که با نقش و نگارش ارزشی چند برابر 
یافته ــ اما این به معنای آن نیست که مسیر معامری ما حق داشته باشد به هرسویی رفته و به مسائل خیالی و غیر اخالقی 
وارد گردد. قطعاً اگر روزی این تفکر در فضای فکری معامری ما حاکم شود، ما رسانه های معامری و کلیه ی ارکان حوزه های 
آموزش و فرهنگ معامری ایران باید به صحت و کیفیت اقدامات خود تردید کنیم؛ ما مقرص خواهیم بود و ما آدرس را به 
اشتباه داده ایم. هر سویی از فضای معامری که برویم، باید اخالق و حرفه ای گری در آن رکن باشد. اینها چیزی نیستند که به 
کناری گذاشته شوند تا به دیگر مسائل بپردازیم، بلکه اگر این وجه از هویت را از فرهنگ خود بگیریم، دیگر هیچ معامری 
و دستاوردی، حتی بهرتین آن از هر نظر، ارزش مبارزه برای این کشور را ندارد. این موضوع بسیار بدیهی است و ما مطمنئ 
هستیم که همه ی استادان، معامران و دانشجویان معامری به آن واقف هستند و اگر گاهی سایش و اظهار نظری عجیب 
از گوشه ای مطرح می شود ، تنها و تنها حاصل عدم آگاهی افراد می باشد ... که البته باز هم ما مقرصیم، زیرا رسالت ما 

آگاهی بخشی و ایجاد پِل فکری بین الیه های مختلف قرش معامری است.
ما نباید اجازه دهیم تا منافع فردی کوتاه مدت به این ارزش ها خدشه وارد سازند و باید بسرتی را مهیا کنیم تا کسی 
ناخواسته و به دلیل نا آگاهی به حرفه آسیب نرساند. هدفی که با همکاری جمعی همه ی رسانه ها و هسته های معامری 
حاصل خواهد شد. می بایست آگاه بود که برخی اقدامات و سخنان ــ خصوصاً از زبان نخبگان و بزرگان ــ در بلند مدت 
به رضر معامری ایران و منافع جمعی حرفه می باشد. رسالت ما چیزی بیش از زیسنت و زندگی کردن در این کشور است. 
متأسفانه قصور در حق حرفه در گذشته ی معامری ایران دارای سابقه  است. مرور این سابقه جایگاه ما را روشن تر خواهد 
ساخت و نشان می دهد که اگر بر محور وفاق جمعی حرکت نکنیم، چه اتفاقات ناگواری ممکن است برای معامری کشور 

رخ دهد.
تا پیش از سال ۱۳۲۵، معامران صدایی نداشتند؛ یعنی علی رغم هزاران سال خدمت به کشور، به واسطه ی فعل و 
انفعالت جدید فرهنگی و سیاسی، نه تنها دیده منی شدند که دیگر نقشی نیز در معادالت کشوری بازی منی کردند، اما 
در تابستان سال ۱۳۲۵، شاهد طلوع عرصی جدید در معامری ایران هستیم. در این ایام، نرشیه  ی آرشیتکت که از آن به 
عنوان نخستین نرشیه (رسانه ی) معامری در ایران یاد می شود، منترش گردید. وقتی رس مقاله و مقدمه های نرشیه را مطالعه 
می کنیم، متوجه مشکالت زیاد این عزیزان در راه خدمت فرهنگی   رسانه ای می شویم. شامره ی نخست این نرشیه، در مرداد 
و شهریور ۱۳۲۵ (یعنی بیش از هفتاد و یک سال پیش) منترش گردیده است و رس مقاله ی آن متعلق به آرشیتکت ا. مشیری 
است. فردی که اطالعات زیادی از او در دست نیست. وی در ابتدا از اینکه نام مجله را به التین انتخاب کرده عذرخواهی 
می کند و دلیل تصمیم خود را جلوگیری از بروز سوء تفاهم عنوان می مناید و سپس اهداف مجله را به صورت واضح، به 
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www.royaco.com
رشکت رویا طرح داخلی حامی انحصاری جایزه ی ساختامن سال ایران



هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶ ۸۹ هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶

وقتی به این اهداف نگاه می کنیم، هیچکس به اندازه ی ما بر هدف گذاری درست مشیری و دوستانش واقف نیست. اگر هر  کدام از 
این اهداف، مورد توجه جدی اهل حرفه قرار گرفته بود، شاید تا امروز که بیش از نیم قرن از آن ایام می گذرد، بسیاری از مشکالت ما حل 
شده و از جایگاهی که امروز داریم، جلوتر بودیم. جالب آنکه مشیری در این مقدمه رصاحتاً اعالم کرده که هدف ایشان نقد معامری 
گذشته و ترشیح مسائل آن برای جلوگیری از تکرار در آینده است. مشیری تأکید دارد که نرشیه ی آنها بدون جانبداری و غرض، زیان و 
رضر این اشتباهات را گوشزد کرده و از مسببین آنها به عنوان یک رسانه توضیح خواهد خواست. اما به زعم ما، نقطه ی اوج و طالیی این 
مقدمه جایی است که مشیری توضیح می دهد که او و همکارانش تالش می کنند تا از ذکر نام افراد و آثار اجتناب ورزند، ولی از آنجا که 
پای منافع عمومی در میان است، باید با جدیت به کار خود ادامه دهند. اینکه یک مجله در ایران بیش از هفتاد سال پیش، چنین بینش 
و هدف گذاری دقیقی داشته است و اینگونه به توان اجرایی و عملیاتی خود، بدون توجه به سقف و محدودیت های موجود در فضای 
آن ایام کشور اذعان می کند و قدم در این راه می گذارد، باعث افتخار هر معامر ایرانی ای باید باشد. جالب  توجه آنکه این نشان می دهد 

معامران و سطح بینش فرهنگی  هرنی مردم در آن زمان برای مطالبه ی چنین خواسته هایی چقدر باال و آماده ی پذیرش بوده است.
اما ظاهراً در آن زمان نیز مشکالتی بر رس راه آنها قرار داشته است. به عنوان مثال، مشیری در مقدمه ی شامره ی دوم نرشیه، در 
آبان و آذر ۱۳۲۵ می نویسد: «چند نفری از مخالفین ما نقشه هایی برای کار شکنی و جلوگیری از مساعی صمیامنه و میهن پرستانه ی ما 
طرح منوده و تا توانستند اسباب دلرسدی ما را فراهم ساختند». با این حال، نرشیه ی آرشیتکت به کار خود ادامه می دهد و شامره ی سوم 
نرشیه در بهمن و اسفند ۱۳۲۵ منترش می گردد. در این شامره، مشیری وعده می دهد که شامره ی بعدی نرشیه به موضوع خانه های 
ارزان  قیمت اختصاص دارد؛ موضوعی بسیار مهم که حتی امروز نیز ما با آن دست به گریبان هستیم! او حتی شجاعانه آدرس منزل خود 
را در ابتدای مجله درج و نام خود را به عنوان رسدبیر، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نرشیه معرفی می مناید. وی در محتوا هم توفیق 
داشت، زیرا براساس هدفش، توانسته بود از مسئولین برای پاسخگویی به افکار عمومی حرف بکشد. برای مثال نامه ای از ایرج شمس، 
مدیر اداره ی کل ساختامن شهرداری تهران و پاسخ و توضیح پیرامون ابهامات مطرح شده در نرشیه ی آرشیتکت در این شامره منترش 
گردیده است که در تاریخ معامری ایران استثنائی است. حتی امروز هم علی رغم گسرتدگی رسانه ها، قوانین حامیتی و مذاکرات پشت 
پرده باز هم اتفاق مشابهی منی افتد. در همین شامره از نرشیه می خوانیم: «کسانی که تصور می منایند تنها احداث خیابان های عریض 
مستقیم و آسفالت کاری آنها موجب آبادانی شهرها می باشد، در اشتباهند. باید در درجه ی اول زیبایی و آرایش بناهای کنار خیابان را 
در نظر گرفت». چقدر افق بلند مشیری و بوی سخنان منطقی او برای ما که امروز درگیر مسئله ی ساده ای به نام آرامش و زیبایی در 

خانه هایامن هستیم، آشنا است و آسان به مشام می رسد.
ا. مشیری در شامره ی چهار نرشیه ی خود ــ که تنها شش شامره از آن منترش شد ــ لب به انتقاد از وضع معامری بناها می گشاید 
و تقلید ناقص و نا موزون از اسلوب های معامری اروپایی را مولد وضع نا بهنجار و خطرناکی می داند که مایه ی تأسف و نفرین آیندگان 
خواهد بود. او معتقد است که مقتضیات آب، خاک و هوا، سبک ملی، آداب و رسوم اجتامعی ما هرگز با ساختامن های نوساز فعلی 
سازگار نبوده و تطبیق داده منی شود. متأسفانه حضور جریان معاندت که ذکر آن رفت، در شامره ی پنج نرشیه ی آرشیتکت آنقدر ملموس 
است که حتی خطر آنها، تن ما را که بیش از هفتاد سال از آنها فاصله ی تاریخی داریم نیز می لرزاند. مشیری در مقدمه ی این نرشیه، 
منترش شده در بهمن ۱۳۲۶ می نویسد: «متأسفانه نه تنها همه ی تذکرات ما با بی اعتنایی کامل متصدیان امور مواجه گردید، بلکه بعضی 
از عنارص بی عالقه و مغرض در حدود توانایی و اقتدار خویش موانعی در رس راه ما ایجاد کردند». هر چند در همین شامره، نامه  ی 
دیگری از ایرج شمس چاپ می گردد و از همکاران خربه در حرفه، برای نظر خواهی و همکاری پیرامون مسائل معامری و شهرسازی 
شهرداری دعوت می گردد، اما شامره ی بعدی نرشیه ی آرشیتکت بیش از ۶ ماه بعد، در تیر ۱۳۲۷ منترش می گردد و پس از آن برای 
همیشه، این نرشیه و رسدبیر و دبیران آن خاموش می شوند. مشیری حتی در آن شامره در نقش منتقد ظاهر شده و با چاپ اثر ویالیی 
از خود، مهارت های اجرایی و معامری همفکران خود را به رخ می کشد؛ پاسخی منفعالنه به انتقادات احتاملی موجود در آن زمان، چیزی 
شبیه به وضع کنونی منتقدان معامری در ایران و بزرگ ترین اتهام آنها، یعنی بیان همیشگی این جمله که «خودتان چه ساخته اید؟!» 
گویی هر کس بیشرت ساخته، حق انتقاد بیشرتی دارد و نقد امری وابسته به اجرا است. آیا حقیقتاً شام بنایی از کنت فرامپتون، پل گلدبرگر 

و یا مامفردو تافوری می شناسید؟ حال آنکه ایشان از بزرگ ترین منتقدان و نظریه پردازان معامری در جهان هستند.
نرشیه ی آرشیتکت ظاهراً تحت حامیت انجمن آرشیتکت های دیپلمه، یکی از نخستین اصناف معامری ایران بوده است. در شامره ی 
آخر این نرشیه خربی از خداحافظی و عدم انتشار نرشیه نیست. بنابراین به نظر می رسد توقف چاپ مجله، اتفاقی و به دلیل بروز 
مسائل جدی و ناگهانی بوده است. با این حال، ا. مشیری و همکارانش در البالی تاریخ گم نشدند. آنان امروز الهام بخش ما هستند. 
کسانی که در جایی میان جریان دلسوز معامری ایران مقتدرانه ایستاده اند. با اینکه به نظر می رسد این فرهیختگان سپهر معامری 
ایران خاموش یا رسکوب شدند، اما فراموش نگشتند و ما امروز وادار به تحسینشان هستیم؛ چیزی شبیه به یک اسطوره ی ناشناخته، اما 

نجات دهنده.

تجربه ی آرشیتکت در عرص ما تکرار نشده، اما کارهای بسیاری باقی مانده که باید انجام پذیرد. رسانه های معامری و ستون فقرات 
آن، نرشیات معامری، در قوی ترین موضع خود قرار دارند. ما با پتک، معامری می سازیم و آنقدر از حامیت بزرگان این حرفه برخوردار 
هستیم که کار را به پیش بربیم. مهم نیست که هر کدام از ما ــ منظور متام رسانه ها و واحدهای فرهنگی ـ  آموزشی معامری کشور است 
ــ به صورت هسته ای جداگانه عمل می کنیم و بعضاً دچار سایش یا موازی کاری می شویم. مهم این است که برایند متام این فعالیت ها 
باعث شده است که صدای معامری ایران در این ایام بلندتر از هر زمان دیگری باشد. صدایی که امیدواریم روزی اثر گذاری آن نیز به 
هامن میزان باشد. تفکرات و گروه های متفاوتی در معامری ایران فعال هستند و هریک به پیشربد اندیشه کمک می کنند و به نظر 

می رسد دیگر روزگار خاموش کردن و حذف امثال مشیری طی شده باشد.
وضع قوانین جدید در مسابقات به مرور زمان باعث ارتقای فرهنگ حرفه ی معامری می شود و می توان امیدوار بود که به زودی با 
جهشی در معامری ایران مواجه باشیم. جهشی که از نظر ما می بایست بر ارتقای کیفیت فضاهای ساخته شده، اثر گذار باشد و سطحی 
جدید از اندیشه را ایجاد مناید. جایزه ی ساختامن سال ایران نیز یکی از همین سطوح اندیشه ی جدید است که فضای اندیشه را به نفع 
واقعیت گرایی در معامری ایران و توجه به جزئیات، مسائل اجرایی، صنعتی سازی، دوری از سیاست و نهایتاً ارائه ی ترجامن جدیدی از 
معامری تغییر می دهد. هر یک از رسانه های معامری به فرا خور خود از مزیت ها و قابلیت هایی برخوردار هستند و ما نیز به عنوان 
برگزار کننده ی جایزه ی ساختامن سال ایران، با برخورداری از بنیان علمی مؤسسه، سابقه ی خود، حرکت در جهت رعایت عدالت و حقوق 
رشکت کنندگان، شفافیت در برخورد با مسائل و تعامل و پاسخگویی به مردم و معامران، مقبولیت عمومی نزد اهل حرفه و منتقدین، 

به راه خود ادامه می دهیم.
متأسفانه حضور ویروس تصویرسازی و تنزل معامری به پوسرت و نقاشی در معامری ایران واضح است و کتامن آن راهگشا نخواهد 
بود و آگاهی بخشی به معامران موجب توقف این روند خواهد شد. شاید مشیری و همکارانش متحمل مشقت های زیادی در این 
راه (آگاهی بخشی به اهل حرفه) شده باشند، اما قطعاً کوشش های آنها بی حاصل نبوده است. البته مشخص است که ساخت چنین 
جایزه ی  که  است  مشخص  اما  بود،  خواهد  زمان بر  جریانی  چنین  از  معامران  و  مردم  همه ی  ساخنت  آگاه  و  اطالع رسانی  زیر ساخت 
ساختامن سال ایران، از هامن روزی که پوسرتش منترش شد، اثر گذاری خود را آغاز منوده است. قانون بازدید حضوری از بناها، داوری دو 
مرحله ای این جایزه، تیم داوری منتقد، خربه و چند  بعدی و نهایتاً برگزار  کننده ی این رویداد، قطعاً برای برخی که عادت داشتند با ارسال 
پوسرت معامری، آثار خود را به قضاوت بگذارند، قانونی سخت و سنگین بوده است. پرداخت وجه ورودی به مسابقه برای کسانی که به 
مسابقات با تضمین کسب رتبه دعوت می شدند، قطعاً سنگین است. به هر   حال همه ی این قوانین در جهت تکمیل زحامت پیشینیان و 
دیگر مسابقات است و هامن گونه که مطرح شد، برایند همه ی این برنامه ها به نفع معامری ایران خواهد بود. باعث افتخار است که 

در این راه، همراه و همگام استادان و اهالی حرفه و معامران هستیم.
قدرت منطق معامری، هامن قدرتی است که به اجداد ما یاد داد برای فرار از فشار، طاق بسازند، برای فرار از حیوانات بر بلندی 
بروند، برای لذت بردن رو به منظر برگردانند و نهایتاً برای زندگی کردن، ابتدا فضای خود را بیارایند. واقعیت آن است که در باطن مسئله، 
منطق معامری، قانون اصلی «جایزه ی ساختامن سال» است که بزرگ ترین پشتوانه ی نظری جایزه نیز می باشد. این هامن قدرتی است 
که در واقع معامری را خلق کرده و آن را تا جایگاه امروزی اش به پیش آورده است، هر چند در مقاطعی از معامری جهان، احساسات 
و هیجانات کاذب بر پوسته ی کار غالب شده اند. ضمن تشکر از جناب آقای علی متیزکار، مدیریت محرتم رشکت رویا طرح داخلی به 
دلیل تالش های مجدانه ی ایشان در ترویج اخالق حرفه ای در فضای معامری کشور و اقدامات انسان دوستانه و فرهنگ محور، شاید در 
این انتها نگاهی مجدد به داوران و معیارهای این جایزه، خالی از لطف نباشد. شاید هفتاد سال بعد، وقتی که آیندگان در حال خواندن 
و قضاوت ما باشند، از ما به دلیل حل این مسائل در معامری ایران به کمک جایزه ی ساختامن سال ایران یاد کنند و با طرح مسائلی 

جدید به فراخور زمان و زمانه یشان، معامری ایران عزیزمان را به پیش بربند.
داوران جایزه ی ساختامن سال ایران (به ترتیب حروف الفبا)

معیارهای هشت گانه ی جایزه ی ساختامن سال ایران



هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶ ۱۰۱۱ هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶

مستند تصویری بازدیدهای سه اثر فینالیست و داوری نهایی جایزه ی ساختامن سال ایران ۱۳۹۵

بازدید از ویالی لواسان، دفرت معامری حریری و حریری [عکاس: شهریار خانی زاد]

[عکاس: سپیده ابراهیمی مهر]



هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶ ۱۲۱۳ هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶

تصاویر این صفحه: بازدید از هارمونی سنرت (کرج)، مرتضی رحیمی فاراب
تصاویر این صفحه: بازدید از ویالی کردان، سهراب رفعت و همکاران

[عکاس تصاویر این دو صفحه: شهریار خانی زاد]



هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶ ۱۴۱۵ هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶

[عکاس: حسین برازنده][عکاس تصاویر این صفحه: حسین برازنده]

[عکاس: سپیده ابراهیمی مهر]



هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶ ۱۶۱۷ هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶

تصاویر این چهار صفحه: نخستین ضیافت عرصانه ی معامران ایران به مناسبت معرفی برنده ی جایزه ساختامن سال ایران ۱۳۹۵
[عکاس تصاویر این دو صفحه: حسین برازنده]



هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶ ۱۸۱۹ هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶

بیانیه ی هیئت داوران جایزه ی ساختامن سال ۱۳۹۵



۲۱ هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶

یادداشتی در مورد معامری ویالی لواسان
سیروس باور، اسفند ۱۳۹۵

در این بنا به دو چیز برمی خوریم: یکی تجربه ی چشم انداز از طبیعت اطراف و دیگری، احساس اینکه در مرکز 
فضایی که از یک طرف به کوه بسته شده و از طرف دیگر در بسرت طبیعی معلق و آویزان است. فضای باز 
چمنزار آن، دید را به سوی فضای دنج نیمه بسته ای هدایت می کند که هم بسته است و هم باز. در گوشه ای 
از آن، بخاری گازی درازی، حرارات خود را جربان بادهای رسد پاییزی می کند و در روبرو، دید به طرف استخر 
آبی کوچکی می رود که تراز سطح آب آن، با تراز تخته  های درز  دار پوشش کف به همدیگر می رسند که اختالف 
سطح آنها محسوس نیست. اگر رنگ، آنها را جدا منی کرد، می توانستیم روی آب هم گام برداریم. طرف دیگر 
 (Handrail) استخر به وسیله ی شیشه ی شفافی به ارتفاع تقریبی یک مرت قرار دارد که باالی آن دستگیره ای
وجود ندارد و عرصه ی دید را تا بی نهایت، آنجایی که رودخانه و دریاچه به کوه ها می رسند، هدایت می کند. 
سطح آب استخر، بدون برخورد به شیشه، مانند این است که پایین می ریزد و انتهایی ندارد، ولی از بیرون که 

نگاه می کنیم در آنجا پاشویه ای وجود دارد که آب را جمع آوری می مناید.
فضای سطح باالیی بخش شاملی آن روی فضای نیمه باز پایین قرار دارد، ولی حجم جنوبی آن فقط روی 
اتاقک جعبه مانند آسانسور به صورتی قرار گرفته که حس تعادل و معلق بدن در فضا را تداعی می کند. اگر 
بخواهیم در مورد معامری این بنا استدالل کنیم، باید متوجه باشیم که معامری مدرن، تنها شامل مجموعه ای 
از فرم های نوین نیست، بلکه نحوه ی جدیدی از تفکر است که جهان بینی را تأیید می کند. این مجموعه ی 
مسکونی مؤید همین مطلب است که کارفرما، یعنی خانواده ای که در این فضا زندگی می کنند، دارای فرهنگی 

پیرشفته تر از معمول هستند. 
فضاهای مختلف این مجموعه نه تنها چهار فصل را در خود دارند، بلکه همه ی انواع تسهیالت رفاهی که 
شخص بعد از زمان کار روزانه به آن احتیاج دارد را فراهم منوده اند ــ چه برای جوانان و چه برای ساملندان. یک 
فضای چمن با گلکاری، همراه با یک «کیوسک» جهت نشسنت و رصف عرصانه، یک فضای نیمه باز برای گذراندن 
اوقات فراغت در فصل های بهار و پاییز و همچنین، در سطح پایین، فضای بسته ی دیگری برای رسگرمی های 
زمستانی و باالخره فضاهای خصوصی خواب و فضاهای گردهامیی خانوادگی. همه در این بنا به نحو مطلوبی 

در رابطه با یکدیگر توزیع گشته اند.



هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶ ۲۲۲۳ هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶

تصاویر این دو صفحه: منت دست نویس دکرت سیروس باور



۲۵ هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶

ویالی لواسان
(معامری از گیسو حریری و مژگان حریری)

دفرت معامری حریری و حریری
ساختامن سال

۱۳۹۵
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هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶ ۲۶۲۷ هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶

شاید شفاف ترین پاسخ به پرسش مطرح شده در عنوان این باشد که چون «این ساختامن بلد است از خودش دفاع کند!». اما 
متایل داریم پیش از اینکه داستان این جمله ی کوتاه را برای شام بازگو کنیم، به بررسی نظری از ریچارد نویرتا (۱۸۹۲-۱۹۷۰ 
میالدی) بپردازیم. ریچارد نویرتا در کتاب خود تحت عنوان بقا به واسطه ی طراحی (Survival Through Design) می نویسد:
 (Habituation) خانه را می توان مثل حقوق ماهانه طراحی کرد. در این حال، رضایت از طراحی ناشی از عادت […]»
است، اما شیوه ی کامالً متفاوتی نیز وجود دارد: طراحی برای حسی مثل دلهره ی عاشقانه، طراحی برای یک لحظه، برای 
کرسی از یک ثانیه. [دیده ایم که] تجربه ی متام یک عمر می تواند در چند خاطره گرد آید. این بیشرت شبیه به شیوه ی اخیر 
طراحی است: آمیخنت با هیجان یک واقعه، در مقابل روند نخست که به امری ثابت و مالل آور می پردازد. ارزش یک در 
کشویی عریض که به یک باغچه باز می شود در همین است. […] در این دنیای پیچیده، طراح نباید فقط طبق اصول 
زیبایی شناسی محض که ریشه در گامن هایی قدیمی دارد، عمل کند. [...] چه از آن آگاه باشیم یا نباشیم، چه در محیِط ایجاد 
شده خوشایندمان باشد یا آزارمان دهد، به هر صورت، صدای اتاق به عنوان یک پدیده ی صوتی پیچیده، حتی در اندک 

طنین های خود نیز، بر ما مؤثر است.» (نویرتا ۱۹۵۴، به نقل از مالگریو، ۱۳۹۵)
اثر  لواسان،  ویالی  و مالک  کارفرما  که  بود  جمله ای  آخرین  واقع  در  کند»  دفاع  خودش  از  است  بلد  ساختامن  «این 
خواهران حریری، در مکامله ی تلفنی مان به ما پاسخ داد. وقتی از او خواستیم که روز بازدید داوران جایزه ی ساختامن سال، 
در محل حارض باشد و تأکید کردیم که به دلیل عدم حضور معامران بنا در ایران ممکن است عمق اثر آنها برای داوران 
مشخص نشود و بهرت است معامران یا خود او برای بیان توضیحاتی هر طور که شده در محل حضور داشته بانشد، او پاسخ 
ما را تنها با یک جمله بیان کرد: «این ساختامن بلد است از خودش دفاع کند» و اینچنین بود که تیم نخست داوری پس از 
بازدید از این بنا، ارصار داشتند که حتامً تیم دوم داوران هم اثر را ببییند و به گزارش های آنان و جلسه ی نهایی اکتفا نشود. 

این بود که برای رعایت عدالت، آثار فینالیست، یا توسط کل تیم داوران در یک مرحله و یا هر یک دوبار بازدید شدند.
ویالی لواسان، اثر خواهران حریری، توانسته بود به راحتی از سد متام معیارهای سخت و  اما ماجرا چه بود؟ ظاهراً 
عمیق جایزه ی ساختامن سال ایران گذر کند. این بنا، نه تنها با معیارهای داوری تطابق کامل داشت که پا را نیز فراتر گذاشته 
بود. ساختامن چیزی بیش از یک فرم کنسول شده در اراضی شیبدار لواسان بود و انفجارات پیاپی فضایی آن بیننده را تحت 
تأثیر قرار می داد. بنا قدم به وادی ارزش هایی گذاشته بود که در معامری ایران از آنها غافل هستیم یا فرصت توجه به آنها 
را نداریم. در ظاهر امر، دکوراسیون داخلی با هرنمندی خاصی چیدمان شده بودند و به خوبی قدرت همنشینی «معامری 
و دکوراسیون داخلی» را برای ما زنده می کرد؛ اصطالحی که کم کم در حال پاک شدن از حافظه ی معامری مان است. جالب 
آنکه سازه ی بنا نیز علی رغم سختی کار، به خوبی پاسخگوی نیاز معامران شده بود؛ اصلی که ایده آل است، اما گاهی بر عکس 

می شود و معامری در خدمت سازه قرار می گیرد.
اما مهم تر از طراحی داخلی و سازه ی بسیار هامهنگ با معامری و نیازهای کارفرما، اثر «حاِل خوبی» داشت. ماجراجویی 
فرمال در فضاها دیده منی شد، به جزئیات به خوبی پرداخته شده بود، اجرا مناسب بود و مهم تر از همه به مسائل اساسی 
معامری پاسخ داده شده بود؛ پاسخی که کیفیت فضای معامری را ارتقا داده و به کاربر بنا حس خوبی را منتقل می کرد. 

تقریباً شبیه چیزی که نویرتا می گوید یا تعریف کوربوی کبیر از فرق معامری و ساختامن:
«شام سنگ، چوب و بنت را به کار می گیرید و با این مصالح خانه ها و محله ها را می سازید. این، یعنی ساختامن سازی، 
کاردانی و مهارت در کار. ولی ناگهان شام در قلب من تأثیر می گذارید، به من خوبی می کنید، من خوشحال می شوم و 
می گویم: "این زیباست!"، این، یعنی معامری؛ یعنی هرن در آن وارد می شود. خانه ی من قابل استفاده است. از شام متشکرم، 
فرض  ولی  نگذاشتید،  تأثیر  من  قلب  در  شام  باشم.  متشکر  تلفن  خدمات  یا  راه آهن  مهندسین  از  بایستی  که  هامن گونه 
می کنیم دیوارها به طرف آسامن رس بلند کرده اند، به طوری که مرا تحت تأثیر قرار می دهند، منظور شام را در می یابم. 

چرا ویالی لواسان به عنوان ساختامن سال ایران انتخاب گردید؟❊

❊ [عکاس تصاویر: حسین برازنده]
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۳۳ هرن معامری ۴۴. بهار ۱۳۹۶

حالت فکری شام لطیف، رسد، زیبا و باشکوه بوده است. این را سنگ هایی که به پا داشته اید به من می گویند. شام نظر مرا 
به آن مکان جلب می کنید و چشامن من آن را می نگرند. آنها چیزی را می بینند که منایشگر یک فکر است. فکری که نه با 
صدا یا کالم، بلکه تنها به وسیله ی اشکالی که در رابطه ی معینی با یکدیگر قرار دارند آشکار می شود. این اشکال به گونه ای 
هستند که در نور به وضوح منایان می گردند. روابط بین آنها لزوماً ربطی به قابل استفاده یا در خور تشبیه بودن ندارد و 
آنها آفرینش ریاضی ذهن شام هستند؛ آنها زبان معامری اند. با استفاده از مصالح خام و رشوع از رشایطی که کامبیش متکی 
... این، یعنی معامری.»  که احساسات مرا برانگیخته است  هستند، شام روابط معینی را به وجود آورده اید  بر سودمندی 

(لوکوربوزیه۱۹۲۳ ، به نقل از بلخاری، ۱۳۹۵)
به بیانی ساده تر، نویرتا و کوربو به عنوان معامرانی مدرن، هر چند به فرم های مکعبی سفید ماشینی مشهور شده اند، اما 
دغدغه ی فضای انسانی دارند. آنها قدرت معامری را درک کرده اند؛ قدرتی که از تلی خاک، فضایی خیال انگیز خلق می مناید. 
ایشان با نوشنت می کوشند مانیفست آثار خود را صادر کنند و بر لزوم وجود روح معامری در آثار معامری تأکید کنند. تأکید 
بر روان شناسی انسان و محیط و توجه به علوم عصب شناختی ــ با اینکه در زمان ایشان ما در گام های نخستین علوم اعصاب 
ـ نشان می دهد که ما در مطالعه ی تاریخ مدرنیته در معامری، از وجوهی غفلت کرده ایم. جالب است که ریچارد نویرتا  بودیمـ 
در دهه ی چهل خورشیدی، به دعوت هوشنگ سیحون به ایران آمد. ورود او مصادف شد با باز شدن چشم معامران ایرانی 
به آثار مدرن، اما آنها نیز به خطا رفتند و مدرنیته را در مکعب سفید دیدند. کسی به روان شناسی و عصب شناختی حاکم در 
آثار نویرتا دقت نکرد و ما در حالی با نویرتا به واسطه ی هامیش و منایش آثار آشنا شدیم که منی دانستیم او مؤلف چندین 
جلد کتاب نیز هست. کتبی که وی در آنها بر لزوم توجه به علوم اعصاب در معامری تأکید می ورزد. او در اوایل دهه ی ۱۹۵۰ 
خواسته ای فراتر از زمانه ی خود مطرح کرد و از طراحان خواست تا زیست شناس شوند؛ به این معنا که معامر، توجه خود را نه 
فقط به انتزاع فرمی، که باید بر گوشت و خون و نیازهای روان شناختی آنهایی مترکز کند که در جهان مصنوع ساکن می شوند.

جدا از جمله ی مالک، طنز ماجرا آنجا است که خواهران حریری اثر خود را در شأن این جایزه در ایران منی دانستند. 
زمین های جنبی این ملک خالی هستند و ما وقتی به شیب وحشتناک این زمین ها و برهوت آنها نگاه می کردیم، بیش از پیش 
به قدرت معامری در خلق فضای انسانی ایامن می آوردیم. تا حدودی می توان علت افتادگی خواهران حریری پیرامون اثر خود 
را حدس زد. معامران این بنا در ایران نیستند و تصویری که از ایران داشتند، بسیار کارت پستالی که نه، اینرتنتی بود! این روزها 
حتی بعضی از داخلی ها نیز تحت تأثیر فضای مجازی هستند، چه برسد به کسانی که از آمریکا اخبار ایران را رصد می کنند و 
سالی چند روز در تهران هستند. خواهران حریری در برابر آثار داخلی، اثر خود را دارای قدرت رقابتی منی دانستند، زیرا بعضی 
از تصاویری که از معامری ما مخابره می شود با چیزی که واقعاً هست متفاوت می باشد. اما کارفرمای آنان که در ایران حارض 
می باشد و احتامالً برای ساخنت اثر خود به دفاتر بسیاری مراجعه کرده است، از قضیه با خرب بود. معامران و کارفرمای این بنا، 
حرف زیادی برای گفنت نداشتند و در چارچوب جایزه با نظمی حرفه ای وارد شدند ــ علی رغم آنکه در کامل تعجب، برخی از 

معامران قانون بازدید حضوری از بنا را غیر رضوری می خواندند. 
اما در این جایزه، «بودن» در معامری و درک آن از طریق حواس با نگاهی هدفمند و گزینشگر است که اهمیت می یابد. 
این ساختامن از معیارهای روز معامری در ایران فاصله گرفته و به کالس جهانی نزدیک می گردد. یکی از بهرتین وصف ها 
می تواند معیارهای یوهانی پاالسام در وصف معامری خوب باشد که ماگریو به نقل از او در کتاب مغز معامر: علوم اعصاب، 
خالقیت و معامری رشح می دهد. او در مقاله ی شش مضمون برای هزاره ی بعدی (۱۹۹۴) فهرستی از شش نکته برای احیای 
 ،(Sensuousness) انعطاف پذیری، وابستگی به حواس ،(Slowness) افسون معامری ارائه می دهد که عبارتند از آهستگی
اعتبار (Authenticity)، دلخواه سازی (Idealization) و سکوت (Silence). در همین راستا پاالسام پیرامون معامری بر بساوش 
برصی اینگونه می نویسد: «معامری مبتنی بر چشم، تجزیه و کنرتل می کند، در حالی که معامری مبتنی بر بساوش برصی، 
مجذوب و یکی می گرداند» (به نقل از مالگریو، ۲۰۱۰) و خود نیز در آثارش به عمق احساسات دل می بندد و نه فرم ظاهر، 
بنابراین باید قضاوت معامری نیز، با یاری و مترکز متامی حواس صورت پذیرد. ما معتقدیم، ویالی لواسان خواهران حریری، که 
به درستی به عنوان ساختامن سال ایران برگزیده شد، حامل پیام های متفاوتی از مناظر گوناگون است، اما بهرتین آن، هامن 

است که کارفرما پشت تلفن با اطمینان و رضایت کامل عنوان منود: «این ساختامن بلد است از خودش دفاع کند!»
پیشنهادات ما با نگاهی به تجربه ی جایزه ی ساختامن سال ایران:

۱. توجه به علوم روز جهان معامری، خصوصاً جریاناتی که سطحی و مدمآبانه نیستند و در الیه های عمیق معامری جهان 
نقش دارند.

۲. گذر از فرمالیسم معامری، خصوصاً فرمالیسمی که منجر به حذف انسان، افزایش هزینه ها، دوری از واقعیت معامری و 
آسیب به منافع فردی و ملی می گردد.

۳. گذر از معامری پرحرف، اما کم ارزش که می کوشد با حرف های پراکنده و دور از اصل معامری، آن را توجیه کند.
۴. گذر از تصویر سازی در معامری، خصوصاً آنجا که تالش می شود با تبدیل فضای سه بعدی به عکس دوبعدی، آن را اصالح 

منود.
۵. گذر از زیبایی شناسی صوری که اغلب بر اساس الگوهای کهن شکل گرفته اند. اصولی که فضای معارص و آینده بینی در آن 
جایی ندارد. از آنجا که خط کش های زیبایی شناسی بر  اساس فرهنگ غربی مرت شده اند، ممکن است با روحیات ما حتی در 

تعرض باشند.
۶. توجه بیشرتی به دانش های نوین فرامعامری در آموزش معامری و فرهنگ سازی مبتنی بر معامری با علوم اعصاب شود.

۷. ترویج طراحی معامری بر  اساس معیارهای انسان محور صورت پذیرد.
۸. به معامری چند حسی توجه شود.

۹. تالش در جهت ترغیب مهندسان مشاور با تجربه و متبحر و دیگر بخش های معامری که بی توجه به جریانات معامری 
جهان، به طراحی و اجرای آثار دولتی مشغول هستند.
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