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نظر  واقعیت ها چندان گسترده و گوناگون و رنگارنگ است که یکجا 
کردن به همۀ آنها از توانایی ُمدِرکات ظاهری انسان بیرون است. گویی 
ناگزیر همیشه  ما  و  است  بی شمار  پهلوهای  با  منشوری  عالم  واقعیات 
باشیم،  ایستاده  کجا  در  اینکه  به  بسته  می بینیم.  را  پهلوها  آن  از  برخی 
نمی بینیم. گویی  را  دیگر  را می بینیم و وجوهی  منشور  آن  از  وجوهی 
بر  اینکه  دیدگاهمان.  پنجرۀ  می نگریم:  بیرون  به  پنجره ای  از  همیشه 
وجود این پنجره و حدود آن واقف باشیم یا نه، در این حقیقت که از 
پنجره می نگریم اثر نمی گذارد. حتی اگر منکر نگاه از پنجره ای باشیم، 
همچنان از پنجره می نگریم و چیزهایی بیرون از پنجرۀ ما قرار می گیرد. 
می توانیم در این بحث کنیم که پنجره هایی که ما اختیار می کنیم خود از 
کجا آمده است؛ چه کسانی آنها را ساخته اند؛ حدود آنها چیست؛ ... . 
اینها همه پرسش هایی بجاست؛ اما همۀ اینها مسبوق به پذیرفتن وجود 

پنجره هاست: پنجره های دیدگاه. 
هر دیدگاهی که به معماری یا شهر اختیار کنیم حقایقی را پیش 
چشم می آورد و حقایقی را از قاب پنجره مان بیرون می گذارد. پس آنچه 
نادیده  را  حقایقی  چرا  که  نیست  این  گفت  می شود  دیدگاهی  نقد  در 
می گذارد؛ زیرا از این گزیری نیست. مهم این است که آن حقایِق نادیده 

تقریظ
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چقدر در کار و بار امروز ما، از جمله معماری و شهر، دخیل است. اگر 
معماری امروز ما دچار آسیب هایی است، آیا آن حقایق مغفول موجب 
باید آن پنجره را وانهاد  باشد،  تشدید آن آسیب ها می شود؟ اگر چنین 
انتخاب  این اساس، آنچه معیار  بر  پنجره ای دیگر رفت.  به سروقت  و 
این نیست که پنجره ای بیشتر متوجه خود معماری است  پنجره هاست 
و پنجره ای دیگْر توجه ما را به حواشی معماری می گرداند. آنچه معیار 
ترجیح پنجره ای بر پنجرۀ دیگر است مسئولیت اجتماعی در برابر وضع 

کنونی معماری است.
دارد.  فایده ای  چه  معماری  تاریخ  به  پرداختن  می پرسند  بسیاری 
یا دست کم  است،  تاریخی  است  این جهان  در  که هرچه  بپذیریم  اگر 
حیث تاریخی دارد، آن گاه پرسش از فایدۀ پرداختن به تاریخ معماری با 
پرسش از فایدۀ پرداختن به معماری و نظر کردن در معماری، آن چنان که 
در جهان تحقق یافته است، یکی است. به عبارت دیگر، پرسش »تاریخ 
کردن  »نظر  که  است  برابر  پرسش  این  با  دارد؟«  فایده ای  معماری چه 
فایده ای  یافته است چه  به معماری آن چنان که در زمان و مکان تحقق 
اندیشیدن  و  تجربه  فایدۀ  از  پرسش  به  می شود  را  پرسش  این  دارد؟«. 
در کرده ها تحویل کرد و پرسید که آیا اساسًا نظر کردن انسان در آنچه 
پیش تر کرده است برای کارهایی که در پیش دارد مفید است یا نه. کمتر 
کسی یافت می شود که در فایدۀ تجربه برای آنچه انسان می کند تردید 
داشته باشد. به گمان نگارنده، اگر در پرسش فایدۀ تاریخ معماری تأمل 
آن  و  دیدگاه  این  فایدۀ  از  پرسش  ما  مقصود  که  فهمید  کنیم، خواهیم 
فایدۀ اصل و کلیت  به عبارت دیگر،  تاریخ معماری است.  دیدگاه در 
پرداختن به تاریخ معماری محل تردید نیست؛ آنچه محل تردید است 
فایدۀ دیدگاه های متعارف ما در تاریخ معماری است. اگر هر دیدگاهی 
پنهان  از چشم  را  را پیش چشم می آورد و چیزهای دیگری  چیزهایی 
می دارد، برای نظر کردن به آنچه از معماری در عالم تحقق یافته است، 
یعنی برای نظر کردن به تاریخ معماری، کدام دیدگاه را اختیار کنیم تا 
مفیدتر  ما  معماری  امروز  بار  و  کار  برای  ما می آورد  پیش چشم  آنچه 
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باشد و آنچه از چشم ما پنهان می دارد آسیب کمتری در پی داشته باشد؟
انسان ها هزاران سال در این کرۀ خاکی برای خود مکان مصنوع 
ساخته اند: معماری کرده اند، شهر ساخته اند. بسیاری از بناها و زیستگاه ها 
را مردمی ساخته اند که آموختۀ معماری نبوده اند. بسیاری از بناها را هم 
کسانی ساخته اند که در طی سالیان، معماری را پیشۀ خود کرده بودند. 
بیشتر ساخته های انسان در طی سده ها و هزاره ها تا پیش از روزگار جدید 
با طبیعت سازگار بود؛ وصله ای ناساز بر آن نبود. اگرچه دانش ما دربارۀ 
معماری سرزمین خودمان هنوز چندان نیست که بتوانیم دربارۀ داوری 
مردمان گذشته در خصوص معماری شان داوری کنیم، چنین می نماید که 
آثار معماری و شهر نه تنها با طبیعت، بلکه با انسان ها و جسم و روان 
کارامد و  برمی آورد؛  را  ایشان  بود؛ خواسته های  نیز سازگار  و جانشان 
با  انسان در چند سدۀ اخیر  زیبا بود. در مقابل، بسیاری از ساخته های 
طبیعت ناسازگار است و به آن آسیب زده است؛ کارها و نیازهای انسان 
این قدر می نماید که مردمان قدیم  نیست. دست کم  زیبا  برنمی آورد؛  را 
از بناها و شهرهایشان خشنودتر از مردمان امروز بودند. پیش تر، بناها و 
شهرها را یا مردم عادی می ساختند، یا کسانی که از دل مردم برمی آمدند 
و پیشۀ معماری اختیار می کردند و آن را در طی سنوات می آموختند و 
خود را خادم انسان ها می شمردند. آنان با نیازها و خواسته های انسان ها 
معماری  حتی  می کردند.  معماری  آنها  زندگی  دل  در  و  می آمدند  بار 
برای اشراف نیز از طبیعت و جامعه منقطع نبود. امروز آرزوی معماران 
طراحی مجسمه هایی قابل استفاده در میانۀ چمنزارهای گسترده است که 
در آنها بتوانند »حس« خود را بیان کنند. چون کمتر به این آرزو می رسند، 
سرخورده به دست بادهای زمانه می افتند و بر پریشانی محیط و آشفتگی 

زندگی درونی و بیرونی انسان ها می افزایند.
یعنی  ــ  مصنوع  مکان  ساختن  در  انسان ها  تجربۀ  به  کردن  نظر 
ـ می تواند ما را در رهایی از این بحران یاری  پرداختن به تاریخ معماریـ 
کند. اما برای این نظر کردن، کدام پنجره را اختیار کنیم؟ پنجره هایی را 
تافته هایی  امروز،  معماران  را، همچون  معماران گذشته  کنیم که  اختیار 
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جدابافته می نماید و پیوستگی آنان را با جامعه نادیده می گیرد؟ پنجره هایی 
را اختیار کنیم که معماری و شهر را منقطع از سیاق و بستر اجتماعی و 
فرهنگی آنها جلوه می دهد و معماران را فعاالن مایشاء و هنرمنداِن بیانگر 
می نماید؟ آیا چنین پنجره هایی، یعنی آنچه در آنها نادیده گرفته می شود، 

بر معضالت معماری امروز ما نمی افزاید؟
٭٭٭

انسان هایی که سده ها پیش در کنار زاینده رود مستقر شدند از زیستن 
در آن مکان و گفتگو با زمین و آسمان دریافتند که باید مکان زیست 
بیشتر زمین های  که  آموختند  کنند.  بنا  از رودخانه  فاصله ای  با  را  خود 
آن سرزمین  قابل کشت  زمین های  و  نیست  قابل کشت  رودخانه  کنار 
از رودخانه فاصله دارد. آموختند که باید آب رودخانه را با جوی های 
طبیعی یا دست ساز، که آن را »مادی« خواندند، به آن زمین ها برسانند. 
برخی از باغ ها و زمین های زراعی در آن سوی شهر قرار داشت و ناگزیر 
مادی ها بایست از شهر می گذشت تا به زمین ها برسد. مادی موجودی 
بود که بایست در شهر با آن می زیستند. در آن روزگار، که معماران به 
منزلۀ  به  چیز  همه  به  مردم  نبودند،  خود  شخصی  احوال  »بیان«  دنبال 
موضوع زندگی می نگریستند و در طی زمان، برای بهره گرفتن معنوی 
و مادی از موجوداتی که به هر نحو در محل زندگی شان وجود داشت، 
یا به جهتی خواسته یا ناخواسته به آن افزوده می شد، بهترین راه ها را 
می یافتند. این چنین بود که مردم اصفهان، از عالم و عامی، از شریف و 
وضیع، در طی سده ها مادی ها را به جزئی از شهر اصفهان بدل کردند. 
مادی همچنان وظیفۀ اصلی اش ــ آب رسانی به زمین های زراعی ــ را 
در نهایت دقت و انضباط انجام می داد؛ اما آن چنان در شهر و معماری و 

زندگی تنیده شد که اصفهان را بدون مادی نمی توان بازشناخت.
نویسندۀ این کتاب بر مادی ها، به ویژه یکی از آنها ــ مادی فدن ــ 
تمرکز کرده و کوشیده است نشان دهد که مردم اصفهان چگونه با مادی 
زیسته اند. او شواهد گوناگون زندگی با مادی و در کنار مادی را جسته و 
وارسیده و نشان داده است که ساختن مادی و ساختن و زیستن با مادی 
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نتیجۀ این تحقیق،  از  نتایجی داشته است. گذشته  و در کنار مادی چه 
مسیر آن نیز از حیث طرز یافتن شواهد مادی و متنِی تاریخ معماری و 
اینکه محقق چگونه در نهایت دقت  با آنها بسیار آموزنده است:  رفتار 
همۀ شواهد میدانی و متنی را جسته و گرد آورده، چگونه اعتبار آنها را 
وارسیده، و در نهایت، چگونه آنها را به هم عرضه و سپس در سخنی 
منسجم جمع کرده است. به فضل خدا امیدوارم رفته رفته چنین کارهایی 
هم افق هایی تازه به روی معماری ما بگشاید، و هم تصور راکد و ایستا 

از تاریخ معماری و شهر را در ایران دگرگون کند.

مهرداد قیومی بیدهندی
تهران، دانشگاه شهید بهشتی
فروردین ۱۳۹۴


