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دکتر هادی ندمیی بیش از چهل سال با آموزش و پژوهش 
مسری آبادی و آباداین ایران را پیموده است. 

دانشورانه  فعالیت های  بر  ارج هنادن  و  ایشان  از  قدرداین 
صورت  این  از  پیش  بسیار  بایست  البته  معلمانه شان  و 
را  پژوهش  هفتۀ  ایشان  خود  رسم  به  امسال،  می گرفت.  
فرصیت دیدمی تا این بار از خودشان در مقام پژوهشگر و 
استادی بسیار اثرگذار در حوزۀ معماری در دهه های اخری 
در ایران قدرداین کنیم و در فرصت کوتاهی که داشتیم به 
مهت تعدادی از دوستان، دانشجویان و مهکارانشان جمموعۀ 

حاضر را تدوین کردمی.
در  یادداشت هایی  شامل  خبش،  چهار  در  جمموعه  این 
پاس داشت ایشان از دوستان و دانشجویان و مهکارانشان، 
ایشان،  پژوهشی  و  آموزشی  جتارب  از  گزیده ای  مرور 
جستارهایی در حوزه های عالقه شان و در پایان کارنامک 
علمی شان تقدمی می شود. امیدوارمی مایۀ آشنایی مهۀ ما با 
هبتر  و  بیشتر  تا  بگرید  قرار  ایشان  ارزندۀ  دستاوردهای 

بدانیم. را  قدرشان 
حتریریۀ آمسانه، آذر ۱۳۹۹

پیشگفتار
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درابره دکرت هادی ندمیی

مناقب انمه

]برای٭دیدن٭و٭شنیدن٭روی٭تصویر٭کلیک٭کنید[

ء






  آمسانه: در اتریخ و تئوری معماری و هنر|ارج انمه هادی ندمیی   6

مهدی حّجت
نیم قرن رفاقت

مناقب انمه

سعادت٭برخورداری٭از٭پنجاه٭سال٭آشنایی٭و٭هبره٭مندی٭از٭مواهب٭حضور٭
یک٭راهنما،٭استاد،٭و٭رفیق٭شفیق٭توفیق٭کمی٭نیست.٭آشنایی٭بنده٭با٭جناب٭
دکتر٭ندمیی٭به٭ساهلای٭۴۸٭و٭۴۹٭باز٭می٭گردد.٭گرچه٭ایشان٭مشغول٭حتصیل٭
در٭سال٭های٭آخر٭رشتۀ٭معماری٭دانشگاه٭ملی٭آن٭زمان٭یا٭شهید٭هبشیت٭فعلی٭
٭نوع٭نگاه٭و٭گرایش٭ایشان٭

ّ
بودند٭و٭من٭در٭هنرهای٭زیبای٭دانشگاه٭هتران،٭اما

و٭هم٭فکرانشان٭به٭معماری٭مهۀ٭دانشجویان٭عالقمند٭را٭جذب٭خود٭می٭کرد.٭
دانشکده٭معماری٭دانشگاه٭ملی٭در٭آن٭زمان٭برخالف٭دانشکده٭هنرهای٭زیبا٭
که٭به٭جهت٭مهجواری٭با٭رشته٭های٭هنری٭دیگر٭نظری٭نقاشی،٭جمسمه٭سازی،٭
گرافیک،٭تاتر٭و٭موسیقی٭و٭هم٭چننی٭تسلط٭سیستم٭بوزار٭فرانسه٭بر٭آموزش٭
معماری٭در٭آن٭گرایشی٭بیشتر٭هنری٭داشت،٭تصویری٭اجتماعی،٭جدی٭و٭
فین٭تری٭از٭معماری٭را٭در٭اختیار٭دانشجویان٭قرار٭می٭داد.٭مجع٭افرادی٭که٭
در٭آن٭زمان٭در٭این٭دانشکده٭حتصیل٭می٭کردند٭و٭حتت٭راهنمایی٭استاداین٭
توجه٭ معماری٭ اجتماعی٭ و٭ به٭چهرۀ٭علمی٭ بر٭جنبه٭های٭هنری٭ که٭عالوه٭



  آمسانه: در اتریخ و تئوری معماری و هنر|ارج انمه هادی ندمیی   7

به٭هنر٭معماری٭ نگاهی٭عمیق٭ نیز٭در٭شکل٭گریی٭ بیشتری٭نشان٭می٭دادند٭
مؤثر٭بود.

انتخاب٭کشور٭ایتالیا٭که٭دارای٭گرایش٭بیشتری٭به٭تاریخ،٭مباحث٭نظری٭
و٭مسائل٭واقعی٭اجتماعی٭معماری٭داشت٭برای٭ادامۀ٭حتصیل٭توسط٭جناب٭
دکتر٭ندمیی٭و٭نوع٭سلوک٭ایشان٭در٭این٭کشور٭که٭بنده٭از٭نزدیک٭شاهد٭آن٭
بودم٭و٭بازگشت٭سریع٭ایشان٭به٭کشور٭پس٭از٭طی٭حتصیل،٭راهنمای٭خویب٭
دانش٭ از٭ برخورداری٭ و٭ خارجی٭ کشور٭ یک٭ در٭ حضور٭ چگونگی٭ برای٭
دیگران٭بود.٭توجه٭ایشان٭به٭مسائل٭داخل٭کشور٭و٭پیگریی٭و٭فعالیت٭برای٭
روشنگری٭در٭آن٭ایام٭ــ٭چه٭در٭خارج٭و٭چه٭در٭داخل٭کشور٭ــ٭برای٭ما٭
در٭عنفوان٭جواین٭راه٭و٭روش٭کیفیت٭زیسیت٭متعهدانه٭را٭رقم٭می٭زد.٭به٭یاد٭
دارم٭در٭یک٭روز٭یکشنبه٭سرد٭و٭باراین٭که٭مهه٭چاپخانه٭ها٭تعطیل٭بودند٭
چگونه٭با٭تالش٭بسیار٭منت٭کتایب٭انقالیب٭را٭که٭ورود٭آن٭به٭کشور٭ممنوع٭بود٭
در٭اندازه٭ای٭بسیار٭کوچک٭هتیه٭و٭به٭من٭سپردند٭تا٭با٭انتقال٭و٭تکثری٭آن٭در٭

مناقب نامه| نیم قرن رفاقت

اصفهان، کارگاه پنجره ۲، 
زمستان ۱۳۸۶
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ایران٭کمکی٭به٭هببود٭شرایط٭اجتماعی٭شود.
منش٭ایشان٭در٭حنی٭و٭پس٭از٭انقالب٭اسالمی٭نیز٭درس٭های٭فراواین٭را٭
به٭مهراه٭داشت.٭حضور٭مطلق٭در٭فعالیت٭های٭فرهنگی٭و٭عدم٭توجه٭و٭پذیرش٭
و٭ دانشگاهی٭ و٭ علمی٭ کارهای٭ بر٭ مترکز٭ سیاسی،٭ پیشنهادی٭ موقعیت٭های٭
َصرف٭مهۀ٭عمر٭پر٭برکت٭در٭دانشگاه٭و٭تبدیل٭شدن٭به٭استادی٭برجسته،٭
منونه٭و٭مقتدایی٭برای٭اکثر٭دانشجویاین٭که٭به٭حمضر٭ایشان٭راه٭یافتند.٭مهه٭
نشانه٭شناخت٭راه،٭عّلو٭طبع٭و٭عرفان٭عملی٭است٭که٭در٭شخصیت٭برجسته٭
و٭ آرام٭ یب٭حاشیه،٭ هدایت٭ و٭ مدیریت٭ است.٭ رسیده٭ ظهور٭ به٭منصۀ٭ ایشان٭
موفق٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت٭در٭طول٭۲۴٭سال٭پس٭از٭پریوزی٭انقالب٭با٭
مهۀ٭نوسانات،٭حتوالت٭و٭تقاضاهای٭گستردۀ٭اجتماعی٭و٭سیاسی٭گواه٭میزان٭

درایت،٭دوراندیشی٭و٭شناخت٭عمیق٭اجتماعی٭ایشان٭است.
حضور٭مؤثر٭و٭تعینی٭کننده٭ایشان٭در٭گروه٭هنر٭ستاد٭انقالب٭فرهنگی٭
و٭مدیریت٭موفق٭این٭گروه٭و٭تنظیم٭برنامه٭های٭رشته٭های٭هنر٭دانشگاه٭ها٭
خصوصًا٭رشتۀ٭معماری٭در٭حتول٭و٭سامان٭دهی٭این٭رشته٭ها٭پس٭از٭انقالب٭
اسالمی٭غریقابل٭انکار٭است.٭گرچه٭باید٭گفت٭که٭با٭تغیریات٭بعدی٭اعمال٭
شده٭در٭این٭برنامه٭ها٭آنچه٭اکنون٭مالک٭عمل٭است٭در٭برخی٭موارد٭فاصلۀ٭
قابل٭توجهی٭با٭برنامه٭های٭تنظیمی٭یافته٭است.٭در٭طول٭چند٭دهۀ٭گذشته٭
عالوه٭بر٭آثار٭طراحی٭و٭ساخته٭شده،٭مقاالت٭متعددی٭نیز٭از٭ایشان٭منتشر٭
شده٭است.٭مهمترین٭موضوع٭در٭این٭باب٭نگاه٭به٭برخی٭حوزه٭های٭خاص٭
معماری٭است.٭رجوع٭به٭ارزش٭های٭معماری٭گرانقدر٭تارخیی٭ایران،٭جایگاه٭
آفرینش٭ در٭ ایشان٭ نقش٭ و٭ معماران٭ ایران٭زمنی،٭ فرهنگ٭ در٭ معماری٭ هنر٭
حمیطی٭انساین٭و٭نظایر٭آن٭عمومًا٭حمتوای٭آثار٭ایشان٭را٭تشکیل٭می٭دهد.٭باید٭
گفت٭عمری٭مطالعه٭و٭حتقیق٭در٭فرهنگ٭ایراین٭و٭بررسی٭مریاث٭ارزمشند٭
آن٭از٭ایشان٭شخصییت٭با٭فراست،٭متنی٭و٭عمیق٭ساخته٭که٭چون٭مرجعی٭
الگوئی٭قابل٭اطمینان٭برای٭مهۀ٭ اهلام٭و٭ تا٭سالیان٭سال٭منبع٭ بفرد٭ منحصر٭

اهایل٭فرهنگ٭خصوصًا٭حمققنی٭رشته٭معماری٭خواهد٭بود.٭انشااهلل

مناقب نامه| نیم قرن رفاقت
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»منـــش ایشـــان در حـــن و پـــس از انقـــالب اســـالمی نیـــز درس هـــای 
فراوانـــی را به مهـــراه داشـــت. حضـــور مطلـــق در فعالیت هـــای فرهنگـــی 
و عـــدم توجـــه و پذیـــرش موقعیت هـــای پیشـــنهادی سیاســـی، مترکـــز 
بـــر کارهـــای علمـــی و دانشـــگاهی و َصـــرف مهـــه عمـــر پـــر برکـــت در 
دانشـــگاه و تبدیـــل شـــدن بـــه اســـتادی برجســـته، منونـــه و مقتدایـــی 

بـــرای اکثـــر دانشـــجواینی کـــه بـــه حمضـــر ایشـــان راه ایفتنـــد.«

در٭انتها٭باید٭گفت٭شهادت٭این٭حقری٭الزم٭نیست،٭هر٭فردی٭که٭با٭ایشان٭
خواهد٭ ایشان٭ خاص٭ بزرگ٭منشی٭ و٭ تواضع٭ متانت،٭ شاهد٭ شود٭ مواجه٭
بود.٭رویی٭خوش،٭نگاهی٭مهربان،٭حلین٭آرام٭و٭رفتاری٭دوستانه٭دریایی٭را٭
می٭ماند٭که٭هیچ٭طوفاین٭قادر٭به٭آشفنت٭آن٭نیست.٭زبان٭حال٭این٭حقری٭جز٭

این٭نیست٭که:
چو٭تو٭قرین٭و٭رفیق٭و٭چو٭تو٭برادر٭و٭دوست
که٭داشته٭است٭و٭که٭دارد٭به٭این٭جهان٭اندر٭

مناقب نامه| نیم قرن رفاقت
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مناقب انمه

کامبیز حاجی قامسی
دکرت هادی ندمیی، مدیِر معلم

دکتر٭هادی٭ندمیی٭بیش٭از٭بیست٭سال٭رئیس٭دانشگاه٭شهید٭و٭هبشیت٭بود٭
را٭ شهرسازی٭ و٭ معماری٭ دانشکدۀ٭ مدیریت٭ نیز٭ آن٭ از٭ قبل٭ سایل٭ چند٭ و٭
به٭عهده٭داشت.٭فعالیت٭های٭او٭در٭آن٭چند٭سال٭دورۀ٭جدیدی٭را٭در٭آموزش٭
معماری٭پایه٭گذاشت٭که٭هنوز،٭بعد٭از٭چهل٭سال،٭برقرار٭است.٭خدمات٭او٭
در٭دانشگاه٭اما٭ابعاد٭وسیع٭تری٭داشت.٭در٭دورۀ٭او٭دامنۀ٭فعالیت٭های٭علمی٭
دانشگاه٭تنوع٭و٭گسترش٭بسیار٭یافت،٭بر٭امکانات٭و٭توانایی٭هایش٭افزوده٭
شد٭و٭به٭جایگاه٭مهم٭و٭معتربی٭بنی٭دانشگاه٭های٭کشور٭ارتقا٭پیدا٭کرد.٭

اما٭از٭مهۀ٭این٭ها٭مهم٭تر،٭آرامشی٭بود٭که٭او٭توانست٭در٭دوران٭طوالین٭
ریاستش٭در٭دانشگاه٭برقرار٭کند.٭دکتر٭ندمیی٭مهواره٭چون٭سدی٭در٭برار٭
امواج٭پرتالطم٭و٭اضطراب٭آور٭سیاسی٭روز٭ایستاد٭و٭حمیطی٭امن٭و٭پایدار٭
برای٭فعالیت٭های٭گوناگون٭دانشگاه٭پدید٭آورد،٭فرصیت٭برای٭تأمل٭و٭تفکر،٭

آموخنت٭و٭آموزش٭دادن.
بود٭که٭جایگاه٭خود٭را٭ او٭مدیری٭مدبر٭و٭آگاه٭ در٭درون٭دانشگاه٭هم٭
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به٭خویب٭می٭شناخت٭و٭به٭جای٭حتکیم٭و٭دستور،٭مهدیل٭و٭مهراهی٭می٭کرد.٭
دِر٭اتاقش٭مهیشه٭به٭روی٭مهه٭باز٭بود،٭دورپروازی٭ها٭را٭تشویق٭می٭کرد،٭
و٭ می٭کرد٭ باغباین٭ را٭ اندیشه٭ هنال٭های٭ می٭داد،٭ میدان٭ را٭ علمی٭ تقالهای٭
راه٭های٭بسته٭را٭می٭گشود.٭با٭تدابری٭او٭بود٭که٭بسیاری٭از٭ناشدین٭ها٭شدین٭
شد.٭مدیریت٭او،٭اما٭تنها٭مدیرییت٭هدف٭حمور٭نبود.٭او٭مدیِر٭معلم٭بود،٭نه٭به٭
سبب٭آنکه٭در٭متام٭طول٭آن٭سال٭ها٭تدریس٭را٭رها٭نکرد،٭بلکه٭راهنمایی٭ها٭
و٭جهت٭دهی٭هایش٭در٭پیشربد٭کارها٭مهیشه٭با٭جامع٭نگری٭و٭دوراندیشی٭و٭
آموزه٭های٭اخالقی٭مهراه٭بود٭و٭در٭این٭مسری٭دانایی،٭علم٭و٭اخالق٭بر٭عمل٭

غلبه٭داشت.٭
از٭مجلۀ٭آن٭نشدین٭ها٭که٭شدین٭شد،٭در٭عرصۀ٭کار٭ما،٭شکل٭گریی٭جمموعۀ٭
گنج٭نامه،٭فرهنگ٭آثار٭معماری٭اسالمی٭ایران٭بود٭که٭راه٭طوالین٭و٭پر٭فراز٭و٭
نشیب٭آن٭جز٭با٭درایت٭و٭قبول٭مسئولیت٭مستقیم٭ایشان٭ممکن٭منی٭شد.٭گنجنامه٭

با٭ که٭ بود٭ ملی٭ پروژه٭ای٭
مهکاری٭و٭ایثارگری٭های٭
استادان٭ از٭ کثریی٭ مجع٭
دانشکدۀ٭ دانشجویان٭ و٭
و٭ گرفت٭ شکل٭ معماری٭
کارآمد٭ مریاثی٭ عنوان٭ به٭
و٭ معماری٭ دانشکدۀ٭ از٭
شهرسازی٭دانشگاه٭شهید٭
باقی٭خواهد٭ماند.٭ هبشیت٭
این٭پروژه٭در٭زمان٭شروع٭
به٭حلاظ٭دامنۀ٭وسیعش٭به٭
و٭ خمیله٭ در٭ ترتیب٭ هیچ٭
دانشگاه٭ حمدود٭ امکانات٭
منی٭گنجید٭و٭چه٭بسا٭امروز٭

مناقب نامه| دکتر هادی ندمیی، مدیر معلم

دانشگاه شهید هبشیت، ۱۷ اسفند 
.۱۳۸۷
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»اب تدابـــر او بـــود کـــه بســـیاری از انشـــدنی ها شـــدنی شـــد. 
از مجلـــه آن نشـــدنی ها کـــه شـــدنی شـــد، در عرصـــه کار مـــا، 
شـــکل گری جمموعـــه گنج انمـــه، فرهنـــگ آاثر معمـــاری اســـالمی 
ایـــران بـــود کـــه راه طوالنـــی و پـــر فـــراز و نشـــیب آن جـــز اب 
درایـــت و قبـــول مســـئولیت مســـتقیم ایشـــان ممکـــن منی شـــد.«

از٭ذهن٭می٭مناید. دانشگاه٭دور٭ در٭ پروژه٭ای٭ آغاز٭چننی٭ نیز٭
سخن٭از٭دکتر٭ندمیی٭قطعًا٭بدون٭اشاره٭به٭شخصیت٭معتدل٭و٭حمترم،٭سالمت٭
نفس٭و٭سعۀ٭صدر٭ذایت٭ایشان٭و٭تعهد٭و٭خداترسی٭او٭پایان٭منی٭پذیرد.٭نگاه٭
افتادگی٭ از٭علم٭و٭فن٭و٭هنر٭و٭جامعه٭و٭تواضع٭و٭ به٭مهه٭چیز٭ او٭ عمیق٭
فوق٭العاده٭اش،٭از٭او٭استادی٭متام٭و٭شخصییت٭پرجذبه٭و٭مثال٭زدین٭می٭سازد.٭

خداوند٭به٭او٭سالمت٭و٭عمر٭طوالین٭پرفیض٭عطا٭بفرماید.٭
نکته٭ای٭هم٭راجع٭به٭بازنشستگی٭ایشان٭باید٭گفت.٭پیوند٭دکتر٭ندمیی٭و٭
دانشگاه٭شهید٭هبشیت٭رابطۀ٭کار٭و٭کارمندی٭نیست٭که٭وابستگی٭پدر٭و٭فرزند٭

استهلل٭و٭آن٭کدام٭فرزند٭است٭که٭پدرش٭را٭بازنشسته٭می٭خواهد؟

مناقب نامه| دکتر هادی ندمیی، مدیر معلم
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سیدحممد هبشتی
اپس داشت نظرورزی معماری

شاید٭کسی٭در٭اینکه٭پرداخنت٭به٭مباحث٭نظری٭در٭هر٭حوزه٭از٭دانش٭امهیت٭
دارد٭تردیدی٭نداشته٭باشد؛٭اما٭معموال٭کمتر٭سخین٭راجع٭به٭کیفیت٭تأثری٭
مباحث٭نظری٭در٭عمل٭می٭شنومی.٭خصوصا٭عقیدۀ٭عموم٭معماران٭معاصر٭بر٭
این٭است٭که٭عمِل٭معماری٭میدان٭دیگریست٭و٭نظِر٭معماری٭میداین٭دیگر٭و٭
نتیجتا٭در٭مباحث٭نظری٭هرقدر٭هم٭پیش٭رومی٭ممکن٭است٭کمکی٭به٭عمل٭
معماری٭نکرده٭باشیم.٭خوب٭البته٭این٭دربارۀ٭هر٭رشتۀ٭دیگری٭نیز٭صادق٭
از٭عمل٭ بنده٭مباحث٭نظری٭هرچند٭ممکن٭است٭گرهی٭ به٭زعم٭ اما٭ است.٭
آن٭نگشاید،٭لیکن٭مهچون٭چراغی٭است٭که٭حمیط٭را٭برامیان٭روشن٭می٭کند٭
و٭زوایای٭و٭خفایای٭آن٭را٭معلوم.٭بر٭مهه٭معلوم٭است٭که٭هرچند٭روشن٭
کردن٭چراغ،٭ربطی٭به٭آجر٭روی٭آجر٭گذاشنت٭و٭مثال٭ساخنت٭خانه٭ندارد،٭
دهیم.٭ اجنام٭ هبتری٭ اشراف٭ با٭ را٭ اینکار٭ شود٭ سبب٭ می٭تواند٭ دست٭کم٭ اما٭
درعوض٭در٭فقدان٭نظرورزی،٭اکتفا٭کردن٭به٭عمل،٭نوعی٭تالش٭کورماالنه٭
برای٭دست٭یافنت٭به٭نتیجه٭است.٭بدیهی٭است٭که٭در٭تاریکی٭ای٭بسا٭مهۀ٭
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وقت٭و٭نریوی٭خود٭را٭صرف٭بنا٭کردن٭خانه٭ای٭برلبۀ٭پرتگاه٭کنیم.٭
یکی٭از٭کساین٭که٭مهۀ٭عمر٭تدریس٭خود٭را٭مصرانه٭صرف٭ترویج٭مباحث٭
نظری٭معماری٭ایران٭کرد٭و٭مشفقانه٭استادان٭و٭دانشجویان٭را٭به٭این٭کار٭
تشویق٭و٭ترغیب٭کرد٭جناب٭دکتر٭هادی٭ندمیی٭است.٭البته٭امروز٭کم٭نیستند٭
کسانیکه٭در٭این٭حوزه٭حبث٭و٭قلم٭فرسایی٭می٭کنند،٭لیکن٭جناب٭دکتر٭ندمیی٭
این٭کار٭را٭چند٭دهه٭پیش٭از٭این٭آغازید٭و٭بر٭کسی٭پوشیده٭نیست٭که٭ثبات٭
قدم٭و٭استمرار٭در٭این٭مسری٭تا٭چه٭اندازه٭امهیت٭دارد.٭ایشان٭در٭مهۀ٭این٭
از٭ که٭ ورزید٭ اصرار٭ و٭ کرد٭ ایران٭ معماری٭ شناخت٭ وقف٭ را٭ سال٭ها٭خود٭
منظر٭مباحث٭نظری٭به٭معماری٭بنگرمی.٭نتیجتا٭کمتر٭صاحب٭نظری٭را٭حوزۀ٭
تأمالت٭نظری٭معماری٭دوران٭اسالمی٭ایران٭می٭توان٭یافت٭که٭مستقیم٭یا٭
به٭واسطه٭ای٭از٭حمضر٭ایشان٭هبره٭نگرفته٭باشد.٭اما٭مهم٭تر٭از٭مهۀ٭اینها٭این٭

واقعیت٭است٭که٭جناب٭دکتر٭
هادی٭ندمیی٭در٭حمیط٭دانشگاه٭
بر٭اخالق٭مظهریت٭دارند.٭این٭
خود٭پشتگرم٭به٭منشی٭است٭
که٭رابطۀ٭استاد٭و٭شاگردی٭را٭
مبتین٭بر٭تربیت٭شاگرد٭تعریف٭
خصوصیت٭ مهنی٭ می٭کند.٭
سبب٭شده٭که٭اوال٭مهه٭استادان٭
دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی٭
دانشگاه٭شهید٭هبشیت٭و٭حیت٭
را٭ ایشان٭ زعامت٭ معماران،٭
دانشجویان،٭ ثانیا٭ و٭ بپذیرند،٭
تعلق٭خاطری٭ اینکه٭ از٭ فارغ٭
یا٭ دارند٭ نظری٭ مباحث٭ به٭
ایشان٭ از٭ حتصیالت٭ طی٭ نه،٭

مناقب نامه| پاس داشت نظرورزی معماری

دانشگاه شهید هبشیت، ۱۷ اسفند 
.۱۳۸۷
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تأثریایت٭ژرف٭بپذیرند.٭فصل٭مشترک٭مهۀ٭کسانیکه٭شاگرد٭ایشان٭بوده٭اند٭و٭
حمضر٭ایشان٭را٭درک٭کرده٭اند٭مهنی٭تأثریات٭تربییت٭بوده٭است.٭دانشجویاین٭
خواه٭ناخواه٭ و٭ زده٭اند٭ تکیه٭ استادی٭ یا٭ معلمی٭ صندیل٭ بر٭ خود٭ بعدها٭ که٭
اسباب٭انتشار٭مهنی٭خصوصیات٭در٭میداین٭وسیعتر٭شده٭اند.٭به٭سهم٭خودم٭
برای٭ایشان٭از٭خداوند٭سالمیت٭و٭طول٭عمر٭می٭خواهم٭و٭آرزو٭می٭کنم٭سایۀ٭

ایشان٭بر٭سر٭فکر٭و٭ذکر٭معماری٭مستدام٭باشد.

مناقب نامه| پاس داشت نظرورزی معماری



  آمسانه: در اتریخ و تئوری معماری و هنر|ارج انمه هادی ندمیی   16

مناقب انمه

الدن اعتضادی

دکرت هادی ندمیی آنطور که من 
می شناسم

حرف٭و٭انصاِف٭وفا٭داری٭شنو/٭درس٭و٭دیوان٭نکوکاری٭شنو
از٭دکتر٭هادی٭ندمیی٭نوشنت٭و٭گفنت،٭سهل٭است٭و٭ممتنع،٭سهل٭است٭چون٭به٭
ظاهر٭مهه٭ایشان٭را٭سال٭هاست٭که٭می٭شناسیم٭و٭ممتنع٭است٭به٭جهت٭این٭که٭
یه٭رغم٭حضور٭توامنندی٭که٭سال٭ها٭در٭دانشگاه٭و٭دانشکده٭داشته٭اند،٭مهواره٭
فروتنانه٭و٭یب٭هیاهو،٭سکان٭امور٭را٭در٭دست٭داشتند٭وتا٭با٭ایشان٭دخمور٭
و٭ کرد٭ منی٭تواین٭ دریافت٭ را٭ منش٭ و٭ آن٭شخصیت٭ از٭ دقایقی٭ باشی٭ نشده٭

بازگفت٭این٭دقایق٭البته٭خود٭دشوارتر٭است.
با٭نام٭دکتر٭»ندمیی«٭]هادی٭ندمیی[٭در٭آغازین٭ماه٭های٭فعالیتم٭در٭دانشکده٭
یعین٭پس٭از٭اسفند٭1362٭٭آشنا٭شدم،٭دانستم٭که٭در٭سال٭۱۳۶۳٭به٭ریاست٭
ملی«،٭ »معماری٭ دانش٭آموختگان٭ ما٭ دید٭ از٭ شده٭اند.٭ منصوب٭ دانشگاه٭
ریاست٭یکی٭از٭سال٭باالیی٭های٭خودمان٭افتخار٭آمیز٭بود.٭»خودمان«٭یعین٭
خانوادۀ٭»معمارملی«٭که٭به٭»مهبستگی٭و٭تعلق٭خاطر«٭به٭دانشکده٭و٭به٭

یکدیگر٭معروف٭اند.
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باور٭دارم٭و٭شاهد٭بودم٭که٭درآن٭سال٭های٭بازگشایی٭دانشگاه٭ها٭پس٭از٭
انقالب٭فرهنگی،٭کساین٭که٭در٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت٭ــ»دانشگاه٭ملِی«ــ٭
و٭در٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭مدیریت٭ها٭را٭به٭عهده٭گرفته٭٭بودند،٭با٭
روحیۀ٭خاص٭»معمارملی«٭در٭پی٭مهر٭و٭وفایی٭که٭به٭دانشگاه٭و٭دانشکده٭
داشتند،٭مسئولیت٭پذیرفته٭٭بودند٭و٭نه٭از٭روی٭جاه٭طلیب٭و٭کسب٭مقام.٭اینان٭
اهل٭انصاف،٭نیک٭اندیش٭و٭دارای٭آرمان٭و٭هدف٭های٭باال٭برای٭دانشکده٭و٭

دانشگاه٭بودند٭و٭در٭رأس٭مهه٭دکتر٭هادی٭ندمیی٭بود.
از٭استخدام٭در٭دانشکده،٭٭ بار٭حدود٭چهار٭سال٭پس٭ اولنی٭ استاد تشویق:٭
دکتر٭ندمیی٭را٭در٭جشین٭که٭به٭فرزندان٭اعضای٭دانشگاه٭به٭عنوان٭»دانش٭
دیدم،٭ روی٭صحنه٭ و٭ ابورحیان٭ تاالر٭ در٭ می٭دادند٭ جایزه٭ برجسته«٭ آموز٭
دست٭ از٭ سایرین٭ و٭ من٭ فرزندان٭ و٭ می٭شد٭ تکرار٭ سال٭ هر٭ که٭ ماجرایی٭
دکتر٭سکه٭و٭تقدیرنامه٭می٭گرفتند٭و٭چه٭خاطرۀ٭خوش٭و٭بیادماندین٭برای٭
کودکاین٭که٭امروز٭جوانان٭این٭مملکت٭هستند.٭این٭ابتکار٭دکتر٭ندمیی٭را٭کمتر٭
دانشگاهی٭اجنام٭می٭داد،٭حداقل٭با٭سه٭دانشگاه٭مادر٭در٭هتران٭مرتبط٭بودم٭

فعالییت٭نداشتند.٭ و٭می٭دامن٭چننی٭
دکتر٭ندمیی٭را٭باید٭استاد٭تشویق٭نامید،٭برگزاری٭هرسالۀ٭هفتۀ٭پژوهش٭
در٭دانشگاه٭و٭جایزه٭دادن٭به٭استادان٭اهل٭حتقیق٭و٭نوشنت٭و٭ترمجه٭نیز٭امری٭
از٭ بیش٭ کیفیت٭ها٭ قدر٭ که٭ نیک٭ بود.٭روزگاری٭ برای٭هیئت٭علمی٭ مشوق٭
کمیت٭ها٭بود.٭روزگاری٭که٭دانشگاه٭در٭عوض٭فشار٭آوردن٭به٭هیئت٭علمی،٭
برای٭نوشنت٭و٭نوشنت٭و٭نوشنت٭...٭مهچون٭یک٭وظیفۀ٭قهری)!(٭هرآنکس٭
مقاله٭ و٭ می٭کرد٭ آموزشی٭اش،٭حتقیق٭ تبع٭وظایف٭ به٭ و٭ که٭خودخواسته٭ را٭
تشویق٭ راهش٭ ادامۀ٭ به٭ را٭ او٭ و٭ می٭دانست٭ قدر٭ می٭کرد،٭ منتشر٭ کتاب٭ یا٭
می٭کرد.٭من٭نیز٭از٭دست٭دکتر٭ندمیی٭جوایزی٭در٭پی٭انتشار٭مقاالت٭یا٭ترمجه٭
کتاب٭هایی٭گرفتم٭که٭بنا٭به٭میل٭و٭خواست٭خود٭و٭احساس٭نیازی٭که٭در٭

جهت٭آموزش٭می٭کردم٭هتیه٭شده٭بودند٭و٭نه٭به٭اجبار.
آن٭زمان٭نوشنت٭و٭کار٭حتقیقی٭کاال٭نبود،٭بیشترین٭وقت٭استادان٭صرف٭
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بـــه  »برگـــزاری هرســـاله هفتـــه پژوهـــش در دانشـــگاه و جایـــزه دادن 
اســـتادان اهـــل حتقیـــق و نوشـــن و ترمجـــه نیـــز امـــری مشـــوق بـــرای هیئـــت 
علمـــی بـــود. روزگاری نیـــک کـــه قـــدر کیفیت هـــا بیـــش از کمیت هـــا بـــود. 
روزگاری کـــه دانشـــگاه در عـــوض فشـــار آوردن بـــه هیئـــت علمـــی، 
بـــرای نوشـــن و نوشـــن و نوشـــن، هـــرآن کـــس را کـــه خودخواســـته و 
بـــه تبـــع وظایـــف آموزشـــی اش، حتقیـــق می کـــرد و مقالـــه ای کتـــاب منتشـــر 

می کـــرد، قـــدر می دانســـت«
آموزش٭و٭متاس٭دائم٭با٭دانشجویان٭می٭شد٭و٭حتقیق٭و٭نگارش٭مقاله٭نیز٭در٭
جهت٭ارتقای٭سطح٭آموزش٭بود٭و٭نه٭»درجه٭بندی«٭دانشگاه.٭»ranking«٭
دانشگاه٭را٭در٭سطح٭کشور٭و٭حیت٭بعضًا٭در٭خارج،٭دانش٭آموختگان٭برجستۀ٭
هر٭دانشگاه٭تعینی٭می٭کردند٭و٭تعدد٭مقاالت٭استادان٭معیار٭اصلی٭نبود.٭در٭
آن٭دوران،٭آرمان٭دانشگاهیان٭که٭دکتر٭ندمیی٭مناد٭برجستۀ٭محایت٭از٭چنان٭
آرماین٭است،٭تبدیل٭دانشگاه٭به٭مکاین٭برای٭رشد٭علم٭و٭فناوری٭و٭خودکفایی٭
مملکت٭بود.٭قرار٭گرفنت٭در٭کفۀ٭ترازوی٭دیگران٭چندان٭ارزشی٭نداشت.٭به٭
خاطر٭دارم،٭در٭دانشگاه٭صنعیت٭شریف٭جنبشی٭بنی٭برخی٭استادان٭راه٭افتاده٭
باور٭داشتند٭مقاله٭نویسی٭در٭ انتشار٭مقاالت٭بنی٭املللی،٭چرا٭که٭ بود٭در٭رّد٭
جمالت٭خارجی٭تا٭وقیت٭که٭در٭ایران٭بستر٭استفادۀ٭علمی٭و٭عملی٭از٭آن٭ها٭

نباشد،٭فقط٭آب٭به٭آسیاب٭جهان٭سرمایه٭داری٭رخینت٭است.
سکان داری ماهر:٭به٭یاد٭دارم٭در٭دهۀ٭۱۳۶۰٭و٭۱۳۷۰٭در٭حایل٭که٭برخی٭
دانشگاه٭های٭صاحب٭نام٭به٭ویژه٭در٭هتران،٭میدان٭دسته٭بندی٭های٭سیاسی٭
شده٭بودند،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت٭با٭سکان٭داری٭دکتر٭هادی٭ندمیی٭توان٭آن٭
را٭داشت٭که٭از٭تالطم٭ها٭عبور٭کند٭و٭با٭طمأنینه٭در٭جهت٭اهداف٭آموزشی٭
و٭پژوهشی٭پیش٭برود،٭مدیریت٭۲۰٭ساله٭دکتر٭ندمیی٭در٭دانشگاه٭آرامشی٭

مثال٭زدین٭برقرار٭کرده٭بود.
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دفتر٭ بار٭در٭ یا٭سه٭ تواضع و طمأنینه:٭خنستنی٭مالقات٭های٭من٭دو٭ استاد 
دکتر٭ندمیی٭برای٭مشورت٭در٭مورد٭چاپ٭کتاب٭هایی٭که٭ترمجه٭کردم٭بود.٭
از٭اولنی٭برخورد٭تا٭مهنی٭امروز٭ایشان٭را٭استاد٭تواضع٭و٭طمأنینه٭یافته٭ام.٭
در٭آغاز،٭تواضع٭دکتر٭ندمیی٭را٭نسبت٭به٭خودم٭از٭خصایص٭»معمار٭ملی«٭
بودن٭فرض٭می٭کردم٭و٭منی٭دانستم٭که٭این٭وجهی٭بارز٭از٭شخصیت٭ایشان٭
انقالب٭ از٭ پیش٭ دانش٭آموختگان٭ و٭ استادان٭ به٭ویژه٭ ملی٭ معماران٭ است.٭
که٭من٭بیشتر،٭از٭آهنا٭شناخت٭دارم،٭سنت٭حفظ٭احترام٭و٭رعایت٭تواضع٭
نسبت٭به٭یکدیگر٭را٭مهواره٭پاس٭می٭دارند؛٭اما٭دکتر٭ندمیی٭آنچنان٭که٭من٭
شناخته٭ام،٭٭فراتر٭از٭»معمار٭ملِی«٭ذاتًا٭شخصییت٭متواضع٭است،٭سلوک٭او٭
نیک٭اندیشی،٭خوش٭عملی،٭فرهیختگی،٭بینش٭و٭تواضع٭است٭و٭این٭مهه٭به٭
شخصیت٭ایشان٭عمقی٭خبشیده٭که٭فروتین٭و٭آرامش٭باطین٭)طمأنینه(٭ذایت٭

شده٭است. ایشان٭
استاد گره گشایی:٭هرآنکس٭که٭با٭دکتر٭ندمیی٭سرو٭کاری٭داشته٭گره٭گشایی٭

ایشان٭را٭در٭کارش٭جتربه٭کرده٭است.٭
کار٭ از٭ ایشان٭ گره٭گشایی٭ تلخ،٭ مزۀ٭ ته٭ با٭ اما٭ شاید٭شریین٭ترین٭خاطره٭
شخصی٭خودم٭است،٭زماین٭که٭پس٭از٭تقاضای٭تغیری٭وضعیت٭در٭دانشکده،٭
مقاله،٭شورای٭دانشکده٭در٭ نگارش٭ به٭رغم٭6٭سال٭تدریس٭و٭پژوهش٭و٭
غیاب٭یاران٭مدافع٭از٭سابقۀ٭من٭-٭دکتر٭پاکزاد٭و٭دکتر٭غفاری-٭خنست٭یک٭
پایان،٭ در٭ که٭ فرستادند٭ از٭ختصصم٭ حتقیقِی٭خارج٭ کار٭ دنبال٭ به٭ مرا٭ سال٭
هیچ٭گاه٭عزمی٭در٭تکمیل٭حرفه٭ای٭و٭انتشار٭آن٭ندیدم،٭شاید٭خنوِد٭سیاهی٭
بود٭الزمۀ٭تعویق٭کار.٭اما٭من٭از٭آن٭خنود٭سیاه٭بسیارآموختم٭و٭کار٭چنان٭
از٭آب٭درآمد٭که٭بعدها٭دکتر٭ندمیی٭بارها٭مرا٭به٭تکمیل٭حرفه٭ای٭و٭انتشار٭
آن٭ترغیب٭کردند٭و٭عماًل٭تا٭مدت٭ها٭به٭کار٭بسیاری٭هم٭آمد.٭رسیدگی٭به٭
پروندۀ٭من٭در٭غیاب٭مدافعامن٭مهچنان٭به٭تعویق٭می٭افتاد٭تا٭عاقبت٭گره٭کار٭
به٭دست٭دکتر٭ندمیی٭گشوده٭شد،٭پس٭از٭چندین٭ماه٭تعویق٭هفته٭به٭هفتۀ٭
رسیدگی٭به٭پرونده٭–٭عملی٭در٭حد٭یک٭شکنجۀ٭رواین-٭٭یک٭جلسه٭با٭
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کار٭ را٭در٭دستور٭ پرونده٭ با٭اصرار٭من٭ و٭ ندمیی٭تشکیل٭شد٭ حضور٭دکتر٭
قرار٭دادند.٭در٭جلسه،٭دکتر٭ندمیی٭که٭فقط٭چند٭بار٭حضوری٭مرا٭دیده٭٭بودند٭
با٭ باشند،٭ باخرب٭ دانشکده٭ در٭ من٭ فعالیت٭های٭ سابقۀ٭ از٭ منی٭کردم٭ تصور٭ و٭
نگاهی٭به٭رزومه٭و٭با٭مهان٭آرامش٭و٭صدای٭مالمی٭خود٭گفتند:٭»این٭خامن٭
اینقدر٭معطل٭شده٭است؟«٭و٭زیر٭صورت٭ که٭وضعیتش٭روشن٭است،٭چرا٭
جلسه٭را٭امضا٭کردند.٭دکتر٭ندمیی٭گرهی٭را٭که٭چند٭ماه٭بود٭به٭جای٭باز٭شدن٭
هربار٭حمکم٭تر٭می٭شد٭با٭فراست٭از٭کارمن٭گشودند٭و٭من٭مهچون٭کسی٭که٭از٭
میدان٭جنگ٭بازگشته،٭خسته٭اما٭دخلوش٭از٭یکسره٭شدن٭کار،٭راهی٭خانه٭
شدم.٭این٭شرییین٭هنوز٭در٭کامم٭جا٭نیفتاده٭بود٭که٭در٭خانه٭از٭درگذشت٭
مادرم٭در٭مشهد٭با٭خرب٭شدم٭و٭طعم٭تلخ٭تعویق٭هایی٭که٭موجب٭ندیدن٭مادرم٭
شده٭بود٭تا٭امروز٭در٭کامم٭باقی٭است٭-٭یب٭توجهی٭به٭کرامت٭انسان٭ها.٭این٭
تلخ٭ترین٭خاطره٭مهچنان٭با٭من٭است٭و٭نتوانستم٭از٭یاد٭آوری٭آن٭در٭این٭
نوشته٭خودداری٭کنم.٭شاید٭مهنی٭تلخی٭است٭که٭خاطرۀ٭شریین٭حضور٭گره٭
گشایانۀ٭دکتر٭ندمیی٭در٭آن٭جلسه٭را٭در٭ذهن٭من٭مهچنان٭زنده٭نگاه٭داشته٭

است.
استاد راهنما:٭دکتر٭هادی٭ندمیی٭در٭هرنوع٭راهنمایی٭و٭یاوری٭مهیشه٭استاد٭
بوده٭اند.٭از٭اقبال٭خوب،٭در٭دورۀ٭دکتری٭بیش٭از٭مهیشه٭با٭ایشان٭حمشور٭
بودم،٭عمدۀ٭توجه٭من٭بیش٭از٭ظاهر٭درس٭به٭صحبت٭های٭حاشیه٭ای٭دکتر٭
ندمیی٭بود،٭در٭آن٭زمان٭جتربه٭ای٭شخصی٭و٭دروین٭را٭آغاز٭کرده٭بودم٭که٭
سخنان٭دکتر٭ندمیی٭مهواره٭تلنگری٭بود٭برای٭تداوم٭آن٭جتربه.٭هنایتًا٭رساله٭ام٭
با٭مشاورۀ٭دکتر٭اعواین٭گرفتم٭که٭ را٭زیر٭نظر٭ایشان٭و٭دکتر٭رازجویان٭و٭
هریک٭از٭زاویه٭ای٭مرا٭در٭مسریرسیدن٭به٭هدفم٭پیش٭می٭بردند.٭در٭آن٭رساله٭
من٭به٭دنبال٭مفهوم٭زیبایی٭در٭معرفت٭شناسی٭اسالمی-٭ایراین٭و٭جلوۀ٭آن٭
در٭هنر٭و٭به٭طور٭خاص٭معماری٭ایران٭بودم.٭در٭مسری٭کار٭دکتر٭رازجویان٭
برداشیت٭از٭زیبایی٭را٭برامی٭توضیح٭می٭دادند٭و٭دکتر٭اعواین٭منابع٭عرفان٭
ایراین٭و٭معین٭زیبایی٭را٭در٭آن٭ها٭برامی٭باز٭می٭کردند؛٭اما٭دکتر٭ندمیی،٭خود٭
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چون٭منود٭زیبایی٭معنوی٭در٭کنار٭من٭حضور٭داشتند.٭دکتر٭ندمیی٭هیچگاه٭
روی٭نوشته٭هایی٭که٭به٭ایشان٭می٭دادم٭یادداشت٭منی٭گذاشتند،٭اما٭هر٭بار٭با٭
سخنان٭کوتاه٭مسری٭را٭برامی٭روشن٭می٭کردند.٭عجیب٭است٭اگر٭بگومی٭رفتار٭
و٭اطوار٭و٭سلوک٭دکتر٭ندمیی٭بیش٭از٭حرف٭و٭سخن،٭در٭پیشربد٭رساله٭به٭

من٭کمک٭می٭کرد.

استاِد »کم سخین و گزیده گویی«:٭آنطور٭که٭من٭از٭مکتب٭ذن٭آموخته٭ام٭و٭
آنطور٭که٭سعدی٭علیه٭الرمحه٭می٭فرماید:٭»کم٭گوی٭و٭گزیده٭گوی٭چون٭دّر«،٭
دکتر٭ندمیی٭مهیشه٭از٭اطالۀ٭کالم٭پرهیز٭داشتند.٭در٭مشاوره٭ها٭نکات٭کوتاه٭
و٭سنجیده٭و٭قابل٭تأمل٭مهچون٭جعبۀ٭دربسته٭ای٭هر٭بار٭از٭ایشان٭به٭من٭
می٭رسید٭و٭باید٭با٭لطایف٭احلیل٭جعبه٭را٭باز٭می٭کردم٭تا٭آنچه٭را٭در٭درون٭

دارد٭کشف٭منامی.٭
آخرین درس دورۀ دکتری:٭یک٭روز٭پس٭از٭دفاع٭رساله٭دکتری٭درسی٭به٭
من٭دادند٭که٭برای٭مهیشه٭در٭ذهن٭من٭جای٭گرفته٭است.٭در٭جلسۀ٭دفاع،٭
سخن٭یکی٭از٭داوران٭بر٭من٭گران٭آمده٭بود٭و٭من٭پاسخ٭تندی٭به٭آن٭داور٭
داده٭بودم،٭فردایش٭ایشان٭به٭من٭گفتند:٭»از٭تو٭بعید٭است!٭٭چرا٭کظم٭غیظ٭
نکردی؟«٭این٭عبارت٭»کظم٭غیظ«٭مهیشه٭در٭ذهن٭من٭است،٭گرچه٭هنوز٭

»دانشـــگاه را در ســـطح کشـــور و حتـــی بعضـــاً در خـــارج، 
دانش آموختـــگان برجســـته هـــر دانشـــگاه تعیـــن می کردنـــد و 
تعـــدد مقـــاالت اســـتادان معیـــار اصلـــی نبـــود. در آن دوران، 
آرمـــان دانشـــگاهیان کـــه دکـــرت ندمیـــی منـــاد برجســـته محایـــت از 
چنـــان آرمانـــی اســـت، تبدیـــل دانشـــگاه بـــه مکانـــی بـــرای رشـــد 

علـــم و فنـــاوری و خودکفایـــی مملکـــت بـــود«
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رفتارهای٭ در٭ بزرگی٭ درس٭ ندارم،٭ را٭ آن٭ رعایت٭ توان٭ درسیت٭ به٭ شاید٭
انساین٭است٭مهچون٭سایر٭درس٭هایی٭که٭از٭ایشان٭آموخته٭ام.٭

٭درود٭می٭فرستم٭به٭این٭استاد٭نیک٭سرشت٭که٭درس٭آینی٭فتوت٭می٭داد٭
و٭خود٭منودی٭از٭جوامنردی٭است،٭اهل٭انصاف٭و٭نکوکاری٭و٭وفاداری٭نسبت٭
استادی٭که٭خود٭درس٭آموز٭ معماری،٭ دانشکده٭ به٭ از٭مهه٭ بیش٭ و٭ به٭مهه٭

بزرگان٭عرفان٭و٭اهل٭معرفت٭مهچون٭عطار٭است٭که٭می٭فرماید:
گر٭وفاداری٭تو٭عزم٭راه٭کن

ورنه٭بنشنی٭دست٭از٭این٭کوتاه٭کن
هرچه٭بریون٭شد٭زفهرست٭وفا
نیست٭در٭باب٭جوامنردی٭روا

با٭آرزوی٭سالمیت٭و٭طول٭عمر٭پربرکت٭برای٭این٭استاد٭عزیز.٭
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صدای سیدحسن مری
دکرت ندمیی در چهار مقام

مناقب انمه

قسمت٭اول

]برای٭شنیدن٭روی٭نشانۀ٭بلندگو٭کلیک٭کنید[

قسمت٭دوم

قسمت٭سوم

قسمت٭چهارم
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مناقب انمه

چند خاطره از دکرت هادی ندمیی
حممود ارژمند

سخن٭گفنت٭از٭آقای٭دکتر٭هادی٭ندمیی٭برای٭من٭بسیار٭دشوار٭است.٭زیرا٭
به٭خاطر٭وجود٭چندبعدی٭ایشان٭به٭سخیت٭بتوان٭حق٭مطلب٭را٭درباره٭این٭
استاد٭برجسته٭ادا٭منود.٭به٭حق٭می٭توامن٭بگومی٭که٭ایشان٭از٭معدود٭کساین٭
هستند٭که٭بر٭زندگی٭علمی٭و٭عملی٭بنده٭تأثریات٭جّدی٭و٭غری٭قابل٭انکاری٭
گذاشته٭اند.٭استاد٭برای٭من٭و٭امثال٭من٭بیش٭از٭یک٭معلم٭متعارف٭بوده٭و٭
هستند.٭می٭توان٭او٭را٭پدری٭مهربان٭و٭دلسوز٭یا٭برادر٭بزرگی٭تلقی٭کرد٭که٭
نسبت٭به٭اعضای٭خانواده٭امنی،٭منصف٭و٭خریخواه٭است؛٭دیدگاهی٭که٭یب٭

گمان٭بسیاری٭از٭هم٭نسالن٭و٭هم٭دوره٭ای٭ها٭آن٭را٭تأیید٭خواهند٭کرد.٭
٭حتلیل٭شخصیت٭این٭استاد٭گرانقدر٭از٭من٭برمنی٭آید٭و٭صرفًا٭به٭ذکر٭چند٭
خاطره٭از٭ایشان٭بسنده٭می٭کنم.٭باشد٭که٭از٭این٭گذر٭برخی٭از٭ویژگی٭های٭
دکتر٭ آقای٭ با٭ من٭ آشنایی٭ اولنی٭ شود.٭ آشکار٭ خواننده٭ بر٭ وی٭ شخصییت٭
ندمیی٭به٭سال٭1358٭که٭بتازگی٭ترم٭اول٭رشته٭معماری٭را٭گذرانده٭بودم٭
ایشان٭در٭آن٭زمان٭ریاست٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی٭ باز٭می٭گردد.٭
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اســـتاد  بـــود،  بـــر دانـــش و دانشـــگاه و دانشـــگاهیان رفتـــه  »آنچـــه 
ــابق  ــا را چنـــان غمگـــن کـــرده بـــود کـــه دیگـــر آن شـــوق سـ ــه مـ فرهیختـ
در ایشـــان مشـــهود نبـــود. از ســـوی دیگـــر مباحثـــی کـــه بـــرای یـــک عـــاِل 
ای هنرمنـــِد ایرانـــی، در حـــوزه فرهنـــگ و متـــدن ایرانی ـ اســـالمی، ضـــروری 
اســـت مهـــواره مـــورد توجـــه ایشـــان بـــود. بعدهـــا ایـــن ضـــرورت در رشـــته 
»مطالعـــات معمـــاری ایـــران«، کـــه وی یکـــی از اســـتوانه های اتســـیس آن 

بـــود، تعـــّن ایفـــت.«
دانشگاه٭شهید٭هبشیت٭)ملی٭سابق(٭را٭برعهده٭داشتند٭و٭در٭کسوت٭ریاست٭آن٭
جمموعه٭بسیار٭مورد٭احترام٭استادان٭و٭کارکنان٭دانشکده٭بودند.٭البته٭احترام٭
به٭مقام٭باالتر٭در٭هنادهای٭اداری٭امری٭معمول٭است٭ویل٭از٭مهان٭برخورد٭
اول٭معلوم٭می٭شد٭که٭احترام٭به٭ایشان٭از٭جنس٭برخورد٭اداری٭نیست٭و٭این٭
احترام٭با٭یک٭نوع٭مهدیل٭مهراه٭است.٭تواضع٭و٭فروتین٭مثال٭زدین٭ای٭که٭در٭
کالم،٭منش٭و٭سکنات٭ایشان٭قابل٭مشاهده٭است،٭خود٭مؤید٭این٭امر٭هست.٭
در٭آن٭زمان٭معمول٭بود٭که٭در٭پایان٭ترم،٭کارهای٭برگزیده٭دانشجویان٭
طی٭منایشگاهی٭در٭یکی٭از٭آتلیه٭های٭دانشکده٭به٭منایش٭گذاشته٭می٭شد.٭
یکی٭از٭طراحی٭ها٭و٭اسکیس٭های٭دسیت٭بنده٭نیز٭به٭دیوار٭نصب٭بود.٭ایشان٭
هنگام٭بازدید٭وقیت٭به٭کار٭من٭رسیدند،٭کمی٭تأمل٭کردند٭و٭کلمایت٭از٭سر٭
حتسنی٭بر٭زبان٭راندند.٭این٭حتسنی٭برای٭دانشجوی٭جواین٭مهچون٭من٭که٭
طبعًا٭در٭ و٭ بود٭ و٭مشوق٭ کننده٭ دلگرم٭ بسیار٭ بودم٭ ترم٭گذرانده٭ تنها٭یک٭
استواری٭قدم٭هامی٭در٭این٭رشته٭بسیار٭مؤثر.٭این٭گونه٭شد٭که٭اولنی٭مواجهه٭

با٭ایشان٭یک٭خاطره٭شریین٭و٭بیادماندین٭برامی٭ساخت.٭
بعد٭از٭تعطیلی٭سه٭ساله٭دانشگاه،٭در٭جریانات٭موسوم٭به٭انقالب٭فرهنگی٭
و٭پس٭از٭تغیریایت٭که٭در٭مواد٭درسی٭صورت٭گرفت،٭درسی٭به٭نام٭»حکمت٭
درس٭ این٭ معلم٭ خنستنی٭ که٭ شد٭ گنجانده٭ دروس٭ میان٭ در٭ اسالمی«٭ هنر٭
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ایشان٭بودند.٭گویا٭این٭درس٭به٭پیشنهاد٭ایشان٭تاسیس٭شده٭بود.٭کالسهای٭
استاد٭آن٭چنان٭برای٭من٭مطلوب،٭برانگیزاننده،٭اهلام٭خبش٭و٭جهت٭ساز٭بود٭
که٭خبش٭بزرگی٭از٭مطالعات٭آیت٭مرا٭رقم٭زد؛٭مطالعایت٭که٭تاکنون٭نیز٭از٭بند٭

آن٭رها٭نشده٭ام!
با٭ شدم،٭ کار٭ به٭ مشغول٭ مدرس٭ عنوان٭ به٭ دانشگاه٭ در٭ که٭ بعد٭ سال٭ها٭
کرده٭ مطرح٭ ایشان٭ که٭ جهت٭گریی٭ای٭ و٭ سال٭ها٭ آن٭ جزوات٭ از٭ برگرفیت٭
بودند،٭به٭تدریس٭این٭درس٭پرداختم.٭چند٭سال٭بعد٭از٭شروع٭تدریس٭و٭در٭
پی٭مشکالیت٭که٭پیش٭آمد،٭به٭ایشان٭مراجعه٭کردم٭و٭راهنمایی٭خواستم.٭اما٭
بر٭خالف٭انتظار٭در٭اولنی٭٭دیدار٭که٭بعد٭از٭سال٭ها٭به٭هبانۀ٭این٭درس٭صورت٭
گرفته٭بود،٭با٭چهرۀ٭گرفته٭شان٭روبه٭٭رو٭شدم!٭ایشان٭اشاره٭داشتند٭که٭اکنون٭
این٭درس٭و٭حنوۀ٭ارائه٭آن٭در٭دانشگاه٭ها٭چیزی٭نیست٭که٭مورد٭توقع٭٭بود٭
و٭حیت٭دیگر٭اصراری٭به٭تدریس٭آن٭نداشتند!٭آنچه٭بر٭دانش٭و٭دانشگاه٭و٭
دانشگاهیان٭رفته٭بود،٭استاد٭فرهیختۀ٭ما٭را٭چنان٭غمگنی٭کرده٭بود٭که٭دیگر٭
آن٭شوق٭سابق٭در٭ایشان٭مشهود٭نبود.٭از٭سوی٭دیگر٭مباحثی٭که٭برای٭یک٭
ـ٭اسالمی،٭ضروری٭ عاِل٭یا٭هنرمنِد٭ایراین،٭در٭حوزه٭فرهنگ٭و٭متدن٭ایراین٭
است٭مهواره٭مورد٭توجه٭ایشان٭بود.٭بعدها٭این٭ضرورت٭در٭رشته٭»مطالعات٭
معماری٭ایران«،٭که٭وی٭یکی٭از٭استوانه٭های٭تاسیس٭آن٭بود،٭تعنّی٭یافت.٭
با٭عطف٭به٭این٭نکته٭بود٭که٭اینجانب٭نیز٭به٭مرور٭یکی٭از٭مسریهای٭جّدی٭

مورد٭توجه٭ام٭تدریس٭مباحثی٭در٭این٭رشته٭شد.٭٭٭
و٭اما٭روش٭تدریس٭و٭سخن٭گفنت٭ایشان٭نیز٭خاص٭و٭جالب٭توجه٭بود.٭
وقیت٭صحبت٭می٭کردند٭بسیار٭آرام٭و٭آهسته٭و٭مشرده٭سخن٭می٭گفتند٭و٭از٭
مهان٭جلسه٭خنست٭متوجه٭شدمی٭که٭برای٭شنیدن٭سخنان٭ایشان٭الزم٭است٭
در٭نزدیک٭ترین٭فاصله،٭بر٭صندیل٭های٭ردیف٭اول٭بنشینیم٭و٭به٭مهنی٭حلاظ٭
شروع٭ از٭ جلوتر٭ مهیشه٭ داشتند٭ اشتیاق٭ مباحث٭ این٭ به٭ که٭ کساین٭ امثال٭
کالس٭می٭کوشیدند٭صندیل٭های٭ردیف٭اول٭را٭قبل٭از٭دیگران،٭اشغال٭کنند.٭
از٭مباحث٭سنت٭گرایان٭ متاثر٭ اغلب٭ ندمیی٭در٭آن٭سال٭ها٭ استاد٭ مطالب٭

مناقب نامه| چند خاطره از دکتر هادی ندمیی



  آمسانه: در اتریخ و تئوری معماری و هنر|ارج انمه هادی ندمیی   27

»بعـــد از تعطیلـــی ســـه ســـاله دانشـــگاه، در جـــرایانت موســـوم بـــه انقـــالب 
فرهنگـــی و پـــس از تغیراتـــی کـــه در مـــواد درســـی صـــورت گرفـــت، 
درســـی بـــه انم »حکمـــت هنـــر اســـالمی« در میـــان دروس گنجانـــده 
ــه  ــن درس بـ ــوای ایـ ــد. گـ ــان بودنـ ــن درس ایشـ ــم ایـ ــتن معلـ ــه خنسـ ــد کـ شـ
پیشـــنهاد ایشـــان اتســـیس شـــده بـــود. کالســـهای اســـتاد آن چنـــان بـــرای 
مـــن مطلـــوب، برانگیزاننـــده، اهلام خبـــش و جهت ســـاز بـــود کـــه خبـــش 

ــم زد« ــرا رقـ ــی مـ ــات آتـ ــی از مطالعـ بزرگـ
رنه٭ نام٭ با٭ خنستنی٭بار٭ برای٭ من٭ و٭ بود٭ اسالمی٭ معماری٭ و٭ هنر٭ حوزه٭ در٭
یکی٭ کمیت«٭ »سیطره٭ شدم.٭ آشنا٭ ایشان٭ کالس٭ در٭ کتاب٭هایش٭ و٭ گنون٭
دلیل٭ به٭مهنی٭ که٭ منت،٭ دشواری٭ وجود٭ با٭ را٭ آن٭ که٭ بود٭ درسی٭ منابع٭ از٭
تعداد٭ با٭ و٭ می٭خواندم٭ بارها٭ و٭ بارها٭ نبود،٭ دانشجویان٭ توجه٭ مورد٭ غالبًا٭
قلیلی٭از٭هم٭کالسی٭ها٭به٭حبث٭می٭گذاشتم.٭اکنون٭که٭به٭عقب٭می٭نگرم٭و٭آن٭
زمان٭را٭با٭شرایط٭فعلی٭مقایسه٭می٭کنم،٭تفاوت٭آن٭زمان٭با٭حال٭بیشتر٭در٭
نظرم٭برجسته٭می٭شود؛٭کتاب٭ها٭یا٭مباحثی٭که٭آن٭سال٭های٭ابتدای٭ورود٭به٭
دانشگاه٭با٭آن٭دست٭و٭پنجه٭نرم٭می٭کردمی٭اکنون٭به٭هبانۀ٭دشواری٭منت٭و٭
مطالب،٭از٭سوی٭دانشجویان٭پس٭زده٭می٭شود.٭البته٭آن٭زمان٭مطالعۀ٭آن٭ها٭
برای٭ما٭نیز٭چندان٭آسان٭نبود،٭ویل٭تصوری٭که٭از٭شأن٭دانشجویی٭داشتیم،٭
اقتضا٭می٭کرد٭و٭پذیرفته٭بودمی٭که٭باید٭این٭دشواری٭را٭بپذیرمی٭و٭دانشجو٭
باید٭به٭آب٭و٭آتش٭بزند٭تا٭مطالب٭را٭درک٭کند.٭پیداست٭که٭چننی٭نگرشی٭
به٭دانشگاه٭و٭علم،٭امروزه٭در٭میان٭دانشجویان٭بسیار٭نادر٭است٭که٭شاید٭
باشد؛٭ دانشگاه٭ و٭ دانش٭ به٭ مردم٭و٭مسئوالن٭ نگرش٭عمومی٭ از٭ برخاسته٭
ادامة٭کالس٭های٭ تقلیل٭و٭در٭ به٭»اطالعات«٭صرف٭ را٭ دانش٭ که٭ نگرشی٭

کنکور٭و٭ماجرای٭تست٭زین٭های٭قبل٭از٭دانشگاه٭قرار٭داده٭است.٭
بعدها٭که٭ایشان٭ریاست٭دانشگاه٭را٭برعهده٭گرفتند،٭طبعًا٭ارتباط٭من٭با٭
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ایشان٭کمتر٭و٭کمتر٭شد٭ویل٭حالوت٭چیزهایی٭را٭که٭به٭من٭چشانده٭بودند٭
مهچنان٭در٭مذاقم٭باقی٭بود،٭مهراه٭با٭روش٭تأمل٭در٭مباحث٭که٭از٭ایشان٭
فرا٭گرفته٭بودم.٭در٭طی٭سال٭های٭بعد٭که٭تنها٭به٭اقتضای٭بعضی٭مباحث٭و٭
در٭حمدودة٭زمان٭هایی٭که٭می٭توانستند٭به٭ما٭اختصاص٭دهند،٭چند٭مالقات٭
با٭ایشان٭داشتم٭که٭بیشتر٭نوعی٭مشورت٭بود٭در٭خصوص٭کارهای٭علمی٭و٭

فرهنگی٭ای٭که٭درگری٭آن٭بودم.

٭در٭آن٭سال٭ها٭که٭به٭اقتضای٭عالقه،٭به٭فلسفه٭متمایل٭شده٭و٭به٭گستردگی٭
و٭عمق٭دانش٭متفکرین٭پی٭برده٭بودم٭و٭کمابیش٭مالک٭هایی٭در٭دست٭داشتم،٭
وقیت٭با٭ایشان٭گفتگو٭می٭کردمی٭از٭اینکه٭مباحث٭فلسفی،٭خبصوص٭آن٭چه٭بنام٭
فلسفه٭اسالمی٭می٭شناسیم،٭را٭چقدر٭عمیق٭درک٭می٭کنند،٭حریت٭می٭کردم٭و٭
مهواره٭از٭خود٭می٭پرسیدم٭که٭ایشان٭اینها٭را٭کجا٭و٭چه٭موقع٭فرا٭گرفته٭اند٭که٭
در٭اغلب٭مهتایانشان٭منی٭توان٭سراغ٭گرفت،٭و٭حیت٭در٭مواجهه٭های٭ابتدایی٭
با٭ایشان،٭با٭عطف٭به٭تواضع٭و٭فروتین٭علمی٭و٭عملی،٭از٭ایشان٭نیز٭منی٭توان٭

دریافت؛٭گرچه٭هنوز٭هم٭منی٭دامن!٭
در٭ بپذیرند.٭ را٭ رساله٭ام٭ راهنمایی٭ ایشان٭ داشتم٭ آرزو٭ دکتری٭ دوره٭ در٭
مالقایت٭که٭با٭ایشان٭داشتم٭با٭ِمهر٭مهیشگی٭درخواستم٭را٭پذیرفتند٭و٭من٭

مباحـــث  از  متاثـــر  اغلـــب  ســـال ها  آن  در  ندمیـــی  اســـتاد  »مطالـــب 
ســـنت گرااین در حـــوزه هنـــر و معمـــاری اســـالمی بـــود و مـــن بـــرای 
خنســـتن ابر اب انم رنـــه گنـــون و کتاب هایـــش در کالس ایشـــان آشـــنا 
شـــدم. »ســـیطره کمیـــت« یکـــی از منابـــع درســـی بـــود کـــه آن را اب وجـــود 
دشـــواری مـــن، کـــه بـــه مهـــن دلیـــل غالبـــاً مـــورد توجـــه دانشـــجواین نبـــود، 
ابرهـــا و ابرهـــا می خوانـــدم و اب تعـــداد قلیلـــی از هم کالســـی ها بـــه حبـــث 

می گذاشـــتم.«
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چند٭جلسه٭ای٭در٭خدمتشان٭بودم.٭از٭مهان٭دوسه٭جلسه،٭مطالب٭مهمی٭که٭
بعدًا٭و٭تاکنون٭مورد٭استفاده٭ام٭قرار٭دارد٭به٭یادگار٭دارم.٭متأسفانه٭به٭دالیل٭
ادامه٭ نتوانستم٭ از٭سوی٭دانشگاه،٭ اداری٭و٭سهمیه٭بندی٭راهنمایی٭رساله٭ها٭
راهنمایی٭ایشان٭را٭داشته٭باشم٭و٭به٭ناچار٭به٭ایشان٭مراجعه٭و٭درخواست٭
کردم٭فرد٭مناسیب٭را٭به٭من٭پیشنهاد٭کنند.٭ایشان٭به٭سیاق٭فروتین٭چندان٭مایل٭
نبودند٭در٭مورد٭دیگران٭اظهار٭نظر٭کنند٭و٭به٭خودم٭واگذاشتند.٭هرکسی٭را٭
نام٭می٭بردم٭از٭وی٭به٭نیکی٭یاد٭می٭کردند٭و٭می٭گفتند:٭»بله،٭ایشان٭خوب٭
است!...٭ایشان٭هم٭خوب٭است!«٭تا٭یکی٭از٭استادان٭را٭خودم٭انتخاب٭کردم!٭
به٭هرحال،٭جمموعًا٭باید٭ایشان٭را٭از٭معدود٭استاداین٭دانست٭که٭می٭توان٭
به٭عنوان٭یک٭منونۀ٭شاخص٭از٭معلمان٭آرماین٭فرهنگ٭مان٭معریف٭کرد٭که٭
زندگی٭علمی٭و٭عملی٭ نیز٭ به٭مهنی٭حلاظ٭ و٭ کرده٭ میان٭علم٭و٭عمل٭مجع٭
امثال٭ما٭را٭حتت٭تأثری٭قرار٭داده٭است.٭برایشان٭عمری٭طوالین٭و٭مهچنان٭با٭
عّزت٭آرزومندم٭و٭امیدوارم٭دانشجویان٭و٭استادان٭جوان٭متوّجه٭این٭وجود٭
ذی٭قیمت٭در٭زمان٭خود٭باشند٭و٭از٭ایشان٭درس٭علم٭و٭زندگی٭بیاموزند.
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مناقب انمه

سخنی کواته در نکوداشت دکرت 
هادی ندمیی
حممدحسن حلیمی

مزنلت٭ و٭ مقام٭ نکوداشت٭ و٭ هنادن٭ ارج٭ برای٭ که٭ است٭ مباهات٭ مایۀ٭ این٭
به٭ متعهد٭ دانشمند٭و٭ فرزانه،٭ استاد٭ ندمیی،٭ دکتر٭هادی٭ آقای٭ علمی٭جناب٭
علم٭و٭عمل،٭انساین٭وارسته٭و٭متدیت٭به٭اخالق٭اسالمی،٭معماری٭برجسته٭
و٭فاصل،٭مهندسی٭ایرانشناس،٭هنرشناسی٭نکته٭سنج،٭زیبایی٭شناسی٭دقیق٭و٭
مدیری٭مدّبر٭سخین٭کوتاه٭بگومی.٭گرچه٭برای٭این٭حقری٭بس٭دشوار٭است٭که٭
بتواند٭در٭معریف٭آقای٭دکتر٭ندمیی٭که٭از٭نام٭آوران٭علم٭و٭ادب٭و٭فرهنگ٭و٭
هنر٭معاصر٭ایران٭هستند٭حق٭مطلب٭را٭ادا٭کند؛٭اما٭وظیفۀ٭خود٭می٭دامن٭برای٭
ادای٭احترام٭و٭قدرشناسی٭از٭دوست٭ارمجندی٭که٭بیش٭از٭سی٭سال٭توفیق٭
ایشان٭مهواره٭ معرفت٭ و٭ پرفیض٭ از٭حمضر٭ و٭ داشته٭ام٭ را٭ ایشان٭ با٭ آشنایی٭
هبره٭مند٭شده٭ام،٭چند٭نکتۀ٭کوتاه٭که٭به٭مزنلۀ٭قطره٭ای٭از٭دریاست٭بنویسم.

در٭حتوالت٭علمی٭و٭فرهنگی٭معاصر٭ایران٭که٭دورۀ٭علمی٭و٭آموزشی٭
مقاطع٭خمتلف٭دانشگاهی٭رشته٭های٭هنر٭و٭معماری٭شکل٭گرفته،٭و٭جتربه٭های٭
متنوعی٭با٭استفاده٭از٭امکانات٭مادی٭نوظهور٭اجنام٭گرفته،٭نقش٭حموری٭و٭
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تعینی٭کننده٭استاد٭االساتید٭آقای٭دکتر٭ندمیی٭در٭گسترش٭دانشکدۀ٭هنر٭در٭
و٭ پژوهشی٭ و٭ آموزشی٭ برنامه٭ریزی٭ و٭ شهرها٭ و٭ استان٭ها٭ مراکز٭ و٭ هتران٭
حائز٭ کشور٭ سراسر٭ در٭ هنری٭ رشته٭های٭ متامی٭ برای٭ هنر٭ اساتید٭ جذب٭
بسیاری٭ ایشان٭ مدیریت٭حکیمانۀ٭ و٭ به٭خاطر٭حضور٭ است.٭ بسیار٭ امهیت٭
اساتید٭پرآوزۀ٭معاصر٭و٭هنرمندان٭و٭فرهیختگان٭رشته٭های٭خمتلف٭هنر٭و٭
معماری،٭با٭تالشی٭مهه٭جانبه،٭برای٭شکل٭گریی،٭برنامه٭ریزی٭و٭فعالیت٭علمی٭
و٭آموزشی٭هنر٭در٭سراسر٭کشور،٭گرد٭آمدند٭و٭با٭تأسیس٭رشته٭های٭جدید٭
و٭خالقیت٭ و٭شکوفایی٭ رشد٭ در٭ را٭ هنر٭ آموزش٭ تعینی٭کنندۀ٭ نقش٭ هنری٭
به٭خویب٭ را٭ دانشگاه٭ تا٭ کودکستان٭ از٭ اجتماعی٭ آحاد٭ شخصیت٭ تربیت٭ و٭
پروش٭هنر٭ به٭مهنی٭جهت٭حمدودۀ٭گسترده٭و٭حساس٭آموزش٭و٭ واقفند.٭
را٭به٭خویب٭می٭شناسند٭و٭برای٭اصالح٭آن٭سال٭ها٭کوشیده٭اند٭و٭به٭کمبودها٭
و٭نابساماین٭ها٭و٭نارسایی٭های٭علمی٭و٭آموزشی٭آن٭به٭خصوص٭در٭سطح٭

مدیرییت٭واقفند٭و٭تلقی٭ناقص٭از٭هنر٭را٭بسیار٭زیان٭بار٭می٭مشارند.
وظیفۀ٭معلم٭یا٭استاد٭آموخنت٭علم٭صحیح٭به٭حمصلنی٭و٭پاسخ٭دادن٭به٭

»آقـــای دکـــرت هـــادی ندمیـــی اب اشـــراف علمـــی بـــر هویـــت معنـــوی 
هنـــر ایرانـــی، یکـــی از حامیـــان مطلـــق فرهنـــگ و هنـــر اســـت 
کـــه مهـــواره کوشـــیده اند عـــالوه بـــر معرفـــی و تعلیـــم ارزش هـــای 
ــاری  ــی، به خصـــوص در معمـ ــر ایرانـ ــاز فرهنـــگ و هنـ هویت سـ
و شهرســـازی، توســـعه و ســـر تکاملـــی و جاودانگـــی و معرفـــت 
از  انشـــی  آســـیب های  و  مناینـــد،  اپســـداری  را  ایـــران  هنـــر 
پدیده هـــای انمهاهنـــگ فرهنـــگ و هنـــر معاصـــر را شناســـایی 

مناینـــد.«
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سؤاالت٭علمی٭ایشان٭با٭اشتیاق٭و٭اصالح٭اشتباهات٭احتمایل٭آن٭با٭متانت٭
و٭دقت٭می٭باشد.٭معلم٭می٭بایست٭در٭تدریس٭و٭آموخنت٭مباحث٭علمی٭و٭
ختصصی٭در٭هر٭مقطع٭درسی،٭مهۀ٭آنچه٭را٭که٭برای٭حمصل٭ضروری٭می٭باشد٭
مسری٭ در٭ را٭ او٭ علمی،٭ ارتقای٭ ضمن٭ که٭ دهد،٭ ارائه٭ و٭ گزینش٭ حنوی٭ به٭
صحیح٭هدایت٭کند٭و٭زمینۀ٭شکل٭گریی٭اندیشۀ٭علمی٭و٭هنری٭او٭را٭متکی٭

بر٭معیارها٭و٭ضوابط٭معترب٭فراهم٭کند.
با٭توجه٭به٭حتوالت٭بسیار٭شدید٭و٭به٭وجود٭آمدن٭آزادی٭بدوت٭قید٭و٭
شرط٭در٭تعلیم٭و٭تربیت٭فرهنگی٭و٭هنری٭به٭واسطۀ٭فراهم٭شدن٭امکانات٭
و٭تسهیالت٭مادی٭مدرن،٭به٭علت٭کمبود٭راهنما٭و٭ممیزۀ٭علمی٭و٭فرهنگی٭
ایراین٭باشد،٭نقش٭معلم٭ صحیح،٭مفید٭و٭به٭مصلحت٭حال٭و٭آیندۀ٭جوانان٭
به٭ توجه٭ با٭ اکنون٭ است.٭ منوده٭ گذشته٭ از٭ سنگنی٭تر٭ به٭مراتب٭ را٭ استاد٭ و٭
حتوالت٭سریع٭موجود٭و٭شور٭و٭اشتیاق٭جوانان٭در٭آموخنت٭و٭جتربه٭کردن٭
با٭ابزارهای٭جدید٭و٭پدیده٭های٭مدرن،٭و٭تأثریگذاری٭آن٭در٭فعالیت٭های٭
علمی٭و٭عملی٭و٭عالقه٭به٭حضور٭در٭صحنه٭های٭فرهنگی٭و٭هنری٭و٭علمی٭
و٭بنی٭املللی،٭انتخاب٭گزینه٭های٭درست٭در٭مسری٭صحیح،٭تنها٭با٭هدایت٭و٭
راهنمایی٭اساتید٭و٭مدیران٭مطلع٭و٭مؤمن٭و٭جامع٭االطراف٭ممکن٭خواهد٭بود.٭
بیش٭از٭مهه٭رشته٭های٭علوم،٭به٭خصوص٭در٭مقاطع٭حتصیالت٭تکمیلی٭ارشد٭
و٭دکتری،٭زمینۀ٭پژوهش٭های٭ختصصی٭در٭مهۀ٭رشته٭ها٭گسترش٭یافت٭و٭

آموزش٭های٭مؤثر٭هنری٭عملی٭و٭نظری٭روز٭به٭روز٭افزون٭گردید.
کشور٭عزیز٭ما٭ایران٭با٭توجه٭به٭قدمت٭تاریخ٭و٭متّدن،٭یکی٭از٭قطب٭های٭
فرهنگی٭و٭هنری٭جهاین٭است٭که٭شهرت٭و٭آوازۀ٭آن٭به٭خاطر٭عظمت٭فرهنگ٭
و٭علم٭و٭هنر٭گذشتۀ٭آن٭می٭باشد٭که٭به٭خویب٭شناخته٭شده٭است،٭به٭حنوی٭
اندیشمندان٭ مهچنان٭ و٭ شده٭ حتسنی٭ جهاین٭ هنرشناسان٭ توسط٭ مکرّرًا٭ که٭
دکتر٭هادی٭ آقای٭ را٭ستایش٭می٭منایند.٭ فرهنگی٭آن٭ متخصص٭در٭جوامع٭
از٭حامیان٭ یکی٭ ایراین،٭ هنر٭ معنوی٭ هویت٭ بر٭ علمی٭ اشراف٭ با٭ نیز٭ ندمیی٭
مطلق٭مهنی٭فرهنگ٭و٭هنر٭است٭که٭مهواره٭کوشیده٭اند٭عالوه٭بر٭معریف٭و٭

مناقب نامه| سخین کوتاه در نکوداشت دکتر هادی ندمیی



  آمسانه: در اتریخ و تئوری معماری و هنر|ارج انمه هادی ندمیی   33

تعلیم٭ارزش٭های٭هویت٭ساز٭فرهنگ٭و٭هنر٭ایراین،٭به٭خصوص٭در٭معماری٭
و٭شهرسازی،٭توسعه٭و٭سری٭تکاملی٭و٭جاودانگی٭و٭معرفت٭هنر٭ایران٭را٭
پاسداری٭منایند،٭و٭آسیب٭های٭ناشی٭از٭پدیده٭های٭نامهاهنگ٭فرهنگ٭و٭هنر٭

غریبۀ٭معاصر٭را٭شناسایی٭منایند.
مضافًا٭برای٭حفظ٭و٭حراست٭از٭هویت٭معنوی٭فرهنگ٭و٭هنر٭ایراین٭با٭
نگاهی٭جامع٭به٭مهۀ٭علوم،٭به٭خصوص٭هنر٭و٭معماری،٭پیوسته٭با٭تشکل٭و٭
گردمهایی٭گروه٭های٭علمی٭متفاوت٭اساتید٭جمّرب٭دانشگاهی٭و٭پژوهشگران٭
اجنام٭ به٭ اقدام٭ معماری٭ و٭ هنر٭ رشته٭های٭ در٭ متخّصص٭ و٭ نکته٭سنج٭
پژوهش٭های٭بنیادین٭و٭برنامه٭ریزی٭های٭علمی٭و٭آموزشی٭جدید٭و٭منادین٭
منایند٭و٭با٭ترسیم٭چشم٭اندازهای٭علمی٭و٭آموزشی٭و٭توجه٭به٭»آینده٭نگری«٭
با٭وجود٭ باشند.٭ انتخاب٭مسری٭صحیح٭ راه٭گشای٭ راهنما٭ و٭ به٭مزنلۀ٭چراغ٭
اینکه٭فعالیت٭های٭علمی٭و٭آموزشی٭دکتر٭ندمیی٭در٭دانشگاه٭متمرکز٭است،٭
از٭ خمتلف،٭ سیّن٭ مقاطع٭ در٭ هنر٭ حیح٭ آموزش٭ امهیت٭ به٭ اعتقاد٭ با٭ مهواره٭
کودکستان٭تا٭مقاطع٭عایل٭حتصیالت٭دانشگاهی٭را٭شامل٭می٭شود،٭حمّصلنی٭و٭
دانشجویان٭رشته٭های٭هنری،٭که٭مهیشه٭به٭عنوان٭پیشتازان٭و٭مبتکران٭عصر٭
خود٭حمسوب٭می٭شوند،٭نیازمند٭اساتید٭راهنما٭و٭روشنگری٭هستند٭که٭عال٭
و٭مطلع٭باشند٭و٭بتوانند٭گزینه٭های٭درست٭را٭در٭جهت٭گریی٭های٭علمی٭و٭
هنری٭ارائه٭دهند.٭آقای٭دکتر٭هادی٭ندمیی٭یکی٭از٭نادر٭اساتیدی٭هستند٭که٭
با٭وجود٭تنوع٭مسئولیت٭های٭خطری٭علمی٭و٭هنری٭خود،٭الگوی٭استاد٭مطلع٭
و٭جامع٭االطراف٭فرهنگ٭و٭هنر٭ایراین٭را٭رقم٭زده٭اند٭و٭حکیمانه٭مسئولیت٭
علمی٭و٭هنری٭و٭اجتماعی٭خود٭را٭اجنام٭داده٭اند.٭قدر٭و٭مقام٭ایشان٭بسیار٭

فراتر٭از٭آن٭است٭که٭هبزبان٭آورده٭شود؛٭چرا٭که٭نیکو٭فرمونده٭اند:
»َیرَفِغ٭اهلل٭الّذین٭آَمنوا٭ِمنِکم٭والّذیَن٭اُوتوا٭العلِم٭َدَرجاٍت«

والسالم٭علیکم

مناقب نامه| سخین کوتاه در نکوداشت دکتر هادی ندمیی
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پرمچدار توازن، اعتدال، اصالت و 
صداقت در عرصه حکمت معماری 

و هنر ایران

مناقب انمه

حممد ایرامننش
سخن٭گفنت٭درباره٭مفاهیمی٭سترگ٭چون٭حکمت٭و٭معرفت٭خصوصا٭اگر٭
معطوف٭به٭ساحات٭فرهنگ٭ایراین٭اسالمی٭باشد٭اساسا٭کار٭دشواری٭است.
کاوش٭ و٭ پیمایش٭ که٭ است٭ زیاد٭ آنقدر٭ گفتمان٭هایی٭ چننی٭ ژرفای٭ و٭ هپنا٭
شایسته٭را٭از٭دایرۀ٭سهولت٭خارج٭می٭کند.٭تامل٭در٭شرایط٭فرهنگی٭فعلی٭
جامعه٭ما٭بیشتر٭می٭تواند٭شدت٭این٭دشواری٭را٭قابل٭باور٭کند.٭از٭سویی٭
را٭سهل٭ اسالمی٭ معماری٭ و٭ هنر٭ باب٭حکمت٭ در٭ نوشنت٭ و٭ مجاعیت٭گفنت٭
پنداشته٭و٭با٭انبوهی٭از٭مطالب٭ناسره٭ذهن٭خماطبان٭را٭انباشته٭اند.٭از٭طریف٭
صفت٭گران٭سنگ٭»اسالمی«٭به٭راحیت٭و٭بدون٭احتیاط٭بر٭هر٭عنواین٭محل٭
می٭گردد٭تا٭وسیله٭ای٭رایج٭و٭جمرب٭در٭جهت٭کسب٭وجاهت٭دنیوی٭برای٭
عده٭ای٭باشد.٭از٭سوی٭دیگر٭ذهن٭نسل٭جوان٭در٭طول٭چند٭دهه،٭به٭طرز٭
ناهبنجاری٭مشحون٭از٭کلیشه٭های٭مالل٭آور٭و٭آموزه٭های٭کم٭عیار٭گشته٭و٭در٭
آهنا٭نوعی٭دلزدگی٭و٭خستگی٭ذهین٭را٭نسبت٭به٭هرچه٭رنگ٭وبوی٭فرهنگ٭
این٭میان٭رویکردهای٭ باشد٭اجیاد٭کرده٭است.٭در٭ ایراین٭و٭اسالمی٭داشته٭

ء
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ایدیولوژیک،٭جزم٭اندیش٭و٭فقه٭حمور٭نیز٭ماجرا٭را٭پیچیده٭تر٭کرده٭اند.٭آجنا٭
که٭گروهی٭می٭کوشند٭حکمت٭معماری٭و٭هنر٭اسالمی٭را٭به٭جمموعه٭ای٭از٭
دستور٭العمل٭های٭مطلق٭و٭احکامی٭در٭منتهای٭حدت٭و٭شدت٭فروبکاهند٭
معماری٭ فقهی٭ تألیف٭رسالۀ٭عملیۀ٭ به٭ معرفیت٭ مباین٭ تدوین٭ به٭جای٭ یا٭ و٭

تعلیم٭ ناموزون،٭ شرایط٭ این٭ جمموع٭ بپردازند.٭
هنر٭ و٭ معماری٭ حکمت٭ حیطۀ٭ در٭ تدریس٭ و٭
ایراین٭اسالمی٭را٭بسیار٭دشوار٭می٭کند.٭از٭سویی٭
پامیردی٭در٭این٭عرصه٭ضروری٭است٭و٭از٭سوی٭
دیگر٭چون٭راه٭رفنت٭بر٭لبۀ٭تیغ٭دشوار،٭بدان٭گونه٭
که٭فروافتادن٭به٭جانبنی٭افراط٭و٭تفریط٭اصالت٭
اندیشه٭و٭توازن٭مشی٭را٭مورد٭هتدید٭قرار٭ندهد.
یب٭شک،٭استاد٭دکتر٭هادی٭ندمیی٭در٭شرایط٭
اصالت٭ اعتدال،٭ توازن،٭ پرمچدار٭ امروز٭ سخت٭
هنر٭ و٭ معماری٭ حکمت٭ عرصۀ٭ در٭ صداقت٭ و٭
ایراین٭اسالمی٭است.٭شخصیت٭دکتر٭ندمیی٭برای٭
مهۀ٭کساین٭که٭فرصت٭هبره٭وری٭از٭تعالیم٭ایشان٭
است٭ نظر٭ وسعت٭ و٭ جامعیت٭ مناد٭ داشته٭اند،٭ را٭
تعادل٭ نوعی٭ را٭ فرزانه٭ استاد٭ این٭ رویکرد٭ که٭
را٭ خماطب٭ ذهن٭ و٭ می٭خبشد٭ جاذب٭ و٭خلوص٭
حکمت٭ چون٭ درعرصه٭هایی٭ که٭ آفایت٭ مهۀ٭ از٭

می٭پریاید. دارد٭ بروز٭ احتمال٭
دکتر٭ تعالیم٭ که٭ وجوهی٭ مهمترین٭ از٭ یکی٭

ماهیت٭ بر٭ استاد٭ تاکید٭مهیشگی٭ می٭کند،٭ ویژه٭ ارزش٭های٭ واجد٭ را٭ ندمیی٭
به٭ استاد٭ واقعی٭ اعتقاد٭ از٭ برخاسته٭ که٭ تأکیدی٭ است.٭ معماری٭ »فطری«٭
امهیت٭رکن٭فطرت٭درمهۀ٭منودهای٭حیات٭معقول٭بشر٭از٭مجله٭معماری٭و٭
ضرورت٭پایبندی٭خردمندانه٭به٭این٭رکن،٭به٭عنوان٭ضامن٭طبیعی٭صحت٭

»رویکردهـــای ایدیولوژیـــک، جزم اندیـــش 
پیچیده تـــر  را  ماجـــرا  نیـــز  فقه حمـــور  و 
کرده انـــد: آجنـــا کـــه گروهـــی می کوشـــند 
حکمـــت معمـــاری و هنـــر اســـالمی را بـــه 
جمموعـــه ای از دســـتور العمل های مطلـــق 
و احکامـــی در منتهـــای حـــدت و شـــدت 
فروبکاهنـــد و ای بـــه جـــای تدویـــن مبانـــی 
معرفتـــی بـــه أتلیـــف رســـاله عملیـــه فقهـــی 
ــرایط  ــاری بپردازنـــد. جممـــوع ایـــن شـ معمـ
تعلیـــم و تدریـــس در حیطـــه  انمـــوزون، 
حکمـــت معمـــاری و هنـــر ایرانـــی اســـالمی 

را بســـیار دشـــوار می کنـــد.«

مناقب نامه|پرمچدار توازن، اعتدال، اصالت و صداقت ...
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و٭اصالت٭در٭معرفت٭وصناعت٭معماری٭است.٭تالش٭در٭جهت٭بازگشت٭به٭
مدار٭فطرت،٭از٭سویی٭معماری٭را٭از٭تکلف٭وتصنع٭وجعل٭و٭وضع٭جنات٭
به٭طور٭ الناس٭علیها«٭ فطر٭ الیت٭ اهلل٭ به٭حکم٭»فطرت٭ از٭سویی٭ و٭ می٭دهد٭
طبیعی٭معماری٭را٭به٭وجه٭اهلی٭و٭ساحت٭قدسی٭مطلوب٭آن٭نزدیک٭می٭کند.٭
بنابراین٭در٭جلسات٭درس٭استاد٭قرار٭نیست٭از٭راهی٭جز٭پریاسنت٭اندیشه٭
از٭هر٭آنچه٭غریفطری٭است٭به٭هویت٭دیین٭و٭معنوی٭معماری٭نزدیک٭شومی.٭
چننی٭رویکردی٭پالوده،٭سرشیت٭و٭پریایشگر٭است٭نه٭مشوب٭و٭متکلف٭و٭
متزاید؛٭و٭بنابراین٭عالوه٭بر٭اصالت٭و٭سالمت،٭واجد٭جذابیت٭و٭مقبولیت٭
فطری٭برای٭خماطبان٭است.٭این٭رویکرد،٭مهراه٭با٭سعه٭صدر٭و٭بلندنظری٭
استاد،٭جلسۀ٭درس٭ایشان٭را٭تبدیل٭به٭حمفل٭انس٭دوستداران٭حکمت٭دیین٭و٭
ملی٭معماری٭و٭هنر٭این٭سرزمنی٭می٭کند٭و٭راه٭را٭برای٭بازکشف٭ارزش٭های٭
فطری٭معماری٭و٭هنر٭در٭غوغای٭روزگار٭ما٭می٭گشاید.٭استاد٭دکتر٭هادی٭
ندمیی،٭به٭خاطر٭مهه٭اینها،٭شخصییت٭مهاره٭ماندگار٭و٭مهیشه٭خاطره٭انگیز٭در٭

معماری٭معاصر٭ایران٭خواهد٭بود.٭٭٭

مناقب نامه|پرمچدار توازن، اعتدال، اصالت و صداقت ...
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مناقب انمه

جعفر طاهری
ندمیی و جستجوی ریشه ها

این٭نوشته٭کوتاه٭خنست٭ادای٭دیین٭به٭قریب٭چهار٭دهه٭مساعی٭دکتر٭هادی٭
نوشته٭ این٭ اما٭ است.٭ شاگردپروری٭ و٭ معماری٭ آموزش٭ عرصۀ٭٭ در٭ ندمیی٭
بیش٭از٭پیش٭نگاهی٭به٭آرای٭یکی٭از٭خنستنی٭معلمان٭آموزش٭دانشگاهی٭
معماری٭است٭که٭از٭سیاحتش٭در٭عال٭مفاهیم٭و٭معاین٭ازیادرفتۀ٭سنت٭سخن٭
گفته٭است.٭خبش٭کوچکی٭از٭آرای٭او٭نوشته٭شد٭و٭بسیاری٭از٭سخنان٭و٭
بیشتر٭آن٭شنیده٭ و٭ اندیشه٭هایش٭در٭حمافل٭و٭و٭جلسات٭درس٭گفته٭شد٭
نشد٭و٭هیچ٭گاه٭هم٭گوش٭شنوایی٭نیافت.٭او٭در٭این٭دوران٭بیش٭از٭آنکه٭بر٭
جزئیات٭متمرکز٭شود،٭چشم٭ما٭را٭بر٭چشم٭اندازها٭و٭ریشه٭های٭مان٭گشود٭و٭
دریچه٭ای٭را٭باز٭منود٭که٭بسیاری٭از٭شاگردان٭مستقیم٭و٭غریمستقیم٭او٭از٭آن٭
تأثری٭پذیرفتند٭و٭بر٭اندیشۀ٭نسلی٭از٭معماران٭تأثری٭هناد.٭چشم٭اندازی٭در٭
معماری٭و٭آموزش٭معماری٭که٭تفسری٭و٭بسط٭آن٭هنوز٭آغاز٭هم٭نشده٭است.
ندمیی٭را٭غالبًا٭دلبستۀ٭سنت،٭تاریخ،٭حکمت٭و٭هویت٭اسالمی٭معماری٭
پیوند٭ با٭گذشته٭ به٭طریقی٭ این٭واژگان٭و٭مفاهیم٭ ایران٭می٭شناسند.٭غالب٭
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»او در ایـــن دوران بیـــش از آنکـــه بـــر جزئیـــات متمرکـــز شـــود، 
و  ریشـــه های مان گشـــود  و  چشـــم اندازها  بـــر  را  مـــا  چشـــم 
دریچـــه ای را ابز منـــود کـــه بســـیاری از شـــاگردان مســـتقیم و 
غرمســـتقیم او از آن أتثـــر پذیرفتنـــد و بـــر اندیشـــه نســـلی از 
معمـــاران أتثـــر هنـــاد، چشـــم اندازی در معمـــاری و آمـــوزش 
معمـــاری کـــه تفســـر و بســـط آن هنـــوز آغـــاز هـــم نشـــده اســـت«
دارند٭و٭در٭ظاهر٭خود٭را٭از٭دنیای٭مدرن٭ما٭دور٭می٭کنند.٭او٭وابسته٭به٭مهۀ٭
اینهاست،٭اما٭نه٭آن٭گونه٭که٭در٭ظاهر٭فهم٭می٭شود.٭هرکدام٭از٭این٭واژگان٭
معنایی٭متفاوت٭از٭آنچه٭به٭نظر٭می٭رسند٭دارند.٭بگذارید٭خنست٭از٭مفهوم٭

سنت٭که٭قلب٭اصلی٭اندیشۀ٭اوست٭آغاز٭کنیم.٭
سنت٭را٭غالبًا٭در٭مقابل٭مدرن٭یا٭مدرنیته٭قرار٭می٭دهند.٭اما٭این٭دو٭در٭
پای٭در٭گذشته٭ ندارند.٭سنت٭هرچند٭ قرار٭ مقابل٭هم٭ اندیشۀ٭٭سنت٭گرایان٭
دارد،٭به٭هیچ٭روی٭در٭گذشته٭باقی٭منانده٭است.٭مقصود٭از٭سنت،٭سنت٭ها٭و٭
قواننی٭است٭که٭خالق٭در٭عال٭خلق٭جاری٭ساخته٭است٭و٭از٭اساس٭یب٭زمان٭
و٭الیتغریند؛٭اما٭در٭هر٭زمان٭و٭بر٭اساس٭دانش٭هر٭زمان٭فهم٭و٭تصویری٭
نو٭می٭توان٭از٭آن٭٭داشت.٭این٭تلقی٭از٭سنت٭نه٭تنها٭وجوه٭اصلی٭مدرنیته٭
چون٭عقالنیت،٭نقد٭و٭علوم٭نوین٭را٭تأیید٭می٭کند،٭بلکه٭آهنا٭را٭خبشی٭از٭
دربارۀ٭ سخن٭ ندارمی٭ بنا٭ اینجا٭ در٭ می٭داند.٭ عال٭ برای٭ اهلی٭ برنامۀ٭ و٭ سنن٭
سنت٭که٭در٭فرهنگ٭و٭معماری٭پیشینیان٭سری٭بطئی٭و٭مداومی٭داشته٭را٭به٭
درازا٭کشیم؛٭اما٭آنچه٭ندمیی٭از٭آن٭در٭تاریخ٭سنت٭مهواره٭سخن٭گفته٭است،٭
دغدغۀ٭ریشه٭های٭حکمی٭و٭تارخیی٭معماری٭پیشینیان٭است٭که٭فهم٭عمیق٭
ریشه٭های٭آن٭می٭تواند٭سنیت٭برای٭امروز٭و٭چراغی٭فراروی٭ما٭قرار٭دهد.
نیازمندند.٭ یکدیگر٭ به٭ و٭ دارند٭ ناگسستین٭ پیوندی٭ تاریخ٭ و٭ حکمت٭
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حکمت٭رفتارهای٭آرماین٭را٭تبینی٭می٭کند٭و٭اما٭وقایع٭تارخیی٭ممکن٭است٭به٭
یکسان٭به٭این٭آرمان٭ها٭پایبند٭نباشند.٭اما٭در٭اینجا٭حکمت٭تارخیی٭منطق٭و٭
سرشت٭فرادست٭رویدادهای٭تارخیی٭است٭که٭تفسری٭و٭حتلیل٭های٭تارخیی٭
منی٭توانند٭تصویری٭واضح٭از٭آن٭ارائه٭منایند.٭در٭واقع٭سخن٭اینجاست٭که٭
مطالعات٭تارخیی٭اطالعات٭ارزمشندی٭را٭از٭کم٭و٭کیف٭و٭نیز٭سرشت٭مریاث٭
این٭ بر٭ حجایب٭ خود٭ اما٭ می٭کنند؛٭ آشکار٭ اسالمی٭ دوران٭ معماری٭ و٭ هنر٭
پشتیبان٭ اندیشه٭های٭ و٭ حکمت٭ها٭ عمیق٭ فهم٭ از٭ مانع٭ که٭ می٭افکنند٭ آثار٭
ندارمی،٭می٭شوند.٭هرچند٭ بر٭آهنا٭ تارخیی٭ تقریبًا٭هیچ٭شاهد٭ که٭ خلق٭آهنا٭
مجاعیت٭از٭دانشوران٭چندان٭با٭این٭دیدگاه٭مهراه٭نیستند،٭مطالعات٭تارخیی٭
فارغ٭از٭اعتبار٭آهنا،٭هیچ٭گاه٭سرشت٭دروین٭خلق٭این٭آثار٭را٭و٭اندیشه٭های٭
پشتیبان٭آهنا٭را٭به٭تنهایی٭منی٭توانند٭آشکار٭سازند٭و٭اگر٭نگاهی٭فراتارخیی٭
و٭مبتین٭بر٭حکمت٭تارخیی٭نداشته٭باشیم،٭راهیایب٭به٭درون٭این٭آثار٭دشوار٭
از٭ نگاه٭خود٭را٭ بود٭که٭ این٭موضوع٭زماین٭دشوارتر٭خواهد٭ خواهد٭شد.٭
روی٭آثار٭معطوف٭به٭خالقان٭آهنا٭کنیم.٭یب٭شک٭عوامل٭و٭زمینه٭های٭تارخیی٭
درهنایت٭باید٭از٭جمرای٭ذهن٭معمار٭که٭در٭فضای٭فکری٭بسیار٭متفاویت٭از٭
ما٭می٭زیست٭عبور٭کند٭و٭در٭قالب٭آن٭پارادامی٭ذهین٭روح٭زمانه٭به٭ظهور٭
می٭رسید.٭درواقع٭سخن٭از٭حکمت٭آثار٭تارخیی٭مسئله٭ای٭است٭که٭عالوه٭بر٭
زمینه٭و٭زمانۀ٭خلق٭آثار٭با٭پارادامی٭فکری٭و٭فضای٭ذهین٭که٭خالقان٭آثار٭

در٭آن٭زیسته٭اند،٭مناسبت٭تام٭دارد.
اما٭شناخت٭مهنی٭فضای٭ذهین٭که٭به٭اذعان٭بسیاری٭از٭دانشوران٭تقریبًا٭
هیچ٭از٭آن٭منی٭دانیم،٭از٭چه٭مسری٭یا٭طریقیت٭ممکن٭است؟٭در٭واقع٭مؤلفان٭
آثار٭معماری٭فراتر٭از٭ختصص٭و٭جتربه٭و٭دانش٭عملی،٭به٭چه٭معرفیت٭دست٭
این٭ می٭کردند؟٭ قلمی٭ را٭ خیال٭انگیزی٭ و٭ یب٭بدیل٭ آثار٭ چننی٭ که٭ می٭یافتند٭
کلک٭خیال٭انگیز٭چیست٭که٭بدون٭فهم٭آن،٭راهی٭به٭درون٭پردۀ٭اسرار٭حیت٭
برای٭صورتگر٭چنی٭نیست؟٭این٭راهی٭است٭که٭گمان٭می٭کنم٭ندمیی٭سالیاین٭
دراز٭در٭نظر٭و٭عمل٭صرف٭فهم٭آن٭منوده٭است.٭نوشته٭های٭او٭رجعیت٭دوباره٭
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به٭عال٭حقیقت٭و٭معنا٭و٭تالشی٭برای٭مکاشفه٭و٭بازخواین٭مفاهیم٭و٭حقایقی٭
از٭ و٭ فراموش٭ که٭ می٭رفت٭ معاصر٭ معماری٭ پردۀ٭جریان٭های٭ در٭ که٭ است٭
البته٭او٭باور٭دارد٭که٭این٭ معنا٭هتی٭شوند٭یا٭حیت٭معنای٭آهنا٭قلب٭شوند.٭
جستجو،٭با٭مسلک٭برخی٭جزم٭اندیشان٭که٭راه٭را٭پشت٭کردن٭به٭فرهنگ٭
نسبیت٭ می٭پندارند،٭ فرهنگ٭ این٭ خودباختۀ٭ ساده٭اندیشاِن٭ برخی٭ و٭ جهاین٭

فرهنگ،٭جریان٭سیایل٭ و٭ ندارد.٭جریان٭علم٭
است٭که٭نزد٭کسی٭و٭در٭پستوی٭خانه٭هیچ٭کس٭
که٭ است٭ مریاثی٭ این٭ و٭ منی٭ماند٭ برای٭مهیشه٭
مهواره٭در٭طول٭تاریخ٭میان٭مللی٭که٭خواهان٭
آنند٭دست٭به٭دست٭شده٭است.٭این٭راه٭نیازمند٭
مهراهی٭معرفت٭عمیق٭و٭امیان٭است٭که٭منجر٭به٭

عمل٭صاحل٭می٭شود.٭
حال٭این٭معرفت٭بر٭چه٭پایه٭استوار٭است؟٭
کمیاب٭ گوهر٭ را٭ حکمت٭ و٭ عقالنیت٭ ندمیی٭
زمانه٭ما٭می٭داند.٭این٭حرف٭تازه٭ای٭نیست؛٭اما٭
عقالنیت٭در٭نظرگاه٭او٭علم٭و٭رویکرد٭صرف٭
علمی٭نیست.٭او٭عقالنیت٭را٭مهچون٭حکمای٭
شهود٭ و٭ حکمت٭ مرحله٭ به٭ رسیدن٭ پیشنی٭
معماری٭ )در٭ معاین٭ و٭ صور٭ مهۀ٭ که٭ می٭داند٭
نه٭ و٭ وحدت٭یافته٭ کّلی٭ در٭ را٭ شهرسازی(٭ و٭

البته٭عقالنیت٭به٭مفهوم٭کّلی٭و٭جزئی٭آن٭در٭جریان٭ متکثر٭درک٭می٭کند.٭
تصمیم٭سازی٭و٭تصمیم٭گریی٭در٭حوزۀ٭معماری٭و٭شهرسازی٭معاصر٭ایران٭
نقش٭چنداین٭ندارد.٭افول٭عقالنیت٭نه٭تنها٭در٭توسعۀ٭مراکز٭آموزش٭عایل٭
معماری٭و٭عدم٭تناسب٭آهنا٭با٭ریشه٭های٭فرهنگی٭ما٭گرفته٭تا٭عدم٭توجه٭
به٭دانش٭علمی٭و٭ختصصی٭دانشگاهی٭و٭ متولیان٭حوزۀ٭صنعت٭ساختمان٭
اساسًا٭مسئلۀ٭بازگشت٭به٭عقل٭و٭عقالنیت٭چیزی٭بود٭که٭او٭در٭مقام٭رسالت٭

درهنایـــت  اترخیـــی  زمینه هـــای  و  عوامـــل 
ابیـــد از جمـــرای ذهـــن معمـــار کـــه در فضای 
فکـــری بســـیار متفاوتـــی از مـــا می زیســـت 
عبـــور کنـــد و در قالـــب آن اپرادامی ذهنـــی 
روح زمانـــه بـــه ظهـــور می رســـید. در واقـــع 
ســـخن از حکمـــت آاثر اترخیـــی مســـئله ای 
اســـت کـــه عـــالوه بـــر زمینـــه و زمانـــه خلـــق 
آاثر اب اپرادامی فکـــری و فضـــای ذهنـــی 
زیســـته اند،  آن  در  آاثر  خالقـــان  کـــه 

مناســـبت اتم دارد.
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قیام٭منود. بدان٭ معلمی٭خود٭مهواره٭
اجازه٭دهید٭به٭دیگر٭کلیدواژه٭و٭مفهوم٭در٭سخنان٭ندمیی٭بپردازمی.٭فرهنگ٭
مهچون٭دیگر٭مفاهیم٭که٭وجوه٭مادی٭و٭معنوی٭دارد،٭برای٭او٭بیشتر٭مفهومی٭
دارای٭ابعاد٭و٭وجوه٭معنوی،٭متعایل،٭حکمی٭و٭تارخیی٭است.٭فرهنگ٭]ایران[٭
در٭این٭نظرگاه٭دستگاه٭منسجمی٭است٭که٭ریشه٭هایی٭به٭قدمت٭تاریخ٭ایران٭
دارد٭که٭با٭آمدن٭اسالم٭با٭آن٭درآمیخت٭و٭جمموعه٭ای٭غین٭از٭حکمت،٭عقل،٭
ایرانیان٭ با٭حیات٭مادی٭و٭معنوی٭ عشق،٭دین،٭ادب،٭هنر٭را٭شامل٭شد٭و٭
ایران٭نقش٭کلیدی٭را٭در٭ پیکرۀ٭ مثابه٭روحی٭در٭ به٭ چنان٭آمیخته٭شد٭که٭
انسجام٭و٭تداوم٭جامعه٭ایراین٭ایفا٭٭کرد.٭در٭واقع٭متامی٭مظاهر٭و٭مریاث٭متدین٭
این٭وجود٭سده٭ها٭ با٭ است.٭ فرهنگ٭ این٭ بالندگی٭ و٭ پی٭آیند٭حیات٭ ایران،٭
است٭که٭این٭فرهنگ٭که٭جلوه٭های٭آن٭در٭اصناف٭خمتلف٭اجتماعی٭از٭مجله٭
فراموشی٭ افول٭و٭ به٭ صنف٭معماران٭در٭کسوت٭فتوت٭متجلی٭می٭شد،٭رو٭
سپرده٭شده٭است.٭آیا٭این٭فرهنگ٭قدرت٭تولید٭و٭بالندگی٭خود٭را٭در٭مقابل٭
فرهنگ٭جهاین٭از٭دست٭داده٭است؟٭از٭نظر٭ندمیی٭این٭گونه٭به٭نظر٭منی٭رسد.٭او٭
با٭نگاه٭متعایل٭و٭حکمی٭به٭فرهنگ٭به٭مثابۀ٭جوهرۀ٭ناب٭جامعه٭معتقد٭است٭
خبشی٭از٭این٭فرهنگ٭غین٭که٭تضمنی٭کنندۀ٭حیات٭معنوی٭و٭تداوم٭آن٭است،٭
دست٭کم٭تا٭به٭امروز٭زنده٭است٭و٭چنانچه٭از٭پرده٭برون٭آید٭و٭مفاهیم٭متعایل٭

آن٭جمال٭عرضه٭و٭بسط٭یابند،٭می٭تواند٭شوری٭در٭عال٭اندازد.
احیای٭این٭جوهره٭و٭مفاهیم٭متعایِل٭آن٭که٭ما٭به٭ازای٭مادی٭و٭مرسوم٭
نیز٭دارد،٭راهی٭برای٭نگاهی٭کل٭گرایانه٭به٭حقیقت٭وجودی٭انسان٭و٭اشیا٭از٭
مجله٭معماری٭است٭که٭ندمیی٭تالش٭می٭کند٭در٭غالب٭سخنان٭و٭نگاشته٭هایش٭
آن٭را٭واکاوی٭مناید.٭در٭واقع٭او٭می٭کوشد٭اصول،٭قواننی٭و٭مفاهیمی٭را٭به٭
در٭ می٭سازد.٭ را٭ پایدار٭ و٭سنت٭های٭ فرهنگ٭ که٭جوهرۀ٭مهنی٭ بیاموزد٭ ما٭
واقع٭بازگشت٭به٭این٭مبادی٭از٭یاد٭رفته٭و٭هبتر٭است٭گفته٭شود٭بازگشت٭به٭
خود٭حقیقی٭و٭فطرت٭راستنی٭ما٭چیزی٭است٭که٭ما٭را٭از٭بیهوده٭گرد٭جهان٭
ریشه٭های٭ به٭ معماران٭ بازگشت٭ به٭ متایل٭ این٭ می٭سازد.٭ مستغین٭ گردیدن٭
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ــتلزم ســـفری  متایـــل بـــه ابزگشـــت معمـــاران بـــه ریشـــه های خـــود، مسـ
اســـت کـــه ندمیـــی مـــا را بـــه فهـــم مفاهیـــم بنیادیـــن علـــوم در نســـبت اب 
انســـان و عـــال در حکمـــت قدمـــا فـــرا می خوانـــد. از ایـــن رو اســـت 
ــی آن  ــه ها، اخـــالق و ارکان اصلـ ــه ریشـ ــن ابزگشـــت بـ ــرای ایـ ــه بـ کـ
یعنـــی حکمـــت، عدالـــت، شـــجاعت و عفـــت مهـــواره شـــرط الزم ایـــن 

طریـــق و پیـــش روی او و درس هایـــش بـــوده اســـت.

خود،٭مستلزم٭سفری٭است٭که٭ندمیی٭ما٭را٭به٭فهم٭مفاهیم٭بنیادین٭علوم٭در٭
نسبت٭با٭انسان٭و٭عال٭در٭حکمت٭قدما٭فرا٭می٭خواند.٭از٭این٭رو٭است٭که٭
یعین٭حکمت،٭ آن٭ اصلی٭ ارکان٭ و٭ اخالق٭ ریشه٭ها،٭ به٭ بازگشت٭ این٭ برای٭
عدالت،٭شجاعت٭و٭عفت٭مهواره٭شرط٭الزم٭این٭طریق٭و٭پیش٭روی٭او٭و٭
درس٭هایش٭بوده٭است.٭اخالق٭که٭در٭تصوف٭و٭فتّوت٭به٭مثابۀ٭مذهب٭و٭
آینی٭مجعی٭معماران٭دوران٭اسالمی٭به٭کمال٭رسید،٭شاه٭کلید٭اتصال٭معمار٭
به٭کمال٭وجودی٭خود٭و٭حرفه٭اش٭و٭فهم٭مفاهیم٭متعایل٭در٭هنر٭و٭معماری٭
این٭سرزمنی٭و٭بازخواین٭آن٭برای٭امروز٭است.٭ندمیی٭خبش٭زیادی٭از٭مهت٭
خود٭را٭برای٭مکاشفه٭در٭این٭مفاهیم٭و٭تعالیم٭که٭فرهنگ٭و٭مریاث٭متدین٭ما٭
را٭غنا٭خبشیده٭اند٭در٭حوزۀ٭نظر،٭عمل٭و٭آموزش٭هنر٭و٭معماری٭مصروف٭
داشته٭است.٭تعالیمی٭حیایت٭و٭بنیادین٭اخالقی٭که٭تقریبًا٭از٭سراسر٭فرایند٭
آموزش٭معماری٭ایران٭و٭حرفه٭های٭ختصصی٭حذف٭شده٭و٭شورخبتانه٭در٭
پای٭رویکرد٭حمض٭علمی٭و٭در٭حقیقت٭هوی٭و٭هوس٭ما٭از٭علم٭سر٭بریده٭

شده٭اند.
علم٭و٭تکنولوژی٭به٭عنوان٭خبشی٭از٭سنن٭اهلی٭عرصه٭ها٭و٭چشم٭اندازها٭
و٭صور٭نویین٭را٭در٭معماری٭عرضه٭کرده٭اند.٭اما٭این٭شاخ٭و٭برگ٭تنومند٭
ریشه٭در٭کدام٭خاک٭دارد٭و٭سر٭به٭کدام٭آمسان٭می٭ساید؟٭این٭پرسشی٭است٭

مناقب نامه| ندمیی و جستجوی ریشه ها
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که٭ندمیی٭ما٭را٭با٭خود٭به٭اعماق٭دریای٭سنت٭برد٭تا٭با٭فهم٭عمیق٭دانش٭
قدما٭مهه٭چیز٭را٭از٭گمشدگان٭لب٭دریا٭طلب٭نکنیم.٭این٭سفر٭به٭عال٭مفاهیم٭
و٭معاین٭مستلزم٭سری٭و٭سلوکی٭عرفاین٭است٭که٭مهه٭چیز٭و٭هر٭مفهوم٭و٭
صوریت٭را٭حامل٭معنایی٭رمزی٭می٭سازد.٭درواقع٭مفاهیم٭و٭موضوعایت٭که٭
او٭از٭آهنا٭سخن٭می٭گوید٭مانند٭انسان،٭طبیعت،٭اخالق،٭زیبایی،٭هندسه٭و٭...،٭
عناویین٭نیستند٭که٭امروزه٭امهیت٭نداشته٭باشند٭و٭یا٭مورد٭توجه٭نباشند؛٭یا٭
اینکه٭فاقد٭معین٭باشند؛٭بلکه٭سخن٭بر٭سر٭آن٭است٭که٭اینها٭از٭معین٭)های(٭
متعایل٭یا٭معنا٭که٭این٭صور٭را٭با٭حقیقت٭وجودی٭و٭سرشت٭انسان٭و٭عال٭
پیوند٭می٭دهد٭هتی٭شده٭اند٭و٭این٭مفاهیم٭صرفًا٭با٭واقعیات٭سروکار٭دارند٭نه٭
وحدیت٭از٭واقعیات٭و٭حقیقت.٭البته٭ما٭ایرانیان٭معاصر٭به٭مراتب٭بیشتر٭در٭
دنیایی٭گسیخته٭و٭متناقض٭حیت٭در٭امور٭واقع٭قرار٭دارمی.٭این٭گسیختگی٭
حمصول٭انسان٭های٭بریده٭از٭ریشه٭هایی٭است٭که٭دچار٭گسیختگی٭وجودی٭
و٭فرهنگی٭شده٭اند.٭جمموعۀ٭متناقض٭از٭مفاهیم٭و٭معاین٭و٭هر٭چه٭فکرش٭را٭

بکنید٭در٭ما٭مجع٭شده٭است.٭
معاصر،٭ جهان٭ و٭ سنت٭ دنیای٭ در٭ زائری٭ ندمیی٭مهچون٭ کرد؟٭ باید٭ چه٭
ارمغان٭هایی٭برای٭ما٭و٭به٭ویژه٭شاگردانش٭آورد٭و٭چشم٭اندازی٭از٭خود٭ما٭
به٭سوی٭آینده٭ما٭باز٭منود٭و٭هادی٭ما٭در٭طریقی٭شد٭که٭راه٭درازی٭در٭پیش٭
دارد.٭او٭فهم٭علم٭و٭جتربه٭دیروز٭و٭امروز٭بشری٭و٭حکمت٭مریاث٭نیاکان٭
را٭الزمه٭سفر٭به٭آینده٭می٭داند.٭راهی٭که٭توشۀ٭آن٭عقالنیت،٭معرفت٭عمیق،٭

علم٭و٭ختصص،٭امیان٭و٭عمل٭صاحل٭است.

مناقب نامه| ندمیی و جستجوی ریشه ها



دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۶٭آذر٭۱۳۹۴
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٭ آتلیۀ٭گرمسار|٭اسداهلل٭صدریا	
٭ شاگردی٭در٭آتلیۀ٭جنف٭)۱(|٭سیدمحید٭ضیائیان	
٭ شاگردی٭در٭آتلیۀ٭جنف٭)۲(:٭معاشرت٭با٭شاگردان٭مانند٭	

امتزاج٭آب٭با٭اشیا|٭هادی٭پندار
٭ شرح٭و٭حتلیل٭یک٭جتربه٭کل٭نگر٭در٭آموزش٭معماری:٭	

کارگاه٭پژوهشی٭دانشکده٭معماری٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت٭
)۱۳۸۵-۱۳۸۹(|٭زهره٭تفضلی

مرور جتارب
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صدای اسدهللا صدرای

آتلیه گرمسار: اولن جتربه آموزشی 
در دانشکده معماری دانشگاه 

شهید هبشتی بعد از انقالب

مرور جتارب

]برای٭شنیدن٭روی٭نشانۀ٭بلندگو٭کلیک٭کنید[

پس٭از٭پریوزی٭انقالب٭و٭استقرارجمدد٭فعالیت٭های٭آموزشی٭در٭دانشکدۀ٭
مطالعات٭ ندمیی،٭ هادی٭ دکتر٭ پیشنهاد٭ به٭ هبشیت،٭ شهید٭ دانشگاه٭ معماری٭
قبلی٭ایشان٭در٭منطقۀ٭گرمسار٭به٭منظور٭توسعۀ٭منطقه٭ای،٭مبنای٭پروژه٭ای٭
آموزشی٭قرار٭گرفت٭که٭در٭دانشکده٭و٭با٭مهراهی٭دانشجویان٭اجنام٭بشود.
این٭جتربه٭ویژگی٭های٭خبصوصی٭داشت،٭از٭مجله٭حضور٭دانشجویان٭از٭
کنار٭ در٭ آخر،٭ سال٭ دانشجویان٭ تا٭ پایه٭ سطح٭ از٭ حتصیلی،٭ متنوع٭ مقاطع٭
یکدیگر.٭دانشجویان٭در٭گروه٭های٭خمتلف٭تقسیم٭و٭هر٭گروه٭متصدی٭کار٭
بر٭یکی٭از٭تقسیمات٭منطقه،٭روستاها،٭دهستان٭ها٭و٭...٭شدند٭و٭از٭مراحل٭
مقدمایت٭مهچون٭برداشت،٭مطالعات٭و٭شناخت٭تا٭جتزیه٭وحتلیل٭متمرکز٭بر٭
مهان٭تقسیمات٭بود.٭پیش٭برد٭پروژه٭با٭حضور٭و٭اقامت٭در٭منطقه٭و٭حتت٭

نظارت٭دکتر٭ندمیی٭بود٭و٭مدخلی٭برای٭آموخنت٭تعامل٭با٭اهایل٭شد.٭
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مرور جتارب

سید محید ضیائیان
شاگردی در آتلیه جنف )1(

تاریخ٭ و٭ خاطره٭ در٭ تکرارنشدین٭ و٭ منحصربه٭فرد٭ اتفاقی٭ جنف«٭ »آتلیه٭
دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت٭است.٭امهیت٭و٭جایگاه٭
معنوی٭پروژه،٭یب٭بدیل٭و٭غریقابل٭تکرار٭است.٭در٭مقابل٭این٭امهیت،٭سخن٭
از٭ابعاد٭کمی٭و٭وسعت٭پروژه٭به٭میان٭آوردن،٭کوته٭نظری٭است.٭هرچند٭که٭
در٭این٭جمال٭خمتصرًا٭به٭آن٭نیز٭پرداخته٭خواهد٭شد،٭هدف٭اصلی٭بیان٭خبشی٭
از٭خاطرۀ٭زندگی٭در٭آتلیۀ٭جنف٭است،٭اتفاقی٭که٭از٭وجوه٭خمتلف٭شایسته٭

بررسی٭ست.
مراودۀ٭دفتر٭فین٭دانشکده٭با٭عتبات٭عالیات٭از٭سال٭1385٭شروع٭شده٭
بود،1٭اما٭با٭ورود٭دکتر٭هادی٭ندمیی٭به٭پروژه٭در٭اوایل٭سال٭1386٭و٭تشکیل٭
آتلیه٭ای٭مستقل٭از٭دفتر٭فین٭به٭مدیریت٭ایشان٭بود٭که٭پروژۀ٭طراحی٭طرح٭
توسعۀ٭حرم٭شریف٭علوی٭شکلی٭جدی٭به٭خود٭گرفت٭و٭تا٭سال٭1389٭

ادامه٭پیدا٭کرد.2

٭مذاکرات٭آقای٭دکتر٭زرگر٭با٭ستاد٭٭1
بازسازی٭عتبات٭و٭تولیت٭حرم٭مطهر٭

امریاملومننی٭علیه٭السالم،٭اولنی٭گامهای٭
این٭پروژه٭به٭حساب٭میآِد.

٭بغری٭از٭طراحی٭صحن٭حضرت٭٭2
فاطمه٭زهرا٭سالم٭اهلل٭علیها٭که٭در٭آتلیه٭
جنف٭به٭جنف٭یک٭مشهور٭است،٭طرح٭
توسعه٭شهر٭جنف٭قدمی٭)جنف٭دو(٭و٭

پروژه٭های٭دیگری٭در٭کوفه٭و٭کاظمنی٭
و٭...٭نیز٭بعضا٭با٭مهکاری٭دفتر٭فین٭در٭
آتلیه٭جنف٭موضوع٭کار٭قرار٭گرفت٭

که٭درین٭جممل٭صحبیت٭از٭آهنا٭به٭میان٭
خنواهد٭آمد.

ء
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کمیات پروژه3
عنوان:٭هتیۀ٭طرح٭توسعه٭و٭ساماندهی٭حرم٭مطهر٭علوی،٭جنف٭اشرف٭

کارفرما:٭ستاد٭بازسازی٭عتبات٭عالیات،٭تولیت٭حرم٭مطهر٭علوی٭
سطح٭اشغال:٭۵۶۰۰۰٭م٭م،٭زیر٭بنا:٭۱۵۵۰۰۰٭م٭م،٭فضاهای٭باز٭طراحی٭شده:٭۲۵۰۰۰٭م٭

م،٭فضاهای٭بازساماندهی٭شده:٭۸۹۰۰۰٭م٭م٭
نوع٭فعالیت٭ها٭:٭حتقیقات/هتیۀ٭اسناد/٭طراحی/آموزش

طرح٭توسعه٭و٭ساماندهی٭حرم٭مطهر٭علوی،٭واقع٭در٭قلب٭شهر٭هزارسالۀ٭
جنف٭اشرف،٭اولنی٭طرح٭توسعۀ٭جامع٭حرم٭مطهر٭پس٭از٭دورۀ٭صفویه٭است.٭
اطراف٭حرم٭قدمی٭و٭زمنی٭های٭غرب٭آن٭ متری٭ این٭طرح٭در٭حمدودۀ٭۶۰٭
)حملۀ٭العماره٭قدمی(،٭واقع٭شده٭و٭به٭علت٭مقیاس٭بزرگ،٭در٭لبه٭های٭طرح٭
مقیاس،٭ نظر٭ از٭ طرح٭ این٭ است.٭ کرده٭ مداخله٭ نیز٭ اطراف٭ خیابان٭های٭ و٭
تا٭ ارتباطی٭شهر٭قدمی٭ ترافیکی٭حمورهای٭ از٭مقیاس٭کالن٭شهر٭و٭طراحی٭
جزئیات٭تزیینات٭مناها٭و٭سقف٭ها٭را٭در٭بر٭گرفته،٭از٭نظر٭تنوع٭کاربری٭نیز٭

٭این٭خبش٭از٭جزوه٭ای٭که٭حتت٭٭3
عنوان٭کارنامه٭فعایتهای٭مرتبط٭با٭

بازسازی٭عتبات٭عالیات،٭مدیریت٭دکتر٭
زرگر٭هتیه٭شده،٭برداشته٭شده٭است.

مرور جتارب| شاگردی در آتلیۀ جنف )۱(

قسمیت از مدارک پروژه
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شامل٭فضاهای٭عبادی٭و٭زیاریت٭و٭فرهنگی،٭تا٭فضاهای٭اداری٭و٭خدمایت٭
و٭رفاهی٭می٭شود.
تارخیچۀ هتیۀ طرح

علوی٭ مطهر٭ حرم٭ تولیت٭ سفر٭ با٭ ۱۳۸۵٭ شهریور٭ از٭ طرح٭ این٭ مقدمات٭
ستاد٭ مادر٭ مشاور٭ عنوان٭ به٭ دانشکده٭ فین٭ دفتر٭ انتخاب٭ تأیید٭ و٭ ایران٭ به٭
ضوابط٭ تدوین٭ و٭ طرح٭ مطالعات٭ گردید.٭ آغاز٭ عالیات٭ عتبات٭ بازسازی٭
طراحی٭تا٭پایان٭هبار٭۱۳۸۶٭در٭جریان٭بود.٭از٭این٭زمان٭تا٭اواسط٭پاییز٭
۱۳۸۶٭عالوه٭بر٭ادامۀ٭مطالعات٭و٭تدوین٭ضوابط٭اسکیس٭های٭اولیه٭و٭نقد٭
کار٭ ۱۳۸۶٭ آبان٭ از٭ شد.٭ اجنام٭ طرح،٭ به٭ تقرب٭ جهت٭ طراحی،٭ ایده٭های٭
چند٭ در٭ پروژه٭ مدارک٭ حتویل٭ گردید.٭ آغاز٭ منسجم٭ صورت٭ به٭ طراحی٭

است: اجنام٭شده٭ زیر٭ به٭شرح٭ تغیریات(٭ اعمال٭ دلیل٭ )به٭ مرحله٭
مرحلۀ٭اول:٭طرح٭اول،٭حتویل٭و٭ارائه٭در٭اسفند٭1386،٭جنف٭اشرف

مرور جتارب| شاگردی در آتلیۀ جنف )۱(

مسینار معريف طرح توسعۀ حرم 
مطهر علوی، حرم مطهر، جنف
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مرحلۀ٭دوم:٭طرح٭دوم،٭حتویل٭و٭ارائۀ٭اول٭در٭اردیبهشت٭1387،٭جنف؛٭
ارائۀ٭دوم٭در٭تری٭1387،٭بغداد؛٭ارائۀ٭سوم٭در٭مرداد٭1387،٭جنف

مرحلۀ٭سوم:٭طرح٭هنایی،٭ارائۀ٭اصالحات٭اجنام٭شده٭روی٭طرح٭دوم٭و٭
دریافت٭جمدد٭نظرات٭در٭فروردین٭و٭مرداد٭٭1388،٭هتران؛٭حتویل٭و٭ارائۀ٭

هنایی٭در٭آذر٭1389،٭جنف٭اشرف
پروژۀ٭جنف٭به٭واسطۀ٭تعدد٭طرف٭ها٭و٭مرتبطنی٭با٭آن،٭کم٭نظری٭است.٭توافق٭
گروه٭ها،٭سازمان٭ها،٭هنادها٭و٭مراجع٭متعدد٭و٭متنوعی٭در٭حتقق٭پروژه٭نقش٭
داشت٭٭که٭تنها٭برخی٭از٭مقامات٭و٭مسئوالن٭٭طرف٭مذاکره٭و٭مالقات٭ها٭در٭

ادامه٭می٭آید:
مراجع٭عظام٭تقلید٭چهارگانه٭و٭عده٭ای٭از٭علمای٭جنف٭اشرف

وزیر٭بلدیات٭و٭اشغال٭عامه٭و٭معاوننی٭عراق
شورای٭ادارۀ٭حرم٭مطهر٭علوی٭و٭تولیت٭حرم٭مطهر

معاونت٭فین٭و٭مهندسی٭تولیت٭حرم٭مطهر٭و٭مهندسان٭معاونت
مقامات٭استانداری٭و٭شهرداری٭جنف

رئیس٭و٭برخی٭مسئوالن٭دانشگاه٭کوفه٭و٭دانشکدۀ٭مهندسی
برخی٭اساتید٭معماری٭دانشگاه٭های٭معماری٭و٭عمران٭بغداد٭و٭بابل

مشاوران٭طرح٭جامع٭جنف٭اشرف
برخی٭حمافل٭فرهنگی٭و٭ادیب٭در٭جنف٭اشرف

ذکر بعضی کیفیات در آتلیه جنف
یا٭آنچه٭در٭اصطالح٭آتلیه٭های٭ اینجا،٭کیفیات٭طرح٭ از٭کیفیات٭در٭ منظور٭
معماری٭»پروژه«٭نامیده٭می٭شود٭نیست.٭سخن٭از٭»پروسه«٭است،٭و٭آن٭هم٭
نه٭پروسۀ٭پروژه،٭بلکه٭پروسۀ٭آدم٭ها:٭روندی٭که٭شروع٭شد٭و٭شاید٭تا٭امروز٭

نیز٭برای٭بعضی٭از٭اهایل٭آتلیۀ٭جنف٭پایان٭نپذیرفته٭باشد.
دوسیت٭هایی٭که٭در٭آتلیۀ٭جنف٭شکل٭گرفت،٭پس٭از٭امتام٭مهکاری٭تا٭به٭
امروز٭ادامه٭یافته٭است.٭آتلیۀ٭جنف،٭منشأ٭شکل٭گریی٭شراکت٭های٭متعدد،٭
مهکاری٭های٭ممتد٭و٭پیاپی،٭و٭اجیاد٭حلقه٭ای٭از٭مؤانست٭و٭معاشرت٭میان٭
دکتر٭ آقای٭ مبارک٭ وجود٭ با٭حموریت٭ معنوی٭ خانواده٭ای٭ تشکیل٭ و٭ اعضا٭
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ندمیی٭گردیده٭است. هادی٭
حضور٭در٭آتلیه٭جنف٭جمایل٭استثنایی٭بود٭برای٭»شاگردی٭کردن«.٭طی٭
نامیده٭ »معماری«٭ آنچه٭ جز٭ به٭ کنون٭ــ٭ تا٭ ــ٭و٭ ٭ پروژه٭ طراحی٭ دوران٭
می٭شود،٭اتفاقات٭دیگری٭نیز٭به٭صورت٭ضمین٭یا٭مستقیم٭روی٭داد٭که٭آثارش٭
مهچنان٭باقی٭و٭گاه٭رو٭به٭تزاید٭است.٭از٭این٭میان٭یکی٭از٭برجسته٭ترین٭
به٭ تا٭آجنا٭که٭نگارنده٭شخصًا٭ بوده٭است.٭ آتلیه،٭وجه٭آموزشی٭آن٭ وجوه٭
هیچ٭وجه٭منی٭تواند٭آموخته٭هایش٭را٭در٭دوران٭نسبتا٭٭کوتاه٭حضورش٭آتلیۀ٭
جنف،٭با٭هیچ٭دوران٭دیگری٭از٭زندگی٭آموزشی٭و٭حرفه٭ای٭خود٭قیاس٭کند.

الف. آموزش مستقیم معماری
طبیعتًا٭در٭هر٭آتلیه٭ای٭امکان٭آموزش٭فراهم٭است،٭خصوصا٭اگر٭در٭سابقۀ٭
و٭ استادی٭ نسبت٭ و٭مهکارانش،٭ آتلیه٭ اصلی٭ طراح٭ یا٭ مدیر٭ میان٭ آشنایی٭
شاگردی٭برقرار٭بوده٭باشد.٭این٭امری٭عمومی٭است.٭امر٭عمومی٭دیگری٭

مرور جتارب| شاگردی در آتلیۀ جنف )۱(

مسینار آموزشی: ضوابط طراحی 
در بافت تارخیی، دانشگاه  کوفه



  آمسانه: در اتریخ و تئوری معماری و هنر|ارج انمه هادی ندمیی   52

که٭آموزش٭معماری٭را٭در٭دفاتر٭ممکن٭می٭کند،٭انتخاب٭و٭جذبه٭ای٭دوسویه٭
است.

توضیح٭اینکه٭در٭دانشکده٭های٭معماری،٭این٭دانشجویان٭اند٭که٭با٭انتخاب٭
دانشکدۀ٭حمل٭حتصیل٭خویش،٭به٭حنوی٭غریمستقیم٭معلمان٭و٭استادان٭دوران٭
حتصیالت٭آکادمیک٭خویش٭را٭انتخاب٭می٭کنند؛٭و٭اساتید٭آن٭دانشکده٭چه٭
خرسند٭باشند٭و٭چه٭ناخرسند،٭آموزش٭این٭دانشجویان٭را٭در٭حوزۀ٭تعریف٭
شده٭ای٭که٭شرح٭برنامۀ٭درسی٭آن٭را٭از٭پیش٭تدوین٭کرده٭است،٭به٭عهده٭

می٭گریند.
دوجانبه٭ تفامهی٭ مبنای٭ بر٭ و٭ دوسویه٭ انتخاب٭ این٭ معماری٭ دفاتر٭ در٭
صورت٭می٭گرید٭و٭این٭شاید٭نقطۀ٭قوت٭آموزش٭ضمین٭معماری٭در٭دفاتر٭بر٭
آموزش٭آکادمیک٭باشد؛٭مشروط٭به٭آنکه٭کارمند٭یا٭کارآموز،٭مدیر٭دفتر٭را٭
به٭عنوان٭»استاد«٭پذیرفته٭باشد٭و٭استاد٭یا٭مدیر٭نیز٭دانش٭و٭مهاریت٭ارزمشند٭

و٭قابل٭انتقال٭به٭مهکاران٭زیردست٭خود٭داشته٭باشند.
برای٭ جنف٭ آتلیه٭ در٭ را٭ معماری٭ ضمین٭ آموزش٭ حتقق٭ که٭ گامی٭ اولنی٭
مهکاران٭پروژه٭فراهم٭آورد،٭حتقق٭هم٭زمان٭این٭دو٭امری٭عادی٭و٭عمومی٭
بود،٭که٭در٭مجع،٭شرایطی٭استثنایی٭را٭رقم٭زد.٭آنچه٭این٭شرایط٭را٭به٭حالت٭
ایده٭آل٭و٭آرماین٭نزدیک٭می٭کرد،٭باوری٭دوسویه٭بنی٭استاد٭و٭شاگردان٭در٭

این٭حمفل٭بود.
تا٭ بودند٭ یافته٭ را٭ فرصت٭ این٭ آنکه٭ از٭ خرسند٭ شاگردان،٭ و٭ مهکاران٭
در٭حمضر٭ آن٭ــ٭ معنوی٭ از٭مهۀ٭جوانب٭ ــ٭فارغ٭ معماری٭ پروژۀ٭ یک٭ در٭
برجسته٭ترین٭استادان٭ــ٭که٭بعضی٭آرزوی٭یک٭جلسه٭کرکسیون٭با٭وی٭را٭

کنند. تلمذ٭ برای٭مدت٭چند٭سال٭ به٭طور٭مستمر٭و٭ دارند٭ــ٭
انتخاب٭استاد٭ از٭شاگردان٭چرخۀ٭یکسویۀ٭ انتخاب٭بعضی٭ با٭ نیز٭ استاد٭
توسط٭شاگرد٭را٭شکسته٭و٭ــ٭بر٭مبنای٭امیان٭عمیق٭به٭حواله٭شدن٭حضور٭
در٭آتلیه٭از٭منشأ٭باالتری٭ــ٭آن٭را٭تبدیل٭به٭چرخه٭ای٭حمکم٭و٭استوار٭از٭

اعتمادی٭دوسویه٭کرده٭بود.
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ب. آموزش غریمستقیم
اما٭آنچه٭آموزش٭در٭آتلیه٭جنف٭را٭از٭دیگر٭انواع٭مشابه٭آن٭جدا٭می٭کند،٭

است. آن٭ و٭غریعمومی٭ جنبه٭های٭غریرایج٭
یکی٭از٭جنبه٭های٭اصلی٭که٭نه٭می٭توان٭از٭آن٭سخن٭گفت٭و٭نه٭می٭توان٭
نگفت،٭غلبۀ٭وجوه٭اخالقی٭بر٭دیگر٭وجوه٭است.٭برای٭پرهیز٭از٭شعارزدگی٭
به٭اشاره٭ای٭بسنده٭می٭شود٭که٭حضور٭و٭مهکاری٭در٭آتلیۀ٭جنف٭آدایب٭به٭
مهراه٭داشت٭که٭در٭جنبه٭های٭صوری٭و٭شکلی٭معماری٭خالصه٭منی٭شد.

در٭کنار٭این٭امر،٭برگزاری٭جلسات٭مستمر٭هفتگی٭که٭تا٭سال٭ها٭و٭ظاهرًا٭
مستقل٭از٭آتلیۀ٭جنف٭برگزار٭شد،٭خبش٭مهم٭دیگری٭از٭این٭آموزش٭ضمین٭

است.٭
این٭جلسات٭در٭ابتدا٭در٭یکی٭از٭کالس٭های٭گروه٭دکتری٭و٭پس٭از٭آن٭در٭
مزنل٭یکی٭از٭مهکاران٭آتلیه٭و٭سپس٭در٭حمل٭کار٭آقای٭دکتر٭ندمیی،٭عمدتًا٭
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با٭حضور٭مهکاران٭جوان٭آتلیۀ٭جنف٭و٭بنا٭به٭خواستۀ٭ایشان٭برگزار٭شد.٭به٭
حلاظ٭زماین٭امتداد٭این٭جلسات٭که٭در٭چند٭سال٭ابتدایی٭مستمر٭و٭پیوسته٭و٭
چند٭سال٭پس٭از٭آن٭به٭صورت٭گسسته٭تا٭حدودسال٭های٭۱۳۹۵-٭۱۳۹۶٭

ادامه٭داشت.
هر٭چند٭که٭این٭جلسات٭ظاهرًا٭مستقل٭از٭کار٭وآتلیه٭بود،٭امروز٭می٭دانیم٭
که٭مطالب٭متنوع٭طرح٭شده٭در٭آن٭جلسات٭ــ٭که٭از٭شرح٭کتاب٭معراج٭
السعاده٭مال٭امحد٭نراقی،٭تا٭مرور٭و٭فهم٭واژگان٭کلیدی٭معماری٭را٭شامل٭
می٭شد٭ــ٭کامال٭در٭راستای٭تعمیق٭دانسته٭های٭اهایل٭آتلیۀ٭جنف٭و٭برقراری٭

پیوندی٭عمیق٭میان٭حوزه٭های٭نظر٭و٭عمل٭معماری٭نزد٭ایشان٭بود.
در٭تکاپوی٭میان٭جلسات٭نظری٭و٭اتفاقات٭و٭رخدادهای٭عملی٭در٭آتلیه٭
است٭که٭ریشه٭های٭فهم٭شاگردان٭نیز٭پا٭به٭پای٭شاخ٭و٭برگ٭طرح٭ها٭و٭قلم٭
زدن٭هایشان٭می٭بالد٭و٭رشد٭می٭کند.٭هم٭سویی٭این٭دو٭است٭که٭فهم٭معنای٭
تعادل٭را٭از٭درون٭برای٭جویندگان٭این٭مفهوم٭پدیدار٭می٭سازد،٭چون٭دانه٭ای٭
که٭در٭دل٭جوانه٭می٭زند٭و٭هم٭زمان٭که٭ریشه٭می٭دواند،٭سر٭از٭خاک٭نیز٭بر٭

می٭آورد.
در٭جان٭اهایل٭آتلیه٭این٭باور٭که٭روز٭به٭روز٭عمیق٭تر٭می٭شود٭که٭»نظر٭بر٭
عمل٭تقدم٭زماین،٭و٭عمل٭بر٭نظر٭شرافت٭وجودی٭دارند«٭و٭این٭دو٭یب٭هم٭

هیچ٭اند٭و٭با٭هم٭مهه٭چیز.
نزد٭ کمال٭ اصلی٭ مثابۀ٭شاخصۀ٭ به٭ »تعادل«٭ امر٭ بر٭ تاکید٭ میان٭ این٭ در٭
»انسان«٭است٭که٭از٭حوزۀ٭اخالق٭نظری٭به٭حوزۀ٭معماری٭نفوذ٭می٭کند٭و٭
معماران٭جوان٭را٭یب٭آنکه٭خود٭بدانند٭ملزم٭به٭اقامۀ٭تعادل٭در٭خویش٭و٭در٭

اثر٭معماری٭می٭مناید.
منش٭ و٭ رفتار٭ در٭ گفته٭ها٭ این٭ جتلی٭مهۀ٭ و٭ بازتاب٭ این٭مهۀ٭ از٭ مهم٭تر٭
استادی٭است٭که٭این٭سخنان٭را٭برای٭اهایل٭آتلیۀ٭جنف٭باورپذیر٭می٭کند،٭و٭

زبان٭می٭آورد. به٭ که٭ گفته٭هایی٭می٭شود٭ آینۀ٭ خود٭
و٭این٭چننی٭است٭که٭فرزندان٭می٭کوشند٭تا٭شبیه٭پدران٭خویش٭شوند٭و٭
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نه٭شبیه٭گفته٭های٭آنان.
ج. سلوک فردی

در٭اینجا٭باید٭با٭احتیاط٭فراوان٭سخن٭گفت٭تا٭خاطر٭نازننی٭استاد٭بزرگوارمان٭
که٭پرده٭نشیین٭را٭در٭هر٭حال٭ارجح٭بر٭جلوه٭گری٭می٭دانند،٭مکدر٭نگردد.

بسیاری٭از٭گفتین٭ها٭را٭به٭مهنی٭واسطه٭نباید٭به٭زبان٭آورد؛٭اما٭یب٭اشاره٭
نیز٭منی٭توان٭و٭نباید٭از٭آن٭گذشت؛٭چرا٭که٭با٭نگفنت٭بعضی٭از٭این٭امور،٭اصل٭
مطلب٭ناگفته٭مانده٭است،٭و٭منفعیت٭که٭می٭تواند٭برای٭نسل٭های٭بعد٭داشته٭

باشد٭به٭فراموشی٭سپرده٭شده٭است.
در٭اغلب٭پروژه٭های٭معماری٭خط٭امتام٭پروژه،٭رضایت٭کارفرماست.٭در٭
دفاتر٭دیگری٭که٭تعدادشان٭بسیار٭اندک٭است٭ــ٭با٭هر٭رویکرد٭و٭معیار٭و٭
روش٭ــ٭خط٭امتام٭پروژه٭رضایت٭معمار٭است.٭اما٭کارفرما٭و٭معمار٭هر٭دو٭

انسانند.
با٭ بعضی٭کارفرمایان٭ اقتدارگرای٭ نگاه٭ باشد،٭ انسان٭ به٭حموریت٭ بنا٭ اگر٭

منی٭کند. چنداین٭ تفاوت٭ معماران٭ بعضی٭ خودپرستانه٭ نگاه٭
کریستوفر٭الکساندر٭بر٭این٭باور٭است٭که٭یک٭پروژۀ٭معماری٭زماین٭به٭
کمال٭خویش٭رسیده٭است٭که٭ارزش٭هدیه٭دادن٭به٭پیشگاه٭پروردگار٭را٭به٭

دست٭آورده٭باشد.4
گفتنش٭راحت٭است!

در٭آتلیه٭جنف٭گاهی٭پریامون٭طرح٭سخین٭گفته٭می٭شد،٭از٭زبان٭یکی٭از٭
استادان،٭یا٭دانشجویان،٭یا٭کارآموزان؛٭گاهی٭حیت٭از٭کسی٭که٭مهه٭می٭دانستند٭
دل٭خوشی٭از٭آتلیه٭و٭دانشگاه٭ندارد.٭اما٭سخن٭از٭هر٭کجا٭که٭بود،٭شنونده٭ای٭
داشت٭که٭در٭جستجوی٭یک٭گام٭نزدیکتر٭شدن٭به٭حقیقت٭طرح٭بود؛٭چرا٭
که٭سخن٭ها٭گاه٭حقایقی٭هستند٭که٭خداوند٭آهنا٭را٭در٭زبان٭دمشنان٭خویش٭

قرار٭می٭دهد.٭و٭سخن٭حیایت٭مستقل٭از٭گویندۀ٭خویش٭دارد.
و٭السالم٭علی٭من٭اتبع٭اهلدی.

٭خداوند٭استاد٭فقیدمان،٭دکتر٭٭4
صربی٭را٭بیامرزد.٭گاه٭دکتر٭ندمیی٭به٭
ایشان٭ــ٭٭که٭از٭امریکا٭به٭دانشگاه٭

ما٭آمده٭بودند٭ــ٭می٭فرمودند٭که٭فالن٭
مطلب٭را٭مشا٭سر٭کالس٭بگو،٭چون٭

اگر٭ما٭بگوییم٭می٭گویند٭شاید٭از٭روی٭
اعتقاد٭مذهیب٭مان٭این٭چننی٭می٭گویید.٭
نقل٭سخن٭از٭قول٭الکساندر٭از٭جلد٭

چهارم٭کتاب٭سرشت٭نظم٭نیز٭از٭مهنی٭
روی٭است.
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مرور جتارب

هادی پندار

شاگردی در آتلیه جنف )2(
 معاشرت اب شاگردان مانند امتزاج 

آب اب اشیا

هر٭بار٭که٭در٭کنار٭آقای٭دکتر٭ندمیی٭قرار٭می٭گریم،٭حکم٭نوآموزی٭را٭پیدا٭
می٭کنم٭که٭به٭پرسش٭های٭بنیادینش٭برگشته٭و٭تالش٭می٭کند٭تا٭پاسخ٭آهنا٭را٭
یکی٭یکی٭از٭دست٭و٭کالم٭استاد٭بیاموزد.٭این٭آموخنت٭هر٭از٭گاهی٭آنچنان٭
فطری٭می٭شود٭که٭خود٭منی٭داین٭چه٭درس٭های٭مهمی٭فرا٭می٭گریی،٭اما٭وقیت٭
دوباره٭می٭آیی٭و٭خود٭را٭می٭یایب٭که٭چه٭جستجوگرانه٭در٭پی٭یافنت٭پرسش٭های٭
پیش٭آمده٭ات٭بوده٭ای،٭می٭فهمی٭مهه٭چیز٭از٭فهمیدن٭نادانسته٭هایت٭شروع٭
شده٭است.٭هربار٭که٭با٭سواالت٭فراوان٭در٭پروژه٭های٭خمتلف٭پیش٭ایشان٭

رفتم،٭توشه٭ای٭نه٭فقط٭از٭پاسخ،٭بلکه٭روش٭های٭پاسخگویی٭یافتم.٭
یک٭روز٭هم٭در٭اتاق٭کوچکشان٭در٭خبش٭دکتری٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت٭
و٭دور٭از٭قیل٭و٭قال٭های٭معمول،٭چند٭ساعیت٭برامی٭از٭ویژگی٭های٭معلمی٭
نه٭ است؛٭ پرسشگری٭ و٭ جستجوگری٭ چراغ٭ کردن٭ روشن٭ معلمی،٭ گفتند؛٭
خاموش٭کردن٭آن٭با٭طرح٭مباحث٭پیچیده،٭زیاد٭و٭دسته٭بندی٭شدۀ٭مرسوم.٭
بیان٭ مرسوم،٭ متجیدهای٭ و٭ تعریف٭ از٭ فارغ٭ حاضر،٭ نوشتار٭ از٭ هدف٭

ء
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جتربه٭هایی٭اندک٭از٭منش٭ایشان٭در٭برخورد٭با٭شاگردان٭در٭دانشگاه٭و٭در٭
ـ٭شاگردی٭در٭ پروژه٭های٭عملی٭است.٭دریافت٭تلنگرها٭و٭درس٭های٭معلم٭
استادان٭ کنار٭ در٭ از٭جتربۀ٭حضور٭ زمان٭الزم،٭خبشی٭ در٭ و٭ مناسب٭ جای٭

است. ایشان٭ معلمی٭چون٭ و٭ مؤلف٭
نوآورانه٭ به٭روش٭های٭علمی٭و٭ ایشان٭را٭یب٭تفاوت٭ پروژه٭ای٭ ٭در٭هیچ٭
در٭ کردن٭ فکر٭ به٭ آهنا،٭دعوت٭ از٭طرح٭ اغلب٭پس٭ در٭عنی٭حال،٭ ندیدم.٭
آزمایی،٭ راسیت٭ از٭طریق٭ قواعد٭طراحانه٭ و٭کشف٭ خصوص٭صورت٭بندی٭
حمک٭و٭اثباِت٭مانایی٭آهنا٭در٭طول٭زمان٭صورت٭گرفته؛٭حقیقیت٭که٭از٭نظر٭

ایشان٭در٭فهم٭ژرف٭و٭رومشند٭و٭از٭شکافنت٭معاین٭حاصل٭می٭شود.
در٭حساس٭ترین٭روزهای٭پایایِن٭تصویب٭یک٭طرح٭و٭خسته٭از٭چند٭هفته٭
کار٭شبانه٭روزی٭و٭جلسه٭های٭فشرده٭با٭کارفرما،٭در٭سالن٭انتظار٭فرودگاه٭
نشسته٭بودمی٭که٭مجله٭ای٭الیتام٭خبش٭از٭آقای٭دکتر٭شنیدمی:٭»آدم٭نباید٭خودش٭

کند؛٭ حتمیل٭ کسی٭ هیچ٭ به٭ را٭
و٭ نبوده٭ اینطور٭ هم٭ خدا٭ سنت٭
نیست.«٭پس٭از٭آن٭حدیثی٭نقل٭
کردند٭که٭از٭آن٭سال٭ها٭مهچنان٭
که٭ بار٭ هر٭ و٭ مانده٭ ذهنم٭ در٭
از٭ تازه٭ای٭ مرور٭می٭کنم٭معنای٭
آن٭می٭یامب:٭»مث٭عاشر٭خلق٭اهلل٭
باالشیاء،٭ املاء٭ کامتزاج٭ تعایل٭
یوءدی٭کل٭شی٭ء٭حقه٭و٭الیتغری٭
که٭ توضیح٭ این٭ با٭ معناه.«٭ عن٭
با٭کارفرما٭هم٭باید٭مانند٭سایر٭
و٭ کنیم٭ معاشرت٭ خدا٭ بندگان٭
از٭اعمال٭صرِف٭ارادۀ٭خودمان٭
بگذرمی٭و٭در٭لطف٭امتزاج٭آب٭
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با٭اشیا٭که٭آن٭امتزاج٭بر٭اساس٭اصالح٭حال٭آهنا٭است٭و٭رساندن٭آهنا٭به٭
امر٭و٭ از٭ کمال٭الیق٭خود٭و٭زنده٭منودنشان٭است،٭تفکر٭کنیم.٭حیت٭هدف٭
هنی٭طراحانۀ٭ما٭هم٭از٭اقدامات٭و٭تصمیمات٭نادرست،٭اصالح٭حال٭باشد،٭
نه٭برای٭نفوذ٭ارادۀ٭خودمان.٭البته٭عمل٭به٭این٭مطلب٭تا٭به٭امروز٭و٭تا٭حد٭

که٭ است٭ کمایل٭ است؛٭ بوده٭ دشوار٭ برامی٭ زیادی٭
سخت٭حمتاج٭آن٭هستم.

وقیت٭دریافت٭هامی٭را٭پس٭از٭کرکسیون٭با٭آقای٭
وجه٭ می٭کنم،٭ مرور٭ خمتلف،٭ پروژه٭های٭ در٭ دکتر٭
حق٭ شدن٭ ادا٭ حیات٭خبشی،٭ آهنا٭ مهۀ٭ اشتراک٭
موضوع٭و٭اشاره٭بالکفایه٭است.٭در٭فراز٭و٭نشیِب٭
کوچکِ٭ جزییات٭ تا٭ بزرگ٭مقیاس٭ پروژه٭های٭

معماری.
می٭کنم،٭ احساس٭ مراجعه٭ بار٭ هر٭ از٭ پس٭ ٭
بطن٭های٭جدیدی٭از٭آنچه٭در٭حقیقت٭وجود٭داشته٭
چه٭ اگر٭ شده،٭ آشکار٭ برامی٭ بودم،٭ برده٭ یاد٭ از٭ و٭
حتما٭ که٭ نشد٭ اجیاد٭ ذهنم٭ در٭ تصور٭ این٭ هیچ٭گاه٭
این٭جوهرۀ٭ باشد.٭شاید٭ بوده٭ اشتباه٭ قبلی٭ام٭ فکر٭
حیات٭خبشی٭است؛٭خاموش٭نکردن،٭حمکوم٭نکردن٭
و٭بلکه٭سوق٭دادن٭و٭روشن٭کردن٭چراغ٭وجودی٭
از٭آن٭دوباره٭فکر٭کردن٭و٭جستجوگری.٭ و٭پس٭
برامی٭بسیار٭روشین٭خبش٭است٭که٭پس٭از٭هر٭بار٭
کرکسیون،٭کلمایت٭یافتم٭برای٭نغزتر٭شدن٭پروژه؛٭

چه٭معماری٭و٭چه٭طرح٭های٭شهری.٭تازه٭می٭آمی٭سر٭خط٭تا٭از٭پوسته٭به٭
عمق٭برسم٭و٭با٭پناه٭بردن٭به٭درگاه٭ذوق٭سلیم،٭بیشتر٭جستجو٭و٭درک٭کنم.
از٭ایشان٭بارها٭شنیدمی٭در٭مهنشنی٭شدن٭با٭پدیده٭ها٭هبتر٭می٭توان٭آهنا٭را٭
فهمید٭و٭توصیف٭شرایط،٭مقدمه٭فهم٭است،٭نه٭خود٭فهم.٭بیشتر٭فهمیدمی٭که٭

نبایـــد  آقـــای دکـــرت شـــنیدمی: »آدم  از 
حتمیـــل  هیـــچ کســـی  بـــه  را  خـــودش 
کنـــد؛ ســـنت خـــدا هـــم اینطـــور نبـــوده 
و نیســـت.« پـــس از آن حدیثـــی نقـــل 
تعالـــی  هللا  خلـــق  عاشـــر  »مث  کردنـــد: 
یـــوءدی کل  املـــاء ابالشـــیاء،  کامتـــزاج 
شـــی ء حقـــه و الیتغـــر عـــن معنـــاه.« اب 
ایـــن توضیـــح کـــه از اعمـــال صـــرِف اراده 
خودمـــان بگـــذرمی و در لطـــف امتـــزاج 
ــیا كـــه آن امتـــزاج بـــر اســـاس  آب اب اشـ
اصـــالح حـــال آهنـــا اســـت و رســـاندن 
زنـــده  و  خـــود  الیـــق  بـــه كمـــال  آهنـــا 

منودنشـــان اســـت، تفكـــر كنیـــم.
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از ایشـــان اید گرفتیـــم کـــه ابفـــت شـــهری هـــم ماننـــد آدم هـــا هـــر 
چـــه از مســـر فطـــری اش خـــارج شـــود، از آجنـــا کـــه انمراســـت، 
بـــه تناســـب، قابلیـــت برگشـــت دارد و ایفـــن پـــر شـــال گمشـــده 
ــرت  ـــه فطـ ـــه ب ـــه طراحان ـــه رخن ــاز ب ــد و نیـ ــوارتر خواهـــد شـ دشـ

آن، حمســـوس تر می شـــود.

برای٭خلق٭و٭نشر٭یک٭اثر،٭چه٭یک٭خبش٭از٭معماری٭و٭چه٭خبشی٭یا٭متام٭
یک٭شهر،٭باید٭تصویری٭کلی٭از٭قاعده٭مندِی٭جزء٭و٭کل٭آن٭داشته٭باشیم٭و٭
این٭تصویر٭کلی٭را٭در٭مسری٭جزئیات٭پر٭و٭بال٭دهیم.٭اینکه٭هر٭خبش٭از٭یک٭
پروژه٭دنیایی٭خواهد٭بود؛٭از٭یک٭پرینشنی٭ساده٭تا٭پیچیدگی٭های٭فن٭آورانه٭
بریون٭ به٭ درون٭ از٭ نیازمند٭جتربه٭ای٭ متحرک،٭مهگی٭ و٭هومشند٭سازه٭های٭
هستند٭و٭پرداخنت٭صرف٭به٭جتزیه٭گرایِی٭علمی٭موضوعات،٭در٭زمان٭خلق٭

طرح٭هنایی،٭وبال٭گردن٭طراح٭خواهد٭بود.
در٭طرح٭توسعۀ٭حرم٭مطهر٭امام٭علی٭)ع(٭بارها٭از٭لزوم٭طننی٭اصل٭اثر٭
این٭سوال٭در٭ذهنم٭تکرار٭شد٭که٭ بار٭ در٭جریان٭تکامل٭آن٭شنیدم٭و٭هر٭
مهنشییِن٭متواضعانۀ٭توسعه٭های٭جدید٭و٭حرم٭و٭شهر٭قدمی،٭چگونه٭ممکن٭
است؟٭ویراین٭های٭ناشی٭از٭فراموشِی٭قاعده٭تدریج٭که٭رابطه٭حرم٭و٭شهر٭
را٭مریا٭منوده٭است.٭از٭ایشان٭یاد٭گرفتیم٭که٭بافت٭شهری٭هم٭مانند٭آدم٭ها٭
هر٭چه٭از٭مسری٭فطری٭اش٭خارج٭شود،٭از٭آجنا٭که٭نامریاست،٭به٭تناسب،٭
قابلیت٭برگشت٭دارد٭و٭یافنت٭پر٭شال٭گمشده٭دشوارتر٭خواهد٭شد٭و٭نیاز٭به٭
رخنۀ٭طراحانه٭به٭فطرت٭آن،٭حمسوس٭تر٭می٭شود.٭در٭سریۀ٭عملی٭ایشان٭هم٭
دیدمی٭که٭بایسیت٭چیزهای٭زاید٭و٭اضایف٭از٭روی٭طرح٭اصلی٭برداشته٭شود٭
تا٭خالص٭تر٭شود٭و٭گاه٭باید٭راه٭و٭روش٭های٭معهود٭را٭نیز٭کنار٭گذاشت.٭
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آنچه٭از٭آتلیۀ٭موسوم٭به٭آتلیۀ٭جنف٭در٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازِی٭
دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭حد٭فاصل٭سال٭های٭1386-89٭و٭در٭ادامه٭1392-
93،٭در٭ذهن٭نگارنده٭برجای٭مانده،٭بیش٭از٭هر٭چیز٭هدایت٭جامع٭نگر٭و٭
توجه٭به٭نسبت٭های٭حیایت٭و٭تقویت٭و٭تداوم٭آهنا٭در٭خود٭طرح٭و٭افرادی٭
نسبت٭های٭ این٭ داشتند.٭ مشارکت٭ آن٭ هتیه٭ در٭ نسبیت٭ به٭ یک٭ هر٭ که٭ بود٭
بنیادین٭هم٭در٭فرایند٭طراحی٭و٭هم٭میان٭اعضای٭تیم٭پروژه٭برقرار٭شده٭
بود٭و٭فارغ٭از٭نگاه٭های٭تقلیل٭گرایانۀ٭مدرنیسیت٭و٭چارچوب٭های٭مدیریت٭
پروژه،٭نظمی٭فطری٭پدید٭آمده٭بود٭که٭ریشه٭در٭به٭حداکثر٭رساندن٭قابلیت٭ها٭
و٭استعدادها٭داشت.٭زماین٭که٭خطوط٭کلی٭شاخ٭و٭برگ٭پیدا٭می٭کرد،٭به٭دلیل٭
استوار٭بودن٭ایده٭های٭حموری٭پروژه،٭ظرافت٭های٭بعضًا٭طنازانه٭ای٭می٭یافتند؛٭
اما٭از٭خطوط٭روشنگر٭پروژه٭دور٭منی٭شدند؛٭طراحی٭بافت٭شهری،٭خطوط٭
آنکه٭ حال٭ گیاهان.٭ و٭ درختان٭ تک٭تک٭ جامنایی٭ حیت٭ و٭ منا٭ طرح٭ پالن،٭
یکپارچه٭سازی٭ختصص٭ها٭و٭فکرهای٭خمتلف٭در٭پروژه٭های٭بزرگ٭و٭چند٭
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مسینار معريف طرح توسعه و 
تبادل نظر با مسؤوالن عراقی، 

هتران.
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ـــود کـــه مدل ســـازی های  ـــه ب ـــان امهیـــت ایفت رابطـــه معمـــاری و انســـان چن
تنهـــا از  بعـــدِی دقیـــق و شبیه ســـازی حرکـــت کاربـــراِن فضاهـــا،  ســـه 
ــار  ــه مشـ ــِی کنـــرتل طراحـــی بـ موضوعـــات اولیـــه چک لیســـت های مفهومـ
از  اســـتفاده کنندگان  جتربـــه  ابز ـ تولیـــد  و  ابز ـ فهـــم  مابقـــی  و  می رفـــت 
کیفیت هـــای عمیـــِق ایـــن رابطـــه بـــود. انســـان در مرکـــز توجـــِه فضـــا 
قـــرار می گرفـــت؛ فضایـــی کـــه خـــود ثقلیت هـــای معنایـــی و عملکـــردِی 

ویـــژه ای را نیـــز بـــه کاربـــران هدیـــه می منـــود. 
بعدی٭از٭مشکالت٭معموِل٭چننی٭پروژه٭هایی٭است.٭

در٭این٭پروژه٭ها،٭گاه٭سوال٭هایی٭ابتدایی٭برامیان٭پیش٭می٭آمد؛٭از٭تناسبات٭
و٭کم٭رنگ٭شدن٭برخی٭اصول٭و٭روش٭های٭مرسوم.٭اما٭کمی٭بعدتر٭دریافتیم،٭
درجایت٭ به٭ نیاز٭ هم٭ صالحیت٭ صاحب٭ خالِق٭ توسط٭ خلق٭شده٭ اثر٭ فهم٭
از٭صالحیت،٭ هر٭سطحی٭ با٭ که٭ معناست٭ آن٭ به٭ این٭ و٭ دارد٭ از٭صالحیت٭
خبش٭هایی٭از٭ایده٭های٭طرح٭برامیان٭آشکار٭می٭شود؛٭ویل٭مکنونایت٭مهچنان٭
باقی٭است.٭پیوند٭حکمت٭و٭زندگی٭سادۀ٭یک٭اثر٭معماری٭در٭مهنی٭خاصیِت٭
مهیشه٭قابل٭کشف٭بودن٭هنفته٭است؛٭گویی٭برای٭هر٭رهگذر٭چیزی٭آشکار٭

می٭شود٭و٭جتربه٭ای٭منحصربه٭فرد٭شکل٭می٭گرید.
که٭مدل٭سازی٭های٭سه٭ بود٭ یافته٭ امهیت٭ انسان٭چنان٭ و٭ معماری٭ رابطۀ٭
بعدِی٭دقیق٭و٭شبیه٭سازی٭حرکت٭کاربراِن٭فضاها،٭تنها٭از٭موضوعات٭اولیۀ٭
ـ٭فهم٭و٭ چک٭لیست٭های٭مفهومِی٭کنترل٭طراحی٭به٭مشار٭می٭رفت٭و٭مابقی٭باز٭
ـ٭تولید٭جتربۀ٭استفاده٭کنندگان٭از٭کیفیت٭های٭عمیِق٭این٭رابطه٭بود.٭انسان٭ باز٭
در٭مرکز٭توجِه٭فضا٭قرار٭می٭گرفت؛٭فضایی٭که٭خود٭ثقلیت٭های٭معنایی٭و٭

عملکردِی٭ویژه٭ای٭را٭نیز٭به٭کاربران٭هدیه٭می٭منود.٭
طرح،٭از٭نگاه٭طراحانش٭اگر٭چه٭هیچگاه٭ادعای٭کامل٭بودن٭نداشت،٭اما٭
گویی٭در٭ابتدا٭و٭تا٭حد٭امکان٭خود٭به٭اصول٭عمل٭می٭کرد٭و٭سپس٭آهنا٭را٭
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نشر٭می٭داد؛٭تناسب٭های٭ارتفاعی،٭دانه٭بندی٭و٭توایل٭های٭معناداِر٭فضایی٭میان٭
معماری٭و٭بافت٭شهرِی٭پریامون.٭از٭برکاِت٭یب٭پایان٭این٭آتلیه٭و٭آتلیه٭هایی٭
که٭به٭مین٭حضور٭آقای٭دکتر٭شکل٭گرفته٭اند،٭طراحاین٭هستند٭که٭بعدها٭هر٭

یک٭با٭جدیت٭به٭بسط٭و٭نشر٭این٭اصول٭زندگی٭خبش٭مهت٭گمارده٭اند.
هر٭چه٭فکر٭می٭کنم٭در٭این٭سال٭های٭سپری٭شده،٭بیش٭از٭کالم٭و٭حرف،٭
شاهد٭فرایندی٭از٭اندیشه٭تا٭عمل٭در٭جای٭جاِی٭طرح٭ها٭بودم؛٭وقیت٭پرسشی٭
فین٭و٭عملکردی٭در٭یکی٭خبش٭های٭پروژه٭مطرح٭می٭شد،٭شوق٭زایدالوصف٭
ایشان٭برای٭پاسخگویی٭به٭ما٭هم٭سرایت٭می٭کرد؛٭شوقی٭که٭از٭منی٭دامن٭آغاز٭
می٭شد٭و٭به٭مرتبه٭ای٭عایل٭تکامل٭می٭یافت.٭گویی٭برای٭هر٭خبشی٭از٭طرح،٭
از٭ می٭شد،٭ فروگذار٭ از٭چیزی٭ اجبار٭ به٭ هم٭ اگر٭ و٭ می٭شد٭ ادا٭ مطلب٭ حق٭
حمدودیت٭های٭زماین٭و٭یا٭کارفرمایی٭بود.٭این٭شوق٭از٭حنوۀ٭آمدن٭و٭رفتنشان٭
به٭آتلیۀ٭طراحی٭هم٭قابل٭فهم٭بود؛٭مهۀ٭روزها٭از٭ابتدای٭صبح٭تا٭کمی٭از٭

آغاز٭شب.٭مجعه٭ها٭هم٭اغلب٭روز٭کاری٭به٭مشار٭می٭رفت.
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اگر٭چه٭بعضی٭مکان٭ها٭امهیت٭ویژه٭ای٭داشتند،٭حیت٭طرح٭پارکینگ٭هم٭
گویی٭می٭بایست٭به٭ایده٭های٭بدیع٭و٭خالقانه٭مزین٭شود.٭کمتر٭در٭موضوعات٭
طراحی٭اصراری٭از٭ایشان٭دیدمی،٭جز٭آن٭که٭پای٭استیفای٭حِق٭عناصر٭طرح٭
در٭میان٭باشد.٭برخوردشان٭با٭نظرات٭خمالف٭هم٭مانند٭امتزاج٭آب٭با٭اشیا٭و٭
در٭جهت٭اصالح٭و٭تبدیل٭آن٭نظرات٭به٭وجهی٭کمال٭یافته٭بود.٭زمان٭هایی٭
می٭شد٭که٭از٭صربشان٭در٭پروژه٭ها٭تعجب٭می٭کردمی؛٭هیچ٭گاه٭حریف٭را٭حیت٭
و٭ منی٭کردند٭ حتمیل٭ می٭کرد،٭ ترسیم٭ را٭ نقشه٭ها٭ که٭ اول٭ سال٭ دانشجوی٭ به٭
این٭به٭مهۀ٭کساین٭که٭با٭ایشان٭کار٭می٭کنند،٭احساسی٭از٭عزت٭و٭بزرگی٭
می٭خبشید٭که٭مقدمۀ٭جستجو٭و٭خلق٭ایده٭های٭بدیع٭است؛٭حال٭آنکه٭بارها٭

از٭ایشان٭شنیدم٭گمنامی٭نعمیت٭است٭که٭نباید٭به٭راحیت٭از٭دست٭برود.
نگارنده٭هنوز٭هم٭در٭طرح٭های٭معماری٭و٭شهری،٭با٭نگاهی٭آسیب٭شناسانه٭
روندها٭و٭تغیریات٭را٭می٭بیند،٭حال٭آنکه٭نگاه٭آقای٭دکتر٭ندمیی٭بیشتر٭وجه٭
گوهرشناسانه٭داشته٭است.٭گوهریایب٭در٭الیه٭های٭آشکار٭و٭پنهان٭که٭گاه٭

به٭خاطر٭سادگی٭و٭یا٭حد٭باالی٭آشکارگی،٭کم٭امهیت٭به٭مشار٭می٭آید.
از٭کجا٭شروع٭می٭شود،٭ بیشتر٭فکر٭می٭کنم٭که٭خلق٭کلیت٭ این٭روزها٭ ٭
یافنت٭نقطه٭آغاز٭چگونه٭است؟٭ترمجۀ٭»پرداخنت٭به٭جزییات٭به٭مهان٭اندازه٭
است؟٭ امکان٭پذیر٭ چگونه٭ آن«٭ از٭ فراتر٭ و٭ کلیات٭ تصور٭ که٭ است٭ حیایت٭
چرا٭طرح٭های٭معماری٭و٭اسناد٭شهری٭مان٭حتمل٭قاعدۀ٭»برگشت٭تدرجیی«٭
را٭ندارند؟٭این٭ها٭از٭مجله٭سواالیت٭بوده٭که٭آقای٭دکتر٭در٭کالس٭ها٭مطرح٭
کردند.٭اگر٭فضاهای٭شهری٭مان٭اینقدر٭بد٭شده٭اند،٭احتماال٭نتیجۀ٭فقط٭زاویۀ٭
کمی٭بوده٭که٭هر٭روز٭احنرافش٭بیشتر٭و٭بیشتر٭شده٭است.٭اما٭آنچه٭بارها٭
در٭کالم٭ایشان٭شنیده٭ام،٭امید٭بوده٭است،٭تاثریات٭حمدود،٭چون٭آدم٭حمدود٭

است.٭
در٭پروژه٭ای٭که٭این٭روزها٭درگریش٭هستیم،٭بیش٭از٭پروژه٭های٭قبلی٭
ظواهر٭ مقین،٭ یک٭ مانند٭ باید٭ شهری٭ طراح٭ و٭ معمار٭ ذهن٭ که٭ دریافته٭ام٭
تغیریات٭و٭روندهای٭طبیعی٭و٭مصنوع٭را٭بشکافد.٭مهم،٭پیدا٭کردن٭قواعدی٭
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است٭که٭کلیت،٭مشولیت٭و٭مانایی٭داشته٭باشند.٭تا٭حد٭زیادی٭منی٭توانیم٭مانع٭
ارتفاع٭و٭ساخت٭وساز٭شومی٭و٭در٭شرایطی٭ در٭ از٭مسابقه٭های٭سوداگرانه٭
به٭ نیاز٭ و٭درست٭منی٭برد،٭ استنتاجات٭عملی٭ به٭ راه٭ تعقل٭سیستماتیک٭ که٭
فهم٭عمیق٭در٭معاشرت٭با٭خلقی٭دارمی٭که٭شرایط٭را٭می٭سازند.٭نشان٭دادن٭
چیزهای٭هبتر،٭هنر٭طراحی٭است،٭نه٭صرفا٭نگاهی٭سلیب٭که٭مانایی٭و٭دوامی٭
خنواهد٭داشت؛٭به٭عباریت٭دیگر،٭آشکارسازِی٭گوهر٭حیات٭و٭سرزندگی٭در٭
بافت٭های٭شهری.٭در٭طراحی٭بافت٭های٭شهری٭بارها٭این٭تلنگر٭را٭برامیان٭

اجیاد٭کردند٭که٭چرا٭مهه٭چیز٭را٭دفعی٭می٭بینیم.
٭اگر٭هنایل٭می٭کارمی،٭زمان٭رسیدن٭دارد،٭سیب٭هم٭باید٭به٭وقتش٭برسد.٭
ضوابط٭فعلی٭چقدر٭بر٭سلوک٭شهری٭اثر٭می٭گذارد؟٭اینکه٭ضوابط٭و٭تبعیت٭
مردم٭را٭به٭حساب٭کفایت٭آهنا٭نگذارمی،٭بلکه٭به٭حساب٭اجبار٭مردم٭بگذارمی.٭٭
و٭ دارد٭ برنامه٭ریزانه٭ فهم٭ با٭ تفاوت٭هایی٭ چه٭ سرزمنی،٭ از٭ طراحانه٭ فهم٭
شهرسازی٭چه٭مرتبه٭ای٭از٭قابلیت٭َخلق٭را٭به٭معماری٭منتقل٭می٭کند؟٭این٭ها٭
پرسش٭هایی٭بوده٭اند٭که٭بیش٭از٭پیش٭در٭جتربۀ٭طراحی٭اخری٭با٭ایشان٭در٭
ذهنم٭شکل٭گرفت٭و٭تصور٭می٭کنم٭راه٭نزدیک٭شدن٭به٭پاسخ٭های٭تا٭حدی٭

قابل٭قبول،٭هبتر٭دیدن٭و٭فهِم٭جتربۀ٭عملی٭در٭کنار٭ایشان٭باشد.٭
در٭انتها٭باید٭بگومی،٭هدف٭راقِم٭این٭سطور٭مرتب٭کردن٭مجالت٭مسجع٭
و٭آهنگنی٭در٭وصف٭استاد٭نبوده،٭بلکه٭به٭حتریر٭آوردن٭کلمایت٭یف٭البداهه٭و٭
یب٭وقفه٭که٭تنها٭خبش٭کوچکی٭از٭جتربه٭هایی٭است٭که٭بیِش٭آهنا٭را٭منی٭توان٭
به٭کلمات٭تبدیل٭کرد؛٭حداقل٭بنده٭استعداد٭آن٭را٭ندارم٭و٭برامی٭به٭صورت٭
نوعی٭جتربۀ٭زیسته٭اندوخته٭شده٭و٭گه٭گاهی٭استفاده٭ای٭از٭آن٭می٭برم.٭مابقی٭
اصرار٭و٭شوق٭است،٭در٭دل٭هر٭یک٭از٭شاگردانشان،٭برای٭خوب٭دیدن٭و٭
به٭حرکت٭ و٭ کردن٭و٭خوب٭خط٭کشیدن٭ فهمیدن٭و٭حس٭ شنیدن،٭خوب٭

درآوردن؛٭به٭بیاین٭دیگر،٭خلق٭معماری٭خوب٭در٭شهر٭خوب.٭
من٭اگر٭خارم٭و٭گر٭گل٭مچن٭آرایی٭هست٭٭
که٭از٭آن٭دست٭که٭می٭پروردم،٭می٭رومی
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زهره تفّضلی

شرح یک جتربه کل نگر در آموزش 
معماری: کارگاه پژوهشی دانشکده 

معماری دانشگاه شهید هبشتی 
)13۸۹-13۸5(

مرور جتارب

در٭ایران،٭آموزش٭معماری٭به٭شیوۀ٭آکادمیک٭قدمیت٭بسیار٭اندک٭دارد.٭اما٭این٭
نوع٭آموزش،٭علریغم٭قدمت٭اندک،٭بر٭تغیری٭سرنوشت٭معماری٭این٭سرزمنی٭
بسیار٭مؤثر٭بوده٭است.٭آموزش٭معماری٭به٭شیوۀ٭جدیْد٭پیش٭فرض٭ها٭و٭مباین٭
معماری٭ برای٭ نیز٭ را٭ ویژگی٭های٭خاصی٭ این٭طریق٭ از٭ و٭ دارد٭ مشخصی٭
امروز٭رقم٭زده٭است٭و٭سبب٭غلبه٭نوعی٭دیسیپلنی٭و٭انتظام٭خاص٭در٭اغلب٭
مدارس٭معماری٭دنیا٭شده٭است.٭این٭گفتمان٭غالب٭سبب٭شده٭که٭اندیشیدن٭
به٭شیوه٭آموزشی٭خارج٭از٭این٭چارچوب٭بسیار٭دشوار٭یا٭حیت٭غریممکن٭
به٭نظر٭برسد.٭اما٭در٭عنی٭حال٭در٭سرزمیین٭که٭وضعیت٭معماری٭آن٭در٭دوره٭
جدید٭دچار٭حبران٭بوده٭و٭هست،٭چاره٭جویی٭برای٭یافنت٭افق٭های٭تازه٭در٭

آموزش٭معماری٭بسیار٭ضروری٭است.٭
آموزش٭ شیوه٭های٭ هببود٭ برای٭ متعددی٭ جتربه٭های٭ اخری٭ سال٭های٭ در٭
معماری٭در٭ایران٭اجنام٭شده٭است.٭این٭مقاله٭نیز٭به٭شرح٭یکی٭از٭این٭جتربه٭ها٭
افقی٭تازه٭برای٭پرورش٭معمار٭در٭درون٭ می٭پردازد٭که٭به٭منظور٭گشودن٭
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کارگاه پژوهشـــی کارگاهـــی اب فـــرم ســـاختاری عمـــودی بـــوده اســـت، کـــه در 
آن دانشـــجوایِن اپیه هـــای خمتلـــف در کنـــار یکدیگـــر کار میکردنـــد. در ایـــن 
کارگاه، متریـــن طراحـــی بـــرای مهـــه اپیه هـــا در یـــک بسرت)ســـایت( مشـــرتک 
اجنـــام می شـــد؛ عـــالوه بـــر حلقه هـــای گفتگـــوی روزانـــه، در هـــر هفتـــه اب 
حضـــور مهـــه اعضـــای کارگاه )معلمـــان و دانشـــجواین(، جلســـات منظمـــی 
ـــرای نقـــد و بررســـی کار دانشـــجواین ســـطوح خمتلـــف برگـــزار میشد. شـــاید  ب
ســـیمای عمومـــی کارگاه پژوهشـــی مشـــابه بســـیاری از کارگاه هـــا اب ســـاختار 
ــا اهـــداف و مبانـــی نظـــری کارگاه، و آداب زندگـــی و  ــد، امـ عمـــودی ابشـ
کار در آن، روح متفاوتـــی بـــه آن می خبشـــد کـــه شایســـته أتمـــل و تعمـــق 

اســـت. 
نظام٭مستقر٭آموزش٭آکادمیک٭معماری٭اجنام٭شده٭است.٭جتربه٭موردنظر٭در٭
نیمسال٭حتصیلی،٭ نه٭ به٭مدت٭ معماری٭ منونه٭ای٭طراحی٭ کارگاه٭ قالب٭یک٭
در٭دانشکده٭معماری٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت٭اجنام٭شده٭است.٭این٭کارگاه٭در٭
سال٭۱۳۸۵٭با٭نام٭»کارگاه٭پژوهشی)ایوان(«٭و٭با٭برنامه٭ای٭ویژه٭تأسیس٭
شد.٭هدف٭از٭اجیاد٭این٭کارگاه،٭اجیاد٭حمیطی٭ویژه٭برای٭منونه٭سازی٭بود٭که٭
به٭سوی٭ دانشکده،٭در٭حرکت٭ معمول٭ آموزشی٭ برنامۀ٭ با٭ تناسب٭ در٭عنی٭
آرمان٭ها٭پیشتاز٭باشد.٭از٭آن٭تاریخ،٭این٭کارگاه٭به٭مدت٭پنج٭سال٭به٭فعالیت٭
نوع٭ ایشان،٭ خود٭ اذعان٭ به٭ که٭ پرورد٭ را٭ دانشجویاین٭ و٭ داد٭ ادامه٭ خود٭
متفاویت٭از٭تربیت٭معماری٭را٭جتربه٭کردند:٭تربیت٭بر٭مبنای٭نگاهی٭کل٭نگر.
روشن٭است٭که٭هر٭حنو٭نگاه٭به٭تربیت،٭مبتین٭بر٭داشنت٭مدیل٭از٭انسان٭
است.٭چنان٭که٭مدل٭مورد٭نظر٭ما٭از٭انسان،٭مبتین٭بر٭معنایی٭جامع٭و٭وحدت٭یافته٭
از٭انسان٭باشد،٭معنای٭تربیت٭نیز٭امری٭فراتر٭از٭افزایش٭دانش٭افراد٭خواهد٭
بود؛٭در٭این٭صورت٭تربیت٭جامع٭را٭مستلزم٭نوعی٭پرورش5٭و٭رشد٭دادن٭به٭
انسان٭در٭زندگی٭و٭برای٭زندگی٭خواهیم٭فهمید٭که٭به٭احنصار٭دانش٭صرف٭

برای٭عمیق٭تر٭شدن٭در٭آنچه٭در٭٭5
تربیت٭معماران٭اتفاق٭می٭افتد،٭باید٭در٭
مفهوم٭حقیقی٭تربیت٭و٭آموزش٭عمیق٭
شد.:٭آموزش٭معادلEducation٭٭

است٭که٭در٭ریشه٭التیین٭به٭ایده٭بزرگ٭
کردن٭،پرستاری٭کردن٭یا٭شکوفا٭کردن٭
یا٭برآوردن٭مربوط٭است.٭و٭مهچننی٭
تربیت٭در٭لغت٭عریب٭و٭فارسی٭نیز٭به٭
معنای٭پروراندن٭و٭پرورش٭دادن٭و٭

رشد٭دادن٭است.٭متامی٭این٭مفاهیم٭بیش٭
از٭آن٭که٭به٭کسب٭دانش٭و٭پرورش٭

ذهین٭انسان٭مربوط٭باشند،٭به٭پرورش٭
وجودی٭و٭حقیقی٭وجود٭انساین٭نظر٭

دارند.
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درمنی٭آید.٭مؤسسان٭کارگاه٭پژوهشی٭نیز٭درصدد٭طراحی٭کارگاهی٭بودند٭که٭
در٭آن٭گام٭های٭خنستنی٭برای٭تربییت٭وحدت٭یافته٭و٭جامعتر٭حمقق٭شود.٭نگاه٭
وحدت٭یافته٭و٭کل٭نگْر٭تربیت٭را٭امری٭عام٭تر٭و٭مقدم٭بر٭آموزش٭می٭بیند؛٭
و٭پیش٭از٭آموزش٭معماری،٭بر٭امهیت٭خودشناسی٭و٭خودیایب٭افراد٭تأکید٭
می٭کند.٭٭بر٭این٭اساس٭کارگاه٭پژوهشی٭با٭تکیه٭بر٭جان٭مایه٭فرهنگی٭سرزمنی٭
ایران،٭پرورش٭قدرت٭فهم٭عمیق،٭تفکر٭و٭توان٭اجیاد٭در٭دانشجویان٭را٭هدف٭
»فراگریی٭ از٭طریق٭سه٭حمور٭ را٭ این٭هدف٭ و٭ بود٭ داده٭ قرار٭ اصلی٭خود٭
آموزه٭های٭ بر٭ »تکیه٭ و٭ آموزش٭ضمین«٭ تعامل٭مجعی«،٭»جتربۀ٭ از٭طریق٭

فرهنگ٭خودی«٭در٭کنار٭آموزش٭رمسی٭دنبال٭می٭کرد.
مؤسسان٭ معماران،٭ تربیت٭ در٭ نگاه٭ حنو٭ این٭ به٭ شدن٭ نزدیک٭ هدف٭ با٭
کرده٭ به٭حنوی٭طراحی٭ را٭ کارگاه٭ این٭ برنامه٭ و٭ پژوهشی٭ساختار٭ کارگاه٭
بودند٭که٭ویژگی٭های٭آغازین٭برای٭چننی٭تربییت٭را٭داشته٭باشد؛٭تا٭از٭طریق٭
آن٭امکان٭مهراهی٭و٭مهدیل٭استادان٭و٭دانشجویان٭برای٭حرکیت٭رو٭به٭رشد٭
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فراهم٭شود.٭مؤسسان٭این٭کارگاه٭بر٭آن٭بوده٭اند٭که٭از٭طریق٭رجوع٭به٭جتربۀ٭
عمیق٭زندگی٭برای٭تربییت٭تالش٭کنند٭که٭عقالنیت٭و٭قدرت٭تأمل٭و٭تعمق٭
از٭ فهمی٭عمیق٭ با٭ بتوانند٭ ایشان٭ که٭ را٭پرورش٭دهد.٭به٭حنوی٭ دانشجویان٭
خویشنت٭وضعیت٭خود٭را٭نسبت٭به٭زمنی٭و٭زمینۀ٭خود،٭نسبت٭به٭جهان٭و٭
نسبت٭به٭زندگی٭و٭غایت٭آن٭دریابند؛٭و٭این٭فهم٭عمیق٭را٭مقدمه٭اندیشیدن٭
و٭ فهم٭صحیح٭ که٭ بوده٭اند٭ باور٭ این٭ بر٭ دهند.٭ایشان٭ قرار٭ معماری٭ باب٭ در٭
مناسب٭ عمل٭ و٭ رفتار٭ منشاء٭ با٭جهان،٭ نسبت٭خود٭ و٭ از٭خویشنت٭ عمیق٭
و٭متناسب٭خواهد٭بود.٭٭عمل٭متناسب٭و٭متعادل٭در٭تعریفی٭عام٭به٭معنای٭
اخالق٭نزدیک٭می٭شود.٭٭از٭این٭رو٭آرمان٭و٭افق٭تربییت٭کارگاه٭پژوهشی،٭
اجیاد٭یک٭کارگاه٭با٭حموریت٭فهِم٭عمیق٭و٭عمِل٭متناسب،٭یا٭به٭عباریت٭اجیاد٭
مباین٭ این٭ بر٭ تکیه٭ با٭ است.٭٭ بوده٭ اخالق٭ با٭حموریت٭ کارگاه٭طراحی٭ یک٭
نظری٭و٭با٭تعمق٭دوباره٭در٭حقیقت٭رویدادی٭که٭باید٭در٭تربیت٭معماران٭
روی٭دهد،٭مؤسسان٭کارگاه٭پژوهشی٭تالش٭کرده٭اند٭ساختار٭مناسیب٭برای٭

این٭کارگاه٭طراحی٭کنند.
فرم٭ با٭ کارگاهی٭ پژوهشی٭ کارگاه٭ عمومی،٭ بسیار٭ تصویر٭ یک٭ در٭
پایه٭های٭خمتلف٭در٭ دانشجویاِن٭ آن٭ که٭در٭ است،٭ بوده٭ ساختاری٭عمودی٭
کنار٭یکدیگر٭کار٭میکردند.٭در٭این٭کارگاه،٭مترین٭طراحی٭برای٭مهه٭پایه٭ها٭
بر٭حلقه٭های٭گفتگوی٭ اجنام٭می٭شد؛٭عالوه٭ بستر)سایت(٭مشترک٭ در٭یک٭
روزانه،٭در٭هر٭هفته٭با٭حضور٭مهه٭اعضای٭کارگاه٭)معلمان٭و٭دانشجویان(،٭
جلسات٭منظمی٭برای٭نقد٭و٭بررسی٭کار٭دانشجویان٭سطوح٭خمتلف٭برگزار٭
میشد.٭شاید٭سیمای٭عمومی٭کارگاه٭پژوهشی٭مشابه٭بسیاری٭از٭کارگاه٭ها٭با٭
ساختار٭عمودی٭باشد،٭اما٭اهداف٭و٭مباین٭نظری٭کارگاه،٭و٭آداب٭زندگی٭و٭
کار٭در٭آن،٭روح٭متفاویت٭به٭آن٭می٭خبشد٭که٭شایستۀ٭تأمل٭و٭تعمق٭است.٭
اصل٭ به٭ خاص٭ توجه٭ پژوهشی٭ کارگاه٭ ویژگی٭ بارزترین٭ و٭ مهمترین٭
مشارکت٭و٭تعامل٭مجعی٭بوده٭است.٭بر٭این٭اساس،٭ساختار٭و٭٭مهچننی٭کلیه٭
برنامه٭های٭کارگاه٭طوری٭طراحی٭شده٭بود٭که٭بیشترین٭آموزش٭به٭صورت٭
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کارگاه پژوهشـــی اب تکیـــه بـــر جان مایـــه فرهنگـــی ســـرزمن ایـــران، 
پرورش قدرت فهم عمیق، تفکر و توان اجیاد در دانشجواین 
را هـــدف اصلـــی خـــود قـــرار داده بـــود و ایـــن هـــدف را از طریـــق 
ســـه حمـــور »فراگـــری از طریـــق تعامـــل مجعـــی«، »جتربـــه آمـــوزش 
ضمنـــی« و »تکیـــه بـــر آموزه هـــای فرهنـــگ خـــودی« در کنـــار 

آمـــوزش رمســـی دنبـــال می کـــرد.
معلمان٭ و٭ خمتلف٭ سطوح٭ دانشجویان٭ مجعی٭ تعامالت٭ طریق٭ از٭ و٭ ضمین٭
صورت٭گرید؛٭و٭تعامالت٭زنده٭پرورشی٭بستر٭مناسیب٭برای٭آموزش٭فراهم٭
٭آورد.٭به٭منظور٭پایایی٭و٭پویایی٭این٭تعامالت٭مجعی،٭نظام٭روابط٭و٭آدایب٭برای٭
این٭کارگاه٭تعریف٭شده٭بود٭که٭در٭آن٭هر٭یک٭از٭اعضا٭به٭حقوق٭و٭وظایف٭
متقابل٭خود٭آگاه٭می٭شدند،٭و٭این٭نظام٭اخالقی٭ضامن٭سالمت٭این٭زندگی٭
مجعی٭بود.٭می٭توان٭گفت٭اجیاد٭این٭کارگاه٭در٭واقع٭به٭مثابۀ٭اجیاد٭هسته٭اولیۀ٭
یک٭میدان٭انرژی٭٭بوده٭است.٭و٭در٭برنامه٭ریزی٭آن٭قصد٭بر٭این٭بوده٭که٭با٭
هدایت٭مناسب٭و٭با٭توجه٭و٭مراقبت٭از٭نریوها٭و٭جریان٭های٭زندگی٭در٭آن،٭
دانشجویان٭و٭استادان٭در٭ضمن٭جتربۀ٭زندگی٭و٭احساس٭تعلق٭و٭سکونت،٭

در٭جریان٭حرکیت٭رو٭به٭رشد٭قرار٭گریند.٭
ویژگی٭بارز٭دیگر٭این٭کارگاه،٭زندگی٭فرهنگی٭آن٭بوده٭است.٭٭فهم٭عمیق٭
حمیط٭اجتماعی،٭٭فهم٭حمیط٭طبیعی،٭و٭فهم٭تارخیی،٭به٭صورت٭درهم٭تنیده٭ای٭
در٭فهم٭فرهنگ٭تارخیی٭این٭سرزمنی٭ممکن٭می٭شود.٭٭از٭این٭رو٭برنامه٭های٭
این٭اصل٭مهم٭طراحی٭شده٭٭است.٭٭برای٭ به٭ با٭حموریت٭توجه٭ این٭کارگاه،٭
هر٭معمار،٭فهم٭نسبت٭معماری٭با٭انسان٭ها،٭با٭زمان٭و٭با٭زمینه٭امهیت٭بسیار٭
باید٭مورد٭توجه٭ اینجاست،٭این٭نسبت٭اضایف٭ دارد.٭٭معماری٭اگر٭معمارِی٭
این٭ معماری٭ جتارب٭ و٭ فرهنگ٭ در٭ دانشجویان٭ است٭ الزم٭ و٭ گرید٭ قرار٭
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سرزمنی٭تأمل٭و٭تفکر٭کنند.٭٭این٭توجه٭و٭تأمل،٭ایشان٭را٭در٭جتربۀ٭استادان٭
خربه٭این٭سرزمنی٭شریک٭می٭کند٭و٭به٭طور٭ضمین٭جاری٭شدن٭زندگی٭در٭
صورت٭های٭معماری٭را٭به٭صورت٭وحدت٭یافته٭وکمال٭یافته٭در٭برابر٭ایشان٭

قرار٭می٭دهد.
از٭طریف٭طراحی٭این٭کارگاه٭طوری٭بوده٭است٭که٭به٭معنای٭دقیق٭کلمه٭
یک٭کارگاه٭»پژوهشی«٭باشد،٭چون٭این٭حرکت٭پویا٭و٭توأم٭با٭جتربه٭های٭
مهه٭ رو٭ این٭ از٭ است.٭٭ مداوم٭ ارتقاء٭ و٭ بازنگری٭ و٭ مراقبت٭ مقتضی٭ تازه،٭
اعضای٭کارگاه٭اعم٭از٭دانشجو٭و٭استاد٭ملزم٭به٭ثبت٭فرایند٭جتربه٭طراحی٭
و٭آموزشی٭خود٭بوده٭اند.٭٭این٭کارگاه٭بر٭آن٭بوده٭که٭از٭طریق٭پایش٭و٭ثبت٭
وضعیت٭کارگاه٭در٭حنی٭زندگی٭آن،٭٭مسری٭خود٭را٭اصالح٭کند.٭ضمن٭اینکه٭
برای٭کامل٭تر٭کردن٭مسری٭آموزش٭مهاهنگ٭در٭دانشکده،٭ نیز٭ جتربیایت٭را٭
به٭ارمغان٭بیاورد.٭پژوهش٭در٭این٭کارگاه٭نوعی٭حتقیق٭در٭حنی٭عمل6٭بوده٭

است.٭

 6 action research
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٭ خواجه٭نصری٭الدین٭طوسی٭و٭مسألۀ٭صناعت٭و٭اخالق٭و٭	
طبیعت٭)حتقق٭انسان٭کامل٭در٭هنر(|٭ایرج٭داداشی

٭ فتوت٭نامۀ٭حاشیۀ٭زیج٭معماری|٭مهرداد٭قیومی٭	
بیدهندی

جستار
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خواجه نصر الدین طوسی و مسأله 
صناعت و اخالق و طبیعت
)حتقق انسان کامل در هنر(

جستار

ایرج داداشی

مقدمه
نصریالدین٭ به٭خواجه٭ مشهور٭ الطوسی٭ بن٭حسن٭ بن٭حممد٭ ابوجعفر٭حممد٭
طوسی٭و٭حمقق٭طوسی٭)۶۷۲-۵۹۷٭ه٭٭ق(٭را٭با٭عناویین٭چون٭استاد٭الَبَشر٭
میان٭اهل٭علم٭ از٭علّو٭جایگاهش٭در٭ ثالث٭خوانده٭اند،۱٭که٭نشان٭ و٭معلم٭
است.٭حمّقق٭طوسی٭مناینده٭سّنیت٭است٭که٭در٭آن٭جریان٭علم٭و٭صناعت٭و٭
تفکر٭و٭عمل،٭جریاین٭پویا٭و٭زایا٭است.٭کتاب٭اخالق٭ناصری٭نگاشته٭حمقق٭
طوسی٭به٭عنوان٭یک٭اثر٭ادیب٭و٭حکمی٭از٭مواریث٭مهم٭متدن٭اسالمی٭است٭

٭رضوی،٭فارسی٭باستان؛٭دستور،٭٭1
گزیده٭ای٭از٭کتیبه٭ها٭،٭11

ء

این وجیزه را به پیشگاه حضرت استادی جناب آقای دکتر هادی ندمیی تقدمی می دارد. نگارنده 
مهاره و جاودانه به شاگردی معظم له می بالد، زیرا جایگاه شان بیش از یک معلم است. حضرت 
استادی را باید مظهر صفات اهلی علم، تربیت، هدایت، فضل، حکمت، لطف، و احسان دانست که 
در حقیقت به کمال جمالی آن هستند. معظم له نه تنها مبنی و منادی حکمت هنر اسالمی بودند 

و هستند، بل که در نظر این کمینه ایشان را باید عنی حتقق حقیقت هنر یا انسان کامل دانست.
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که٭به٭تأسی٭از٭آثار٭حکمای٭پیشنی٭چون٭حتصیل٭السعادة٭فارایب٭و٭تدابری٭
کالم٭ در٭ تدقیق٭ است.٭ شده٭ نگاشته٭ ابن٭سینا٭ االهلیه٭٭ السیا٭سا٭ت٭٭ و٭ املنا٭زل٭٭
شیوای٭این٭کتاب،٭حمقق٭را٭به٭نکات٭نغز٭اندیشه٭پویای٭او٭رهنمون٭می٭شود.٭
از٭مجلۀ٭این٭نکات٭مبحث٭صناعت٭و٭نسبت٭آن٭با٭اخالق٭و٭طبیعت٭است،٭
نیز٭طریق٭استکمال٭و٭اکمال٭در٭حکمت٭که٭در٭هنایت٭به٭حتقق٭هنر٭یا٭انسان٭

می٭اجنامد.٭ کامل٭
حمقق٭طوسی٭در٭مهان٭عبارات٭خنستنی٭اخالق٭ناصری٭اشاره٭می٭کند٭که٭
کتاب٭را٭بر٭مبنای٭حکمت٭نگاشته٭است٭و٭در٭موافقت٭و٭خمالفت٭با٭مذهیب٭
و٭حنله٭ای٭نیست.٭عالوه٭بر٭حکمت٭عملی٭یا٭اخالق٭دو٭حبث٭دیگر٭را٭یعین٭
حکمت٭مدین٭و٭حکمت٭مزنیل٭افزون٭تر٭دارد.٭مباحثی٭که٭به٭سیاق٭فارایب٭
و٭ابن٭سینا٭و٭عامری٭نگاشته٭شده٭است.٭خواجه٭نصری٭مذاقی٭عرفاین٭دارد٭
و٭پیش٭تر٭از٭مالصدرا٭به٭مجع٭میان٭فلسفه،٭عرفان٭و٭کالم٭در٭هیأیت٭نوین٭
پرداخته٭و٭اثری٭را٭ساخته٭است.2٭پرسش٭اصلی٭این٭نوشتار٭ناظر٭به٭نسبت٭
میان٭مباحث٭اخالق،٭صناعت٭و٭طبیعت٭و٭چگونگی٭تبینی٭آن٭از٭منظر٭حکمت٭
در٭نزد٭حمّقق٭طوسی٭است.٭لذا٭با٭اخّتاذ٭رویکردی٭تشرحیی٭و٭تفسریی٭آثار٭
متعدد٭خواجه٭نصری٭مهانند٭اوصاف٭االشراف،٭اساس٭االقتباس،٭فصول،٭و٭
دیگر٭نوشته٭های٭او٭افزون٭بر٭اخالق٭ناصری٭و٭با٭حموریت٭آن٭مورد٭تدقیق٭
قرار٭گرفت٭و٭با٭تنسیقی٭نوین٭مباحث٭مستخرج٭تدوین٭شد٭تا٭این٭معاین٭

هویدا٭گردد.

تفکر چیست؟
را٭ خلوت٭ االشراف٭ اوصاف٭ سوم٭ باب٭ از٭ فصل٭خنست٭ در٭ طوسی٭ حمقق٭
ُروا٭

َّ
٭َیَتَفک مقدمة٭تفکر٭دانسته٭است٭و٭با٭اشارت٭بدین٭آیه٭از٭قرآن٭کرمی،٭أََوَلْ

.۳٭می٭گوید:٭ ِقّ َماَواِت٭َوالَْْرَض٭َوَما٭َبْیَنُهَما٭إِالَّ٭ِباحْلَ یِف٭أَْنُفِسِهْم٭َما٭َخَلَق٭اهللَُّ٭الَسّ
»هر٭چند٭در٭معین٭تفکر٭وجوه٭بسیار٭گفته٭اند،٭خالصۀ٭مهۀ٭وجوه٭آن٭است٭که٭
تفکر٭سری٭باطن٭انسانیت٭از٭مبادی٭به٭مقاصد،٭و٭نظر٭را٭مهنی٭معین٭گفته٭اند،٭

٭نک:٭داوری،٭عقل٭در٭حکمت٭٭2
مشاء،٭از٭ارسطو٭تا٭ابن٭سینا٭،٭13

٭روم:٭8٭3

جستار| خواجه نصری الدین طوسی و مسأله صناعت ...



  آمسانه: در اتریخ و تئوری معماری و هنر|ارج انمه هادی ندمیی   75

در٭اصطالح٭علما،٭هیچ٭کس٭از٭مرتبۀ٭نقصان٭به٭مرتبۀ٭کمال٭نتواند٭رسید٭االّ٭
به٭سریی،٭و٭به٭این٭سبب٭گفته٭اند٭اول٭واجبات٭تفکر٭و٭نظر٭است«.۴٭٭سرآغاز٭
این٭امر٭تفکر٭در٭آفاق٭و٭انفس٭یا٭کرانه٭های٭هسیت٭و٭روان٭انسان٭و٭سری٭
استدالل٭از٭آیات٭هر٭دو٭است.٭با٭تفکر٭در٭آیات٭آفاق٭آدمی٭به٭معرفت٭هر٭
چیزی٭از٭ما٭سوی٭اهلل٭چنان٭که٭هست٭می٭رسد،٭و٭به٭قدر٭استطاعت٭انساین،٭
به٭حکمت٭دست٭خواهد٭یافت.٭با٭تفکر٭در٭آیات٭انفس،٭که٭معرفت٭مراتب٭
وجود٭آدمی٭است٭حقایق٭هر٭یک٭بر٭متفکر٭عیان٭می٭گردد.٭این٭غایت٭سری٭
تفکر٭است٭که٭در٭پایان٭آن٭وصول٭به٭هنایت٭مراتب٭کمال٭حاصل٭می٭شود.

معرفت چیست؟
معرفت٭یا٭شناخت٭از٭منظر٭حمقق٭طوسی٭واالترین٭مرتبه٭از٭مراتب٭خداشناسی٭
را٭ آن٭ برسد٭ بدان٭ آتش٭ که٭ چیز٭ هر٭ که٭ این٭ شنیدن٭ متثیل٭ با٭ وی٭ است.٭
آتش٭ آثار٭ دیدن٭ می٭خواند؛٭ تقلید٭ یا٭ معرفت٭ را٭ مرتبۀ٭خنست٭ می٭سوزاند،٭
مانند٭دود٭و٭پی٭بردن٭از٭اثر٭به٭مؤثر.٭مرتبۀ٭دوم٭یا٭مقام٭اهل٭نظر،٭انتفاع٭را٭
از٭حرارت٭آتش٭در٭جماورت٭با٭آن،٭مرتبۀ٭سوم٭یا٭مرتبت٭مؤمنان٭به٭غیب٭
می٭داند٭که٭حق٭را٭از٭ورای٭حجاب٭می٭شناسند؛٭و٭یافنت٭منافع٭بسیار٭را٭از٭
آتش.٭مرتبۀ٭چهارم٭یا٭مرتبۀ٭ابتهاج٭از٭معرفت٭یا٭مرتبۀ٭اهل٭دانش؛٭و٭کساین٭
را٭که٭به٭نور٭آتش٭چشم٭هایشان٭به٭مشاهدۀ٭موجودات٭می٭رسد،٭مرتبۀ٭پنجم٭
یا٭اهل٭بینش٭یا٭عارف٭می٭خواند.٭در٭باالترین٭مرتبۀ٭معرفت،٭یا٭مرتبۀ٭اهل٭
حضور،٭عارف٭به٭یقنی٭دست٭می٭یابد٭و٭هویتش٭منتفی٭می٭شود؛٭مانند٭کسی٭
که٭به٭آتش٭می٭سوزد٭و٭ناچیز٭می٭گردد.٭یقنی٭بر٭اساس٭تعالیم٭قرآین،٭خود٭به٭
سه٭مرتبت:٭علم٭الیقنی،٭عنی٭الیقنی٭و٭حق٭الیقنی٭خبش٭می٭شود.٭در٭باالترین٭
فنا٭ مقام٭ به٭ و٭ می٭شود٭ نفی٭ عارف٭ خود٭ حیت٭ ماسوی٭اهلل٭ مهۀ٭ یقنی٭ مرتبۀ٭
می٭رسد٭و٭با٭آخرین٭نفی٭به٭مقام٭فنای٭فنا٭یا٭مجع٭اجلمع٭و٭پس٭از٭آن٭مقام٭
بقای٭ثاین٭دست٭می٭٭یابد.٭این٭مهان٭حتقق٭وجودی٭معرفت٭است٭که٭هسیت٭و٭

٭طوسی،٭اوصاف٭االشراف٭،٭101٭4شناخت٭بسان٭یک٭دیگرند.
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حکمت چیست؟
در٭اخالق٭ناصری٭در٭تعریف٭حکمت٭می٭فرماید:٭»حکمت٭در٭عرف٭اهل٭
معرفت٭عبارت٭بَُود٭از٭دانسنت٭چیزها٭چنان٭که٭باشد،٭و٭قیام٭منودن٭به٭کارها٭
چنان٭که٭باید،٭به٭قدر٭استطاعت،٭تا٭نفس٭انساین٭به٭کمایل٭که٭متّوجه٭آن٭است٭

برسد.«.۵٭در٭اساس٭االقتباس٭آورده٭است:٭
حکمت٭به٭فعل٭درآمدن٭هر٭کمایل٭که٭در٭نفس٭انساین٭به٭قوت٭باشد٭از٭علم٭و٭عمل،٭اما٭
در٭علم٭به٭آنک٭تصور٭او٭موجودات٭را٭و٭تصدیق٭اش٭به٭احکام٭هر٭یک٭چنان٭که٭باشد٭که٭
هست،٭تصوری٭تام٭و٭تصدیقی٭یقیین.٭و٭اما٭در٭عمل٭به٭آنک٭خلق٭عدالت٭که٭مشتمل٭بود٭
بر٭هتذیب٭قوت٭های٭نطقی٭و٭شهوی٭و٭غضیب٭او٭را٭حاصل٭بود.٭و٭باشد٭که٭استکمال٭نفس٭

را٭به٭احاطت٭او٭به٭معقوالت٭نظری٭و٭عملی٭یب٭اعتبار٭خلق٭حکمت٭خوانند.۶٭
اما٭آن٭چه٭در٭سرآغاز٭اساس٭االقتباس٭آورده٭به٭خویب٭روشن٭می٭سازد٭که٭
خواجه٭در٭حکمت٭قائل٭به٭اهلام٭حق،٭تلقنی٭صدق٭و٭توفیق٭خری٭از٭سوی٭
خداوند٭متعال٭است.٭هم٭چننی٭مصروف٭داشنت٭مهت٭به٭طلب٭کمال،٭حتّری٭
صواب،٭اقتنای٭فضیلت،٭یافنت٭وثوق٭به٭راسیت،٭احتراز٭از٭کژی،٭اطمینان٭به٭
یقنی،٭تنفر٭از٭شک،٭انس٭گرفنت٭به٭علم،٭گرخینت٭و٭رهایی٭از٭جهل،٭نقص،٭
خودبیین،٭دیگرآزاری،٭تعصب،٭خودپسندی٭و٭الف٭زدن٭و٭...٭را٭در٭دعای٭

آغازین٭کتاب٭از٭خداوند٭خواسته٭است.

حکمت نظری و عملی
اگر٭از٭منظر٭اهل٭معرفت٭نگریسته٭شود؛٭حکمت٭به٭دو٭قسم:٭یکی٭علم٭و٭
دیگر٭عمل٭منقسم٭می٭شود.٭»علم:٭تصّور٭حقایق٭موجودات٭بود٭و٭تصدیق٭
به٭احکام٭و٭لواحق٭آن،٭چنان٭که٭یف٭نفس٭االمر٭باشد٭به٭قدر٭قوت٭انساین«۷٭
»و٭عمل:٭ممارست٭حرکات٭و٭مزاولت٭صناعات٭از٭جهت٭اخراج٭آن٭چه٭در٭
حّیز٭قّوت٭باشد٭به٭حّد٭فعل،٭به٭شرط٭آن٭که٭مؤّدی٭بود٭از٭نقصان٭به٭کمال٭بر٭
حسب٭طاقت٭بشری«۸.٭از٭دیدگاه٭او٭برای٭هر٭کس٭که٭این٭دو٭معین٭حاصل٭
شود٭او٭حکیمی٭کامل٭و٭انساین٭فاضل٭است٭و٭مرتبۀ٭او٭واالتریِن٭مراتِب٭نوع٭

٭طوسی،٭اخالق٭ناصری٭،٭37٭5

٭طوسی؛٭اساس٭االقتباس:٭410٭6

٭طوسی،٭اخالق٭ناصری٭،٭37٭7

٭مهان،٭37٭8
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٭قوت٭انساین٭یا٭طاقت٭بشری٭مورد٭ انساین.۹٭در٭هر٭دو٭تعریف،٭موضوِع٭حدِّ
توجه٭قرار٭گرفته٭و٭نتیجة٭حکمت٭در٭هنایت،٭اکمال٭وجود٭انساین٭است.

اقسام حکمت عملی
دربارۀ٭حکمت٭عملی٭در٭توضیحی٭بیش٭تر٭می٭گوید:٭»و٭آن٭دانسنت٭مصاحل٭
حرکات٭ارادی٭و٭افعال٭صناعی٭نوع٭انسان٭بود٭بر٭وجهی٭که٭مؤّدی٭باشد٭به٭
نظام٭احوال٭معاش٭و٭معاد٭ایشان٭و٭مقتضی٭رسیدن٭به٭کمایل٭که٭متّوجه٭اند٭
سوی٭آن...«۱۰.٭پس٭حکمت٭عملی٭خنست٭متوجه٭حرکات٭ارادی٭و٭سپس٭
افعال٭صناعی٭اوست.٭به٭عباریت٭دیگر٭می٭توان٭یکی٭را٭متوجه٭کردار٭و٭رفتار٭
و٭دیگری٭را٭متوجه٭کار٭و٭ساخنت٭دانست.٭به٭نظر٭می٭آید٭در٭نگرش٭خواجه٭
با٭ظرافیت٭خاص٭پیشه٭و٭صناعت٭با٭منش٭و٭اخالق٭در٭یک٭بنیاد٭قرار٭دارند٭
و٭در٭عنی٭حال٭جدا٭از٭هم٭نیز٭دیده٭می٭شوند.٭از٭این٭حیث٭باید٭توجه٭داشت٭
که٭غایت٭حکمت٭عملی٭به٭کمال٭رسیدن٭انسان٭است.٭لیک٭این٭استکمال٭
با٭اکمال٭دیگران٭تداوم٭می٭یابد.٭پس٭حکمت٭عملی٭در٭هر٭یک٭از٭وجوه٭
خود٭در٭دو٭ساحت٭به٭کار٭برده٭می٭شود:٭ساحت٭فردی٭و٭ساحت٭اجتماعی.٭
ساحت٭اجتماعی٭نیز٭به٭عرصۀ٭خانه٭و٭مزنل٭و٭عرصۀ٭شهر٭و٭والیت٭و٭اقلیم٭
و٭مملکت٭تقسیم٭می٭شود.٭پس٭حکمت٭عملی٭سه٭خبش٭دارد:٭اول،٭هتذیب٭
اخالق؛٭دوم،٭تدبری٭منازل؛٭و٭سوم،٭سیاست٭ُمُدن.۱۱٭یعین٭پس٭از٭این٭که٭کسی٭
در٭ساحت٭فردی٭به٭کمال٭رسید٭و٭غایت٭حکمت٭عملی٭در٭او٭حمقق٭شد،٭وی٭
باید٭به٭اکمال٭غری٭بپردازد٭و٭این٭اکمال٭غری٭در٭ساحت٭کردار٭و٭رفتار،٭اکمال٭
منش٭و٭اخالق٭خانواده٭و٭سپس٭جامعه٭است٭و٭صورت٭دیگر٭آن٭اکمال٭غری٭
در٭ساحت٭کار٭و٭ساخنت،٭به٭اکمال٭شیء٭و٭اشیایی٭متوجه٭می٭شود٭که٭در٭

زندگی٭خانوادگی٭و٭اجتماعی٭به٭کار٭می٭آید.
نکتۀ٭ظریف٭در٭این٭جا٭است٭که٭در٭اخالق٭و٭منش٭با٭صناعت٭و٭پیشه٭به٭
حنوی٭هم٭مصاحل٭حرکات٭ارادی٭و٭هم٭افعال٭صناعی٭یگانه٭شده٭اند.٭تو٭گویی٭
خوی٭و٭خیم٭و٭منش٭با٭پیشه٭و٭کار٭و٭کوشش٭در٭یک٭پایه٭اند٭و٭در٭هر٭دو٭

٭مهان،٭37٭9

٭مهان،٭40٭10

٭مهان،٭40٭11
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باید٭صورت٭بگرید.٭بدین٭٭ترتیب٭ هم٭زمان٭کمال٭فردی٭و٭اکمال٭اجتماعی٭
در٭سطح٭فردی٭و٭اجتماعی٭هم٭شاهد٭کمال٭در٭رفتار٭و٭کردار٭هستیم٭و٭هم٭
شاهد٭کمال٭کار٭و٭ساخنت.٭اگر٭فرد٭به٭کمال٭اخالقی٭نرسد٭منی٭تواند٭دیگران٭
را٭به٭کمال٭اخالقی٭برساند٭و٭اگر٭فرد٭به٭کمال٭باطین٭نرسد٭منی٭تواند٭اشیاء٭را٭

به٭کمال٭درخور٭حیات٭فردی٭و٭اجتماعی٭برساند.

معیار کمال و نقص انسان ها
از٭نظر٭خواجه٭موجودات٭عال٭در٭یک٭سلسله٭مراتب٭پیوسته٭با٭هم٭قرار٭
دارند.٭نفس٭انساین٭شامل٭نفس٭حیواین٭و٭نفس٭گیاهی٭نیز٭هست.٭مراتب٭
موجودات٭از٭مجادی٭آغاز٭و٭تا٭باالترین٭مرتبۀ٭حیواین٭یا٭حیواین٭که٭توان٭
آموخنت٭دارد٭می٭رسد.٭پس٭از٭این٭مرتبه٭مرتبۀ٭انساین٭قرار٭دارد٭که٭با٭حرکت٭
ارادی٭و٭فکر٭و٭رای٭)رّویت(٭کمایل٭را٭که٭در٭او٭به٭صورت٭غریزی٭مفطور٭
نیست،٭به٭دست٭می٭آورد.٭لیک٭انسان٭ها٭در٭این٭امر٭نیز٭دارای٭درجات٭و٭
مراتیب٭هستند.٭در٭این٭سلسله٭مراتب٭پاینی٭ترین٭مرتبه٭از٭آن٭کساین٭است٭
که٭با٭عقل٭و٭قوة٭حدس٭می٭توانند٭اصول٭صناعات٭را٭استخراج٭کنند٭و٭باالتر٭
از٭آن٭کساین٭که٭به٭حقایق٭علمی٭و٭اخالقی٭دست٭می٭یابند٭و٭برتر٭از٭ایشان٭
کساین٭که٭با٭وحی٭و٭اهلام٭حقایق٭و٭احکام٭اهلی٭را٭برای٭اکمال٭مردم٭و٭سامان٭

یافنت٭نظام٭دین٭و٭دنیا٭ی٭شان٭می٭کوشند.۱۲
پس٭به٭جز٭پیامربان٭و٭پیشوایان٭مینوی٭که٭وظیفه٭ایشان٭»اکمال٭انسان٭ها«٭
حیث٭ از٭ مردمان٭ دیگر٭ است،٭ احکام٭ و٭ حقایق٭ ابالغ٭ و٭ اهلام،٭ و٭ وحی٭ با٭
»اکمال٭غری«٭به٭دو٭گروه٭بزرگ٭خبش٭می٭شوند:٭اکمال٭مردمان٭با٭دانش٭و٭
شناخت٭و٭نیکی٭)صناعت٭اخالق(؛٭اکمال٭اشیا٭یا٭ساخنت٭چیزهایی٭بسیار٭
خوب٭و٭زیبا٭و٭)صناعات،٭پیشه٭ها٭و٭هنرها(٭که٭درخور٭آدمی٭و٭از٭نیازها٭و٭

ضروریات٭زیست٭اجتماعی٭اوست.
مقام٭پیامربان٭باالترین٭مرتبت٭از٭مراتب٭انساین٭است٭و٭تفاوت٭در٭میان٭
٭مهان،٭62٭12نوع٭انسان٭ها٭بیش٭از٭تفاوت٭میان٭انواع٭حیوانات٭است.٭در٭مرتبۀ٭اعالی٭
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انسان٭کامل،٭مرتبت٭اتصال٭به٭عال٭اشرف٭و٭وصول٭به٭مالیک٭مقدس٭وعقول٭
و٭نفوس٭جمرد٭است٭و٭هنایت٭آن٭مقام٭وحدت٭است٭که٭دایرة٭وجود٭در٭آن٭

نقطه٭کامل٭می٭شود٭و٭دو٭انتهای٭قوس٭نزول٭و٭صعود٭به٭هم٭می٭رسد.13
از٭آن٭جا٭نفس٭ناطقه٭یا٭عقل٭را٭با٭توجه٭به٭دو٭وجه٭آن٭به٭عملی٭و٭نظری٭
نیز٭به٭دو٭وجه٭کمال٭ انسان٭ تقسیم٭می٭کنند،٭خواجه٭معتقد٭است٭که٭کمال٭

نظری٭یا٭علمی٭و٭کمال٭عملی٭منقسم٭می٭شود.
کمال٭قّوت٭علمی٭آن٭است٭که٭شوق٭او٭به٭سوی٭ادراک٭معارف٭و٭نیل٭علوم٭باشد٭تا٭بر٭
مقتضای٭آن٭شوق٭احاطت٭به٭مراتب٭موجودات٭و٭اطالع٭بر٭حقایق٭آن٭به٭حسب٭استطاعت٭
انتهای٭مجلگی٭ که٭ کّلی،٭ و٭غرض٭ مطلوب٭حقیقی٭ معرفت٭ به٭ آن٭ از٭ بعد٭ و٭ کند،٭ حاصل٭
موجودات٭با٭او٭بود،٭مشّرف٭شود٭تا٭به٭عال٭توحید٭بل٭مقام٭احّتاد٭برسد٭...٭و٭حکمت٭نظری٭
بأسِرها۱۴٭مشتمل٭است٭بر٭تفصیل٭این٭نوع٭کمال٭و٭اما٭کمال٭قّوت٭عملی٭آن٭است٭که٭ُقوی٭
و٭افعال٭خاص٭خویش٭را٭مرّتب٭و٭منظوم٭گرداند٭چنان٭که٭با٭یکدیگر٭موافق٭و٭مطابق٭
شوند٭و٭بر٭یکدیگر٭تغّلب٭ننمایند،٭پس٭به٭تسال٭ایشان٭اخالق٭او٭مرضی٭گردد،٭بعد٭از٭آن٭
به٭درجۀ٭اکمال٭غری،٭و٭آن٭تدبری٭امور٭منازل٭و٭ُمُدن٭باشد،٭برسد٭تا٭احوایل٭که٭به٭اعتباِر٭
مشارکت٭افتد٭منظوم٭گرداند،٭و٭مهگنان٭به٭سعادیت٭که٭در٭آن٭مساهم٭باشند،٭برسند.٭و٭این٭

نوع٭کمال٭است٭مطلوب٭در٭حکمت٭عملی...٭۱۵

نسبت کمال نظری و عملی
از٭منظر٭ارسطویی٭هر٭چیزی٭در٭طبیعت٭وجود٭و٭حضور٭و٭ظهور٭دارد٭برآیند٭
دو٭چیز٭است:٭قابلیت٭یا٭ماده٭و٭فاعلیت٭یا٭صورت.٭پس٭هر٭چیزی٭که٭پدید٭
می٭آید٭از٭یک٭اصل٭منفعل،٭که٭در٭فلسفه٭ارسطو٭ύλη٭)هیویل(٭یا٭ماده٭و٭
εἶδος٭)ایدوس(٭یا٭صورت٭است،٭متشکل٭است.٭در٭فلسفه٭ارسطو٭مهیشه٭
وجه٭فاعلی٭بر٭انفعایل٭تقدم٭دارد٭هم٭تقدم٭ذایت٭و٭هم٭تقدم٭رتیب.٭به٭مهنی٭
دلیل٭خواجه٭نصری٭کمال٭نظری٭را٭به٭مزنلۀ٭صورت٭می٭گرید٭و٭کمال٭عملی٭
را٭ماده.٭بدین٭٭ترتیب٭به٭تقدم٭ذایت٭و٭رتیب٭کمال٭نظری٭بر٭کمال٭عملی٭و٭نیز٭
تقدم٭ذایت٭و٭رتیب٭طبیعت٭به٭مثابه٭فعل٭اهلی٭بر٭صناعت٭به٭مثابه٭فعل٭انساین٭

تأکید٭می٭کند.۱۶

٭مهان،٭63٭13

٭٭در٭مجع،٭مجیعًا٭14

٭طوسی،٭اخالق٭ناصری٭،٭69-70٭15

٭طوسی،٭اخالق٭ناصری٭،٭70٭16

جستار| خواجه نصری الدین طوسی و مسأله صناعت ...



  آمسانه: در اتریخ و تئوری معماری و هنر|ارج انمه هادی ندمیی   80

برای٭مثال٭کار٭بنا٭با٭معمار٭برای٭ساخنت٭یک٭خانه٭در٭نظر٭می٭گرید.٭تا٭
وقیت٭که٭خانه٭در٭تصور٭معمار٭موجود٭است،٭غرض٭و٭هدف٭او٭آن٭است٭و٭

چون٭در٭جهان٭خارجی٭ساخته٭شود،٭به٭درجه٭کمال٭می٭رسد.
پس٭چون٭انسان٭بدین٭درجه٭برسد٭که٭بر٭مراتب٭کاینات٭بر٭وجه٭کّلی٭واقف٭شود،٭جزوّیاِت٭
نامتناهی٭که٭در٭حتت٭کلّیات٭مندرج٭باشد٭بر٭وجهی٭از٭وجوه٭در٭او٭حاصل٭آمده٭باشد،٭و٭
چون٭عمل٭مقارن٭آن٭شود٭تا٭آثار٭و٭افعاِل٭او٭به٭حسب٭ُقوی٭و٭ملکات٭پسندیده٭حاصل٭
آید،٭به٭انفراد٭خویش٭عاملی٭شود٭بر٭مثال٭عال٭کبری،٭و٭استحقاق٭این٭که٭او٭را٭عال٭صغری٭
خوانند٭بیابد؛٭پس٭خلیفة٭خدای٭تعایل٭شود٭در٭میان٭خلق٭او،٭و٭از٭اولیای٭خالص٭او٭گردد؛٭

پس٭انساین٭تاّم٭مطلق٭باشد،٭و٭تام٭مطلق٭آن٭بود٭که٭او٭را٭بقا٭و٭دوام٭بود...۱۷

مسری خری و سعادت در صناعت اخالق و دیگر صناعات
خواجه٭نصری٭ارسطو٭را٭به٭دلیل٭افتتاح٭کتاب٭اخالق٭با٭ذکر٭خری٭و٭سعادت٭
می٭ستاید٭و٭مستند٭به٭سخنان٭او٭می٭گوید:٭»اّول٭فکر٭آخر٭عمل٭بود،٭و٭آخر٭
فکر٭اّول٭عمل،٭چنان٭که٭در٭مجلگی٭صناعات٭مقّرر٭است،٭چه٭جّنار٭تا٭خنست٭
تصّور٭فایدۀ٭ختت٭نکند٭فکر٭را٭در٭کیفّیت٭عمل٭صرف٭نکند،٭و٭تا٭کیفّیت٭عمل٭
به٭متامت٭در٭خیال٭نیارد،٭ابتدای٭عمل٭نکند٭و٭تا٭عمل٭متام٭نشود،٭فایدۀ٭ختت،٭

که٭فکر٭اّول٭آن٭بود،٭صورت٭نبندد.«۱۸
این٭امر٭نه٭تنها٭در٭صناعات٭بلکه٭در٭اخالق٭و٭وصول٭به٭کمال٭اخالقی٭
نتیجۀ٭کمال٭ نیز٭حمقق٭است.٭»مهچننی٭تا٭عاقل٭تصّور٭خری٭و٭سعادت،٭که٭
ن٭نیابد،٭و٭تا٭آن٭حتصیل٭

ّ
نفس٭اند،٭نکند٭اندیشۀ٭حتصیل٭کمال٭در٭خاطر٭او٭متک

فصل٭ در٭ طوسی٭ ندهد.«19٭ دست٭ را٭ او٭ سعادت٭ و٭ خری٭ آن٭ نشود٭ میّسر٭
شریف٭ترین٭ را٭ اخالق٭ هتذیب٭ صناعت٭ ناصری،٭ اخالق٭ خنست٭ باب٭ دوم٭
صناعات٭دانسته٭است،٭زیرا٭هدف٭و٭غرض٭هر٭دو٭به٭صالح٭آوردن٭یا٭اکمال٭

است.20 موضوع٭شان٭
٭مهان،٭71-70٭17

٭مهان،٭80٭18

٭مهان،٭80٭19

٭مهان،٭106٭20
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صناعت چیست؟
طوسی٭در٭کتاب٭اساس٭االقتباس٭خود٭به٭تعریف٭صناعت٭پرداخته٭و٭گفته٭
است:٭»صناعت٭ملکۀ٭نفساین٭بود٭که٭با٭حصول٭آن،٭افعال٭ارادی٭که٭مقصود٭

باشد٭به٭حسب٭آن٭ملکه،٭یب٭روّییت٭ازو٭صادر٭شود«.۲۱٭
البته٭حمقق٭طوسی٭معتقد٭است٭که٭پیش٭نیاز٭هر٭صناعیت،٭حکمت٭و٭علم٭
است٭و٭تعلیم٭و٭آموخنت٭دانش٭آن٭پیشه،٭چرا٭که٭یب٭آموخنت٭و٭یب٭دانسنت٭
تباه٭می٭شود.22٭ اصول٭یک٭صناعت٭و٭پیشه،٭حمصول٭آن٭صناعت٭و٭پیشه٭
حیت٭در٭اخالق٭ناصری٭تصریح٭می٭کند٭که٭حکمت٭علمی٭یا٭نظری٭مهانند٭
روح٭حکمت٭عملی٭یا٭صناعت٭است؛٭که٭در٭صدر٭نوشتار٭بدان٭اشاره٭شد.٭
پس٭از٭آموخنت٭علم٭هر٭صناعیت،٭صانع٭باید٭در٭آن٭صناعت٭چنان٭ورزیده٭
شود٭که٭به٭هنگام٭عمل٭بدان٭نیازی٭به٭اندیشیدن٭نداشته٭باشد٭و٭آن٭صناعت٭
را٭یب٭درنگ٭فعلیت٭خبشد.٭این٭از٭خصوصیات٭دانش٭و٭علم٭حتققی٭است.٭

پیشه٭یا٭صناعت٭در٭نظر٭خواجه٭از٭امهییت٭بسیار٭برخوردار٭بود.٭
با٭توجه٭به٭تکرار٭برخی٭آرای٭فارایب٭در٭اخالق٭ناصری٭به٭ویژه٭مراتب٭
صناعات٭در٭کتاب٭فصول٭منتزعه٭فارایب٭که٭عینًا٭ترمجه٭و٭در٭منت٭اخالق٭
ناصری٭آمده٭است،٭باید٭دانست٭که٭طبق٭چننی٭نگرشی،٭به٭قول٭سهروردی،٭
اساسًا٭اهل٭علم٭را٭ریاسیت٭طبیعی٭بر٭عاَل٭هست.٭درست٭است٭که٭آن٭کس٭
که٭حکمت٭را٭پیشه٭کند٭حکمت٭صناعت٭او٭خواهد٭بود؛٭لیکن٭این٭پیشه٭در٭

مراتب٭پیشه٭ها،٭باالترین٭و٭افضل٭پیشه٭هاست.

طبیعت و صناعت
هم٭در٭صناعت٭و٭هم٭در٭طبیعت،٭مهواره٭کمال٭خبشیدن٭و٭به٭کمال٭رسانیدن٭
غایت٭و٭هدف٭و٭غرض٭اصلی٭است.٭از٭این٭حیثیت،٭صناعت٭نیز٭مهان٭مسری٭

طبیعت٭را٭برای٭کمال٭خبشیدن٭طی٭می٭کند.
در٭علوم٭حکمت٭مقرر٭است٭که٭مبادی٭اصناف٭حرکات٭که٭مقتضی٭توجه٭باشند٭به٭انواع٭
کماالت،٭یکی٭از٭دو٭چیز٭بود:٭طبیعت٭یا٭صناعت،٭....٭و٭طبیعت٭بر٭صناعت٭مقدم٭است٭هم٭

٭طوسی،٭اساس٭االقتباس:٭410٭21

٭مهان،٭5٭22
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در٭وجود٭و٭هم٭در٭رتبت،٭چه٭صدور٭او٭از٭حکمت٭اهلی٭حمض٭است٭و٭صدور٭صناعت٭از٭
حماوالت٭و٭ارادات٭انساین٭به٭استمداد٭و٭اشتراک٭امور٭طبیعی.٭پس٭طبیعت٭به٭مزنلت٭معلم٭

و٭استاد٭است٭و٭صناعت٭به٭مثابت٭متعّلم٭و٭تلمیذ.۲۳

معنای تشبه و تقلید از طبیعت
از٭نظر٭خواجه٭نصری٭صناعت٭چونان٭شاگردی٭باید٭در٭فعل٭طبیعت٭بنگرد٭
و٭از٭او٭هبره٭ها٭گرید،٭نسبت٭این٭استاد٭و٭شاگرد٭و٭چگونگی٭هبره٭آدمی٭از٭
اقتدای٭به٭طبیعت٭گفته٭شده٭است.٭صناعت٭در٭ طبیعت،٭به٭دقت٭در٭حبث٭
تقدم٭و٭تأخر٭اسباب٭و٭علل،٭رعایت٭عدل٭و٭هنادن٭هر٭چیزی٭در٭جای٭خود،٭
و٭رعایت٭تدریج٭و٭ترتیب،٭اقتدای٭طبیعت٭می٭کند٭»تا٭کمایل٭که٭قدرت٭اهلی٭
طبیعت٭را٭به٭طریق٭تسخری٭متوجه٭آن٭گردانیده٭است٭از٭صناعت٭بر٭وجه٭
تدبری٭حاصل٭آید.٭...انسانّیت٭که٭به٭توّسط٭طبیعت٭وجود٭متام٭یافت٭به٭توّسط٭
صناعت٭بقای٭حقیقی٭یابد.«۲۴٭این٭اقتدا٭در٭چگونگی٭عمل٭طبیعت٭است٭و٭

نه٭تقلید٭از٭حمصول٭طبیعت.٭

تناسب صناعت و طبایع انسان ها
روی٭کردن٭و٭پیشه٭کردن٭به٭هر٭صناعیت٭باید٭بر٭اساس٭طبع٭و٭متناسب٭با٭
آن٭صورت٭گرید.٭این٭موضوع٭در٭هنر٭و٭پیشه٭های٭ایران٭باستان٭به٭دقت٭
مراعات٭می٭شد.۲۵٭از٭طریف،٭پس٭از٭تناسب٭میان٭طبایع٭آدمیان٭و٭پیشه٭ها٭
و٭صناعات٭ایشان٭باید٭موضوع٭ممارست٭و٭کوشش٭برای٭مهارت٭را٭نیز٭در٭
نظر٭مهم٭داشت،٭تا٭»هیأت٭و٭ملکه٭ای٭در٭نفس٭او٭پدید٭آید٭که٭اقتدار٭او٭بر٭
ت٭آن٭فضیلت٭ اصدار٭آن٭افعال٭بر٭وجه٭اکمل٭به٭سهولت٭بَُود،٭و٭آن٭گاه٭به٭مِسَ

باشد«.۲۶ موصوف٭
انواع٭صناعات

صناعات٭در٭نگرش٭حمقق٭طوسی٭سه٭نوع٭است:٭شریف٭یا٭واال،٭خسیس٭
بر٭ فارایب٭ از٭ پریوی٭ به٭ احتماالً٭ تقسیم٭ این٭ میانه.٭ یا٭ متوسط٭ و٭ پست،٭ یا٭

٭طوسی،٭اخالق٭ناصری٭،٭149٭23

٭مهان،٭151-149٭24

٭.٭این٭موضوع٭به٭صراحت٭در٭نامة٭٭25
تنسر٭به٭گشنسب٭آمده٭است.٭)نک:٭

مینوی،٭1354(.٭این٭موضوع٭مهچننی٭
در٭آثاری٭چون٭الذریعه٭ایل٭مکارم٭

الشریعه٭راغب٭اصفهاین٭نیز٭مورد٭توجه٭
بوده٭است.٭)نک:٭راغب،٭1400ه،٭

)263

٭مهان،٭152٭26
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عمق٭ صناعت؛٭ آن٭ موضوع٭ شرافت٭ است:٭ چیز٭ سه٭ این٭ از٭ یکی٭ اساس٭
دالیل؛٭یا٭کثرت٭منافع٭آن٭علم٭یا٭صناعت،٭خواه٭این٭منافع٭اکنون٭حاصل٭

باشند٭و٭خواه٭در٭آینده٭به٭دست٭آیند.27
را٭ آن٭ و٭ بدن،٭ حّیز٭ از٭ نه٭ باشد٭ نفس٭ حّیز٭ از٭ که٭ بود٭ شریفه٭صناعت٭هایی٭ اّما٭صناعات٭
صناعات٭احرار٭و٭ارباب٭مرّوت٭خوانند،٭و٭اکثر٭آن٭در٭سه٭صنف٭داخل٭باشد:٭اول٭آن٭چه٭
این٭ به٭جوهر٭عقل٭دارد،٭مانند٭صحت٭رای٭و٭صواب٭مشورت٭و٭حسن٭تدبری،٭و٭ تعلق٭
صناعت٭وزرا٭بود؛٭دوم٭آن٭چه٭تعلق٭به٭ادب٭و٭فضل٭دارد،٭مانند٭کتابت٭و٭بالغت٭و٭جنوم٭
و٭طّب٭و٭استیفا٭و٭مساحت،٭و٭این٭صناعت٭ادبا٭و٭فضال٭بود؛٭سیم٭آن٭چه٭تعلق٭به٭قوت٭
و٭شجاعت٭دارد،٭مانند٭سواری٭و٭سپاهی٭گری٭و٭ضبط٭ثغور٭و٭دفع٭اعدا،٭و٭این٭صناعت٭

بود.۲۸ فروسّیت٭
در٭برابر٭صناعات٭شریف،٭صناعات٭خسیس٭یا٭پست٭قرار٭دارند٭که٭آن٭

هم٭سه٭نوع٭است:
یکی٭آن٭چه٭منایف٭مصلحت٭عموم٭مردم٭بَُود٭مانند٭احتکار٭و٭سحر،٭و٭این٭صناعت٭مفسدان٭
بود؛٭و٭دوم٭آن٭چه٭منایف٭فضیلیت٭از٭فضائل٭باشد،٭مانند٭مسخرگی٭و٭مطریب٭و٭ُمقامری،٭و٭
این٭صناعت٭سفها٭بود؛٭و٭سیم٭آن٭چه٭مقتضی٭نفرت٭طبع٭بود،٭مانند٭حّجامی٭و٭دّباغی٭و٭

کّناسی،٭و٭این٭صناعت٭فرومایگان٭بود.۲۹٭۳۰
در٭میان٭این٭دو٭وجه٭هم٭صناعات٭میاین٭یا٭متوسط٭قرار٭دارند.٭»و٭صناعات٭
آن٭ از٭ بعضی٭ و٭ بود،٭ حرفت٭ها٭ اصناف٭ و٭ مکاسب٭ انواع٭ دیگر٭ متوّسط٭
ضروری٭بود٭مانند٭زراعت،٭و٭بعضی٭غریضروری٭مانند٭صیاغت،٭و٭مهچننی٭
مانند٭ بود٭ مرکب٭ بعضی٭ و٭ آهن٭گری،٭ و٭ دروگری٭ مانند٭ بود٭ بسیط٭ بعضی٭
افراد،٭ بر٭اساس٭طبایع٭ ترتیب٭صناعات٭ بدین٭ ترازوگری٭و٭کاردگری.«۳۱٭
جایگاه٭اجتماعی٭ایشان٭و٭وظایفی٭که٭با٭توجه٭به٭طبایع٭خود٭بر٭عهده٭دارند٭

و٭برخی٭اعتبارات٭دیگر٭که٭بدان٭اشاره٭شد،٭دارای٭مراتیب٭می٭شوند.۳۲
بسندگی٭به٭یک٭پیشه٭و٭رعایت٭حدود٭صناعت

مهان٭گونه٭که٭پیشتر٭اشاره٭شد،٭در٭نظر٭داشنت٭تناسب٭میان٭طبایع٭افراد٭
و٭پیشه٭و٭صناعات٭ایشان٭از٭امور٭مهمی٭است٭که٭به٭دقت٭در٭جوامع٭سنیت٭
و٭ دالیل٭ پیشه٭ یک٭ به٭ بسندگی٭ امهیت٭ در٭ می٭گرید.٭ قرار٭ رعایت٭ مورد٭
و٭ یافنت٭ مهارت٭ برای٭ دراز٭ زماین٭ مانند:٭طی٭ دیگر٭هم٭هست،٭ علت٭های٭

٭نک:٭فارایب،٭رسالة٭یف٭فضیلة٭٭27
العلوم٭و٭الصناعات٭،٭2

٭طوسی،٭اخالق٭ناصری٭،٭212-٭28
211

٭مهان،٭212٭30

٭.٭.٭و٭به٭حکم٭آن٭که٭احکام٭طبع٭را٭٭29
به٭نزدیک٭عقل٭قبویل٭نبود٭صنف٭آخر٭
از٭این٭اصناف٭در٭عقل٭قبیح٭نباشد،٭و٭
باید٭که٭از٭جهت٭ضرورت٭مجعی٭بدان٭
قیام٭منایند٭و٭دو٭صنف٭اول٭قبیح٭بود٭و٭

از٭آن٭منع٭کنند.

٭مهان،٭212٭31

٭نک:٭مهان،٭305٭32
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به٭استادی٭رسیدن،٭هر٭یک٭از٭افراد٭جامعه٭در٭مدت٭عمر٭طبیعی٭حمدودی٭
که٭دارند،٭فرصیت٭برای٭شان٭باقی٭منی٭ماند٭تا٭خبواهند٭از٭صناعیت٭و٭صناعت٭
را٭طلب٭ زماین٭ و٭ وقیت٭ هر٭صناعیت٭ به٭ پرداخنت٭ هم٭چننی٭ بپردازند.٭ دیگر٭
می٭کند٭و٭گاه٭نیاز٭است٭که٭به٭دو٭صناعت٭خمتلف٭در٭یک٭زمان٭پرداخته٭شود٭
و٭این٭از٭عهده٭یک٭نفر٭خارج٭است.٭ضمن٭آن٭که٭مترکز٭دادن٭هر٭پیشه٭وری٭
به٭ختصص٭او٭موجب٭گسترش٭مهیاری٭و٭تعاون٭می٭گردد٭و٭کیفیت٭را٭در٭

می٭افزاید.33 صناعت٭
توصیه٭به٭پیشرو٭بودن٭و٭از٭دیگران٭پیش٭افتادن،٭یکی٭از٭شروط٭کیفیت٭
که٭ می٭کند٭ توصیه٭ اساس٭ بر٭مهنی٭ پس٭ است.٭ پیشه٭ای٭ و٭ هر٭صناعت٭ در٭
پیشه٭ور٭نباید٭با٭پست٭داشنت٭مهت٭و٭تنبلی٭و٭کاهلی٭به٭مرتبه٭ای٭که٭در٭آن٭
ختصص٭یافته٭بسنده٭کند.34٭این٭نابسندگی٭و٭عدم٭قناعت٭تضادی٭با٭آن٭ندارد٭
که٭فرد٭تنها٭به٭حوزه٭ختصص٭خودش٭قناعت٭و٭بسندگی٭داشته٭باشد٭و٭از٭
این٭شاخه٭بدان٭شاخه٭پریدن٭و٭چندپیشگی٭و٭تشتت٭در٭کار٭احتراز٭کند.35
آموخنت٭مهۀ٭ و٭ استادکاری٭ به٭ رسیدن٭ و٭ برای٭ختصص٭ انگیختگی٭ این٭
اصول٭و٭قواعد٭آن٭پیشه٭و٭صناعت٭هم٭باعث٭رسیدن٭به٭کمال٭٭غایی٭و٭متوقع٭
هر٭کس٭می٭شود٭و٭هم٭کمال٭و٭تعایل٭و٭زیبایی٭و٭درخور٭بودن٭حمصوالت٭
را٭موجب٭می٭شود.٭این٭عبارت٭خواجه٭نصری٭را٭باید٭بیانیه٭او٭در٭این٭حبث٭
تباه٭ترین٭خصال٭ و٭ اکتساب٭هنر٭شنیع٭ترین٭ دانست:٭»چه٭قصور٭مهت٭در٭

باشد.«.36

صناعت و تربیت
از٭ارسطو٭نقل٭شده٭است:٭»هدف٭تربیت،٭مانند٭هدف٭صناعت،٭اقتدای٭به٭
هفتم،٭ کتاب٭ )سیاست،٭ است.۳۷٭ آن٭ نقائص٭ ترمیم٭ و٭در٭عنی٭حال٭ طبیعت٭
۱۳۳۷٭آ(.٭این٭عبارت٭ضمن٭توجه٭به٭کمایل٭که٭طبیعت٭به٭طور٭غریزی٭برای٭
انسان٭رقم٭می٭زند،٭به٭اقتدای٭به٭طبیعت٭در٭چگونگی٭عمل٭تأکید٭شده٭است.٭
به٭این٭ترتیب٭به٭نظر٭می٭آید٭تعبری٭اقتدای٭به٭طبیعت٭در٭تربیت٭و٭صناعت،٭

٭مهان،٭288٭33

٭مهان،٭212٭34

٭مهان،٭228٭35

٭مهان،٭228٭36

 37  [1337α] δεῖ δὲ τῇ διαιρέσει 
τῆς φύσεως ἐπακολουθεῖν: 
πᾶσα γὰρ τέχνη καὶ παιδεία 
τὸ προσλεῖπον βούλεται τῆς 
φύσεως ἀναπληροῦν. [1337a] 
[1] and it is proper to follow the 
division of nature, for all art 
and education aim at filling up 
nature's deficiencies.

جستار| خواجه نصری الدین طوسی و مسأله صناعت ...



  آمسانه: در اتریخ و تئوری معماری و هنر|ارج انمه هادی ندمیی   85

مسری٭هر٭دو٭را٭کامالً٭مشخص٭کرده٭است،٭یعین٭مسری٭کمال٭انسان.
اگر٭طبع٭کودک٭در٭اقتنای٭صناعیت٭صحیح٭نیابند٭و٭ادوات٭و٭آالت٭او٭مساعد٭نبود٭او٭را٭
بر٭آن٭تکلیف٭نکنند،٭چه٭در٭فنون٭صناعات٭فسحیت٭است،٭به٭دیگران٭انتقال٭کنند،٭اّما٭به٭
شرط٭آن٭که٭چون٭خوضی٭و٭شروعی٭بیشتر٭تقدمی٭یابد٭مالزمت٭و٭ثبات٭را٭استعمال٭کنند٭
و٭انقالب٭و٭اضطراب٭ننمایند،٭و٭از٭هنری٭ناآموخته٭به٭دیگری٭انتقال٭نکنند،٭و٭در٭اثنای٭
مزاولت٭هر٭فیّن٭ریاضیت٭که٭حتریک٭حرارت٭غریزی٭کند٭و٭حفظ٭صّحت٭و٭نفی٭کسل٭و٭

بالدت٭و٭حّدت٭و٭ذکا٭و٭بعث٭نشاط٭را٭مستلزم٭بود،٭به٭عادت٭گریند.۳۸
استادی٭ کمال٭ به٭ رسیدن٭ و٭ در٭صناعت٭ تربیت٭ختصص٭ روش٭ این٭ در٭
منظور٭است٭که٭این٭کمال٭متناظر٭با٭کمال٭نفساین٭انسان٭و٭وصول٭به٭مقام٭
انسان٭کامل٭است.٭امری٭که٭در٭حتقق٭هنر٭یا٭انسان٭کمال٭یافته٭به٭صورت٭
پیش٭فرض٭هنفته٭است.٭به٭مهنی٭دلیل٭است٭که٭باید٭هنر٭را٭مهان٭نعت٭انسان٭

دانست٭یعین٭انسان٭کامل.
و٭چون٭صناعیت٭از٭صناعات٭آموخته٭باشد٭او٭را٭به٭کسب٭و٭تعّیش٭بدان٭فرمایند،٭تا٭چون٭
حالوت٭اکتساب٭بیابد٭آن٭را٭به٭اقصی٭الغایة٭برساند،٭و٭در٭ضبط٭دقایق٭آن٭فضل٭نظری٭
استعمال٭کند،٭و٭نیز٭بر٭طلب٭معیشت٭و٭تکّفل٭امور٭آن٭قادر٭و٭ماهر٭شود،٭چه٭اکثر٭اوالد٭
اغنیا٭که٭به٭ثروت٭مغرور٭باشند٭و٭از٭صناعات٭و٭آداب٭حمروم٭مانند،٭بعد٭از٭انقالب٭روزگار٭
در٭مّذلت٭و٭درویشی٭افتند٭و٭حّمل٭رمحت٭و٭مشاتت٭دوستان٭و٭دمشنان٭شوند.٭و٭چون٭کودک٭
به٭صناعت٭اکتساب٭کند٭اویل٭آن٭بود٭که٭او٭را٭متأّهل٭گردانند٭و٭رحل٭او٭جدا٭کنند؛٭و٭ملوک٭
فرس٭را٭رسم٭بوده٭است٭که٭فرزندان٭را٭در٭میانۀ٭حشم٭و٭خدم٭تربیت٭ندادندی،٭بل٭که٭با٭
ثقات٭به٭طریف٭فرستادندی٭تا٭به٭درشیت٭عیش٭و٭خشونت٭منودن٭در٭مآکل٭و٭مالبس٭برآید٭
و٭از٭تنّعم٭و٭جتّمل٭حذر٭مناید،٭و٭اخبار٭ایشان٭مشهور٭است،٭و٭در٭اسالم٭رؤسای٭دیلم٭را٭
عادت٭مهنی٭بوده٭است.٭و٭کسی٭که٭بر٭ضّد٭این٭معاین٭که٭یاد٭کرده٭آمد٭تربیت٭یافته٭باشد٭
قبول٭ادب٭بر٭او٭دشوار٭بود،٭خاّصه٭چون٭سن٭در٭او٭اثر٭کند،٭مگر٭به٭قبح٭سریت٭عارف٭
بود٭و٭به٭کیفیت٭قلع٭عادات٭واقف،٭و٭بر٭آن٭عازم،٭و٭در٭آن٭جمتهد،٭و٭صحبت٭اخیار٭مایل.۳۹

٭طوسی،٭اخالق٭ناصری٭،٭227-٭38
228

٭مهان،٭229٭39
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فهرست منابع و مآخذ
٭ ابن٭سینا.٭)۱۳۱۹(.٭تدابری٭املنا٭زل٭٭او٭السیا٭سا٭ت٭٭االهلیه٭،٭ابن٭سینا٭وتدبری٭مزنل.٭ترمجه٭حممد٭جنمی٭زجناین.٭	

هتران:٭جممع٭ناشر٭کتاب٭و٭کتابفروشی٭ابن٭سینا.
٭ ابن٭مسکویه٭رازی،٭ابوعلی.٭)۱۳۷۷(.٭احلکمة٭اخلالدة.٭حققه٭و٭قدم٭له٭عبدالرمحن٭بدوی.٭هتران:٭انتشارات٭	

دانشگاه٭هتران.
٭ ابن٭مسکویه٭رازی،٭ابوعلی.٭)۲۰۱۶م(.٭کتاب٭الطهارة٭یف٭هتذیب٭االخالق.٭حتقیق٭السید٭حسنی٭املؤمین.٭هتران:٭	

املعهد٭العایل٭للعلوم٭و٭الثقافة٭االسالمیة.
٭ ابن٭مشکویه٭رازی،٭ابوعلی.٭)۱۳۵۹(.٭جاویدان٭خرد.٭ترمجه٭شرف٭الدین٭عثمان٭بن٭حممد٭قزویین.٭به٭کوشش٭	

حممدتقی٭دانش٭پژوه.٭هتران:٭انتشارات٭دانشگاه٭هتران.
ارسطو.٭)۱۳۶۹(.٭درباره٭نفس.٭ترمجه٭علی٭مراد٭داودی.٭هتران:٭انتشارات٭حکمت.	٭
٭ ارسطو.٭)۱۳۸۶(.٭سیاست.٭ترمجه٭محید٭عنایت.٭هتران:٭شرکت٭انتشارات٭علمی٭و٭فرهنگی.	
٭ ارسطو.٭)۱۳۸۹(.٭متافیزیک.٭)مابعدالطبیعه(.٭ترمجه٭شرف٭الدین٭خراساین.٭هتران:٭انتشارات٭حکمت.	
٭ امشیت،٭روریگر.٭)۱۳۸۶(.٭راهنمای٭زبان٭های٭ایراین.٭)۲٭جلد(.٭ترمجه٭آرمان٭خبتیاری،٭عسگر٭هبرامی،٭حسن٭	

رضایی٭باغ٭بیدی،٭و٭نگنی٭صاحلی٭نیا.٭هتران:٭انتشارات٭ققنوس.
٭ اصفهانیان،٭داود٭و٭سپنتا،٭ساسان.٭)۱۳۷۰(.٭»رساله٭ای٭از٭خواجه٭نصریالدین٭طوسی٭در٭علم٭موسیقی«.٭در:٭	

نشریه٭دانشکده٭ادبیات٭و٭علوم٭انساین٭دانشگاه٭تربیز،٭مشاره٭۱۳۸٭و٭۱۳۹.٭تربیز:٭انتشارات٭دانشگاه٭تربیز.
٭ اعواین،٭غالمرضا.٭)۱۳۷۵(.٭حکمت٭و٭هنر٭معنوی.٭هتران:٭انتشارات٭گروس.	
٭ اعواین،٭غالمرضا.٭)۱۳۸۲(.٭»در٭معنای٭سنت«.٭در:٭خرد٭جاویدان.٭)جمموعه٭مقاالت٭مهایش٭نقد٭جدد٭از٭	

دیدگاه٭سنت٭گرایان(.٭هتران:٭انتشارات٭دانشگاه٭هتران٭و٭مؤسسة٭حتقیقات٭و٭توسعه٭علوم٭انساین.
٭ اوحدی٭حسیین٭دقاقی٭بلیاین٭اصفهاین،٭تقی٭الدین.٭)۱۳۸۹(.٭عرفات٭العاشقنی٭و٭عرصات٭العارفنی.٭تصحیح٭	

ذبیح٭اهلل٭صاحب٭کاری٭و٭آمنه٭فخر٭امحد،٭با٭نظارت٭حممد٭قهرمان.٭هتران:٭مرکز٭پژوهش٭مریاث٭مکتوب٭و٭
کتاخبانه،٭موزه٭و٭مرکز٭اسناد٭جملس٭شورای٭اسالمی.

٭ پانوسی،٭استفان.٭)۱۳۸۳(.٭گرایش٭های٭علمی٭و٭فرهنگی٭ایران٭از٭هخامنشیان٭تا٭پایان٭صفویه.٭هتران:٭نشر٭	
بلخ
٭ دانش٭پژوه،٭حممدتقی.٭)۱۳۵۵(.٭»فن٭تدبری٭مزنل٭یا٭هنر٭کت٭خدایی٭و٭خانه٭داری«.٭)ابوالفرج٭بن٭الطیب٭عراقی٭	

نسطوری.٭کتاب٭الثمار٭الطبیة٭و٭الفلسفیة(.٭در:٭نشریه٭دانشکده٭اهلیات٭و٭معارف٭اسالمی٭مشهد.٭مشاره٭۲۱.٭
مشهد:٭دانشگاه٭فردوسی.٭

٭ داودی،٭علی٭مراد.٭)۱۳۴۹(.٭عقل٭در٭حکمت٭مشاء،٭از٭ارسطو٭تا٭ابن٭سینا.٭هتران:٭دهخدا.	
٭ داوری،٭رضا.٭)۱۳۵۴(.٭فلسفه٭مدین٭فارایب.٭هتران:٭مرکز٭مطالعات٭و٭مهاهنگی٭فرهنگی٭شورای٭عایل٭فرهنگ٭	

و٭هنر.
٭ داوری،٭رضا.٭)۱۳۷۴(.٭فلسفه٭چیست؟.٭هتران:٭پژوهشگاه٭علوم٭انساین٭و٭مطالعات٭فرهنگی.٭	
٭ دشتکی،٭غیاث٭الدین٭منصور.٭)۹۰۸ه(.٭اخالق٭منصوری.٭نسخه٭خطی٭مشاره٭۹۱۸۰.٭به٭خط٭حممد٭هبرام.٭	

هتران:٭موزه،٭کتاخبانه٭و٭مرکز٭اسناد٭جملس٭شورای٭اسالمی.
٭ دواین،٭جالل٭الدین.٭)۱۰۰۸ه(.٭لوامع٭االشراق.٭نسخه٭خطی٭مشاره٭۳۹۲۴/۱.٭به٭خط٭علی٭رضا٭بن٭افضل٭	

گیالین.٭هتران:٭موزه،٭کتاخبانه٭و٭مرکز٭اسناد٭جملس٭شورای٭اسالمی.
٭ الراغب٭االصفهاین،٭ایب٭القاسم٭احلسنی.٭)۱۴۰۰ه(.٭الذریعة٭ایل٭مکارم٭الشریعة.٭بریوت:٭دارالکتب٭العلمیة.	
٭ رضی،٭هاشم.٭)۱۳۶۷(.٭فارسی٭باستان؛٭دستور،٭گزیده٭ای٭از٭کتیبه٭ها،٭واژه٭نامه.٭هتران:٭سازمان٭انتشارات٭	

فروهر.
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٭ سجادی،٭سیدجعفر.٭)۱۳۷۳(.٭فرهنگ٭معارف٭اسالمی.٭)۳٭جلد(.٭هتران:٭انتشارات٭کومش.	
شوان،٭فریتیوف.٭عقل٭و٭عقِل٭عقل.٭)۱۳۸۴(.٭ترمجه٭بابک٭عالیخاین.٭هتران:٭انتشارات٭هرمس٭و٭مرکز٭	٭

بنی٭املللی٭گفتگوی٭متدن٭ها.
٭ الطوسی،٭ایب٭جعفر٭نصریالدین٭حممد٭بن٭حممد٭بن٭احلسن.٭)۱۳۸۳(.٭َمصاِرُع٭املَُصاِرع.٭حققه٭و٭قدم٭له٭ویلفرد٭	

مادلونغ٭)ویلفرد٭مادلونگ(.٭هتران:٭انتشارات٭دانشگاه٭هتران٭و٭دانشگاه٭مک٭گیل.
٭ طوسی،٭نصریالدین٭حممد٭بن٭حممد٭بن٭احلسن.٭)۱۳۴۸(.٭تنسوخ٭نامه٭ایلخاین.٭با٭مقدمه٭و٭تعلیقات٭مدرس٭	

رضوی.٭هتران:٭انتشارات٭بنیاد٭فرهنگ٭ایران.
طوسی،٭نصریالدین٭حممد٭بن٭حممد٭بن٭احلسن.٭)۱۳۷۶(.٭اساس٭االقتباس.٭هتران:٭مؤسسه٭انتشارات٭و٭چاپ٭	٭

دانشگاه٭هتران.
٭ طوسی،٭نصریالدین٭حممد.٭)۱۳۶۹(.٭اوصاف٭االشراف.٭به٭اهتمام٭سیدمهدی٭مشس٭الدین.٭هتران:٭سازمان٭چاپ٭	

و٭انتشارات٭وزارت٭فرهنگ٭و٭ارشاد٭اسالمی.
٭ طوسی،٭نصریالدین.٭)۱۳۵۶(.٭اخالق٭ناصری.٭تصحیح٭و٭توضیح٭جمتیب٭مبنوی٭و٭علریضا٭حیدری.٭هتران:٭	

شرکت٭سهامی٭انتشارات٭خوارزمی
طوسی،٭نصریالدین.٭)۱۳۶۱(.٭اوصاف٭االشراف.٭)به٭انضمام٭هفت٭بند٭حالج٭و٭وصایای٭غجدواین(.٭به٭	٭

تصحیح٭و٭توضیح٭جنیب٭مایل٭هروی،٭مشهد:٭انتشارات٭امام.
٭ العامری٭النیشابوری،٭ایب٭احلسن٭ابن٭ایب٭ذر.٭)۱۳۳۶(.٭السعادة٭و٭االسعاد٭یف٭سریة٭االنسانیة.٭بکتابت٭و٭مباشرت٭	

جمتیب٭مینوی.٭هتران٭و٭ویسبادن:٭انتشارات٭دانشگاه٭هتران.٭
فارایب،٭ابونصر.٭)۱۳۸۹(.٭احصاء٭العلوم.٭ترمجه٭حسنی٭خدیوجم.٭هتران:٭شرکت٭انتشارات٭علمی٭و٭فرهنگی.	٭
٭ الفارایب،٭ابونصر.٭)۱۴۰۵ه(.٭فصول٭منتزعة.٭حققه٭و٭قدم٭له٭و٭علق٭علیه٭الدکتور٭فوزی٭متری٭جنار.٭هتران:٭	

مکتبة٭الزهرا.
٭ الفارایب،٭ابونصر.٭)۱۹۹۵م(.٭حتصیل٭السعادة.٭قّدم٭له٭و٭بّوبه٭و٭شرحه٭الدکتور٭علی٭بوملحم.٭بریوت:٭داراملکتبة٭	

اهلالل.
٭ الفارایب،٭ایب٭نصر٭حممد٭ابن٭حممد٭ابن٭طرخان.٭)۱۳۴۰ه(.٭رسالة٭یف٭فضیلة٭العلوم٭و٭الصناعات.٭حیدرآباد٭دکن:٭	

مطبعة٭دائرةاملعارف٭النظامیة٭الکائنة٭یف٭اهلند.
٭ الفارایب،٭ایب٭نصر.٭)۱۹۹۶م(.٭کتاب٭السیاسة٭املدنیة.٭قّدم٭له٭و٭بّوبه٭و٭شرحه٭الدکتور٭علی٭بوملحم.٭بریوت:٭	

داراملکتبة٭اهلالل.
٭ کنت،٭روالند٭جی.٭)۱۳۷۹(.٭فارسی٭باستان٭دستور٭زبان،٭متون٭و٭واژه٭نامه.٭ترمجه٭و٭حتقیق٭سعید٭عریان.٭	

هتران:٭پژوهشگاه٭فرهنگ٭و٭هنر٭اسالمی٭حوزه٭هنری٭سازمان٭تبلیغات٭اسالمی.
٭ مدرس٭رضوی،٭حممدتقی.٭)۱۴۱۴ه(.٭العالمة٭اخلواجه٭نصریالدین٭الطوسی،٭حیاته٭و٭آثاره.٭تعریب٭علی٭هاشم٭	

االسدی.٭مشهد:٭بنیاد٭پژوهش٭های٭اسالمی٭آستان٭قدس٭رضوی.
٭ مینوی،٭جمتیب.٭)۱۳۵۴(.٭نامة٭تنسر٭به٭گشنسب.٭به٭تصحیح٭و٭تعلیقات٭جمتب٭مینوی٭و٭حممدامساعیل٭رضواین.٭	

هتران:٭شرکت٭سهامی٭انتشارات٭خوارزمی.
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مهرداد قیومی بیدهندی
فتوت انمه حاشیه زیج معماری

تقدمی٭به٭استاد٭دکتر٭هادی٭ندمیی

فتوت٭از٭اصطالحات٭صوفیه٭است٭و٭در٭متون٭صوفیه،٭صفات٭فیت٭و٭آداب٭
فتوت٭را٭برمشرده٭اند.٭برخی٭از٭صوفیان٭کتایب٭مستقل٭دربارۀ٭فتوت٭نوشته٭
و٭برخی٭دیگر٭در٭خالل٭کتاب٭هایشان٭به٭آن٭پرداخته٭اند.٭در٭برخی٭دیگر٭
از٭ادب٭نامه٭ها،٭مانند٭قابوس٭نامه،٭نیز٭سخین٭از٭فتوت٭رفته٭است.٭این٭مفهوم٭
یکی٭ آن٭ با٭ دارد،٭ قرابت٭ و٭صنعتگران٭ پیشه٭وران٭ نزد٭ در٭ فتوت٭ با٭ اگرچه٭
نیست.٭آنچه٭در٭این٭یادداشت٭مد٭نظر٭است٭فتوت٭در٭معنای٭دوم٭است؛٭یعین٭

فتوت٭اصناف٭و٭اصحاب٭حَرف٭و٭صنایع.
سبزواری٭ کاشفی٭ واعظ٭ مالحسنی٭ سلطاین٭ فتوت٭نامۀ٭ کتاب٭ انتشار٭
)۸۴۰-٭۹۱۰ق(،٭به٭اهتمام٭دکتر٭حممدجعفر٭حمجوب٭در٭سال٭۱۳۵۰٭نقطۀ٭
عطفی٭در٭توجه٭به٭فتوت٭و٭فتوت٭نامه٭ها٭در٭مطالعۀ٭فرهنگ٭ایران٭بود.٭این٭
کتاب٭جمموعۀ٭ارزمشندی٭از٭فتوت٭نامه٭های٭حرفه٭ها٭و٭صنوف٭خمتلف٭است.٭
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جستار| فتوت نامۀ حاشیۀ زیج معماری

شگفت٭اینکه٭از٭آن٭مهه٭فتوت٭نامه،٭فقط٭یکی٭به٭پیشه٭های٭مربوط٭به٭معماری٭
صراف٭ مرتضی٭ دکتر٭ بعد،٭ سال٭ دو٭ ناوه٭کشان«.٭ »فتوت٭نامۀ٭ دارد:٭ تعلق٭
جوامنردان٭ رسائل٭ عنوان٭ با٭ و٭ تصحیح٭ را٭ فتوت٭نامه٭ هفت٭ از٭ جمموعه٭ای٭
منتشر٭کرد.1٭این٭کتاب٭حاوی٭خالصه٭و٭مقدمه٭ای٭از٭آنری٭ُکرَبن٭به٭زبان٭
فرانسه٭بود.٭برگردان٭فارسی٭این٭مقدمه٭در٭سال٭۱۳۶۳٭به٭دست٭دکتر٭احسان٭
از٭ هیچ٭یک٭ در٭ اینکه٭ شگفت٭ شد.2٭ منتشر٭ مستقل٭ کتایب٭ قالب٭ در٭ نراقی٭
اینها٭نیز٭فتوت٭نامه٭ای٭مربوط٭به٭مشاغل٭معماری٭نیست.٭در٭سال٭۱۳۷۱،٭
بنایان«٭در٭فصلنامۀ٭ با٭عنوان٭»فتوت٭نامۀ٭ دکتر٭علی٭اکرب٭خامنحمدی٭متین٭
صفه٭منتشر٭کرد،٭که٭به٭دالیل٭گوناگون،٭متین٭ساختگی٭یا٭به٭شدت٭خمدوش٭
شهرسازی٭ و٭ معماری٭ تاریخ٭ کنگرۀ٭ خنستنی٭ در٭ ۱۳۷۴،٭ سال٭ در٭ است.3٭
ایران٭در٭مب،٭استاد٭بزرگوارم،٭آقای٭دکتر٭هادی٭ندمیی،٭برای٭اولنی٭بار٭توجه٭
حمققان٭را٭به٭فتوت٭نامه٭ها٭به٭مزنلۀ٭منبعی٭برای٭شناخت٭معماران٭و٭معماری٭
قدمی٭ایران٭جلب٭کرد.4٭احتماالً٭این٭خنستنی٭نوشتۀ٭دانشوران٭معماری٭دربارۀ٭
فتوت٭و٭فتوت٭نامه٭هاست.٭فتوت٭نامه٭ای٭که٭آقای٭توفیق٭هاشم٭پور٭سبحاین٭
منضم٭به٭ترمجۀ٭کتاب٭مرحوم٭عبدالباقی٭گولپیناریل٭در٭۱۳۷۹٭چاپ٭کرد،5٭
و٭نیز٭چندین٭فتوت٭نامه٭که٭آقای٭مهران٭افشاری٭در٭طی٭سال٭های٭۱۳۸۱٭به٭
بعد٭در٭قالب٭سه٭کتاب٭تصحیح٭و٭منتشر٭کرد،6٭هیچ٭یک٭ربطی٭به٭معماری٭و٭

معماران٭ندارد.٭
در٭روز٭پنجشنبه٭۱۳٭تری٭۱۳۹۲،٭دوست٭دانشمندم،٭آقای٭مهندس٭نوشاد٭
رکین،٭رئیس٭ادارۀ٭اطالعات٭فرهنگی٭و٭حفاظت٭فین٭کتاخبانه٭و٭موزۀ٭ملی٭
ملک،٭طی٭امییلی٭پرشور٭برامی٭نوشت:٭»امروز٭در٭خمزن٭موزه٭چیزی٭نفیس٭به٭
دستم٭آمد٭که٭یب٭هنایت٭خوشحال٭و٭شکرگزار٭و٭هیجان٭زده٭ام٭کرد«.٭ماجرا٭از٭
این٭قرار٭بود٭که٭متصدیان٭خمزن٭موزه٭از٭او٭خواسته٭بودند٭کارُتین٭از٭اشیای٭
یب٭ارزش٭را٭وارسی٭هنایی٭کنند٭تا٭از٭اموال٭موزه٭ای٭خارج٭و٭به٭دور٭رخیته٭
یا٭ختته٭رسم٭ زیج٭ معلوم٭شد٭ که٭ یافت٭ لوحی٭ کارتن٭ آن٭ در٭ قضا٭ از٭ شود.٭
معماری٭و٭متعلق٭به٭دورۀ٭قاجاریه٭است.٭در٭حاشیۀ٭این٭لوح،٭فتوت٭نامۀ٭

٭رسایل٭جوامنردان:٭مشتمل٭بر٭هفت٭٭1
فتوت٭نامه،٭تصحیح٭و٭مقدمۀ٭مرتضی٭
صراف،٭با٭مقدمه٭و٭خالصۀ٭فرانسوی٭
از٭هنری٭کربنی،٭هتران:٭کتاخبانۀ٭ملی٭

ایران،٭۱۳۵۲.

٭هانری٭کربن،٭آئنی٭جوامنردی،٭٭2
ترمجۀ٭احسان٭نراقی،٭هتران:٭نشر٭نو،٭

.۱۳۶۳

٭علی٭اکرب٭خامنحمدی،٭»فتوت٭نامۀ٭٭3
بنایان«،٭در٭صفه،٭دورۀ٭دوم،٭ش۱٭)هبار٭

۱۳۷۱(،٭ص۵۷-٭۶۲.٭دالیل٭جعلی٭
یا٭خمدوش٭بودن٭این٭فتوت٭نامه٭را٭در٭

نوشته٭ای٭دیگر٭بیان٭خواهیم٭کرد.

٭هادی٭ندمیی،٭»آینی٭جوامنردان٭٭4
و٭طریقت٭معماران:٭سریی٭در٭

فتوت٭نامه٭های٭معماران٭و٭بنایان٭
و٭حرف٭وابسته«,٭در٭صفه,٭ش۶٭

)۱۳۷۵(،٭ص۶-٭۲۱.

٭ع٭ب٭دال٭ب٭اق٭ی٭٭گ٭ول٭پ٭ی٭ن٭ارل٭ی٭،٭فتوت٭٭5
در٭کشورهای٭اسالمی٭و٭مآخذ٭آن٭

)به٭مهراه٭فتوت٭نامۀ٭منظوم٭ناصری(،٭
ترمجۀ٭توفیق٭ه٭.٭سبحاین،٭هتران:٭روزنه،٭

۱۳۷۹.٭

٭مهران٭افشاری٭و٭مهدی٭مدایین٭٭6
)و.(،٭چهارده٭رساله٭در٭باب٭فتوت٭
و٭اصناف،٭هتران:٭چشمه،٭۱۳۸۱؛٭

مهران٭افشاری٭)و.(،٭فتوت٭نامه٭ها٭و٭
رسائل٭خاکساریه٭)سی٭رساله(،٭هتران:٭
پژوهشگاه٭علوم٭انساین٭و٭مطالعات٭

فرهنگی،٭۱۳۸۲؛٭مهو٭)و.(،٭سی٭
فتوت٭نامۀ٭دیگر:٭سی٭رسالۀ٭ناشناخته٭

در٭فتوت٭و٭پیشه٭وری٭و٭قلندری،٭
هتران:٭چشمه،٭۱۳۹۱.
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خمتصری٭نوشته٭شده٭است.٭نوشاد٭رکین٭در٭مقاله٭ای٭در٭۱۳۹۳٭این٭لوح٭را٭
معریف٭کرد.7٭این٭فتوت٭نامۀ٭کوتاه٭تا٭آن٭هنگام٭تنها٭فتوت٭نامۀ٭متقین٭بود٭که٭
از٭معماران٭به٭دست٭ما٭رسیده٭بود٭)در٭ذیل٭یادداشت٭حاضر،٭به٭معریف٭مهنی٭
فتوت٭نامه٭می٭پردازمی(.٭٭در٭مهان٭سال،٭دانشور٭پاکستاین،٭عارف٭نوشاهی،٭
رساله٭ای٭به٭نام٭رسالۀ٭گلکاری،٭نوشتۀ٭یک٭معمار٭پنجایب،٭منتشر٭کرد،8٭که٭
آن٭نیز٭از٭معدود٭فتوت٭نامه٭های٭معماری٭است.٭به٭ظن٭قوی،٭فتوت٭نامه٭های٭
معماری،٭به٭زبان٭های٭جهان٭اسالم،٭منحصر٭به٭اینها٭نیست٭و٭با٭جستجوی٭

بیشتر٭در٭مراکز٭اسناد،٭اسناد٭و٭نسخه٭های٭بیشتری٭یافت٭خواهد٭شد.

زیج معماری موزۀ ملک9
چنان٭که٭گفتیم،٭این٭زیج٭)لوح٭معماری(٭تصادفًا٭در٭سال٭۱۳۹۲٭در٭موزۀ٭
٭نوشاد٭رکین،٭»فتوت٭نامه٭و٭لوح٭٭7ملک٭پیدا٭شد.٭هیچ٭سابقه٭ای٭از٭طرز٭و٭زمان٭راه٭یافنت٭آن٭به٭جمموعۀ٭زندۀاد٭

معماری٭)زیج(٭از٭دورۀ٭قاجار:٭در٭
کتاخبانه٭و٭موزۀ٭ملی٭ملک«،٭در٭اثر،٭

ش۶۵٭)تابستان٭۱۳۹۳(،٭ص۵۱-٭۶۴.

٭حبیب٭اهلل٭بنا٭مشهور٭به٭گل٭کار٭٭8
وزیرآباد٭پنجایب،٭رسالۀ٭ِگل٭کاری:٭
فتوت٭نامۀ٭بنایان،٭مقدمه،٭تصحیح٭
و٭تعلیق٭عارف٭نوشاهی،٭هتران:٭

فرهنگستان٭هنر،٭پژوهشکدۀ٭هنر،٭
۱۳۹۳.٭متأسفانه٭ناشر،٭البد٭با٭این٭

نیت٭که٭جمموعۀ٭دو٭فتوت٭نامۀ٭بنایان٭را٭
یکجا٭در٭اختیار٭خواهندگان٭بگذارد،٭

فتوت٭نامۀ٭جعلی٭یادشده٭را٭هم،٭یب٭هیچ٭
حتقیق٭سندشناخیت٭ای،٭در٭این٭کتاب٭

گنجانیده٭است.

٭اطالعات٭مربوط٭به٭زیج٭موزۀ٭٭9
ملک٭را٭از٭مقالۀ٭نوشاد٭رکین٭نقل٭

کرده٭امی:٭نوشاد٭رکین،٭»فتوت٭نامه٭و٭
لوح٭معماری٭)زیج(٭از٭دورۀ٭قاجار:٭در٭

کتاخبانه٭و٭موزۀ٭ملی٭ملک«٭.

تصویر ۱. زیج معماری موزه ی 
ملک، عکس از امید حمکمی، 

برگرفته از نوشاد رکین، »لوح 
معماری«
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و٭ است٭چویب٭ زیج٭صفحه٭ای٭ این٭ نیست.٭ دست٭ در٭ ملک٭ حاج٭حسنی٭آقا٭
مستطیل٭شکل٭به٭ابعاد٭۲۰۲٭×٭۲۹۸م٭م،٭قطر٭۹/٭۶م٭م،٭و٭وزن٭۳۵/٭۲۷۰٭گرم،٭
با٭روکش٭الکی٭)روغین(٭در٭هردو٭رو،٭که٭صیقلی٭و٭قابل٭شست٭وشوست.٭بر٭
حاشیۀ٭هردو٭روی٭لوح،٭در٭دوایل٭به٭عرض٭۵/٭۷٭تا٭۸٭م٭م،٭کتیبه٭ای٭نوشته٭
است٭که٭از٭آن٭خواهیم٭گفت.٭اگر٭ُرویۀ٭آغاز٭این٭کتیبه٭را٭روی٭»آ«٭بنامیم،٭
این٭رو٭شبکه٭ای٭شطرجنی٭دارد٭با٭خانه٭هایی٭در٭ابعاد٭۵/٭۱۰م٭م٭در٭۵/٭۱۰م٭م،٭
با٭خطوط٭سرخ،٭که٭هر٭خانه٭خود٭به٭پنج٭قسمت٭مساوی٭)۲۵٭خانۀ٭ُخرد(،٭
با٭خطوط٭سیاه،٭تقسیم٭شده٭است.٭روی٭»ب«٭نیز٭شبکۀ٭شطرجنی٭دارد٭با٭
خانه٭های٭۲۱٭×٭۲۱م٭م،٭با٭خطوط٭سرخ،٭که٭هر٭خانه٭به٭ده٭قسمت٭مساوی٭
)صد٭خانۀ٭ُخرد(،٭با٭خطوط٭سیاه،٭خبش٭شده٭است.٭در٭کتیبه،٭تاریخ٭صفر٭

۱۳۰۹ق٭و٭ماده٭تارخیی٭مؤید٭مهنی٭تاریخ٭درج٭شده٭است.

کتیبۀ حاشیۀ زیج
در٭حاشیۀ٭دور٭تا٭دور٭این٭زیج،٭کتیبه٭ای٭به٭خط٭شکسته٭نستعلیق٭خفی٭درج٭
شده٭است.٭بررسی٭فین٭کارشناسان٭موزۀ٭ملک٭نشان٭می٭دهد٭که٭این٭کتیبه٭
را٭بعدًا٭به٭لوح٭نیفزوده٭اند٭و٭از٭آغاز٭جزوی٭از٭آن٭بوده٭است.٭در٭یادداشت٭
فهم٭هبتر٭ برای٭ می٭دهیم.۱۰٭ توضیح٭ و٭ می٭کنیم٭ معریف٭ را٭ کتیبه٭ حاضر،٭منت٭
آینی٭ با٭ پیشاپیش٭ حمترم٭ خوانندۀ٭ است٭ الزم٭ آن،٭ سیاق٭ و٭ کتیبه،٭ حمتوای٭
فتوت٭و٭فتوت٭نامه٭ها٭آشنا٭باشد.٭٭در٭اینجا٭به٭یادآوری٭مهنی٭بسنده٭می٭کنیم٭
که٭فتوت٭نامه٭جمموعه٭ای٭از٭مباین٭اعتقادی٭و٭مباین٭پیشه٭و٭آداب٭٭ظاهری٭و٭
باطین٭مرتبط٭با٭پیشه٭است؛٭میثاق٭نامه٭ای٭است٭که٭وقیت٭کسی٭به٭حلقۀ٭اهل٭
فتوت٭درمی٭آمد٭و٭جوامنرد٭می٭شد،٭آن٭را٭٭می٭پذیرفت٭و٭به٭مراعات٭آن٭گردن٭
می٭سپرد.٭فیٰت٭بایست٭مهواره٭شیخ٭را٭در٭نظر٭می٭داشت٭و٭او٭را٭مراقب٭خود٭
یا٭استاد٭ می٭مشرد.٭حلن٭٭فتوت٭نامه٭هم٭طوری٭است٭که٭گویی٭پیوسته٭شیخ٭
آن٭را٭در٭گوش٭فیٰت٭می٭خواند.٭٭بیشتر٭فتوت٭نامه٭ها٭در٭قالب٭پرسش٭و٭پاسخ٭

تنظیم٭شده٭است.

٭از٭آجنا٭که٭در٭جّو٭کنوین٭جامعۀ٭ما،٭٭10
صدور٭حکم٭های٭کلی٭سلیب٭و٭اجیایب٭
آسان٭و٭رواست،٭ناگزیرمی٭یادآوری٭

کنیم:٭از٭روی٭این٭کتیبه٭و٭زیج٭منی٭توان٭
حکم٭کرد٭که٭مهۀ٭معماران٭و٭بنایان٭
ایران٭در٭مهه٭جا٭و٭مهۀ٭تاریخ٭اهل٭
فتوت٭بوده٭اند٭یا٭نبوده٭اند.٭مهچننی٭
٭منی٭توان٭گفت٭که٭مهۀ٭آنان٭مهواره٭

به٭مهۀ٭آنچه٭در٭این٭قبیل٭متون٭آمده٭
است٭عمل٭می٭کرده٭اند٭یا٭منی٭کرده٭اند.٭
از٭نوشتۀ٭حاضر٭نیز٭منی٭توان٭دریافت٭
که٭این٭جانب٭به٭حمتوای٭اینها٭قایل٭و٭

عاملم٭یا٭نه.
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بسم اهلل الرمحن الرحیم  
معمار٭که٭این٭لوح٭را٭در٭دست٭می٭گرید،٭باید٭کار٭را٭با٭نام٭خدا٭آغاز٭کند.٭با٭
این٭کار،٭خود٭را٭می٭پاید٭و٭به٭یاد٭او٭می٭دارد٭و٭هم٭از٭خدا٭می٭خواهد٭که٭او٭
را٭به٭این٭کار،٭به٭کاری٭موافق٭رضای٭او،٭توفیق٭دهد٭و٭با٭رمحانیت٭و٭رمحت٭

خود٭به٭او٭و٭کار٭او٭روی٭کند.
العلُم عنَد اهلل ال َیعَلُم الغیَب اال اهلل )علم در نزد خداست. هیچ کس جز خدا 

غیب منی داند.(
با٭این٭ذکر،٭به٭یاد٭خود٭می٭آورد٭که٭آنچه٭بدان٭می٭پردازد،٭و٭مبتین٭بر٭علمی٭
است٭که٭آموخته٭است،٭اندکی٭از٭علم٭است.٭اصل٭علم٭در٭نزد٭خداست.٭او٭
نباید٭به٭علمی٭که٭دارد٭فریفته٭شود٭و٭آن٭را٭از٭خود٭بداند.٭بسیاری٭از٭حقایق٭
عال،٭از٭مجله٭حقایق٭زمیین٭که٭در٭آن٭تصرف٭خواهد٭کرد٭و٭ِبنایی٭که٭نقشه٭اش٭
را٭بر٭این٭زیج٭خواهد٭رخیت،٭از٭او٭پنهان٭است٭و٭فقط٭خدا٭آهنا٭را٭می٭داند.

سؤال: اگر پرسند که گونیا چیست و چند سر دارد، جواب بگو که حضرت 
جربئیل )ع( به امر رّب جلیل گونیا را از ]نزد[ پروردگار برداشت و به آدم 

سپرد. 
تقدیر٭است٭و٭کامل٭ترین٭زاویه٭ــ٭ اندازه٭گریی٭و٭ افزار٭ گونیا٭مهم٭ترین٭
زاویۀ٭قائمه٭ــ٭با٭گونیا٭به٭دست٭می٭آید.٭خدای٭مصّور٭و٭مقّدر٭که٭جهان٭را٭
به٭اندازه٭آفریده٭است،٭گونیایی٭ملکویت٭دارد.٭جربئیل٭چنان٭گونیایی٭را٭به٭

دست٭آدم٭سپرد٭تا٭کارهای٭زمنی٭را٭به٭اندازه٭کند.
و سه سر دارد مبعین  اهلل حممد و علی )ع(. 

بنا٭ یعین،٭ دارد؛٭ هسیت٭شناخیت٭ داللت٭ فتوت٭نامه٭ها٭ گزاره٭های٭ از٭ برخی٭
آهنا٭ از٭ برخی٭ و٭ می٭کند؛٭ داللت٭ جهان٭ در٭ امری٭ به٭ نویسنده٭اش،٭ باور٭ بر٭
نقش٭یادآور٭دارد.٭فقرۀ٭اخری٭نقش٭یادآور٭دارد٭و٭معمار٭را٭بدین٭می٭خواند٭
که٭چون٭به٭گونیا٭نظر٭کرد٭و٭دید٭که٭سه٭سر٭دارد،٭از٭این٭سه٭به٭یاد٭اهلل٭و٭
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حضرت٭حممد٭)ص(٭و٭حضرت٭علی٭)ع(٭بیفتد.
و ذکر او »یا حی یا قیوم«11 است. 

هر٭عمل٭معماری٭و٭هر٭آلت٭معماری٭ذکر٭زباین٭ای٭متناسب٭با٭خود٭دارد.٭
خدا٭زندۀ٭جاوید٭است٭و٭به٭خود٭استوار٭است٭و٭جهان٭نیز،٭هرقدر٭گونیا٭
باشد،٭هرقدر٭به٭اندازه٭و٭بقاعده٭باشد،٭این٭بقاعدگی٭و٭هندسه٭آن٭را٭از٭تکیه٭
به٭چیزی٭دیگر٭ او٭ که٭ متکی٭است٭ به٭کسی٭ به٭خدا٭یب٭نیاز٭منی٭کند.٭جهان٭
متکی٭نیست.٭بناهایی٭هم٭که٭معمار٭برمی٭آورد٭نه٭به٭اندازه٭و٭طرز٭ساخنت٭او،٭

بلکه٭به٭خدای٭قیوم٭متکی٭است.
و گونیا راهنماست و ریسمان راهرو است.

این٭نیز٭از٭گزاره٭های٭تداعیگر٭فتوت٭نامه٭است.٭چننی٭نیست٭که٭فقط٭استاد٭
این٭لوح٭راهرو.٭مهه٭چیز٭در٭جهان٭ باشد٭و٭معماِر٭صاحِب٭ معماْر٭راهنما٭
رهرو٭است٭و٭راهنمایی٭دارد.٭ریسمان،٭بنا٭بر٭امتدادی٭که٭گونیا٭معنی٭می٭کند،٭

بر٭مسری٭راست٭و٭بر٭صراط٭مستقیم٭می٭رود.
سؤال: اگر پرسند مششه چیست و پای چیست و سر مششه چیست و خطبۀ 
مششه چیست و کار گذاشنت مششه و ذکر مششه چیست، بگو جواب بگو 
مششه دستور پری است و سر مششه تعلیم استاد است و پای مششه راهنماست. 
با٭دستور٭پری٭)استاد(٭کارها٭راست٭می٭شود.٭جوامنرد٭باید٭مطابق٭دستور٭پری٭
عمل٭کند٭تا٭دیوار٭وجود٭او٭به٭راسیت٭و٭درسیت٭باال٭برود٭و٭مهۀ٭اجزای٭آن٭
در٭کنار٭هم٭و٭سازگار٭با٭هم٭چیده٭شود.٭مششه٭تداعیگر٭دستور٭استاد٭است.

و چون مششه را به کار گذاری »یا موجود یا معبود« و ذکر مششه »یا حکیم 
یا عدل« است.

ذکر٭آغاز٭کار٭با٭مششه٭»یا٭موجود٭یا٭معبود«٭است؛٭زیرا٭معمار٭آجرها٭را٭با٭
مششه٭راست٭می٭چیند٭و٭دیوار٭را٭به٭وجود٭می٭آورد.٭او٭در٭این٭کار،٭بندگی٭
یا٭عدل«٭ با٭مششه٭»یا٭حکیم٭ کار٭ ٭در٭اصل٭کتیبه:٭»یا٭حی٭و٭یا٭قیوم«٭٭11»موجود«٭حقیقی٭را٭می٭کند.٭ذکر٭حنی٭
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است؛٭زیرا٭خدا٭بنیاد٭حمکم٭جهان٭را٭با٭حکمت٭و٭عدل٭خود٭گذاشت.
سؤال: اگر پرسند شاول چیست و ذکر شاول چیست، جواب بگو شاول 

میزان پری است و ذکر او یا ُمبِدئ12 یا ُمعید است. 
شاول٭)شاغول(٭باید٭به٭یاد٭معمار٭بیاورد٭که٭کار٭استاد٭با٭شاگرد٭میزاین٭دارد٭
و٭استاد٭اعمال٭شاگرد٭را٭با٭میزان٭حق٭می٭سنجد؛٭مهچنان٭که٭معمار٭راسیت٭
دیوار٭را٭با٭شاغول٭می٭سنجد٭و٭می٭پاید.٭معمار٭باید٭به٭یاد٭داشته٭باشد٭که٭
خدای٭ُمبِدئ٭)آغازگر(٭مهچنان٭که٭جهان٭را٭راست٭برپا٭کرده٭است،٭ُمعید٭نیز٭
هست٭و٭طومار٭جهان٭را٭درمی٭پیچد٭و٭به٭مرتبۀ٭خنست٭هسیت٭بازمی٭گرداند.٭
دنیا٭ماندین٭ این٭ نیست؛٭مهچنان٭که٭هیچ٭چیز٭دیگری٭در٭ او٭ماندین٭ بنای٭

نیست.
واجب  و  کیست  او  راهنمای  و  چیست  ریسمان  پرسند  اگر  در سؤاالت، 
ریسمان چیست و خطبه ریسمان و کار گذاشنت و ذکر ریسمان چیست، 
جواب بگو ریسمان توّجه است و پای ریسمان توکل است و واجب ریسمان 
سوزن است و راهنمای ریسمان گونیاست. و خطبه و کار گذاشنت آنکه 
در آن وقت بگوید »نصر من اهلل و فتح قریب«. و ذکر ریسمان »یا قاضَی 
احلاجات یا کايف املهّمات«. سؤال اگر پرسند ذرع چیست و سر او پای او 
و ذکر او چیست، جواب بگو ذرع معلم پری است در تسبیح حضرت معبود؛ 
چنان که در کالم جمید می فرماید هو اهلل تعایل قوله تعایل حق: »]إْن من[ شئ 

اال یسّبح حبمده و لکن ]ال[ تفقهون تسبیحهم« آیات. 
فتوت٭نامه٭مهچنان٭در٭بیان٭ابزارهای٭معماری٭پیش٭می٭رود٭و٭حکمت٭هریک٭
ذکرهای٭ و٭ بازمی٭گوید٭ را٭ هریک٭ تداعیگری٭ و٭ با٭هسیت٭ هریک٭ پیوند٭ و٭
خاص٭در٭آغاز٭کار٭با٭هر٭افزار٭و٭ادامۀ٭کار٭با٭آن٭را٭بیان٭می٭کند.٭سراجنام٭به٭
ذرع٭می٭رسد،٭که٭سنجه٭و٭معیار٭اندازه٭گریی٭است.٭شگفت٭اینکه٭سخن٭در٭
سلسلۀ٭این٭اسباب٭و٭ذکرهای٭آهنا٭به٭ذرع٭ختم٭می٭شود٭و٭ذرع٭استاِد٭استاد٭

٭در٭اصل٭کتیبه:٭»مبدأ«٭٭12
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است.٭ذرع،٭که٭سنجۀ٭اندازه٭های٭عال٭است،٭نشاین٭است٭از٭اینکه٭مهه٭چیز٭
تسبیح٭خدا٭می٭گوید؛٭گرچه٭ما٭آن٭تسبیح٭ها٭را٭ندانیم.٭فتوت٭نامه٭با٭این٭مجله٭

به٭پایان٭می٭رسد:
و سِر گز راسیت است و پای گز کار است و ذکر گز حق. 

گز٭مهان٭ذرع٭است٭که٭پیش٭از٭این،٭آن٭را٭معلم٭پری٭خوانده٭بود.٭گز٭مبنایی٭
است٭که٭مهۀ٭ِبنا٭از٭آن٭نشئت٭می٭گرید٭و٭با٭آن٭برمی٭آید٭و٭پایان٭می٭پذیرد.٭
این٭رو،٭یک٭سِر٭گز٭ از٭ باشد،٭مهۀ٭کار٭راست٭است.٭ این٭مبنا٭راست٭ اگر٭
»راسیت«٭است.٭سر٭دیگر٭گز،٭یا٭پای٭آن،٭به٭عمل٭معمار٭متصل٭است.٭گز٭
واسطه٭ای٭است٭که٭»راسیت«٭را٭به٭»کار«٭معمار٭می٭پیوندد.٭این٭پیوند٭راسیت٭
با٭کار٭مهان٭آغاز٭و٭اجنام٭کار٭معماری٭است٭که٭معمار٭باید٭آن٭را٭در٭ظاهر٭
و٭باطن،٭بر٭زبان٭و٭در٭قلب،٭در٭دست٭و٭در٭دل،٭بپاید؛٭یعین٭ذکر٭»حق«.٭
اندیشه٭و٭عمل٭معمار٭مهه٭باید٭در٭خدمت٭و٭در٭جهت٭راسیت٭باشد؛٭ذکرها٭
مهه٭از٭حق٭است٭و٭به٭حق٭می٭رسد.٭مهه٭چیز٭آن٭گاه٭می٭پاید٭و٭در٭نظام٭هسیت٭
جایی٭و٭اعتباری٭می٭یابد٭که٭در٭جهت٭راسیت٭و٭حق٭باشد٭و٭به٭او٭بپیوندد.

به تاریخ شهر صفر املظّفر13 سنه ۱۳۰۹ »رقم زد خامۀ فکر حبیب از هبر 
تارخیش/ حسنی14 نقاش ازین لوح آمده هبر معماری«

٭در٭اصل:٭صفر٭املصّفر٭13

٭در٭اصل:٭»حسن«؛٭اما٭حسن،٭به٭٭14
حساب٭مّجل،٭با٭تاریخ٭وفق٭منی٭کند.٭

نک:٭رکین،٭مهان.
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کتاب نامه
٭ رسایل٭جوامنردان:٭مشتمل٭بر٭هفت٭فتوت٭نامه،٭تصحیح٭و٭مقدمۀ٭مرتضی٭صراف،٭با٭مقدمه٭و٭خالصۀ٭فرانسوی٭	

از٭هنری٭کربنی،٭هتران:٭کتاخبانۀ٭ملی٭ایران،٭۱۳۵۲.
٭ کربن،٭هانری.٭آئنی٭جوامنردی،٭ترمجۀ٭احسان٭نراقی،٭هتران:٭نشر٭نو،٭۱۳۶۳.	
٭ خامنحمدی،٭علی٭اکرب.٭»فتوت٭نامۀ٭بنایان«،٭در٭صفه،٭دورۀ٭دوم،٭ش۱٭)هبار٭۱۳۷۱(،٭ص۵۷-٭۶۲.٭	
٭ ندمیی،٭هادی.٭»آینی٭جوامنردان٭و٭طریقت٭معماران:٭سریی٭در٭فتوتنامههای٭معماران٭و٭بنایان٭و٭حرف٭	

وابسته«,٭در٭صفه,٭ش۶٭)۱۳۷۵(،٭ص۶-٭۲۱.
٭ گ٭ول٭پ٭ی٭ن٭ارل٭ی،٭ع٭ب٭دال٭ب٭اق٭ی٭٭.٭فتوت٭در٭کشورهای٭اسالمی٭و٭مآخذ٭آن٭)به٭مهراه٭فتوت٭نامۀ٭منظوم٭ناصری(،٭ترمجۀ٭	

توفیق٭ه٭.٭سبحاین،٭هتران:٭روزنه،٭۱۳۷۹.٭
٭ افشاری،٭مهران٭و٭مهدی٭مدایین٭)و.(،٭چهارده٭رساله٭در٭باب٭فتوت٭و٭اصناف،٭هتران:٭چشمه،٭۱۳۸۱؛٭مهران٭	

افشاری٭)و.(،٭فتوت٭نامه٭ها٭و٭رسائل٭خاکساریه٭)سی٭رساله(،٭هتران:٭پژوهشگاه٭علوم٭انساین٭و٭مطالعات٭
فرهنگی،٭۱۳۸۲؛٭مهو٭)و.(،٭سی٭فتوت٭نامۀ٭دیگر:٭سی٭رسالۀ٭ناشناخته٭در٭فتوت٭و٭پیشه٭وری٭و٭قلندری،٭هتران:٭

چشمه،٭۱۳۹۱.
رکین،٭نوشاد.٭»فتوت٭نامه٭و٭لوح٭معماری٭)زیج(٭از٭دورۀ٭قاجار:٭در٭کتاخبانه٭و٭موزۀ٭ملی٭ملک«،٭در٭اثر،٭	٭

ش۶۵٭)تابستان٭۱۳۹۳(،٭ص۵۱-٭۶۴.
حبیب٭اهلل٭بنا٭مشهور٭به٭گل٭کار٭وزیرآباد٭پنجایب،٭رسالۀ٭ِگل٭کاری:٭فتوت٭نامۀ٭بنایان،٭مقدمه،٭تصحیح٭و٭تعلیق٭	٭

عارف٭نوشاهی،٭هتران:٭فرهنگستان٭هنر،٭پژوهشکدۀ٭هنر،٭۱۳۹۳.
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کارانمک هادی ندمیی
1. حتصیل

دکترای٭معماری،٭دانشگاه٭مطالعات٭فلورانس،٭ایتالیا،٭۱۳۵۶	٭
کارشناسی٭ارشد٭معماری،٭دانشگاه٭ملی٭)شهید٭هبشیت(	٭

2. افتخارات و جوایز
استاد٭منونۀ٭کشوری٭در٭سال٭۱۳۷۸	٭

3. عضویت در مراکز علمی
عضو٭هیئت٭علمی٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت	٭
هستۀ٭نظریه٭پژوهی٭در٭معماری٭و٭هنر،٭دانشکده٭معماری،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت	٭

4. حوزه های عالقه
مباحث٭نظری٭معماری٭و٭هنر	٭
مباحث٭نظری٭تاریخ٭معماری٭و٭هنر	٭
حکمت٭معماری٭و٭هنر٭و٭اسالمی	٭

۵. مست های علمی و فرهنگی
رئیس٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت٭از٭سال٭۱۳۶۳٭تا٭۱۳۸۴.	٭
رئیس٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی٭از٭سال٭۱۳۵۸٭تا٭۱۳۶۳.	٭
مدیر٭مرکز٭مستندنگاری٭و٭مطالعات٭معماری٭ایران،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی٭دانشگاه٭	٭

شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۹.
دانشگاه٭شهید٭	٭ معماری٭و٭شهرسازی٭ دانشکده٭ تارخیی،٭ بافت٭های٭ و٭ ابنیه٭ مرمت٭ مدیر٭گروه٭

هبشیت،٭۱۳۹۷.
دانشگاه٭شهید٭	٭ معماری٭و٭شهرسازی٭ دانشکده٭ تارخیی،٭ بافت٭های٭ و٭ ابنیه٭ مرمت٭ مدیر٭گروه٭
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هبشیت،٭۱۳۹۶.
معاون٭امور٭برنامه٭های٭صدا٭و٭سیما٭و٭مدیر٭شبکه٭دوم٭سیما٭از٭سال٭۱۳۵۸٭تا٭۱۳۵۹.	٭
سرپرست٭گروه٭هنر٭و٭معماری٭فرهنگستان٭علوم٭از٭سال٭۱۳۷۰٭تا٭سال٭۱۳۷۸.	٭
سرپرست٭گروه٭هنر٭شورای٭عایل٭برنامه٭ریزی٭وزارت٭علوم٭حتقیقات٭و٭فناوری٭از٭سال٭۱۳۶۳.	٭

۶. نوشته های منتشر شده

الف( مقاله )تألیف(
اتفاق٭مسریا٭عادی(،٭در٭باغ٭نظر،٭مشاره٭۱۷٭)پاییز٭	٭ »مرز٭های٭مفهومی٭فرم٭در٭معماری«،٭)به٭

۱۳۹۹(،٭ص٭۷۰-۵۵.
و٭	٭ منصور٭صاحب٭حممدیان٭ اتفاق٭ )به٭ ایران«،٭ معماری٭ هندسی٭ انتظام٭های٭ دربارۀ٭ »نظریه٭ای٭

زهره٭تفّضلی(.٭در٭پژوهش٭های٭باستان٭شناسی٭ایران،٭مشارۀ٭۲۴٭)هبار٭۱۳۹۹(،٭ص٭۲۲۷-٭۲۴۹.٭
مهدی٭	٭ اتفاق٭ )به٭ منابع«،٭ و٭ روش٭ها٭ موضوعات،٭ ایران:٭ معماری٭ در٭ عامه٭ ذهنیت٭ »تاریخ٭

سلطاین(،٭در٭مرمت٭و٭معماری٭ایران،٭سال٭۹،٭مشارۀ٭۱۹٭)پاییز٭۱۳۹۸(،٭ص٭۵۱-٭۶۴.٭
»خاستگاه٭مفهوم٭»هتی«٭در٭اندیشۀ٭»کریستوفر٭الکساندر«،٭)به٭اتفاق٭نفیسه٭صرامی٭و٭کاظم٭	٭

مندگاری(،٭در٭اندیشۀ٭معماری،٭سال٭۳،٭مشارۀ٭۶٭)پاییز٭و٭زمستان٭۱۳۹۸(،٭ص٭۱-٭۲۹.٭
»اخالق٭ساخنت٭در٭معماری٭)منظر٭اخالق٭فضیلت٭گرا٭و٭اخالق٭کانیت(«،٭)به٭اتفاق٭رضا٭مرادپور٭	٭

و٭کاظم٭مندگاری(،٭در٭اندیشۀ٭معماری،٭سال٭۳،٭مشارۀ٭۵٭)هبار٭و٭تابستان٭۱۳۹۸(،٭ص٭۱-٭۱۶.٭
»رساله٭های٭تذکرة٭البنیان٭و٭تذکرة٭االبنیه:٭راهی٭به٭سوی٭ذهنیت٭معمار٭سنان٭دربارۀ٭معماری«،٭	٭

)به٭اتفاق٭مهدی٭سلطاین(،٭در٭صّفه،٭دورۀ٭۲۸،٭مشارۀ٭۳٭)پاییز٭۱۳۹۷(،٭ص٭۵-٭۲۶.٭
»امکان٭سخن٭از٭نسبت٭معماری٭و٭دین٭در٭عصر٭جهاین٭شدن«،٭)به٭اتفاق٭جالل٭حمدثی(،٭در٭	٭

فرهنگ٭معماری٭و٭شهرسازی٭اسالمی،٭مشارۀ٭۶٭)هبار٭و٭تابستان٭۱۳۹۷(،٭ص٭۴۴-٭۵۵.٭
»بررسی٭باورهای٭عامه٭دربارو٭ختت٭مجشید٭و٭آرامگاه٭کوروش٭بر٭اساس٭منابع٭مکتوب٭عصر٭	٭

قاجاری«،٭)به٭اتفاق٭مهدی٭سلطاین(،٭در٭مطالعات٭تاریخ٭فرهنگی،٭مشارۀ٭۳۴٭)زمستان٭۱۳۹۶(،٭
ص٭۷۷-٭۹۶.٭

»هسیت٭شناسی٭مکان٭تارخیی٭)تأملی٭هسیت٭شناسانه٭در٭مکان٭تارخیی٭در٭پرتو٭اصالت٭وجود(«،٭	٭
)به٭اتفاق٭فرهنگ٭مظفر٭و٭ابوذر٭صاحلی(،٭در٭پژوهش٭های٭معماری٭اسالمی،٭مشارۀ٭۱۵٭)تابستان٭

۱۳۹۶(،٭ص٭۲۰-٭۳۳.٭
مریاث٭	٭ از٭ حفاظت٭ بر٭ ونیز٭ منشور٭ از٭ پس٭ حفاظت٭ بنی٭املللی٭ اسناد٭ در٭ مؤثر٭ مفهوم٭ »هفت٭

روستایی«،٭)به٭اتفاق٭مهدی٭صادق٭امحدی٭و٭رضا٭ابویی(،٭در٭مرمت٭و٭معماری٭ایران،٭سال٭۷،٭
مشارۀ٭۱۳٭)هبار٭و٭تابستان٭۱۳۹۶(،٭ص٭۴۹-٭۶۱.٭

در٭	٭ با٭ساخلوردگی٭ تارخیی٭ اثر٭ کهولت٭ تطبیقی٭ )مقایسۀ٭ ایراین٭ معماری٭ تارخیی٭ آثار٭ »حیات٭
دیدگاه٭اسالم(«،٭)به٭اتفاق٭سجاد٭مؤذن٭و٭رضا٭ابویی(،٭در٭پژوهش٭های٭معماری٭اسالمی،٭سال٭۴،٭

مشارۀ٭۱۱٭)تابستان٭۱۳۹۵(،٭ص٭۱۲۶-٭۱۳۵.٭
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»هویت٭مکان٭های٭تارخیی٭در٭بستر٭تغیری؛٭حتقیق٭در٭مبنای٭نظری٭مواجهۀ٭هویت٭مکان٭های٭	٭
تارخیی٭با٭تغیری«،٭)به٭اتفاق٭فرهنگ٭مظفر٭و٭ابوذر٭صاحلی(،٭در٭مرمت٭و٭معماری٭ایران،٭سال٭۶،٭

مشارۀ٭۱۱٭)هبار٭و٭تابستان٭۱۳۹۵(،٭ص٭۱-٭۱۲.٭
»ادب٭حضور٭در٭حمضر٭اثر٭تارخیی«،٭)به٭اتفاق٭سجاد٭مؤذن٭و٭رضا٭ابویی(،٭در٭صّفه،٭دورۀ٭۲۵،٭	٭

مشارۀ٭۳٭)پاییز٭۱۳۹۴(،٭ص٭۵-٭۱۸.٭
»ادب٭حضور٭در٭حمضر٭اثر٭تارخیی«،٭)به٭اتفاق٭جعفر٭طاهری(،٭در٭صّفه،٭دورۀ٭۲۵،٭مشارۀ٭۳٭	٭

)پاییز٭۱۳۹۴(،٭ص٭۵-٭۱۸.٭
»بعد٭پنهان٭در٭معماری٭اسالمی٭ایران«،٭)به٭اتفاق٭جعفر٭طاهری(،٭در٭صّفه،٭دورۀ٭۲۴،٭مشارۀ٭۲٭	٭

)تابستان٭۱۳۹۳(،٭ص٭۵-٭۲۴.٭
)به٭	٭ دانشجویان«،٭ رضایتمندی٭ میزان٭ بر٭ خوابگاهی٭ حمیط٭های٭ طراحی٭ و٭ چشم٭انداز٭ »تأثری٭

اتفاق٭حممدتقی٭نظرپور٭و٭حممدرضا٭فقیهی٭حبیب٭آبادی(،٭در٭فصلنامۀ٭علوم٭حمیطی٭دانشگاه٭شهید٭
هبشیت،٭مشاره٭۳،٭)۱۳۹۲(،٭ص۱۴-۱.

»بازخواین٭مریاث٭ابوالوفا٭بوزجاین٭در٭صناعات٭معماری«،٭)به٭اتفاق٭جعفر٭طاهری(،٭در٭تاریخ٭	٭
علم،٭مشارۀ٭۱۳٭)پاییز٭و٭زمستان٭۱۳۹۱(،٭ص٭۶۵-٭۹۱.٭

مقاالت٭	٭ جمموعه٭ جاویدان:٭ خرد٭ در٭ سنت«،٭ پرتوی٭ در٭ دسیت٭ صنایع٭ هویت:٭ و٭ هنر٭ »مقالۀ٭
مهایش٭نقد٭جتدد٭از٭دیدگاه٭سنت٭گرایان٭معاصر،٭۱۳۸۲.٭

و٭	٭ )پاییز٭ ۳۳٭ مشارۀ٭ صّفه،٭ در٭ اسالمی«،٭ معماری٭ زیبایی٭شناسی٭ بر٭ مدخلی٭ حقیقت،٭ »هبای٭
زمستان٭۱۳۸۰(،٭ص٭۴۷-٭۵۷.

»حقیقت٭نقش«،٭در٭فرهنگستان٭علوم،٭مشارۀ٭۱۴٭و٭۱۵٭)پاییز٭و٭زمستان٭۱۳۷۸(،٭ص٭۱۹-٭	٭
۳۴.٭
»نیم٭نظری٭به٭آموزش٭هنر٭در٭ایران«،٭در٭جلوۀ٭هنر،٭مشارۀ٭۱۴٭و٭۱۵٭)هبار٭و٭تابستان٭۱۳۷۸(،٭	٭

ص٭۴-٭۱۳.٭
»چیسیت٭هنر٭از٭دیدگاه٭حکمت٭متعالیه«،٭در٭رواق،٭مشارۀ٭۴٭)پاییز٭و٭زمستان٭۱۳۷۸(،٭ص٭	٭

۵-٭۱۱.
حرف٭	٭ و٭ بنایان٭ و٭ معماران٭ فتوت٭نامه٭های٭ در٭ سریی٭ معماران،٭ طریقت٭ و٭ جوامنردان٭ »آینی٭

وابسته«٭در٭صفه،٭مشاره٭۶٭)۱۳۷۵(٭ص۲۱-۶.
»مدخلی٭بر٭آموزش٭معماری«٭در٭صفه،٭مشاره٭۱٭)۱۳۷۰(،٭ص۴-۱۷.٭	٭
»مدخلی٭بر٭روش٭های٭آموزش٭معماری«،٭در٭صّفه،٭دورۀ٭۱،٭مشارۀ٭۲٭)تابستان٭۱۳۷۰(،٭ص٭	٭

۴-٭۱۷.٭

•  “Generating Square Kufic Patterns Using Cellular Automata” (with M. Sabetfard), 
in Nexus Network Journal, Vol.21, pp.2019 ,16-1.

•  “Explanation of importance of aesthetic education in Iran’s curriculum” (with 
D. Tahmasebzadeh sheikhlar, J. Alamolhoda, M. Arefi), in European Academic 
Research, Vol.2, pp. 2014 ,20-1
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ب( جستار و مصاحبه و سخنراین
»آسیب٭شناسی٭معماری٭اسالمی٭معاصر٭و٭دالیل٭آن«٭در٭نشست٭معماری٭اسالمی٭)دانشگاه٭	٭

علم٭و٭صنعت٭ایران(،٭۱۳۹۳.
»تأملی٭در٭نسبت٭اخالق٭و٭معماری«٭در٭جمموعه٭هم٭اندیشی٭های٭تاریخ٭و٭تئوری٭معماری٭و٭	٭

هنر-٭هم٭اندیشی٭۵۱،٭۱۳۹۳.
»حبثی٭پریامون٭معماری٭ایراین٭اسالمی«٭در٭سلسله٭سخنراین٭های٭دانشگاه٭هنر٭اصفهان٭در٭سال٭	٭

۱۳۹۲.٭
»آینده٭پژوهی٭هنر«٭در٭سلسله٭سخنراین٭دانشگاه٭صنعیت٭امریکبری٭در٭سال٭۱۳۹۲.	٭
»الگوی٭معماری٭و٭شهرسازی٭اسالمی«٭در٭مسینار٭معماری٭و٭شهرسازی٭اسالمی٭۱۳۹۱.	٭
»مدخلی٭بر٭آداب٭معماری٭منا«٭در٭خنستنی٭مهایش٭ملی٭معماری٭و٭شهر٭پایدار،٭۱۳۹۱.	٭
»الگوی٭شهر«٭در٭سلسله٭سنخراین٭های٭سازمان٭فرهنگی٭هنری٭شهرداری٭مشهد٭۱۳۹۱.	٭
هنری٭	٭ فرهنگی٭ سازمان٭ سخنراین٭های٭ سلسله٭ در٭ ایران«٭ امروز٭ معماری٭ »آسیب٭شناسی٭

شهرداری٭اصفهان،٭۱۳۹۱.
»یادبود٭مرحوم٭پرینیا«٭در٭سلسله٭سخنراین٭های٭دانشکده٭هنر٭و٭معماری٭دانشگاه٭یزد٭۱۳۹۰.	٭
»سرشت٭خانه«٭در٭سلسله٭سخنراین٭های٭فرهنگستان٭علوم٭۱۳۹۰.	٭
یزد٭	٭ دانشگاه٭ معماری٭ و٭ هنر٭ دانشکده٭ سخنراین٭های٭ سلسلسه٭ در٭ اسالم«٭ جهان٭ »معماری٭

۱۳۸۵.٭
»هنر٭اسالمی٭و٭ایران٭شیعی«،٭در٭ضمیمۀ٭خردنامۀ٭مهشهری،٭مشارۀ٭۳۶٭)۱۷٭آذر٭۱۳۸۳(،٭ص٭	٭

۱۸-٭۱۹.٭
»دو٭شرط٭اساسی«،٭در٭مهشهری٭)۱۲٭اردیبهشت٭۱۳۸۳(،٭ص٭۱۵.٭	٭
»هنر٭اسالمی٭و٭ایران٭شیعی«،٭در٭ویژه٭نامۀ٭معماری٭و٭شهرسازی٭مهشهری٭)۱۳۸۳(،٭ص۱۸-	٭

.۱۹
»سخن٭خنست«٭در٭فصلنامۀ٭علوم٭حمیطی٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۲.	٭
»راهی٭جز٭استقالل٭دانشگاه٭ها٭ندارمی«،٭در٭مهشهری٭)۲۴٭اسفند٭۱۳۸۱(،٭ص٭۱۹.٭	٭
»حقیقت٭نقش«،٭در٭کیهان٭)۲۳٭مرداد٭۱۳۷۹(،٭ص٭۶.	٭
»حقیقت٭نقش«،٭در٭کیهان٭)۲۴٭مرداد٭۱۳۷۹(،٭ص٭۱۲.٭	٭
»حقیقت٭نقش«،٭در٭اطالعات٭)۱۱٭مهر٭۱۳۷۹(،٭ص٭۶.٭	٭
»پیشگفتار«،٭در٭حتقیقات٭حقوقی،٭مشارۀ٭۲۷٭و٭۲۸٭)پاییز٭و٭زمستان٭۱۳۷۸(،٭ص٭۷-٭۴۰.	٭
»در٭آغاز٭راه«٭در٭صفه،٭مشاره٭۱٭)۱۳۶۹(،٭ص٭۴-۷.	٭

ج( کتاب ها )تألیف(
رواق٭نظر:٭ده٭مقاله٭در٭معماری.٭)به٭اتفاق٭حممدرضا٭اولیا(،٭هتران:٭فرهنگستان٭هنر٭مجهوری٭	٭

اسالمی٭ایران،٭مؤسسۀ٭تألیف،٭ترمجه٭و٭نشر٭آثار٭هنری٭»منت«،٭۱۳۹۳.٭
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کلک٭دوست:٭ده٭مقاله٭در٭هنر٭و٭معماری،٭اصفهان:٭سازمان٭فرهنگی٭تفرحیی٭شهرداری٭اصفهان،٭	٭
.۱۳۷۶

کتاب٭شناسی٭هنر٭و٭معماری٭پس٭از٭انقالب،٭هتران:٭فرهنگستان٭علوم،٭۱۳۷۶.٭	٭

۷. تدریس 
-٭دورۀ٭دکتری٭معماری،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭هتران	٭
ایران،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭	٭ -٭دورۀ٭کارشناسی٭ارشد٭مطالعات٭معماری٭

شهید٭هبشیت،٭هتران
-٭دورۀ٭کارشناسی٭معماری،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭هتران	٭

دروس
تدقیق٭پرسش٭های٭حتقیق٭و٭تعینی٭چهارچوب٭نظری٭رساله،٭دورۀ٭دکتری٭معماری،٭دانشکدۀ٭	٭

معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت
و٭شهرسازی،٭	٭ معماری٭ دانشکدۀ٭ معماری،٭ دکتری٭ دورۀ٭ معماری،٭ نظری٭ مطالعات٭ در٭ سریی٭

دانشگاه٭شهید٭هبشیت
شناسایی٭و٭منایه٭کردن٭منابع٭حوزه٭پژوهش٭رساله،٭دورۀ٭دکتری٭معماری،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭	٭

شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت
درس٭ویژه٭۱،٭دورۀ٭دکتری٭معماری،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت	٭
درس٭ویژه٭۲،٭دورۀ٭دکتری٭معماری،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت	٭
درس٭ویژه٭۳،٭دورۀ٭دکتری٭معماری،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت	٭
طراحی٭معماری٭۱،٭دورۀ٭کارشناسی٭معماری،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭	٭

هبشیت
طراحی٭معماری٭۲،٭دورۀ٭کارشناسی٭معماری،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭	٭

هبشیت
طراحی٭معماری٭۳،٭دورۀ٭کارشناسی٭معماری،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭	٭

هبشیت
مقدمات٭طراحی٭معماری،٭دورۀ٭کارشناسی٭معماری،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭	٭

شهید٭هبشیت
تاریخ،٭دورۀ٭کارشناسی٭ارشد٭مطالعات٭	٭ از٭ ایران٭۱:٭دوره٭پیش٭ تاریخ٭معماری٭ پژوهش٭در٭

معماری٭ایران،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت
پژوهش٭در٭تاریخ٭معماری٭ایران٭۳:٭دوره٭اسالمی،٭دورۀ٭کارشناسی٭ارشد٭مطالعات٭معماری٭	٭

ایران،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت
تاریخ٭تطبیقی٭معماری٭جهان٭اسالم،٭دورۀ٭کارشناسی٭ارشد٭مطالعات٭معماری٭ایران،٭دانشکدۀ٭	٭

معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت
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دانشگاه٭شهید٭	٭ و٭شهرسازی،٭ معماری٭ دانشکدۀ٭ ارشد،٭ کارشناسی٭ دورۀ٭ افزار،٭ میان٭ طراحی٭
هبشیت

طرح٭معماری٭سازگار٭در٭جوار٭بناهای٭تارخیی،٭دورۀ٭کارشناسی٭ارشد،٭دانشکدۀ٭معماری٭و٭	٭
شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت

شهید٭	٭ دانشگاه٭ شهرسازی،٭ و٭ معماری٭ دانشکدۀ٭ ارشد،٭ کارشناسی٭ دورۀ٭ اندیشه،٭ و٭ معماری٭
هبشیت

۸. پایان نامه و رساله

الف. راهنمایی رسالۀ دکتری
مهدی٭سلطاین،٭تاریخ٭ذهنیت٭عامه٭در٭معماری٭ایران،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭	٭

شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۷.
مهسا٭رمحاین،٭تأملی٭در٭نسبت٭میان٭صورت٭و٭معنای٭معماری٭با٭استناد٭به٭آرای٭ابن٭عریب،٭	٭

دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۷.
منصور٭صاحب٭حممدیان،٭بررسی٭جایگاه٭انتظام٭های٭هندسی٭در٭فرایند٭شکل٭گریی٭معماری٭	٭

ایراین،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۷.
دانشکده٭	٭ معماری،٭ دکتری٭ ساختمان،٭ انرژی٭ مصرف٭ کاهش٭ بر٭ مؤثر٭ عوامل٭ کاظمی،٭ حممد٭

معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۶.
هللّ٭زاده،٭معماری٭و٭طبایع:٭پروردن٭رویکردی٭دربارۀ٭نسبت٭انسان٭و٭حمیط٭مصنوع٭بر٭مبنای٭	٭

طبیعات٭ابن٭سینا،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۵.
محیدرضا٭فرشچی،٭بازخواین٭نقش٭هندسه٭در٭متون٭کهن٭ایران٭اسالمی:٭با٭تأکید٭بر٭نسبت٭هندسه٭	٭

و٭معماری،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۴.
الناز٭جنار٭جنفی،٭ساخنت٭و٭ساخته٭شدن:٭بازنگری٭در٭مفهوم٭فرهنگ٭و٭نسبت٭آن٭با٭معماری،٭	٭

دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۴.
معماری،٭	٭ دکتری٭ ایران،٭ معماری٭ تاریخ٭ دوره٭بندی٭ برای٭ نظری٭ مبنایی٭ تبینی٭ گل٭دار،٭ فاطمه٭

دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۳.
صاحله٭خبارایی،٭معماری٭فضامندی:٭حنوۀ٭توایل٭فضاهای٭مرتبط٭با٭یک٭اپیزود٭در٭معنای٭عاطفی٭	٭

فضامندی،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۳.
تا٭معماری٭صورت:٭کنکاشی٭در٭فهم٭مراتب،٭دکتری٭	٭ از٭معماری٭شکل٭ اهلام٭خبتیاری٭منش،٭

معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۳.
حممدتقی٭نظرپور،٭سکین٭گزیین٭دانشجویان:٭تأثریفضای٭کالبدی٭خوابگاه٭دانشجویی٭بر٭سالمت٭	٭

دانشجویان،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۳.
ناصر٭ثبات٭ثاین،٭بازشناسی٭معماری٭دورۀ٭۱۳۲۰-۱۳۵۷٭:٭با٭رویکرد٭نقد،٭ارزیایب٭و٭طبقه٭بندی٭	٭

آثار٭شاخص٭در٭بناهای٭عمومی،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭
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هبشیت،٭۱۳۹۲.
زهره٭تفضلی،٭معمار٭و٭مریاث٭زنده:٭جست٭وجویی٭در٭نسبت٭معمار٭و٭تاریخ،٭دکتری٭معماری،٭	٭

دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۱.
شهرام٭مجشیدی،٭نقش٭بناهای٭تارخیی٭در٭بازآفریین٭شهری،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭	٭

و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۱.
حممدعلی٭پارسا،٭پنجره٭در٭معماری٭ایران:٭نگاهی٭حتلیلی٭به٭گونه٭های٭پنجره٭در٭خانه٭های٭بومی٭	٭

ایران،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۱.
عاطفه٭کرباسی،٭ثابت٭و٭متغری٭در٭معماری،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭	٭

دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۹.
هبرام٭سیاوش٭پور،٭آزادی٭در٭معماری:٭نگرشی٭بر٭آزادی٭معمار٭در٭مواجهه٭با٭نظام٭عمومی،٭	٭

دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۹.
مهدی٭سعدوندی،٭معماری٭قانعانه،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭	٭

شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۸.
آزاده٭خاکی٭قصر،٭منظومۀ٭معماری٭درون:٭به٭سوی٭فهم٭مراتب٭ساختار٭نظم٭در٭معماری،٭دکتری٭	٭

معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۸.
معماری،٭	٭ دکتری٭ اسالمی،٭ دوره٭ در٭ معماری٭ ریاضیات٭ دانش٭ بر٭ ای٭ مقدمه٭ طاهری،٭ جعفر٭

دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۸.
دانشکده٭	٭ معماری،٭ دکتری٭ مجعی،٭ تولید٭ عرصۀ٭ در٭ گلنی٭ معماری٭ بازرویش٭ فرح٭زا،٭ نرمیان٭

معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۸.
گیسو٭قائم،٭ریشه٭های٭پنهان٭دقایقی٭از٭درهم٭تنیدگی٭و٭معماری٭پیش٭از٭اسالم،٭دکتری٭معماری،٭	٭

دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۸.
حسنی٭پورمهدی٭قائم٭مقامی،٭در٭جست٭وجوی٭زبان٭مادری٭معمار،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭	٭

معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۷.
با٭تکیه٭	٭ ایران٭در٭متون٭فارسی٭ بیدهندی،٭آداب٭جست٭وجوی٭تاریخ٭معماری٭ مهرداد٭قیومی٭

بر٭متون٭نثر٭سده٭های٭خنست،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭
هبشیت،٭۱۳۸۶.

سیدمحید٭ضیائیان٭نورخبش،٭معماری٭ذکر:٭مدخلی٭بر٭معماری٭فطری،٭دکتری٭معماری،٭دانشکده٭	٭
معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت.

دکتری٭	٭ ساختمان،٭ ملی٭ مقررات٭ تدوین٭ برای٭ نظری٭ چهارچوب٭ تبینی٭ میبدی،٭ نیب٭ مسعود٭
معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت.
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ب( راهنمایی پایان نامۀ کارشناسی ارشد
حسین٭صاحلی،٭زندگی٭کارگاهی٭در٭نزد٭استاد٭حممد٭پاکنژاد،٭کارشناسی٭ارشد٭مطالعات٭معماری٭	٭

ایران،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۸.
هبروز٭هبرامی،٭باززنده٭سازی٭کاروانسرای٭امریچخماق٭یزد:٭با٭رویکرد٭طراحی٭مهساز٭با٭بافت٭	٭

پریامون٭بنا٭و٭توجه٭به٭نقش٭آن٭در٭جمموعۀ٭امریچخماق٭یزد،٭
نیلوفر٭حشمت،٭مرمت٭و٭احیای٭خانۀ٭تارخیی٭حائری٭یزدی،٭کارشناسی٭ارشد٭مرمت٭و٭احیای٭	٭

بناها٭و٭بافت٭های٭تارخیی،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۷.
فاطمه٭کمایل،٭مطالعه٭و٭طرح٭مرمت٭و٭احیای٭خانۀ٭ایلچی٭خان،٭کارشناسی٭ارشد٭مرمت٭و٭	٭

احیای٭بناها٭و٭بافت٭های٭تارخیی٭،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۷.
)شهرستان٭	٭ رفسنجان٭ علی٭ بازار٭حاج٭آقا٭٭ احیاء٭ و٭ مرمت٭ ستاری،٭طرح٭حفاظت،٭ حممدصاحل٭

رفسنجان-٭استان٭کرمان(،٭کارشناسی٭ارشد٭مرمت٭و٭احیای٭بناها٭و٭بافت٭های٭تارخیی٭،٭دانشکده٭
معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۶.

فرزانه٭اولیاء،٭مرمت٭و٭احیای٭سرای٭آقا٭علی٭شریازی-٭یزد٭٭:٭با٭توجه٭به٭تأثری٭قرائت٭خانه٭٭	٭
بناهای٭تارخیی٭در٭حفاظت٭و٭احیاء(،٭کارشناسی٭ارشد٭مرمت٭و٭احیای٭بناها٭و٭بافت٭های٭تارخیی٭

،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۶.
سیده٭بشری٭موسوی،٭مدرسۀ٭دارالفنون:٭بازمنایی٭بر٭مبنای٭اسناد٭تصویری،٭کارشناسی٭ارشد٭	٭

مطالعات٭معماری٭ایران،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۶.
الدین،٭	٭ علوم٭ احیاء٭ کتاب٭ حموریت٭ با٭ معماری٭ دربارۀ٭ غزایل٭ آراء٭ بررسی٭ کاخاین،٭ احسان٭

کارشناسی٭ارشد٭مطالعات٭معماری٭ایران،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭
.۱۳۹۵

حتول،٭	٭ سری٭ و٭ تاریخ٭گذاری٭ چیسیت،٭ بررسی٭ یزد:٭ ضیائیۀ٭ مدرسۀ٭ کردبچه،٭ مهرعلی٭ جمتیب٭
کارشناسی٭ارشد٭مطالعات٭معماری٭ایران،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭

.۱۳۹۵
سیدعلی٭ابراهیمی٭طباطبائی،٭شناخت٭و٭حتلیل٭الگوی٭خانه٭های٭دورۀ٭میاین٭معماری٭هتران،٭	٭

کارشناسی٭ارشد٭مطالعات٭معماری٭ایران،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭
.۱۳۹۴

علریضا٭حممودآبادی،٭گامی٭نو٭در٭شیوۀ٭بیان٭دروس٭فین٭ساختمان،٭کارشناسی٭ارشد٭معماری٭	٭
،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۲.

فرناز٭خندان،٭درس٭هایی٭معمارانه٭از٭موسیقی٭کبری٭فارایب،٭کارشناسی٭ارشد٭مطالعات٭معماری٭	٭
ایران،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۱.٭

،٭	٭ معماری٭ ارشد٭ کارشناسی٭ نعمت٭آباد،٭ فرسودۀ٭ بافت٭ در٭ حمله٭ مرکز٭ طراحی٭ ملیحه٭غالمی،٭
دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۰.

فاطمه٭صفائیان،٭باززنده٭سازی٭بافت٭های٭مسکوین٭فرسوده٭مبتین٭بر٭الگوهای٭زیسیت٭موجود،٭	٭
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کارشناسی٭ارشد٭معماری٭،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۰.
جمتمع٭	٭ زیرزمیین:٭ زندگی٭ و٭ شهر٭ بنی٭ ارتباطی٭ و٭ میاین٭ فضای٭ طراحی٭ مریصادقی،٭ پریسا٭

،٭ ارشد٭معماری٭ پارک٭الله،٭کارشناسی٭ مترو٭واقع٭در٭جنوب٭ ایستگاه٭ ایستگاهی٭در٭جماورت٭
دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۰.

الکساندر،٭	٭ کریستوفر٭ دیدگاه٭ از٭ خوب٭ معماری٭ یک٭ مفاهیم٭ نادرنژاد،٭ امنی٭ و٭ رمحاین٭ مهسا٭
کارشناسی٭ارشد٭معماری٭،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۰.

علی٭اکربی،٭بررسی٭حتوالت٭معماری٭ایران٭در٭قرون٭اولیۀ٭اسالم:٭مطالعه٭دگرگوین٭از٭معماری٭	٭
ساساین٭به٭معماری٭اسالمی٭با٭بررسی٭شکل٭گریی٭مسجد٭در٭معماری٭ایران،٭کارشناسی٭ارشد٭

معماری٭،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۰.
احسان٭اجنیلی،٭ارزیایب٭فرایند٭تأمنی٭اسکان٭دائم٭پس٭از٭زلزله٭دمیاه٭۱۳۸۲٭شهر٭مب:٭مطالعۀ٭	٭

موردی٭حملۀ٭ارگ،٭کارشناسی٭ارشد٭معماری٭،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭
هبشیت،٭۱۳۸۹.

ارشد٭	٭ کارشناسی٭ توحیدی،٭ ادیان٭ در٭ منظر٭ معماری٭ بررسی٭ هتراین،٭ جالیل٭ سادات٭ سعیده٭
معماری٭منظر٭،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۵.

سارا٭علی٭پور،٭از٭خاک٭تا٭افالک:٭رمز٭ماندگاری٭باغ٭ایراین،٭کارشناسی٭ارشد٭معماری٭منظر٭،٭	٭
دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت.

ج. مشاوره
بر٭رویکرد٭زیبایی٭شناخیت،٭دکتری٭	٭ برنامه٭درسی٭ داود٭طهماسب٭زاده٭شیخالر،٭مدل٭مفهومی٭

برنامه٭ریزی٭درسی،٭دانشکده٭علوم٭تربییت٭و٭روانشناسی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۳.٭
ارشد٭	٭ کارشناسی٭ الرضا،٭ موسی٭ علی٭بن٭ حرم٭ در٭ رنگ٭ قدسی٭ رموز٭ ناصری،٭ اکربی٭ قدسیه٭

معماری٭،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۹۱.
امیان٭شباسی،٭حرمی٭و٭حمرمیت٭در٭خانه٭های٭حمالت٭تارخیی٭اصفهان:٭٭حتقیق٭در٭نظم٭و٭مراتب٭	٭

حرمی٭در٭خانه٭های٭حمله٭های٭جوباره٭و٭گلبهار٭اصفهان،٭کارشناسی٭ارشد٭مطالعات٭معماری٭ایران٭
،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۹.

حممدمهدی٭پوستنی٭دوز،٭ظم٭در٭طبیعت٭و٭معماری٭وجوه٭حمسوس،٭واسط٭و٭معنوی،٭دکتری٭	٭
معماری،٭دانشکده٭معماری٭و٭شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۸.

فرزانه٭حقیقی،٭جست٭وجویی٭در٭معنای٭خانه،٭کارشناسی٭ارشد٭معماری٭،٭دانشکده٭معماری٭و٭	٭
شهرسازی،٭دانشگاه٭شهید٭هبشیت،٭۱۳۸۷.
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