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 (1شاه ) یادبودآزادی، بنای  یدانم، نمادی دو پهلو: یادشه

 *یانجواهر یارفر

 

 ۴شماره  «1۸۳۱سال بیست و چهارم،  «ایران نامه منبع:

 

 

 

 نماد، تنها حاصل تالشی صرفاً مکانیکی نیست، یکپویائی 

 (2گیرد. )نیز نشأت می یاجتماع یزندگاز اوضاع و احوال و ضرباهنگ 

 

 یخیتار ینه  یشپ

بود  ایایران به سطح جوامع پیشرفته و مدرن جهان هدف بلندپروازانه -یا دستکم نزدیک شدن -رسیدن

داد، کوشیدند. معماری، ، تا آن حدّ که اوضاع و احوال زمان رخصت میتحققکه پادشاهان پهلوی برای 

هدف بودند، به ویژه  یناکه ازجمله عناصر و اجزاء ضروری برای تحقق  مهندسی و طراحی شهری،

در دوران محمدرضا شاه دوم میدانی گسترده یافتند. گسترش آنان اّما، همانند هدف نهائی، با نوعی 

پای  یسمنمدرسو بر  یکها از دوگانگی بینش و فلسفه عجین بود. پیشگامان و کوشندگان در این عرصه

 یاسالم یراناباستان و میراث  یرانانگاهی معطوف به عظمت فرهنگ  یگرداز سوی فشردند و می

 داشتند.

 

کرد. از همین رو، بنا اشاره می« تمدن بزرگ» دروازه  ایران به  یشرفتپشاه هنگام سخن گفتن از 

ر و لومتب یادبودبنای  یکدر قـالب  یشآرزوقرار گرفت تا  کاردر دستور « ایدروازه»کردن چنین 

 2022های های شورای جشندر شمار برنامه« برج شهیاد»مجسم شود. چنین بود که طّراحی و ساختن 

سناتور جواد بوشهری شکل گرفت. طراحی و  یاستربه  8331ساله گنجانده شد. این شورا در آبان 

 فت، در سالربه شمار می کوچک، کاری به نسبت یرتأث دامنه  ساختن برج، که هم از نظر هزینه و هم 

 منقّح بود. یرنصرتام اشیرعاملمدواگذار شد که  یانبنبه دفتر معماری  8333
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 و یرحیدرم، زادهیعتشرگروه منقّح،  مشترک کار که -تاق نصرت- یننماد دروازه   یکطرح نخستین 

 ینارچه تومان، چند ماه بعد به دفتر بوشهری ارائه شد. گ یلیونم 6 یبیتقر ینه  هزمحمد تهرانی بود، با 

 تینهاو در  یادماندنی، به یرگذارتأثمنحصر به فرد،  -طرح دارای ویژگی های مطلوب چنین بنائی

گرگون د یادبودابعاد  درباره  و سرلشگر جهانبانی نظر شاه  پناهیزداناما با پافشاری سرلشگر  -یننماد

حال،  ینهمرد شد. در « دبه اندازۀ كافی عظمت ندار» کهاستدالل  ینابا  یانبنشد. در نتیجه، طرح 

بهرام  که، یدجد دروازه  . یافت ترییمعظهم ابعاد  یراناشاهنشاهی  ساله   2022های برگزاری جشن

 بلکه، دوران پهلوی یادبودنه تنها بنای  بایستیم، یدنام« شهیاد»آن را  -زرتشتی شناسیرانا-وشی فره

 باشد. یراناامپراطوری  گذشته  یادآور نام و جایگاه پادشاهان 

 

. پس از آن به درخواست یرفتنپذرا  یانبنطرح  که، بوشهری نیز با نظر شاه موافق بود شکبدون 

قرار شد برای انتخاب طرح مطلوب  -شاه یکنزدمشاور  -معماران و اصرار سرلشگر جهانبانی جامعه  

در  یکوچک، آگهی مسابقه در ستون 8330 یورشهربرگزار شود. در دهم « مسابقۀ سراسری» یک

 (3معماران آزاد بود. ) همه  مسابقه برای  ینادر  شرکتچاپ شد.  اطالعات روزنامه  

 

 وریزنهاآغربی اصلی تهران، بلوار  -، در تقاطع محور شرقییافتطرح اختصاص  ینابه  که ینیزم

را به امامزاده داود  پونک کهشمال به جنوب قرار داشت  یخاک جاده  شد، با به فرودگاه منتهی می که

 822/370شد.  یلتبد کندیمتهران را به ساوه متصل  کهبعدها به بزرگ راهی  یرمس ینا. کردیممتصل 

و یکی  ترین میدان تهرانبه ساختن بنا اختصاص یافت آن را به بزرگ کهبیضی شکلی  ینزممترمربع 

سواره  یرمسبه  ینزم ینااز  مترمربع 72کرد. در حال حاضر های جهان تبدیل میترین میداناز بزرگ

 است. یافتهبرج اختصاص  یرامونپسازی به محوطه یگرد مترمربع 02و 

 

را  یادشه( افتتاح 3«)ترین میدان جهانبزرگ»با عنوان  اطالعات روزنامه  ای در سال بعد، مقاله

های هان و شخصیت، پادشایرؤسا. کرد اعالمشاهنشاهی  ساله   2022های همزمان با برگزاری جشن

آور بسیاری از کشورهای جهان به شرکت در مراسم افتتاح شهیاد دعوت شده بودند و چون اغلب نام

ورودی شهر تهران شمرده شود  دروازه  بایست می یادشهشدند، برج ها از فرودگاه مهرآباد وارد میآن

 -ود به تمدن بزرگ منتهی شودقرار ب که-را یروزیپتاق  یننمادتوانست مفهوم و اگر معماری آن می

 گذاشت.آنان می خاطره  ماندگار بر  یریتأث، کندمتبادر  ینمدعوبه ذهن 
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 بینی شده بودبرای مهمانان پیش یادشه یرزمینزهای های گوناگونی در سالنبرای این مراسم، برنامه

شاهنشاهی، سالن سمعی قرن  20 موزه  ، یرانیانا یقاتتحق یشگاهنما، یخیتاراز تونل  یدبازداز جمله: 

ها گنجایشی فراتر از فضای یک تاق ، سالن اختصاصی. این برنامهیرانا نقشه   شکلو بصری به 

 (0. )طلبیدیمتومانی  یلیونم 32ای پیروزی ساده همراه با بودجه

 

های سال یران  ادر  یجراهنری  یشگرانگاهی به  یدبا، یادشههای معماری برج برای پی بردن به ویژگی

 یکشورهابه  هایرانیااز  یاریبسو آمد با آزادی نسبی هنرمندان و رفت کهانداخت  8332-8332

به دانش و علوم متداول در غرب، بر آن  واکنشدر  یرانیادوران، هنرمندان  یناغربی همراه بود. در 

ملی  تیهوان فرهنگی خود، به آثارش هاییشهربر  یدتأکبا مخالفت با الگوهای غربی و  کهشده بودند 

د. های هنری بواصلی بحث ینه  زم بلکه، یاسیس مقوله   یکنه صرفاً  یگردملی  یتهوای بخشند. تازه

گاشتن ن یعنی، کرد یلتکمبودند،  کردهشروع  یریوزخالدی و  که، ابوالحسن صبا آنچه را یقیموسدر 

 ینقیعل لنلکشاگرد  ینهتربا های موسیقی غربی. صببه نت یراناسنتی  یقیموس گانه  دههای دستگاه پرده  

ها را با روشی ، آنیریوز هاییسینونتساز استاد بود. او با اصالح  ینچندو در نواختن  یریوز

 یونستراسارکدر قالب  یرانیا یقیموس یبترت یناهر ساز بتواند نت خود را بنوازد و به  کهگسترش داد 

ا ها رغربی، آن یککالس یقیموسبرخی قطعات  هایبا تغییر دادن پرده ینهمچنقابل اجرا باشد. او 

 آماده کرد. یرانیابرای سازهای 

 

 یرانیاجوئی از ابزارهای آشنای و تناولی به بهره ییطباطباسازی، هنرمندانی چون ژازه در مجسمه

بهره نبودند. مذهبی هم بی هاییشهراز  که یاییاشو  ُکتلروی آوردند از آن جمله قفل، طلسم، علم و 

. در نقاشی، هنرمندانی چون یدنامتوان هنر مدرن سنتی داشتند، می یرانیاای مایهبن کهها را آثار آن

، با الهام از هنر خطاطی و حروف یگردو چند تن  یزقندر، یزیتبر، یسیاورودی، عربشاهی، زنده

امامی آن را  یمکربعدها  که کردندساز، آثاری خلق دست یایاشرفته در آثار مذهبی و  کارعربی به 

زمان،  ینهمشناخت. در می شاهسقّاخانه نامید، در حالی که سیاوش ارمجانی آن را به عنوان هنر  سبک

 ، بورگز و صبا افتتاح شدند.یحونس، یزقندر، یراناهای هنری گالری یناول
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اخوان ثالث، شاملو و های ایران باستان در آثار و به خصوص شعر، تاریخ و اسطوره یاتادبدر 

 یرانیا روشنفکرانزدگی احمد به غربنادرپور حضوری محسوس یافت. در همان حال که آل

 ربننکُ بود. در فلسفه، هانری  یرانیا کامالً رمان  یک کهدانشور سووشون را نوشت  یمینس کرداعتراض

قیق پرداختند و حسین نصر به تح اسالماز  یشپ فلسفه   باره  و، شاگردش، داریوش شایگان به پژوهش در 

 اسالمی روی آورد. فلسفه   باره  در 

 

ادی ر اکبرساعدی و  ینغالمحسباستان الهام گرفت و  یراناهای از تاریخ و حماسه یضاییبدر تئاتر، 

 یلمفگام را برای ساختن  یناول، فرخ غفاری ینماسرفتند. در  یرانافرهنگ مردمی  هاییشهربه سراغ 

 یرترینفقدر  8337را در سال « جنوب شهر» یلمفبرداشت و  یرانیا یتهوبا  یستیرئال -اجتماعی

 یتوهبا  یگرد هاییلمفنمایش نگرفت، اما راه برای ساختن  اجازه  تهران ساخت. گرچه این فیلم  محله  

 یناغفاری ساخت.  یلمف یناولرا در پی « گاو» یلمف 8331در سال  ییمهرجو یوشدارباز شد.  یرانیا

الث، ث یدشههمچون  یگرد سازانیلمف یاریبسشد و راه را برای  یرانا ینمایسموج نوی  داریهطال، یلمف

 .هموارکرد، یضاییبو  یوشدار یرهژآرا، فرمان

 

( در برابر هایونالیستناس) یتملهائی رخ داد و سرانجام، در معماری آن دوران نیز دگرگونی

الگوها و معیارهای جهانی شده بودند. معماران  یشگامانپدر واقع  کهتند قرار گرف هایونالیستانترناس

( آن را Mies van der Roheون در روهه ) یسم که المللیینب سبکغرب و  یتکنولوژ یفته  ش

، ترکوچک یاسیمقدر  یا، یویورکنهای برج کهساختند  یشهشاز آهن و  ییهاساختمان، کرد گذارییهپا

در آن دو دهه معمار ُمد  که کردیم( را تداعی Richard Neutraنوترا ) یچاردر سبک یالهایو

 یروس ،(Andre Godardگودارن )گراها از کردند. اما ملیمی یدتقلروز بود و بسیاری از آثارش را 

(Maxime Sirouxو معّرف آن ،) کردند یرویپ، یحونسها، هوشنگ. 

 

دانشگاه تهران را به عهده  یبایزهنرهای  دانشکده یاستر 8332در سال  که نیحوسدوره نفوذ  ینادر 

 یدجددر آموزش نسل  یحونسفروغی،  یاستر دوره  از آن هم، در  یشپشد. اما حتی  یشتربگرفت، 

 رکنارا در سفرهای آموزشی به گوشه و  یانشدانشجومعماران نقش و تأثیری قابل مالحظه داشت. او 

ده ارزن یراثیمهنوز به عنوان  کهبا معماری بومی،  بلکه یخیتاربرد تا نه تنها با بناهای می یرانا

 شناخته نشده بود، آشنا شوند.

 

 یدتأکگرفته بودند،  اشیدهنادتا آن زمان معماران  کههای ذاتی معماری بومی، ارزش کشفبر  یحونس

ه و ماند بکرهنوز  کهو می کوشید تا دانشجویانش به آن بخش از میراث فرهنگی ایران نیز،  کردیم

تی به معماری ح یحونسقرار نگرفته بود، عالقه مند شوند. به سخن دیگر، نگاه  یسممدرن یرتأثتحت

 ینامعماری در  یاندانشجوبود.  پسامدرنشناخته شود، نگاهی  یادندر  سبک ینا آنکهاز  یشپ یلیخ

انسانی  یزغراو  یازهانو  یعتطب ینقواناز  کهآثار معماری بومی و سنّتی،  یرتأثتوانستند از سفرها نمی

از  یاریبس. گرچه یزندبگرمعّرف آگاهی و شعور آفرینندگانشان بود،  حالینعگرفت، و در مایه می

 بهره نبود.بی یرانیاهایشان از تأثیر معماری سنتی داشتند، اما ساخته یشگرا یسممدرناین دانشجویان به 
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 اکبریعل، یکالنتر یرجا، یوردیفرتوان از صدری ، مییحونسگروه از شاگردان  ینا یانمدر 

ها آن نیتربرجستهخسروانی به عنوان چند تن از  یوانکامانت و  ینحس، الدینزینیخش ینحسصارمی، 

و  فرح پهلوی یتباحمابود،  یشگامشپ یحونس که یرانیامعماری  یایاحنام برد. به هر تقدیر، روند 

 های مختلف هنری شتاب گرفت. فعالیت های روز افزونش در عرصه

 

و  یکاآمردر  کردهیلتحصبرخی از معماران  یکارهادوران، در  ینهمهم، در  یگریدمشابه  یشگرا

عاطفی  ها فاقد ارتباطآن کار کهتفاوت  یناشد، با می یدهدبودند  عالقمند یرانابه معماری سنتی  کهاروپا 

و علی سردار افخمی، آگاهی  یباد کامران، اردالن گروه اول بود. اعضای این گروه، ازجمله نادر

ودند. ب کردهبامعماری ارتباطی حسی برقرار  کهداشتند تا گروه اول  یرانیااز معماری  تریینانهبواقع

 بکس ینبگرچه از نسل پیشین بود، اما  کهگروه گنجاند  یناتوان در را هم می یانفرمانفرمائ یزعز

اط از رب کهمونترال  یشگاهنما غرفه  ) یرانیامعماری  یاءاح( و یکشاورزت )ساختمان وزار المللیینب

 سلجوقی الهام گرفته بود( در نوسان بود. دوره   ملک

 

 مسابقه

چاپ شد، معماران  8330 یورشهر اطالعات روزنامه  در  کهآگهی نه چندان بزرگ و چشمگیری 

د . تنها شرط یاد شده آن بوکنند شرکتنا انتخاب بهترین طرح ب مسابقه  ایرانی را فرامی خواند که در 

مبهم و نامشخص  ینچنای تا آن زمان هدف را معماری مسابقه   یچهمتر نباشد.  30که ارتفاع بنا بیش از 

فراخوان با هنر و کار معماری به هیچ روی  یسنده  نوداد که نشان می آشکاراتعیین نکرده بود. این ابهام 

تن از  28هنر و معماری،  مجله   یرسردب، اشراق یدعبدالمج گفته  ر، به آشنائی نداشته است. به هر تقدی

 یروزیپرا ارائه دادند. سردار افخمی تاق  یشانهاطرحدر آن زمان تعداد قابل توجهی بود،  کهمعماران، 

 داوران قرار گرفت. یئتهمورد توجه فروغی، یکی از اعضای  کهبود  کردهطراحی  اییچیدهپجالب و 

 

 یئتهروی دو تابلوی بزرگ، برای  یکهای سعدآباد، بیست و یک پروژه، هر ز ساختماندر یکی ا

عبارت بودند از: محسن فروغی، معمار  پوریرانامنوچهر  گفته  به  کهگذاشته شد  یشنماداوران به 

 ینانشجدر این زمان  که یحونسدانشگاه تهران، هوشنگ  یبایزهنرهای  دانشکدهسابق  یسرئبرجسته و 

معماری، سناتور علی صادق، معمار و  نگاریختار، یرنیاپ یممحمدکربود،  دانشکده یسرئغی و فرو

 ،یحونسداوران شامل فروغی،  یئتهامانت، اّما،  ینحس گفته  . به نگاریختارمحمدتقی مصطفوی، 

 )از شهرداری تهران( بود. ینشرو)از سازمان برنامه و بودجه( و  کوهنگ، یاثیغ

 

-دربارو  ساواکاسناد  یترواشاهنشاهی  ساله   2202های ، جشنیمناهربزم  کتابم دریغ که جلد سو

داوران  یئتهنام و مشخصات اعضای  باره  در  -است یادشهمربوط به  مدارکاسناد و  همه  شامل  که

 یبایزهنرهای  دانشکده  التحصیل ساله، فارغ 20امانت، معمار  ینحسمسابقه  برنده  سندی ارائه نداده. 

 یحونسسال پس از انجام مسابقه  32بود.  یحونس عالقه  مورد  یاندانشجواز  یکیتهران و  دانشگاه
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« به عنوان داور، از طرح امانت واقعاً دفاع كردم و سهم بزرگی در برنده شدنش داشتم.: »گویدیم

(6) 

 

ر د یائیغبه کار پرداخت.  یائیغحیدر  یه  آتلامانت پس از ورود به دانشگاه در  ینحس، 8331در سال 

در طرح ساختمان مجلس به دو سال زندان محکوم شد.  یرقانونیغبه جرم زد و بندهای  8332سال 

مورد  یفوالد هاییلهمهای ارائه شده به سازمان برنامه و بودجه، حجم ظاهراً بر اساس صورت حساب

ن طرح رپرستی ایبود. گرچه فروغی س یشتربساختمان هم  کلبتونی، از حجم  سازه   یتتقوبرای  یازن

 (7. )به مجازات رسید یائیغرا برعهده داشت، تنها 

 

عهد و سپس سردار افخمی، تنها برای مدتی کوتاه سرپرستی  یدمؤ، نخست یائیغپس از زندانی شدن 

مانت و به این ترتیب ا کندرا اداره  یهآتل یناخود  یحونسقرار شد  یتدرنهااو را به عهده گرفتند.  یه  آتل

 یننچتر است، از او دو سال از امانت بزرگ که یکالنتر یرجاپیوست.  یحونس یاندانشجو هم به دیگر

ها او در طراحی دستی قوی داشت، كنجكاو بود و اغلب در جلسات داوری سال باالیی: »کندیم یاد

 تر بود و پروژۀ صدری شباهت زیادی به شهیادهای باالسحضور داشت. برج یادبود شاه، موضوع كال

، امانت بیشتر وقتش را با یصدر گفته  ( به 1« )كرد.داشت. او در اغلب سفرهای سیحون شركت می

 در آن که کندیم یادآوریو  گذرانیدیمو غالم رضا پاسبان حضرت  یکنهللا ، روحیرانپورامنوچهر 

و طرح منوشان  کردندیماب انتخ نامهیانپاشاه را به عنوان  یادبود پروژه  ، یاندانشجوزمان اغلب 

 (1. )بود یادشهبه  یهشب یاربسزنگنه 

 

 طرح بنا

، نیبنابراباقی نمانده است.  یزیچ کوچکامانت برای مسابقه، به جز طرحی  یه  اول طرحمتأسفانه از 

، اصلی طرح یده  ا. کرد یگیریپآن،  یینها شکلتا  یهاول یده  اتوان روند طراحی را، از می مشکلامروز 

با گنبدی چهار بخشی پوشانده  کهاست: چهار ستون افراشته  یرانیاار تاق، الگوی ازلی معماری چه

 یتانهو در  باالرونددارند، ، تاب برمیهایدگیخماز  اییچیدهپ یستمسها در ، ستونیادشهشوند. در می

در سردر   ترکوچک یاسیمقرسند. چنین طرحی در نقطه می ینباالترمانندی در  یدانم محوطه  به 

و در سال  کردطراحی  8333فرزامی آن را در سال  کوروش کهشود می یدهدورودی دانشگاه تهران 

 ساخته شد. 8336

 

 جزئیات طرح

 لکهب یستندن شکل یلمستط کهدهد بند را نشان میدر واقع چهار پشت یاچهار ستون  یادشهبرج  نقشه  

ً دق یدانم نقشه  دارند.  خوردهیچپ یشکل نا که اقتباس شده است، با این استث هللالطفیخشاز سقف مسجد  یقا

متفاوت وجود دارند. اغلب  یهاکانونبا  یضیب، در این میدان دو بخش از دو یرهدا یک یجابه 

هندسی و با الهام از  یچیده  پهای با نقشه خصالیکنهللا طرح را روح یناهای پروژه، از جمله طرح

در آن دوران دانشجوی سال  خصالیکنو با چرخشی مدرن پرورانده است. گرچه  یخیتارهای نمونه

 یتولمسئ ینبنابراو « در طراحی نابغه بود»امانت  گفته  ، اما به کردیم کارسوم بود و در دفتر امانت 
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مقدماتی به او سپرده شد. البته طراحی سازه را شرکت معروف انگلیسی به نام اوه  ییاجراهای طرح

 .کردها طرح ینادهی هندسی به سازمان یانیشا کمک( انجام داد، و Ove Arupپ )ارو

 

مودی ع هاییرهداافقی با  یره  دادهد. اگر سه و تنومند نشان می کوتاههندسی تناسبات برج، آن را  یلتحل

نظر  هبدون سر و گردن ب یکلیههمچون  یگردشد و القا می یشترببرج  یریگاوجتوان بودند، قطعاً هم

شده  یلتحمبنا به فرودگاه به امانت  یکینزد یلدلبه  کهمتری برج  30. اما به هرحال، ارتفاع رسیدینم

ها دست آورد، با گسترش افقی ستونتوانست به، آنچه در ارتفاع نمیینبنابرابست. بود، دست او را می

 کامالً غربی  -بی و شرقیجنو -. نماهای شمالیکردجبران  یینپاتوخالی قسمت  یهاشکلو عظمت 

 الً کامنما محور اصلی از فرودگاه به شهر است، گشودگی تاق کهغربی  -اند. در محور شرقیمتفاوت

سهمی  تاق شکلساسانی بوده، به  یسفونت کاخورودی  دروازه   که یکسرسخاوتمندانه و با الهام از تاق 

 تاق یباالشود. در می تریضعر ینزمبه  یدنرسدر  یادشهتاق نمای  کهتفاوت  یناطراحی شده، با 

 جالب در نکته  شده است. اما  تکرارجنوبی هم  -در نمایشمالی کههست  جناغییمهنقوس  یکساسانی 

ه ب ینزمبه  یدنرستاق در  یهاکناره کهاست  یناسابقه ندارد،  یاسالمدر معماری  کهتاق،  ینامورد 

رح ط یادآورهای تورفته، لوزی یفرداز  متشکلنما، تاقدو  ینا ینبشوند. سطح می تریضعرتدریج 

 است. المککمالبرای آرامگاه  یحونس

 

 کاراز  یشپهای آن را، امانت است و نمونه ینحس کاربا الهام از دم طاووس،  کارییکاشطراحی 

تاق  باو  تریدهکشجنوبی،  -. نمای شمالییدد یرازش یلوکمسجد  هایکارییکاشتوان در ، مییحونس

نشده  یدهد یاسالمای از آن در معماری نمونه یچهمعماری سلجوقی است، اما  یادآور، ترکوچکنمای 

 یا یعیطبای نظم طراحی شده و به گونه یاضیر یقدقبند، بر طبق اصول است. چرخش ستون/پشت

ذشته به چشم گ یشاهکارهااز  یاریبسدر  کهاست  یرانیانبوغ معماری  ینا. یابدیمدست  یکارگان

 خورد.می

باربر طراحی شده و در  یوارهاید یا یهپاهای بدون ستون کهدر مورد برج آن است  نکته ینترجالب

ری ای از معماتوانست به راحتی آن را به نمونهبرج می یاسمقبه خود است.  یمتک ایگونهیستندواقع 

 ینزمروی  محکممتر قرص و  32×  62به ابعاد  یکبند، هر : چهار ستون/پشتکند یلتبد خودکامه

 شوند و بام را نگهدارند. ترکوچکچرخند تا اند و میقرار گرفته

 

 ییاسمقو به آن  شکافندیمها را بزرگ ستون توده  رنگ،  اییروزهف یکاشاز  یینوارهاخوشبختانه 

اوج گرفتن به آسمان  آورند،ها به وجود مینوارها روی ستون ینا که یفیظردهند. انحناهای انسانی می

اند. نمودار قبلی محاسبه شده یاضیرها هم بر اساس همان نظم آن کهدهند و نشان می کنندیمرا القا 

 یکارگانو  یعیطب، بنا از نظمی یاضیرهای العاده در محاسبهرغم دقت فوقعلی که یناطرفه 

 شمرد. یاسالم هندسه  های اعداد در رمز و راز را باید از ویژگی ینابرخوردار است. 

 

ست، با ا کردهتکمیل  یوتریکامپ برنامه   یکامانت طراحی و اروپ با  کهبندها ستون/ پشت کل پوسته  

رسد. طرح گنبد به نظر می یکارگان کامالً همچون فلس ماهی و  یتنهااش، در هندسی یقدقوجود نظم 
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مدرن گنبدهای سنتی  یتروا، داخل بنا ترکوچکبام است و برخی گنبدهای  گاهیهتک کهاصلی 

اصفهان نیز نشان بسیار دارند. سرانجام، طراحی  جمعه  ها از مسجد امانت، طرح گفته  اند. به سلجوقی

 .شودمی یسهمقاغزنوی است، و اغلب با برج طغرل  یاهای سلجوقی برج یادآوربنا  یباالهای پنجره

 

 ساخت

 ارک، کند یینتعنما را هر سنگ یقدق مکانابعاد و  یوتریکامپ برنامه   یک یالدیم 62 دهه  در  که ینا

متر در  6متر تا سانتی 32مختلف، از  اندازه  هزار  80هزار قطعه سنگ در  20ای بود. العادهخارق

ساختمانی  ، ناظریقیحق یرجا گفته  . به یستندنو برخی  اندیدهخمها رفته است. برخی از سنگ کارنما به 

 .ها، خود معمائی بودسنگ ینا یدنچهم  کناردانسته است. هر سنگ را می یقدقتصات پروژه نام و مخ

ز جوئی اطرح شرکت اوه اروپ در ساختمان برج به کار بردند بهره سازه  ابتکار دیگری که مهندسان 

 27تا  7های پوشش روکار ضخامتی از ریزی بود. سنگپوشش سنگی روکار به مثابه قالب بتون

 دارند. مترسانتی

 

 exposed) یاننما، را باید استفاده از بتون یرانابرای آن دوران و در  به، یگردنوآوری فنی 

concreteهایبا شیوه یسهمقاداخلی بنا دانست. در  پوسته  های گوناگون برای ها و بافت( با رنگ 

، ارزنده و کار یناشد، می استفاده یرونیبدر نمای  یاننمااز بتن  کهغالب معماری آن دوره در غرب، 

برای قرار دادن آسانسورها در  یگردها و دو ستون بود. دو ستون/ پشت بند برای جا دادن پله مبتکرانه

 .باالروندمختلف در ارتفاع  یرمسها در دو ستون یبشهماهنگ با  کهنظر گرفته شده است 

 

ی ، در اجرا«ماپ»حمد پورفتحی از شرکت ساختمان، افخمی و م یمانکارپتوان گفت می یکلبه طور 

ساختمانی مدرن نیز بهره جسته.  هاییکتکندقتی خاص به کار برده و از  یاتشجزئطرح با تمام 

بالد. هنگامی که کارشناسان امروز هم امانت به آن می کهبودند، واقعیتی  یرانیاسازندگان بنا همه 

ماران ساختمان، و محسن فروغی، به آسانی حضوری فعّال داشتند و گروه مع یراناخارجی در 

اعضای  همه  بر ایرانی بودن  یمتصمبرند،  یشپساختمان را به سرعت  کارها توانستند با استخدام آنمی

 بودند(. سازههای گروه شد. )تنها طراحان نقشه

 

صلی، تونل ورودی ابه چشم نخورد.  ییاستثناهای نوین و طرح یکیتکنابداعات  که یستندر بنا  ییجا

گذرگاه »مهندسی سازه است. روبروی در ورودی اصلی، راهروی تونل مانندی به نام  شاهکارخود 

ی، خورد. در انتهای ورودی اصلبه چشم می یمعظ یترینوقرارگرفته که بر دیوارهایش چهار « پیشینیان

 شده است.بخش اداری ساخته  کتابخانه  راهروی شمالی  ادامه  و در  یمرکز کتابخانه  

 

 شامل فضاهای که-استآن  نییرزمیز یالتتسهانتقاد عمده در مورد بنای شهیاد غیبت نظم معماری در 

توان ادعا کرد که چون شود. البته میو شهرهای اصلی آن هم می یرانا نقشه  از جمله بازسازی  یگرد

ندان هم چ کنارها در آن یریقرارگشوند چگونگی اند و دیده نمیها در زیرین بنا قرار گرفتهاین بخش
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های مجموعه ساخته بخش یگردندارد، به ویژه از آن رو که بال جنوبی بنا چهار سال پس از  یتیاهم

باز   هاییاطح، با ینزم یرز یباالطراحی سطح  کهدهد می یحتوضشده است. امانت در این باره 

 یددظم در طراحی است. به هر حال، از ن ینبارزترخود  یناهمخوانی دارد و  ینزم یرز یالتتسه

، بدون یگرد یالتتسه، موزه و یرانیاهای اصلی: برج، گالری خوشه  رسد که سه معماری به نظر می

های موجود چند بار بازسازی سازیها و محوطهاند و چون نقشههم جمع شده کناردر  یبیترتنظم و  یچه

 دارد.ها وجود نو دیگر بخش یرزمینز یالتتسه ینبارتباط در  یبترتنظم و  یداکردنپ امکان  اند، شده

 

ن امانت خود بر آ ینحس کههای ساختمان برج اشاره کرد، ترین ویژگیسرانجام، باید به یکی از جالب

 یکپارچه تیگرانهفت تن و از سنگ  یبیتقربرج چند در  سنگی، به وزن  یناگذاشت. در می یاربستأکید 

ته گذاش کارسنگ پروژه، غفار داورپناه،  یمانکارپها را چرخند و آنحوری فلزی میبر م کهوجود دارد 

از جمله،  ،یرندتقداند قابل ممتاز ساخته یفیتیکبنا را با  ینا کههای گوناگون ایرانی نیز است. گروه

 گروه بوده است. کارانسنگ ینماهرتراز  یکی که یدمهدیس

 

 ، بنائی نوگرایادشه

زودتر از غرب، قدم در راه معماری پسامدرن گذاشت.  یحونساشاره شد هوشنگ همانگونه که 

 Michael( )8112-8112) یوزگر یکلما کارشهرداری پُرتلند در ایالت اورگون ایاالت متحد آمریکا، 

Graves جنکزبنای پست مدرن شناخته شده، گرچه چارلز  یناول( به عنوان (Charles Jencks )

معّرف ارتباط  یوزگرهای هنگامی که طرح یعنیداند، می 72 دهه   یلاواعماری را م یزمپسامدرنشروع 

براون  اسکات( و Venturiهای باستانی شدند و ونتوری )هنر سنتی با معماری فرهنگ یچیده  پ

(Scott-Brown نیز از معماری بومی )های خود بهره بردند. امانت در طرح یشنمادهاو  یکاییآمر

در غرب جلوتر بودند.  دوره، از هم یادشهبودند، هنگام ساختن برج  یحونساگردان ش که همکارانشو 

گذراندند و یا دیری از پایان معماری دانشگاه را می دوره  های آخر معماران جوان که یا هنوز سال ینا

 معماری سابقه نداشت. یختاردر  کهبیافرینند  ییفضاهاگذشت، توانستند تحصیالتشان نمی

 

طّراحان و سازندگان  عالقه  روزی و با عشق و با شتاب فراوان و کار شبانه یادشهاز آن جا که بنای 

 یشههمتجربه  یناول کهگروه طراحی بود، و از آنجا  ینا تجربه  ( و نخستین 82شد )طراحی و ساخته 

تماشاگری که منحصر به فردی برخوردار شد:  هاییژگیواست، بنا از  یختهآمبا احساسات شاعرانه 

 به احتمال کهرسد ای میتازه تجربه  ، و به کندیم، اثر نوآوری را احساس یستدباتاق اصلی آن  یرز

 ینادو بخش تاق اصلی، و  ینبنرسیده است. هنگام عبور از پل  یادبودیبنای  یچهو در  گاهیچهبسیار 

 رسد.ای تازه و شاعرانه میبه تجربهندارد، انسان باز  یکارکردمطلقاً  که ییفضابار در درون بنا، در 

 

طّراحی و بدون پیش بینی قبلی ایجاد شدند. به عنوان  مرحله  از فضاها پس از پایان  یاریبسبه نظر من، 

به معماری  یهشب یکدراماتمدرن و  ییفضاهابند، های داخل دو ستون/ پشتنظمی پلهنمونه، بی

( را به یاد Zaha Hadid« )زاها حدید»های طراحی( و حتی Liebiskind) یبسکیندل ساختارشکنانه  

 آورند.می
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 ینابیرونی طاق شهیادند. شاید بتوان  آراسته  مقابل نمای مرتب و منظم و  نقطه  فضاهای درونی درست 

 ییادگرانمدوگانه از  یوندیپدوگانگی را ناشی از ضرورت شتاب در کار دانست. نمای بیرونی نیز خود 

ها را بازتابی از دوگانگی فرهنگ ایرانی در قرن توان این دوگانگیت. البته میاس یاسالمساسانی و 

 .کردگذشته هم تلقی 

 

اش بوده و آن را به فرهنگ بومی یسممدرنغرب و  یتکنولوژدر مجموع پذیرای  یرانا جامعه  گرچه 

معماران صاحب نام  کهی سنتی را نیز از دست نداده است. بناهائ طاقپیوند زده، اما اشتیاق به تداوم 

ً اندکردهطراحی  و هم در  یاتجزئ، هم در یادشهمتفاوت از این سنت بودند.  ییهانمونه تک، صرفا

 و حداقل دو دهه جلوتر از زمان خود بود. ییاستثنا ییبناساخت، 

------------------------------- 

گام »گذار مهندسان مشاور ر و بنیانهاروارد، عضو هیئت تحریریه مجله معما کرده  یلتحص* معمار 

 های تخصصی ایرانی و خارجی منتشر شده است.های بسیار در نشریهاز فریار جواهریان نوشته«. ما

-------------------------------------------------------------- 

 ها:پانوشت

ی و یا تلفن رودررووگوی در گفت گذاشتند، چه یارماخترا در  یشانگرانبهاوقت  که یکسان همه  . از 8

 امانت. ینحساز همه، از  یشبهای الکترونیکی، سپاسگزارم، و چه در تبادل پیام

، پاریس، انتشارات 30( ص Symboles et Images، )«ها و تصاویرسمبل». میرچا الیاده، 2

 (2223،یمارگال

 8330. متن اگهی مسابقه، اطالعات، دهم شهریور 3

 83و  8، صص 8336شهریور  22ات، اطالع . متن3

 شنهادیپبه  کهشده بود  بینییشپهم  یادشه محوطه  و  یرزمینزساخت بنا شماری غرفه در  پروژه  . در 0

ها، غرفه یناپادشاهی در تاریخ ایران باشند.  سلسله   یکاز آن ها معرف  یکخود امانت قرار بود هر 

 اّما هرگز ساخته نشدند.

 ینامحسن فروغی هم از  پوریرانا گفته  . اما به 8316، مهرماه یحونسنگ . گفتگوی تلفنی با هوش6

 بود. کرده یتحماطرح 

 .8316زندانی شد. مصاحبه با ایرانپور، دی ماه  یکوتاه. فروغی هم مدت 7

 .8316، آبان ماه یکالنتر یرجا. مصاحبه با 1

 .8316. مصاحبه با صدری، دی ماه 1

 ماند.شب در محل بنا می یمهنی تا پاسی از ، امانت گاهیقیحق. به گفته 82
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