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 پالسکو را فراموش نکنیم
 ای در سالگرد حادثۀ ساختمان پالسکوپرونده

کردۀ کشی برق در مجاورت یک کپسول نشتای نابهنگام، حاصل اتصال در سیمدر طبقات باالیی ساختمان پالسکو با جرقه ۵۰۳۱ماه دی ۰۳صبح روز 
 چه شد که آتشآتشگاز، 

ً
سوزی پالسکو روی داد؟ به علت جرقۀ نابهنگام و نشت گاز؟ یا به علت اینکه به جز آن کپسول سوزی مهیبی آغاز شد. اما واقعا

راهم نکرده ه فگاز کارگران در زمستان سرد تهران راه دیگری برای گرم کردن محیط کارشان نداشتند؟ یا آنکه کارفرما راه امنی برای گرم کردن آن کارگا
ناپذیر بود اما مالک ساختمان، بنیاد مستضعفان، بایستی از پیش تمهیداتی برای پیشگیری از گسترش سریع آن در نظر اجتناب  سوزیبود؟ شاید آتش

بر پیگرد  که راه را گرفت؟ نبودن این تمهید نتیجۀ غفلت شهرداری در نظارت بر ایمنی ساختمان بود؟ علت ضعف جایگاه حقوقی شورای شهر نبودمی
قانونی غفلت احتمالی شهرداری در انجام وظایفش مسدود کرده است؟ یا مقصر مجلس شورای اسالمی است که با گذشت پنج دوره از تشکیل شورای 

 .داردگذاری الزم برای اختیار دادن به شوراها در پیگیری وظایف نظارتی صورت نگرفته است؟ این رشته سر دراز شهر، هنوز قانون

، ماهام دیمنتشر شد. حال با نزدیک شدن سی آسمانهدر « بازتولید پالسکو»دربارۀ مسابقۀ معماری  ۵۰۳۱ها بخشی از یادداشتی است که مهرماه این
گویند؛ سازمان میراث فرهنگی از تعداد زیاد طبقات بنای جدید در مجاورت زمان با سالگرد حادثه میبعضی مسئوالن از آغاز احداث بنای جدید ده طبقه هم

 که شورای شهر تهران مهرماه« مرتبه شهر تهرانهای ناایمن بلندنسازی ساختمابرنامۀ عملیاتی ایمن»بافت تاریخی تهران گله دارد؛ و دربارۀ اجرای 
های مختلف دعوت کرده است تا از گذشته و نظرانی در حوزهدر سالگرد حادثۀ پالسکو آسمانه از صاحب .امسال تصویب کرد خبری منتشر نشده است

ام و وبگاه ها به تدریج در کانال تلگرم یا نیاموختیم بنویسند. این یادداشتآیندۀ ساختمان پالسکو، معنای حادثۀ فرو ریختنش و آنچه از حادثه آموختی
 شد.آسمانه منتشر 
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 داری مدرن تا نماد؟ سرمایهساختمان پالسکو از نماد 
کز مستندنگار یزهرا اهر  هبشیت دیدانشگاه شه ران،یا یو مطالعات معمار ی| استاد مر

 طرح نقطها
ً
نظری در مورد ساختمان پالسکو و چگونگی ساخته شدن آن است تا بتوان در پرتو ین یادداشت صرفا

 .های پیش رو اندیشیدآن به وضعیت فعلی و راه حل

سد رای که به ذهن میبا سرمایۀ حبیب القانیان ساخته شد. اولین نکته ۰۴۳۱پالسکو در آغاز دهه ساختمان 

ای که ساختمان پالسکو قرار داشت هیچ ساختمان بلندمرتبه دیگری جز ساختمان این است که چرا در محدوده

رتبه ر ساخته شدن ساختمان بلندمآلومینیوم )که آن را نیز همان سازنده پالسکو ساخت( ساخته نشد. آیا ضرورتی د

وجود داشت و اگر داشت این ضرورت فقط منحصر به یک، دو ساختمان بود؟ مسئله این است که برخالف تصور 

شود، بلکه بلندمرتبه سازی تجلی رایج، ضرورت از میل طراح و تمایل خالقه وی به بلندمرتبه سازی آغاز نمی

اجتماعی است که وقتی اولین بار در مهد پیدایشش یعنی شیکاگو ظاهر شد های اقتصادی و فضایی جریانـکالبدی

مرکز وری میل به تدهنده قدرت گرفتن سرمایه صنعتی، مالی و تجاری بود که در تالش برای حداکثر بهرهنشان

 وای از دفاتر های مکتب شیکاگو بود که مجموعهیافتن در مکان داشت و تجلی کالبدی آن ظهور بلندمرتبه

 داد. موضوعیها و غیره را در خود جای میهای صنعتی و بازرگانی و اداری و عناصر مرتبط با آن مثل هتلشرکت

که اسپیرو کوستوف در فصلی که در مورد ظهور مکتب شیکاگو در معماری نوشته به وضوح آشکار ساخته است، 

ز سه مضمون در تاریخ معماری است که حاصل نویسد ابداع ساختمان اداری بلندمرتبه سومین گونه اوقتی که می

وقتی که حمل و ت. های شهر در حال تغییر اسگونه مثل دو گونۀ دیگر حاصل پویهاین 1.مساهمت آمریکایی است

نقل سریع آمد و شد را موجه ساخت، داراها به خارج از مراکز پرتراکم شهری نقل مکان کردند و طبقه کارگر را 

ستغالت از مرکز شهر راند، و مرکز منحصرًا تجاری شد. مرکز شهر که به این ترتیب خالی های روزافزون مقیمت

های اداری پر شد. امری که به ویژه بر شهرهای ها، ساختمانها، عمده فروشیشده بود، به سرعت توسط کارخانه

فرستادن محموله به  هاینقل مدرن بود. کاهش هزینه و بزرگ اثر گذاشت. سندروم شهر بزرگ خود مولود حمل

های گسترش بازارهای بزرگ کمک کرد. مشاغل متکی به سفارش پستی اوج این بازار بدون مرز بود. اینک، شرکت

توانستند دفتر مرکزی خود را در تعداد محدودی مراکز تجاری مثل نیویورک و شیکاگو بازرگانی و تولیدی می

زمین در این مراکز ثابت و تقاضا برای آن زیاد بود، ارزش  ۀیرچون ذخد. مستقر سازند که ارتباطات خوبی داشتن

داری آزاد، به سبک آمریکایی، سرمایه 2.ها افزوده شدزمین به سرعت باال رفت و به تبع آن بر ارتفاع ساختمان

منطقی کرد. این، اند، تحمل نمیرا که عصر انرژی نامیده شده 3های پس از جنگای در این دههگونه مداخله هیچ

http://asmaneh.com/feed/5a623377e7eb83fc572af2d5
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های بلندمرتبه ابتدا در مرکز شهرهای شیکاگو و نیویورک و سپس در سایر مراکز بود که براساس آن ساختمان

 4.شهری آمریکا ظاهر شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های بلندمرتبه در شهرهای قرن بیستم در قالب دو گونة مختلف بنا شکل گرفتند: بناهای مسکونی بلندمرتبه ساختمان

اداری، تجاری بلندمرتبه. گونة اول موضوع بحث این یادداشت نیست و باید در جای دیگری به آن و بناهای 

رک و ها در نیویوهایی که به ظهور بلندمرتبهرسد عالوه بر ضرورتپرداخته شود. پیدایش گونة دوم، به نظر می

ت و علمی در قرن بیستم ظهور یاف ایریزی شهری است که به عنوان رشتهشیکاگو انجامید، منتج از تفکر برنامه

« هاهر برجش»شهری در فصلی با عنوان  اش لوکوربوزیه بود. پیتر هال دانشور برجستۀ حوزۀترین نمایندهمشخص

شّری که لوکوربوزیه به پا کرد بعد از وی باقی »دهد که چگونه به قول وی گوید و نشان میاز این وجه سخن می

به بعد قیمت زمین افزایش یافت و در شهرهای بزرگ که مایل  ۰۱۹۱ی مثل انگلیس از به گفتۀ وی در جای .5«است

از »به حفظ جمعیت خود بودند این امر عالمتی برای متراکم ساختن و بلندمرتبه ساختن تلقی شد. به این ترتیب 

ران و گروهی از معماران سازان، حسابدا ای از بانکداران، مستغالتتوسعۀ تجاری که توسط اتحادیه ۰۱۹۱میانۀ دهه 

 .6«شد ۰۱۹۱و دهه  ۰۱۹۱اندیش آغاز شده بود نیروی اصلی در بازسازی لندن در بیشتر دهه تجاری
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 ۰۴۴۱شود که آیا در تهران آخر دهه مغرب زمین این سوال مطرح می  با مرور این پیشینۀ بلندمرتبه سازی در

میالدی است، زمانی که ساختمان پالسکو  ۰۱۹۱و  ۰۱۹۱شمسی )که از قضا همزمان با دهه  ۰۴۳۱و اوایل دهه 

داری صنعتی و مالی و به تبع آن جریان اجتماعی وجود دارد که شود، چنین جریان اقتصادی سرمایهساخته می

ساختمان آلومینیوم باشد؟ و آیا معماران نوگرای ایرانی آن روزگار چنین نگرشی دارند؟   محرک ساخت این بنا و

دهد که سازندۀ ساختمان به دنبال ایجاد ساختمانی بوده است که دفاتر بازرگانی و ن دوره نشان میهای آنوشته

سازی در طبقۀ اول جای داشته است؛ اما های فیلمتجاری را در خود جای دهد و در ابتدا هم حتی دفاتر شرکت

شوند. ود تبدیل به کارگاه تولیدی میمانند بقیۀ طبقات خیلی زهای تجاری باقی میجز چند طبقه پایین که مغازه

ساختمان را  ۰۴۹۱ای که مورد نظر سازندۀ اولیه نیست و شاید به همین دلیل هم هست که در اوایل دهۀ کاربری

ی های جایهای اقتصادی و اجتماعی که ظهور و بروز خود را در بلندمرتبه سازیکند. به عبارتی جریانواگذار می

های اول پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی کز شهری دیگر در آمریکا و در دههمثل شیکاگو و بعد مرا

های بلند مرتبه وجود ندارند که نیاز به تبلور در قالب ساختمان ۰۴۳۱دهند، در ایران دهۀ مثل انگلیس نشان می

شتند که مطرح شد وجود نداهای اقتصادی به آن ترتیب شود که اگر جریانداشته باشند. پس این پرسش مطرح می

 ای به وجود بیاورد که در آن ظرف جای بگیرد؟ یعنی در شرایطتوانسته بنایی را بسازد و نیروی اقتصادیآیا فرد می

ته یافت؟ گاه گفداری صنعتی و مالی و حتی تجاری مدرن آیا این ظرف مظروف مناسبی مینبود نیروی سرمایه

دهد حوۀ فعالیت ساختمان پالسکو از همان آغاز تا آخر نشان می. نازار را بگیردشود که اینجا قرار بود جای بمی

توانست وجود داشته باشد. این ناشی از ماهیت چنین فعالیتی است که که چنین کارکردی فقط تا طبقه معینی می

نیم بیهای دوره میهرود. ضمن این که چنان که در نوشتدر هیچ مرکز خریدی هم از حد معینی از طبقات فراتر نمی

ره شود. واقعیت این است که در آن دوقصد سازنده ایجاد دفاتر بازرگانی در طبقات باالتر بوده است که عملی نمی

 مجموعه شرایط تهران در آن روزگار طوری 
ً
جریان بازرگانی مدرن به ترتیبی مثل آمریکا موجود نیست و اصوال

بینیم تی نیاز به تمرکز در مکان معین داشته باشد. به همین دلیل است که مینیست که دفاتر بازرگانی و مالی و صنع

 د.مانمیبه جای ایجاد منطقه بلندمرتبه شهری ساختمان پالسکو تک باقی 

معماران مطرح آن روزگار ایران هم هرچند نوگرا هستند اما به ساخته شدن پالسکو روی خوش نشان 

 د:گوینچنان که می دهند. نمی

« راکترکابی»اشکوبۀ در خیابانها معمول شده که البته این امر نیز بیشتر دلیل بر  ۰۱تا  ۰۹ی است که ساختن بناهای چند

بودن شهر است. برای نمونه ساختمان بزرگ خیابان اسالمبول را یادآوری مینمائیم.در این خیابان ساختمانی با اسکلت آهن 

قیده اغلب آرشیتکتها و شهرسازان و حتی مردم تهران این ساختمان با در حدود که سر بآسمان کشیده بنا شده که بنا به ع
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متر ارتفاع دارای ظاهری زننده بوده و از لحاظ معماری شدیدًا قابل انتقاد میباشد و ابدًا با عرض خیابان اسالمبول و  ۹۱

 .آهنگی ندارداند همساختمان هائی که در اطراف آن بنا شده

 :اشاره می کنند که یا در جای دیگر ی

 جا و مکان آنرا در نظر داشت. 
ً
 با ساختمانهای بلند و چندین اشکوبه مخالف نیستیم ولی باید حتما

ً
اشتباه نشود ما اساسا

خراش داده میشود و در بخشهای دیگر بکلی ممنوع است. در نیویورک فقط در دو ناحیه اجازه ساختن عمارتهای آسمان

های مخصوص شهر. در اروپا ساختمانها و شهرها بواسطه ای بلند دیده نمیشود مگر در محلهدر شهرهای اروپا عمارته

اجراء قوانین شهرسازی تناسب و نظم و زیبائی خود را هرگز از دست نمیدهند. و در صورتیکه ما هم بخواهیم ظاهر 

 7م.کنی دامه این وضع اسفناک جلوگیریطهران زیبا و فریبنده باشد هرچه زودتر باید از ا

قتصادی های اها سهیم شوند و نه جریاناندیش مواجهیم که در ساختن بلندمرتبهبنابراین نه با وجود معماران تجاری

 .سازی را ضروری سازدو اجتماعی وجود دارد که بلندمرتبه

 زشود مرکاین مسئله وجه دیگری هم دارد و آن این است که آیا قرار بوده جایی که پالسکو ساخته می

ریزی شهری چنین اقتضایی اقتصادی تهران شود؟ یعنی آیا مانند اروپای بعد از جنگ جهانی دوم تفکر برنامه

داشت؟ البته محدوده پیرامون پالسکو )که بخشی از محله دولت تهران در دورۀ قاجاریه بود( از دورة ناصری به 

صادی های تجاری و اقتآباد و فردوسی مرکز فعالیتزار و شاههایی مثل اللهبعد به تدریج با ساخته شدن خیابان

شد که تبلور کالبدی این بینی میآیا پیش ۰۴۳۱داری وابسته در دهۀ تازه شده بود اما در شرایط رشد سریع سرمایه

 جریان نوظهور اقتصادی باشد؟

 رسد که جریان حیاتمیکنیم، به نظر اجتماعی تهران در این دوره نگاه میـهای اقتصادیوقتی به واقعیت

و حتی شاید قدری پیش از آن با بیرون  ۰۴۳۱رفته است. از اوایل دهۀ شهری آن زمان خالف این تصور پیش می

 زار و میدان بهارستان و منطقۀ پیرامونش،رفتن دربار و طبقات مرفه از تهران و محله دولت جاهایی مثل خیابان الله

مرفه و مرکز تجاری و تفریحی آنها بود، به تدریج موقعیت خود را از دست که تا این زمان محل سکونت طبقات 

شود که از دست شود معلوم میمی دهد. وقتی در اوایل همین دهه مسئله ساختن جاده سوم به شمیران مطرح می

ت زیشود نمادی از مرکعنی زمانی که با ساختن پالسکو تالش می. یرفتن مرکزیت تفریحی و تجاری جدی است

اند در رسد مخاطبان اصلی این مرکزیتهای اجتماعی که به نظر میمدرنی برای سرمایه تجاری شکل بگیرد، گروه

 .حال گریز از این محدوده هستند

های از طریق سیاست رسد که امر مرکزیت بخشی به این محدوده ای هم به نظر نمیهای برنامهبینیدر پیش

توسط مهندسان مشاور  ۰۴۳۱. بررسی طرح جامع تهران که در همان اوایل دهۀ شدریزی شهری دنبال میبرنامه
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کنندگان طرح به دنبال جابجایی مرکز شهر به اراضی دهد که تهیهشود نشان میعبدالعزیز فرمانفرمائیان تهیه می

 9.و سیاست مرکزیت بخشیدن به این منطقه دنبال نمی شد 8عباس آباد بودند

سازند. نکتۀ مهمی در داری مدرن میشد که ساختمان پالسکو را به عنوان نماد سرمایهاز دهۀ چهل گفته می

این عبارت وجود دارد. به جای این که بنا در جریان طبیعی حیات خود به نماد چیزی تبدیل شود به عنوان نماد 

 در نحوۀ جریان یافتن حیات د شود. تفاوت بین این دو چیزی ساخته می
ً
های تر آن بنا و ماهیت فعالیفرایند دقیقا

های قبل از هایی که در پالسکو حتی در همان دههکند. چنان که دیدیم، با توجه به ماهیت فعالیتآن بروز می

داری مدرن نبود که نیاز به تمرکز در مکان داشته باشد و در واقع داد، این بنا نماد آن بخش از سرمایهانقالب رخ می

ساخته  «چیزی»به عنوان نماد « بنایی»به وجود نیامد که این بنا نماد آن باشد. پس در واقع  ایداریچنان سرمایه

مسئله ای که بررسی دقیق عکسی که در  .کردن آن برای چیزی است« نماد» بنا و « ساختن»شود. توجه فقط به می

ز ماکت بنا، یک ابژه، در صورتی همان زمان ساخت بنا از ماکت آن گرفته شده نشانگر آن است. عکس مورد اشاره ا

کنندگانش به دور آن حلقه زده اند، منتزع از جهان واقعی و همچون یک اثر هنری آبستره، گرفته شده که تحسین

داری مدرن فقط صورت معمارانۀ آن، ساختمان فوالدی داری مدرن باشد. از سرمایهای که قرار است نماد سرمایهابژه

های فان در روهه، موجود است و بازنمایی این صورت گویی به جای روابط و فعالیتبلندمرتبه، میراث میس 

معماری عصر »رسد این همان چیزی است که مایکل هیز آن را نشیند. به نظر میداری مدرن میاقتصادی سرمایه

، یده یا مصنوع باشندهای آن، هر قدر هم پیچابژه»زمانی که معماری به وضعیتی رسیده است که  10می نامد.« گفتمان

ها اوتها و تفای برای ادراک و ساختن هویتشوند، بلکه شیوههای ساختمانی تفسیر نمیفقط عناصر یا مجموعه

 تناش ساخاست که وظیفة اولیه« تولید نمادین اجتماعی»یعنی به این ترتیب معماری نوع خاصی از  11«.ستنده

توان فهمید چگونه ساختمان به این ترتیب است که می 12«زها.مفاهیم و مواضع سوژه ها است تا ساختن چی»

داری مدرنی موجود باشد که داری مدرن ساخته شود بدون این که سرمایهتواند به عنوان نماد سرمایهپالسکو می

 ظرفیت جای گرفتن در آن را داشته باشد. به دلیل همین وظیفۀ نمادسازی معماری بوده که در سال های اخیر و به

یا  «مدرنیته اخیر»ویژه از سال گذشته که ساختمان پالسکو در آتش سوخت و از بین رفت، از آن به عنوان نماد 

نام برده شد. هرچند مبدعان این ترکیب )مثل علی میرسپاسی( مفهوم مدرنیته را در آن روشن « مدرنیته متأخر»

 .ین این نامگذاری برجسته بوده استاند، روشن است که وجه نمادنکرده و از مبهم بودنش سخن گفته

و هویت یابی آن بیشتر از آن رو بود که این  تأمل مختصری بر چگونگی ساخته شدن ساختمان پالسکو 

 مسئله مطرح شود که در شرایط کنونی چه باید کرد؟
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های جنبهرسد جنبۀ نمادسازی برای برساختن هویتی برای بنای معماری بر چنان که دیدیم به نظر می

هایی که در ساختمان پالسکو جای گرفته اند، فعالیتتفوق دارد. چون همان گونه که اغلب گفته ... کارکردی و

تناسبی با این شیوۀ استقرار نداشتند و در واقع  13بودند، جز در چند طبقۀ اول که خرده فروشی و همچون بازار بود،

ها، با نابراین اگر قرار باشد دوباره بنایی ساخته شود که همة این فعالیتب  ارتفاع نداشتند.  نیازی به قرار گرفتن در

در این صورت  14.نمادسازی است که اهمیت دارد وجود عدم تناسب با شیوة استقرارشان در آن جای بگیرند، مسئلۀ

د مدرنیته متأخر؟ چنین برجی در زمانة معاصر و در تهران معاصر نماد چه خواهد بود؟ نماد سرمایه داری مدرن؟ نما

 شکل برج به خود بگیرد؟ در شهری که به طور کلی از نظر 
ً
چه مفهومی از مدرنیته متأخر مدنظر است که باید حتما

های سازی دههای از شهر که طوفان برجهای تجاری و اداری به حالت اشباع رسیده است و در منطقهتعداد برج

 ه خواهد بود؟قبل آن را در ننوردیده، برج جدید نماد چ

نوشتپی

 .است یو پارک شهر یاحومه یخانه مجزا گر،ید یهاگونه1 

فظ مختلط خود را ح یکاربر وهیش ییاروپا یشهرها یهاهسته کا،یکه برخالف آمر کندیکوستوف اشاره م ینکته جالب در ادامه بحث است وقت2 

 شد.بر ارتفاع اعمال  یرسم یهاتیکه محدود دینکش یاشتغال و سکونت همراه با هم بودند و طول دشان،یجد یهاکردند؛ در ساختمان

 .است کایاستقالل آمر یهامنظور جنگ3 
4 Spiro Kostof, History of Architecture: Setting and Rituals. N.Y.: Oxford University Press, p. 655. 
5 Peter Hall, Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design Since 1880. London: 
Wiley Blackwell,4th Ed., p. 238. 
6 Ibid.,267-269. 

 .۳۹ -۳۳(، ص ۰۴۳۱) ۰در معماری نوین، ش«. نواقص شهر تهران»ه. و. 7 

 .فرمانفرمائیان طرح جامع  ر.ک. به8 

 همین بقایای بافت تاریخی تهران را نیز می9 
ً
 د!بلعیالبته شاید باید خدا را شکر کرد که چنین سیاستی در آن زمان دنبال نشده است که احتماال

10 Michael Hays. Architecture’s Desire: Reading The Late Avant-Garde. Cambridge, MA: MIT Press, p.3. 
11 Ibid.,2. 
12 Ibid.,1. 

های مختلف در طی سال گذشته( نقل شده به رویدادهایی در چند طبقه پایین هایی که از پالسکو )در رسانهنکته جالب این است که همۀ خاطره13 

 .شودای ازطبقات باال )جز سلف سرویس در طبقه آخر( نقل نمیاشاره دارند، جایی که نقش بازار داشت و خاطره

ه ها به همان محدودۀ استقرار بنا مدنظر باشد، برسد اگر مسئلۀ نمادسازی اهمیت نداشته باشد، حتی اگر مسئلۀ بازگرداندن همۀ فعالیتر میبه نظ14 

 .توان اندیشیدهای دیگری جز ساختن برج هم میراه حل
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 پالسکو: همه مقصریم

 یاسیفعال س ؛هبشیت دیدانشگاه شه ،ی| استاد گروه معمار یعیبد جمتیب

 یمهندس ریو دانش فراگ یمعمار تیکه اهم نماستیس خیماندگار تار یهالمیاز ف یکی یخراش جهنّمآسمان

و  تردهیچیتر و پبزرگ. ساختمان هر چه دهدینشان م یبلندمرتبه به خوب یهادر ساختمان ژهیوساختمان را به

 رشتیآن بهتر و ب ّیۀاول یمعماران را عالوه بر طراح یو نظارت محور تیریضرورت نقش مد شود،یبلندتر م

و بلندمرتبه  هدیچیبزرگ و پ یهاساختمان ژهیوساختمان به تیّ تنها و تنها معمار است که با کل نی. اکندیخاطرنشان م

و  یکه با آن به صورت بخش دیو نبا تواندی( همراه است و نمیو نماکار یکارتا نازک یاز ابتدا تا انتها )از طّراح

اط دانش و تجربه و زبان ارتب دیبا لمیف کیها به سان کارگردان گونه ساختمان نی. معماران ادینما رخوردب یموضع

 و ضامن صحت و دقت ندینما یساختمان را بلد باشند تا بتوانند آن را راهبر کیعوامل دست اندر کار  یۀبا کل

 طرحشان باشند. یاجرا

 ۀدانش و تجرب-هم محتاج است: الف گریو ساخت، به دو دانش د یساختمان عالوه بر مراحل طراح اما

درست مالکان و ساکنان از  یبرداردانش بهره -آن؛ ب اتیساختمان در طول مدت عمر و ح یو نگهدار تیریمد

و  یهستند و حق دستکار ارشانیدر اخت یفضا یکه آنان بدانند که تنها مالک و صاحب حقوق یساختمان به نحو

 ندارند. پ یعموم یو سازه و نما زاتیو تجه ساتیدر تأس رییتغ
ً
ه گون نیا ۀکریو مشاعات ساختمان را مطلقا

و  یردمو رییو تغ یاراست و هرگونه دستک دهیبه هم وابسته و در هم تن دهیچیموجود پ کیها به سان ساختمان

رو هروب یآن را با مخاطرات جد تیدر بر داشته باشد و کل اختمانس یرا برا یعواقب خطرناک تواندیم یموضع

 سازد.

 وجه درون آنچه
ً
گونه  نیآن بود. اما ا یافزارو نرم یافزارساختمان به لحاظ سخت یگفته شد عمدتا

از  سلول کیدانه و  کیتنها و تنها  یشهر تیریمد اسیبودن در مق دهیچیها با وجود بزرگ بودن و پساختمان

 ریخط تیمسئول یبرداران، نافهستند و خوب و بد عمل کردن سازندگان و مالکان و ساکنان و بهره یشهر ۀاندام بدن

و  تیر نها )با هگونه ساختمان نیو مسئوالن حق ندارند با تخلفات در ا رانی. مدستین یو مسئوالن شهر رانیمد

ها انگونه ساختم نی. و لذا نظارت مستمر بر اندیو مماشات برخورد نما یانگار( با مسامحه و سهلهیو توج زهیانگ

 است. یتیریمد ۀفیوظ کیضرورت تام و  کیاتمام بنا(  وپس از ساخت  ی)حت

راند. در کشو دیجد یساخت و سازها ۀندیبلندمرتبه است که نما یهااز ساختمان یمتعلق به نسل پالسکو

 ییهوا یهاندارند. عکس یها قدمت چندانگونه ساختمان نیا ران،یبا مشخصات ا یآن است که در کشور تیواقع
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به اتفاق  بیقر تیاست و اکثر دهتهران چگونه بو ییفضا یعموم یمایس دهدینشان م یبه خوب شیسال پ ۹۱ -۹۱

اخت در هنگام س یسازبلندمرتبه یاز استانداردها یاریبس تیتهران چند طبقه بوده است. لذا عدم رعا یهاساختمان

 یز نمادهاا یکیبه عنوان  یساز. در واقع نفس بلندمرتبهستیو دور از انتظار ن بیها چندان عجگونه ساختمان نیا

در مواقع  ژهیبه و یمنینکات ا تیرعا یهابه ضرورت یو نهاد یداشت که کمتر کس ذبهمدرن آنقدر ج یمعمار

 کرد. یفکر م رمترقبهیو وقوع حوادث غ یبحران

 ادیر آن زد یبرداربهره یدگیچیکه پ یهست. ساختمان زیها ناز ساختمان گریگروه د کی ۀندیپالسکو نما اما

. انگار متفاوت است یسنت یبا فرهنگ حاکم بر بازارها یها به کلساختمان نیاست. متأسفانه فرهنگ حاکم بر ا

 یاعاجتمـیو اقتصاد یخینهاد تار کیبه عنوان  ر. بازاآورندیبه ارمغان م دیبا خود فرهنگ جد دیجد یهاساختمان

بر آن  یاژهیصنوف مختلف بود، آداب و رفتار و یفنـیخدماتـیدیتولـیتجار یهاتیفعال ۀاثرگذار که قلب تپند

 یتجار یهاگونه ساختمان نیکه در ا یآن بودند. اما گسست تیحاکم بود و همه موظف و مکلف به رعا

را بر آن حاکم کرده است که نقش اخالق و  ییشده، خلق و خو جادیا یبه نهاد بازار سنت نسبت یدیتولـیخدمات

 نیرتمهم متیآن هم به هر ق شتریتر از گذشته شده است. فروش و سود برنگدر آن هر روز کم یاسالمت حرفه

 یهر روز از مناسبات اقتصاد محورامتیو ق نگرندهیگرا و آعمل عامالن شده است. لذا نگرش عاقبت ین مبناقانو

و نگرش حداکثر سود در حداقل زمان با حداقل  بنددیرخت بر م شتریو ب شتریها بگونه مجموعه نیحاکم بر ا

 یخالقا وندیمندان و کارگران هم، از آن پفهو حر انیکارفرما نی. در مناسبات بشودیآن م نیجانش تیفیزحمت و ک

با هر  و متیو عوارض به هر ق اتیو مال مهیو فرار از ب شودیبازار کاسته م یحاکم بر مناسبات سنت یو انسان

و  ینوع زرنگ کیبلکه  دهدیخود را از دست م یامر مفهوم تخلف نیو نه تنها ا شودیحاکم م یۀرو کی یترفند

و  ج ارزشیبه تدر زین یو ثبات شغل یداریو پا یشغل تیاست که امن نی. اشودیم یابیارز ژهیو یجمعحواس

 .شودیغالب و حاکم م یفضا یبه هر جهت یو بار یو روزمرگ دهدیاعتبار خود را از دست م

 نیا ۀاز زمر ینشاندارند، آتش یو اضطرار ژهیخاص و و طیاز نهادها کارکرد و شرا یاریمدرن بس ۀجامع در

از  تیبه وجود آمده است. لذا حما یو بحران دهیچیخاص و پ طیشرا نیمقابله با هم یبرا ینشاننهادهاست. آتش

 .هاستیو شهردار یشهر تیریمد فیکارآمد، جزو وظا ساتیو تأس زاتینهادها و مجهز ساختن آنها به تجه نیا

حاکم است،  یشهردار یهاتیاز فعال یاریبر بس یشیو نما یفاتیو تشر یرضروریغ یهانهیکه هز یمتأسفانه در حال

 ینشانآتش یابر ریو فراگ ییالزم فضا یو سازمانده شرفتهیپ زاتیتجه دیاختصاص منابع الزم و آموزش مستمر، خر

 مورد غفلت واقع شده است. یادیز زانیبه م
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 . شهروندانکندینقش مؤثر دارند. شهروند آگاه و پرسشگر، مسئوالن را پاسخگو م انیم نیشهروندان هم در ا اما

مطلوب  تسیشهر خوب و قابل ز کیانتظار  دیخود آگاه و عامل نباشند، نبا فیبدانند چنانچه به حقوق و وظا دیبا

 اتین بدتر، مخل عملنباشند و از آ یبدانند که در مواقع بحران لشگر تماشاچ دیرا داشته باشند. شهروندان با

 اشت.به دنبال ند یخوب ۀنمر زین یشهروندان تهران یپالسکو اتفاق افتاد برا انینشوند. آنچه در جر یامدادرسان

رخورد کرد و ب یانیو جر یاسیگونه اتفاقات س نیبا ا دیپالسکو نداشتند. نبا ۀبا حادث یهم برخورد خوب هارسانه

 یجدّ  یهاگونه موارد، ضعف نیما در ا ۀآن است که هم تیقرار داد. واقع یاسیس یها حسابهیآن را اسباب تسو

، فرهنگ گونه اتفاقات نیبا ا ی. بازمیهست ییاجرا یدهو سازمان یزیرو برنامه یگذاراستیو س نشیو فاقد ب میدار

ا به ر راتیتقص ۀو هم ی. فرافکندهدیرفتار در جامعه را تنازل م یو سطح عموم کندیرا بر جامعه حاکم نم یخوب

 .ستین ییخوب و کارگشا کردیگردن طرف مقابل انداختن، رو

 انیجر تواندیدارد. آنچه م انیجر یاتفاق ناگوار بود که تمام شد. اما زندگ کیتلخ و  ۀحادث کی پالسکو

 ندهیحوادث ناگوار است. گذشته چراغ راه آ نیاز ا یآموزبرخورد و عبرت ۀکند، نحو بخشیو تعال بایرا ز یزندگ

 میگذاراست. ن یدچار بحران جد رانیدر ا یساز. بلندمرتبهمیهمه در پالسکو )و پالسکوها( مقصر میریاست. بپذ

دانش و  تیو تقو یپالسکو را تکرار کند. رفع ابهامات و نواقص قانون ۀفاجع ،یسازحاکم بر بلندمرتبه یسوداگر

ماست. فاعتبروا  فیمحور حداقل وظامردم یشهروندان و نهادها ۀو گسترد عیو نظارت وس یشهر تیریمد نشیب

 .رتیصاحبان بص یا دیریاالبصار... پس عبرت بگ یاول ای
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 نگاهی گذرا بر فاجعۀ دردناک پالسکو
 شناسجامعه|  پرویز پریان

ین فرو ریختن ساختمان نماد ۀجادو یا جادوگری که تلویزیونش خوانند و مشاهد ۀه هنگام خیره نگاه کردن به جعبب

ریزد؛ وحشت عظیم درك این مسئله که در قرن شماری پرسش بر جان آدمی فرو میپالسکو آوار بی ۀشد

ین چنین د، اخواننبنیانش میو دانش مندفنی و دورانی که هوش ۀیکم میالدی با این همه پیشرفت خیره کنندوبیست

ای و کارگران زحمتکش و حتما شریف و سال دمشقی با وجدان حرفهنشانان شجاع و در این قحطبه ارزانی آتش

شوند و شمار بیشتری از هستی ساقط؛ چه باید گفت؟ خوشبختانه سردردی سهمگین ها پرپر میصاحبان مغازه

ای گذرد تا با آرامشی نسبی دوباره به فاجعهزی میاحساس ناتوانی بر بندد. دو رو وآورد تا راه بر خشم هجوم می

 عظیم و در همان حال تراژیک، پرداخته شود.

رد: توان بسنده کمسئله اقدام شود به چهار سرفصل می ۀبه ساده کردن ابعاد گوناگون و در هم تنید چنانچه

محور یا مل اطالعات یا ارتباطور باشد؛ دو دیگر عواـتواند هیومننخست عوامل انسانی که اجنبی آن نیز می

ده ساده ش ۀور. صورت مسئلـیا اورگو محورمانور و در فرجام مسایل سازـور؛ سوم مباحث فنی یا تکنوـاینفو

اد(، ای )زمان(، به آتشی عظیم )رخدای )ساختمان پالسکو(، در لحظهکند. سوژهبخش بندی پیش گفته را تایید می

شد اند اما شد آنچه نباید میاستانبول )مکان یا فضا( گرد آمده ابانیو عوامل دیگری در خنشانان دچار شده و آتش

 پیامدها(. رو)آثا

برداری و گرفتن فیلم دست گشادند و ای از آدمیان گرد آمدند و با غریو و هلهله به عکسآنکه توده نخست

مروزی و های اهای تاریخی و آسیبه در اثر رنجای نیست جز آنکه بپذیریم کرسانان بستند. پس چارهراه بر یاری

. خودمحوری تاریخی عالج ناشده، در ایمهای زیستن در این زمان و مکان دچار مشکالت جدی و پیچیدهرنج

سر بریدن اخالق، لمپنیسم و شارالتانی خاص نوکیسگی رانت محور در اقلیتی، و ستیز جانکاه اکثریت برای  ۀزمان

آنها بماند،  که بحث از گریاعتمادی فراگیر شده و چند عامل درا پدید آورده که در ترکیب با بی بقا، شرایط بغرنجی

 پذیر ساخته است.و تحریک ایظهجامعه را لح

ملی که بیشتر  ۀهای مورد اعتماد و در رأس آنها وضعیت اسفبار رساننظر گردش آزاد اطالعات و رسانه از

 های دنیای مجازیکند، رسانهحنین ابن اسحاق طوسی در جابقال می ۀخان اوقات وقت خود را صرف توضیح فرش

. در چنین شرایطی بازار شایعه، کندمیداری به صورت درهم، سره و ناسره، هدفمند چه میهنی و چه ضد آن میدان

حلیل ت شریف و آگاهی به تحلیل به ۀنمایی سخت گرم و پررونق گشته است. فقط کافی است پژوهندغلو و بزرگ
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رانیان باب طبع ای ۀکهن توطئ ۀسوزی که نیمی از آنها بر نظریها علت آتشمطالب دنیای مجازی دست گشاید تا ده

مده های رسمی آاجتماعی عام یا مرتبط به سازمان ۀدهد که چه بر سر سرماینشان می یاستوار است. چنین تحلیل

 گردد.های دنیای مجازی اکثرا بر چه مداری میاست و نگرش

های امدادی در شهری پالسکو نشان داد که یکی از مهمترین سازمان ۀور یا بعد فنی، فاجعـتکنو ۀزمین در

ین پیش ۀرانت در گردش و مافیای سخت فربه زمین و مسکن صاحب صدها برج شده است و در دور ۀکه بر پای

تا به چه میزان مصون است.  ادثسایر حوشهرداری حتی مجوز چهل طبقه نیز صادر شده در برابر آتش سوزی و 

سوزی در چنان شرایطی جدی ای مهیب است و احتمال آتشفراموش نشود که کالن شهر تهران در انتظار زلزله

ای قابل اطمینان و اعتماد چه شرایطی پیش خواهد آمد؟ نکته قابل توجه است. تصور کنید که در نبودن رسانه

نشانی تری از تجهیز سازمان آتشسابقه چه کار مهمنکردنی و با بدهی بی رباوای آنست که شهرداری تهران با بودجه

نشانی پرداخت تخصیصی نیز کامالً به آتش ۀها، بودجتر آنکه حتی بنا به گزارش برخی از رسانهداشته است. عجیب

آشناست،  مهرغم انبوهی مجوز بلندمرتبه که داستان آن بر هنشده است. پرسش بعدی آن است که چرا علی

 نشان هوایی ندارد؟ که باز هم بگذار و بگذر.شهرداری آتش

 ۀور اختصاص دارد، مبحثی پر از آب چشم. فساد گسترده، غلبـنکته به مباحث سازمانی یا اورگو آخرین

هرداری های سال آخر شای به استخدامرابطه بجای ضابطه و در نتیجه فقدان چشمگیر شایسته ساالری )فقط لحظه

د(، بخشی بودن ساختار اداری و عدم یمندرج در روزنامه ها مراجعه کن ۀهای تعیین شداندیشید و به حقوقبی

های مدیر را برنامه ساختن، خود محوری سازمانی، ریزی یا آرزوها و خواستههماهنگی در کنار فقدان برنامه

های متوسط و پایین و البته یزه در ردهناکارآمدی ژرف و نهادینه شده، استبداد مدیریتی و ضعف یا فقدان انگ

 گرایی را نیز نباید از یاد برد.محوری و وجود مافیاهای متعدد و در رقابت، فقدان احترام به قانون و قانونمنفعت

حاال باید پرسید آیا آنچه بر سر پالسکو آمد حتی اگر شایعات منفی نیز مردود شناخته شوند، با تمامی 

ا تمام آثار مهیب و باور نکردنی آن، طببعی و قانونمند نبوده است؟ پاسخ را به خوانندگان عزیز آوری بدردناکی رنج

 . تا بعد...میگذارو گرانقدر وا می
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 یعنی چه؟« جایگزین پالسکو»
 ایرانشهراندیشه حممدرضا حائری مازندراین | معمار، شهرساز و سردبری جملۀ 

نوز سال گذشته چه بود و ه کیساختمان پالسکو در  نیگزیجا یت که معاناس یپرسش به قوت خود باق نیهنوز ا

را  نیگزیبه ساختمان جا دنیرس ند  یفرا ران،یگمیامکان وجود دارد که تصم نیدر سالگرد سوختن پالسکو ا زین

 یهران برات یاز اهال یکیمورد نظر  یشد تا فضا یسع ریدهند. در گفتگو با هفت سئوال ز حیبطور شفاف توض

 پالسکو روشن شود. نیگزیجا ی  معان افتنی

 ساختمان بود که آتش گرفت؟ کیپالسکو  ای. آ۰

ر شدن شهر معاص خیساختمان با تار نیو مستعمل نبود. ا یساختمان معمول کیساختمان بود. اما  کی. پالسکو  بله

 یبلندقامت با اسکلت فلز یبنا نیرد. انام ب یخاطره جمع کیاز آن به عنوان  توانیشده بود و م نیتهران عج

 یابیجا به ارز نیدر ا آنکهیرا در معاصر شدن و مدرن شدن شهر ما بر عهده داشت. ب ییهاشیگرا یندگینما

 هایتهران یهاتیو فعال یبا منظر شهر رگذاریتاث یخاطره شهر کیبنا به عنوان  نیساختمان پالسکو پرداخته شود ا

 ریورا تص یشهر یفضا نیبا تصور خود ا هایزمان شکل گرفت و با آن تهران یکه در ط یاگره خورده بود، خاطره

 گرفته شود. میاز باال تصم ایو  بیتصو شیاز پ یابرنامه نکهآ یکردند. ب

 رد؟یبگ میآن تصم نیگزیجا یبرا تواندیمالک است و تنها مالک م کیمتعلق به  یپالسکو ساختمان ای. آ۰

ساختمان  نیکرد. به هر صورت ا یبررس یو قانون یشرع ،یاز نظر حقوق توانیساختمان پالسکو را م تیمالک بحث

آن چندان  انیعرصه و اع تیمالک تیمصادره شده و وضع یاست که پس از انقالب اسالم ییاز آن گروه بناها

پالسکو  نیگزیجا یاست برا ستضعفانم ادیکه بن یفعل« مالک» لیدل نیروشن و شفاف گزارش نشده است. به هم

ر اتاق فک لیتشک یمعمار و شهرساز را برا رانیچند از مد یمهندس مشاور معمار و شهرساز را فراخواند و تن کی

اطره که با خ یساختمان نیچن یبرا توانندیموضوع که مالک و مشاورانش م نیا گرید ی. از طرفدیبه کمک طلب

 نیفت. به همقرار گر نیو متفکر نیها، متخصصرسانه یبه سرعت مورد گفتگو دکنن یریگمیشده تصم نیشهر عج

ود و مسابقه چه ب یمعلوم نشد که هدف از برگزار یگذاشته شد. ول« مسابقه»پالسکو به  نیگزیعلت موضوع جا

 شود. نیگزیجا دیبا یدیموضوع ختم شد که ساختمان جد نیمسابقه چگونه به ا جهینت

 شد؟ یبرداران آن محدود مساختمان بود که مخاطبانش به بهره کیپالسکو  ایآ .۴

 یشهر یو فضا یخاطره جمع کیساختمان بود بلکه  کیپاسخ به سوال اول اشاره شد که پالسکو تنها  در

از  مایه مستقبودند ک یبود که در ارتباط با ساکنان شهر شکل گرفته بود و مخاطبانش فراتر از کسان ختهیخودانگ
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  رانیمخاطبانش از تهران و ا اسیداد مق خر شیکه برا یفاجعه دردناک نیو اکنون با ا کردندیساختمان استفاده م

متنوع  اریبس یتیریمد یهاو گروه یاحرفه یهاو گروه یاجتماع یهاآمد که گروه شیپ یتیفراتر رفت و وضع زین

 شده شدند. جادیا تیمخاطب وضع یاو گسترده

 از آتش گرفتن و خاکستر شدن نسوخته بود؟ شیساختمان پالسکو پ ای. آ۳

 یآن رقم زده شده است؛ نوع یبرا یسرنوشت محتوم شیاست که از پ یساختمان پالسکو مانند داستان خچهیتار

ذشته گ ۀده کیپدر کشته شود. تمام شواهد  یبه دست نادان دیفرزند با نیمعلوم است که ا شیکه از پ یتراژد

از  چکدامیساختمان حادث شده بود. ه نیا تیو امن یمنیدر سالمت و ا یناگوار یهااز آن است که بحران یحاک

 یرها شده که به هرشکل یشهر با پالسکو همانند فرزند نیو مسئول تیریها برطرف نشدند. مدها و بحرانضعف

 یااجعهاز ف یچهره مجسم ریآتش گرفتن و خاکستر شدن  خاطره شهر تصو نیکه خواست رشد کند رفتار کرد و ا

 .دیگنجیتصور نم درشده بود که  یسازآماده شیاز پ

 ساختمان باشد؟ کی دیساختمان پالسکو با نیگزیجا ای. آ۹

 یکه نقش خاطره جمع یساختمان نیگزیاست چرا که راه حل جا یمیعظ اریپرسش خود چالش بس نیبه ا پاسخ

متعارف و  یقاعدتا راه حل شد،یمعاصر تهران محسوب م خیاز تار یرا برعهده داشت و بخش یشهر یفضا و

 لیدل نیه اب یمال باختگان و صاحبان حقوق باشد. ول یپاسخگو دیباشد. اگرچه در هر حالت با ستیباینم یبازار

ر فکر تتر و خالقانهآگاهانه یهابه راه حل دیو بهره برداران آن است با نیساختمان فراتر از مالک نیا نیکه مخاطب

 یگرید لیاست که بدل نیدر ا تیشود، خالق یو ارزشمند شهر محسوب م یخیکه بافت تار یدر بافت ژهیکرد به و

 کیساختمان و  کیاز  ریغ یزیچ تواندیم ن،یگزیجا ایاست آ نیشود پرسش ا نیگزیساختمان جا کیاز  ریغ

 شهروندان ارزش قائل شود؟ ییخاطره فضا یبرا ستیباینم نیگزیجا لیبد ایبرج  باشد؟ و آ

 دهند؟یپالسکو را شکل م نیگزیمعاصر ساختمان  جا رانیدر ا روهای. کدام ن۹

 دهیسوختن را د نیسوخته است و تمام جامعه ا از،یمورد ن یهاتیریکه پالسکو در آتش فقدان نظارت و مد حال

در  روهاین نیا ایکه آ نجاستیشود؟ سوال ا یچه م ینقش افکار عموم اندختهیو اشک ر و آن را شهادت داده

اند و درست از آنها پاسخ شده تیهدا رستد روهاین نیا ایاند؟ و آپالسکو دخالت داده شده نیگزیجا یدهشکل

قش و ساختمان ن نیو بازار مستغالت زم تریکه گذشت منافع خصوص یسال کی نیدر ا ایگرفته شده است؟ آ

 ؟یمنفعت عموم ایاند و پالسکو بر عهده گرفته نیگزیجا یدهعمده را در شکل
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 یهاپالسکو زده شود، مردم تهران، خانواده نیگزیکلنگ جا ۰۴۱۹  ماهید ۰۱اکنون که قرارست در  ای. آ۷

 توانندیماجرا م نیطبان گسترده اشناسان، معماران و شهرسازان و مخانشانان، کسبه و مالباختگان، جامعهداغدار آتش

 ند؟باش تیپالسکو خواستار شفاف ۀساختمان در آتش سوخت یبه جا یکردن ساختمان نیگزیجا ندیدر فرا

هرساز با مشاور معمار و ش یزنیمستضعفان( در را ادیمالک بنا )بن ،یدر حد فاصل سوختن تا کلنگ زن قاعدتا

نگ چه مقرر، کل خیدر تار دانندیندارند و نم یاطالع نیاما مردم و متخصص انددهیبه توافق رس نیمتفکر ئتیو ه

 نیگزیشود: جا انیپالسکو شفاف ب نیگزیجا ندیاست که فرآ نیجامعه ا ۀ. حداقل خواستشودیزده م یزیچ

 هدز نیکلنگ برزم نیشده تا ا یط یندیرا در خود متبلور خواهد کرد؟ و چه فرآ یساختمان پالسکو کدام معان

 ۀفرصت وجود دارد که با جامع نیشود؟ معتقدم هنوز و همچنان ا یط ندهیقرارست در آ یندیشود و چه فرآ

ضعفان، مشاوران مست ادیاز بن یگروه پرقدرت کی.  باالخره میشفاف عمل کن و میمخاطب به صورت شفاف گفتگو کن

 دیو ما  با دگذریسال از آن فاجعه م کیاند . اکنون را گرفته میتصم نیا یمل اسیدر مق نیمتفکر ئتیبا سابقه وه

و  افتاده است یتفاقکردن چه ا نیگزیجا ندیاست( در فرآ یو فرامل یمل اسیدر مق نی)مراد از ما، مخاطب میبدان

صر معا یو شهرساز یمعمار خیدر تار یمحقق شود، تجربه مهم تیشفاف نیاند. اگر ا دهیرس جهینت نیچگونه به ا

 را در بر دارد. یارزشمند یصورت گرفته است که خود بار معان رانیا

*** 

ند شده مان دهیشن یاحمد یتهرون منتسب به کوچه و بازار که از زبان مرحوم مرتض یمیقد یهاترانه یالبال در

 است. افتهیترانه ناتمام بروز  نیا«  را بردن امفهیلنگ و قد یحموم یآ یحموم»

 دیپالس پالسکو

 دیشیآت پالسکو

 دیپالس پالسکو

 دیرو دلمون  ماس داغش

 دیبه دادمون نرس یکس

 د؟ید یرا ک پالسکو

 دیپر پالسکو

 ...دیخر کیمستضعف پالست 

دیپالس پالسکو
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 ساختمان پالسکو: یکی از هزاران 
 یآورحبران و تاب تیری| متخصص مد*ونینیسوملاز حس

ها پس از ظهور خود به سال یبود که در زمان خود و حت رانیمدرن در ا یبناها نیاز اول یکیساختمان پالسکو 

است،  تهران شده یخیبافت تار انیآن در م یابیکه به مکان یینقدها رغمیماند. عل یدر شهر تهران باق یعنوان نماد

بود.  تهیمدرن یدوران تحول کشور ما به سو یتهران که برا شهر یما، نه تنها برا تیما و هو خیاز تار یبنا بخش نیا

ها نشانه بیتخر قیما از طر یتیهو یهرچند نابود خت؛یدر عرض چند ساعت فرور خیو تار تیهو نیا ۀاما هم

 یمرز و بوم آغاز شده و با روندها نیو کارشناسان هم نیهاست که توسط متخصصما دهه ۀمعماران یو نمادها

 ادامه داشته و دارد. یجد یصورت هب انهیسودجو

ناها و ما را در ب ۀروزمر یبود که هر لحظه زندگ یعیاز فجا یکی ینیبشیپالسکو تنها بروز  قابل پ ۀفاجع

ها و شهرها بحث بحران در ساختمان تیری. بحث مدکندیم دیشهرها تهد ریناامن شهر تهران و سا یهاطیمح

  با  ستین یدیجد
ً
را که هر لحظه احتمال وقوعشان  یددمحتمل متع عیعمق فجا توانینگاه ساده م کیو مسلما

هربار حذف است. هرچه از  جهیمشاهده کرد. اما نت رود،یکشورمان م گرید یتبع شهرهاشهر و به نیا رپوستیز

امان  امن و زیهمه چ» میحذف شود تا باور کن دیاست با یتخصص یدلسوزانه و هشدارها یهایجنس کارشناس

با  یریعقل است و درگ یتنها تجل یبحران یهازمان یو آماده بودن برا یمنیاست که بحث ا نیا تیواقع«. است

 اند.ر یبه کنار مورد،یآن را با توهم ترس ب دیکه نبا میشرط عقل سل فیتخف ای یریگشیقابل پ عیفجا

دارند،  یو آمادگ یریگشیپ یهابه طرح ازیدر جهان ن یگریمانند هر شهر د زیما ن یو شهرها هاساختمان

و  یعیطب یهاهمواره در معرض بحران یطیچرا که هر مح ؛یو مسکون یعموم یبناهاشهر گرفته تا تک تیاز کل

نگارش مقاله و  یبرا یدکور و یصورت شعارنه به ستیبایمختلف است. پس م یهااسیمصنوع فراوان درمق

شده و  هیته یصورت دلسوزانه و واقعبلکه به ،یرسانه ا  یهاشینما یاو اجر یخارج یهاشرکت در کنفرانس

 به
ً
 منظم به آنها عمل شده و اجرا شوند.  یزمان یهاصورت ماهانه ودر دورهضمنا

ها، مترو و قطار، فرودگاه یهاستگاهیو پرمراجعه مانند ا یعموم یبناها ژهیوبه یعموم یهامکان تمام

ران و بح تیریمد یهابرنامه و نقشه یدر بدو ورود، دارا ست،یبایتئاترها م نماها،یس ،یادار یبناها ها،مارستانیب

                                                           
 

 
 ایازدانشگاه ملبورن استرال یشهر یطراح یختصص یدکترا *



ساختمان پالسکو ۀدر سالگرد حادث یا: پروندهمیپالسکو را فراموش نکن  

 

12 

 

وده، ها قابل مشاهده بمکان نیو کاربران ا کنندگان،جعهتمام ساکنان، کارمندان، مرا یباشند که برا یاضطرار یۀتخل

 ستیبایها مباشند. تمام طبقات و بخش شده و قابل اجرا دهیفهم حیصر اتیو ادب ایگو کیو با گراف یبه راحت

 یهاو کمک قیاطفاء حر زاتیو فرار و محل تجه یخروج یهاطبقات بوده و راه یراهنما یهاها و پالننقشه یدارا

 یراب یخروج اضطرار نیتمر یبرا یابرنامه یبار دارا کی یحداقل ماه ستیبایمشخص شوند. تمام بناها م هیلاو

فراد ا تیریو مد تیهدا یبرا نیگزیجا کیمسئول و  کیافراد داخل ساختمان باشند. هر طبقه و هر بخش حداقل 

 به همه معرف یهادر زمان
ً
 ها ومطابق فهرست یاو دوره قیدق یهاینیشوند. بازب یحادثه داشته باشد که رسما

شده  هیته ستیبایآن م زاتیو تجه اتییام جزساختمان و تم یمنیا تیوضع یبررس یاستاندارد برا یهاستیلچک

 نی. اخاص داشته باشد یابرنامه اشیکالبد یهایژگیاستفاده کننده، و و تیو هر بنا بسته به نوع کارکرد، جمع

ها کامالً لسا نیبحران شهر تهران است که متأسفانه در تمام ا تیریسازمان مد یو آمادگ یریگشیمعاونت پ ۀفیوظ

 یهانهیو صرف هز کا،یجا ژهیبه و یدعوت از کارشناسان خارج رغمیگذشته، عل ۀدو ده یمغفول مانده است. ط

 یبرا دهدشیتول یهااست. نقشه هعمل نشد زیکارشناسان ن نیا یهاهیاز توص کیچیآنها، به ه یبرا نیو سنگ ادیز

 یرعملیهستند و نه تنها غ یمیو قد ،یرکاربردیند، ناکارآمد، غپخش شده ا یتازگمحالت، که به یاضطرار یۀتخل

از  کیچی. متأسفانه هگنجدینم ادداشتی نیمشکالت متعدد است که درا یهستند، بلکه استفاده از آنها دارا

 ،یو وزارت راه و شهرساز یوابسته به شهردار یهاساختمان ایما  یبلند شهرها یهاساختمان ای یعموم یهامکان

 یهاساختمان ریندارند؛  چه رسد به سا ییهابرنامه نیچن زیامورآنهاست، ن نیا یبحران متول تیریکه سازمان مد

 یهامتعلق به سازمان یناهاکه  ب یو .... . در زمان هاستگاهیها، اهتل ها،مارستانیب نماها،یمانند س یشهر یعموم

 توانینم ستندیبحران ن تیریمد ی  حداقل یهابرنامه یدارا زین یشهر و معمار ۀنیگذاردر زمو قانون گذاراستیس

 داشت. هانهیزم نیدر ا یریپذتیو مسئول یاریانتظار هوش

 نماها،یو بازارها، س دیو خر یمترو، مراکز تجار یهاستگاهیمانند ا یعموم یهایبا کاربر یبناها درمورد

 نیا تیاهم ینشانآتش یهاستگاهیو ا یو مراکز درمان هامارستانیمانند ب یتر مراکز امدادها و از همه مهمدانشگاه

 آمده، شیپ یسوزمانند آتش یبحران ای یازلزله رکههر با ر،یاخ یهاموضوع دو چندان است. متأسفانه در سال

داده  هامارستانیب یسازمقاوم یبرا ییهامثالً وام دهند؛ینشان م یدست جنبانده و حرکت یصورت مقطعبه رانیمد

بحران  در برابر یسازو آماده زاتیها شد تا تجهساختمان یو بهبود ظاهر یصرف نماساز شتریشد که متأسفانه ب

 یدهایبا بازد دیبحران شهر تهران است که با تیریسازمان مد یو آمادگ یریگشیمعاونت پ ۀفیوظ نیهم ا ازکه ب

 انجام شود. تیمهم با جد نیمان اهر ساخت یها و برنامه براطرح هیمرتب و ته
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تبع شهر و به یو شورا یو چه شهردار یچه در وزارت راه و شهرساز ،یشهر تیریمد یهادگاهید متأسفانه

وساز ن یبه بناها هایانتقال کاربر ایو  یو ضرورت نوساز یکهنگ یها، به سرعت انگشت اتهام را به سورسانه

 یبرا دشویم یموضوع مستمسک نیمسئوالن جا افتاده است. ا یهابا گفته زیمردم ن انیکه در م یامر نند؛یبیم

به  یبکنند، بلکه آ یم یخود خال خیو تار تیتنها از هوما را نه یکه شهرها یتیفیکیو ب هیرویب یساخت و سازها

بارز آنها را در مسکن  ۀمدت ندارند که نمونو کوتاه یمقطع یجز سود مال یاکه دغدغه زدیریم یسازندگان ابیآس

 .میدید انشاهمهر استان کرم

 دسازیجد یو مصنوع است، بناها یعیطب یهاحالل مشکالت بحران یکه نوساز ،یعموم یادعا برخالف

ستند که مانند پالسکو ه یمیقد ییهااز ساختمان راستانداردتریو غ ترتیفیکیب اریدر کشور ما در اکثر موارد بس

از بنا  یلراصویغ ۀو استفاد تیریمد ۀفراموش کرد که نحو دیساخته شده بودند. نبا یمهندسطبق اصول و مقررات 

نه عمر بنا!  کرد جادیفاجعه را ا نیبلند بود که ا یهاساختمان یبرا ینشانو آتش یمنیمناسب ا زاتینبود تجه زیو ن

سودآور  ییکارها فیو تعر شیکار و کسب خود و نما غیتنها به فکر تبل یاسرعت از هر فاجعهبه یامتأسفانه عده

سرعت هکه ب یمندانوحرفه دیچه اسات شوند،یسوار م ینوساز غیموج تبل یکه رو یچه سازندگان د،خود هستن یبرا

ا بهکه اگر ما از فالن برنامه و نرم افزار گران هیتوج نیو با ا کنندیم فیتعر متیقو گران دهیچیپ یخوْد کارها یبرا

ت. بوده و هس نهایتر از اتر و معمولساده اریکه راه حل مسئله بس ی. در حالشودیو چنان م نیچن میاستفاده نکن

 ژهیوهرها، بهش ریمرتبه در تهران و سابلند یروزافزون بناها ۀبنا است. با توسع تیریکاربرد و مد ۀنحو یْ معضل اصل

 تیریمد یهاو آموزش هایفناور ازمندین یصورت جدشهر تهران، ما به ۰۰ ۀمانند منطق یتجمع آنها در مناطق

 کی نشانان فداکارمان ازآتش زیحفاظت و تجه یبرا ازیامکانات مورد ن نی. تأممیگونه بناها هست نیا یبرا انبحر

معمارانه و  یکارهاها، و صد البته راهساختمان نیکنندگان ااستفاده یالزم برا یهاو آموزش یزیرسو، و برنامه

 نیمام ات ۀو مسئوالنه که حلقه گمشد یاند. اقدام جد دهدر آنها مستقر ش ییبناها نیکه چن ینقاط یشهرسازانه برا

 است.  عیفجا

مام است که در ت نی. نکته استیبحران ن تیریمد یناکارآمد یبرا یاوجه بهانه چیبنا به ه کیقدمت  پس

 نیکه نه چند دهه،که چند میمهم دار اریبس یاسیس یو حت ،یادار ،یتجار یبا کارکردها یمیقد یعموم یبناها ا،یدن

حران و ب یریگشیپ یهاداده شده و برنامه قیبروز تط یازهایبا ن یخوبسده است به کارکرد خود ادامه داده و به

 و با حس مسئول
ً
 یهابا کارکرد ییهاختمان. ساشوندیم یریگیپ ربطیذ یهاکامل توسط سازمان تیآنها مرتبا

 یناهاب رینمونه از سا زهزارانیو ن زه،یال یجمهوراستیکاخ ر کان،یوات یمجموعه بناها تول،یمهم مانند کاپ یاسیس

انند م یخیتار ۀمرتببلند یپرتردد و بناها یخیتار یهاها و هتلموزه د،یمانند بازارها و مراکز خر ددپرتر یمیقد
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 ایگونه ساخت و سازها هستند، در تمام دن نیا یهانمونه نیکه از اول ورک،یویو ن کاگویدر شهر ش ییهانمونه

بود،  نایدر م ینوساز تیبا محور یرانیا تیریمد دگاهیاند. اگر دبحران خود را حل کرده تیریمد ۀمسئل یخوببه

 نیهمه، نه تنها خود مردم ا نی. با اشدیم یو نوساز بیتخر سرهکی ستیبایفلورانس م ای زیمانند ون ییشهرها

 ۀاست که حلق نیا ۀدهندگردشگران درآنها نشان یبحران حجم باال تیریکه مد دهند،یادامه م یشهرها به زندگ

 تیریو دلسوزانه و مد یاحرفه تیاحساس مسئول ح،یو صر ینقد تخصص یبرا ینبود مجوز ماگمشده در کشور 

 یو داخل یخارج یهاو کنفرانس هاشیو حضور در نما یاسیس یاههیحاش یاهویاست که در ه یو اصول حیصح

 .شودیهمواره گم م

 یعموم یگفت تمام بناها دیبلکه به ضرس قاطع با ،یاریاست که نه بس نیاست ا یهینگاه بد کیدر  آنچه

مثال  . چندستندیو مصنوع آماده ن یعیاز انواع بحران و حوادث طب کیچیدر برابر ه ز،ین یاذره یما، حت دساز  یجد

سته به ب نجانبیهستند که ا شدهیمدارس نوساز و نماها،یس ها،مارستانیمترو، ب یهاستگاهیامر ا نیا یشاخص برا

 نیا یابر مقاومت سازه یسازندگان مبن یحالت، ادعا نیاگر در بهتر یام. حتکرده دیاز آنها بازد یضرورت شغل

بار جعهفا یمقابله با هر نوع بحران یآنها برا یو طراح یداخل یو معمار تیریبناها در برابر زلزله درست باشد، مد

تبع در که هر روزه جان و مال مردم شهر تهران و به ییدهایادامه، تنها به چند مثال ازهزاران مثال از تهد دراست. 

 .کنمیاشاره م کندیم دیشهرها را تهد ریمشابه در سا یهانمونه

 نیترو نه در داخل قطارها کوچک هاستگاهیدارند، اما نه در ا یاهرچند مقاومت سازهمترو ما  یهاستگاهیا

 ۀعبج کینصب نشده است.  یاضطرار یۀاقدامات الزم در زمان حادثه و بحران وتخل یبرا یدستورالعمل اینقشه 

ه در ک ،ینشاننس و آتشاورژا ی  دائم مسئوالنچه رسد به  ست،یعبور مردم و قطار ن ریدر کنار مس هیاول یهاکمک

که  میاست. بگذر یضرور اریبس یو سالمندان، امر نیمعلول یعبور زاتیپرتردد آن هم بدون تجه یهاستگاهیا

رتردد مانند تئاتر پ یهاستگاهیا زیاکنون نکننده، هماستفاده تیجمع زانیم حیصح ینیبشیفکر نکردن و عدم پ لیدلبه

 یاحادثه نیتردست و پا مواجه هستند و کوچک ریز 1دافرا یشدگاوج تردد با خطر له یهادر زمان هیدقصا ایشهر 

 (، رقم خواهد زد. میآن را داشت تیریمد ییتوانا یبزرگ، مانند منا )که ما ادعا یافاجعه
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نوساز  یانمیهستند. س ینوسازتر بحران یپرتردد هستند ومتأسفانه بناها یعموم یهاو مکان نماهایس گرید مثال

ملت آنچنان  ینمای، دوباره ساخته شد( و س۰۴۷۹ یمانند پالسکو، پس از آتش سوز ی)که پس از بحرانیآزاد

 نیتردد خوانا در ا زین یعاد طیدر شرا یحت کهکننده دارند مردم استفاده یبرا ییو ناخوانا دهیچیپ یداخل یمعمار

نها بحران و ت تیریکه دارند بدون توجه به مد یمتعدد یهاارتفاع رییها با تغساختمان نیها دشوار است. امکان

 رایرا رقم خواهد زد؛ ز یبزرگ ۀفاجع یاحادثه نیترشکل گرفته اند و با کوچک یظاهر تیجذاب شیافزا یبرا

اصطالح سائل  بهم گر،ینشده است؛ به عبارت د دهیشیاند یریتدب چیه ندیآیمحل م نیکه به ا یافراد یۀلتخ یاصالً برا

 لیدلهب یمیقد ینماهایرو س نی. از اکندیدمیشدت تهدبناها به نیافراد را در ا یمنیسالمت و ا شناسانهْ ییبایز

عملکرد  ها،یو خروج یاستاندارد در ورود ی  منیمسائل ا تیخوانا و مشخص و رعا یهاونیرکوالسیها و سپالن

السکو از مانند پ اینشده باشد،  یکاردست ینوساز ۀکه به بهان یته به شرطدر زمان بحران دارند)الب یبهتر اریبس

 یهاتوجه به بحث رغمیعل ز،یو مدارس نوساز ن هامارستانیعنوان انبار استفاده نشده باشد(. بفرار به یهاپله

اند. هنشد یزیرو برنامه تیریخاص آنها مد یو کارکردها ادیز تیجمع ۀنسبت به امر تردد و استفاد ز،ین یاسازه

 ایدارند،  یمیقد یکه کالبد شیاز بازار بزرگ تهران و تجر دیو جد یمیپرتردد قد یتجار یاز نواح میبگذر

و ارگ و کورش که  ومیمعروف مانند پاالد یارتج یهامجتمع ای آبادافتیمبلمان  ینوساز مانند بازارها ییبازارها

 ی  ریخطرپذ یهاو اجرا نشده است. مثال هیکنندگان آنها تهکاربران و مراجعه یبرا یبحران تیریمد ۀبرنام چیه

 .شمارندیدر معرض خطر ب یهاگرفته تا ساختمان یفراشهر اسیشهرها از مق

 یدر بناها به اسکان قیتشو دگانیدبیاگر آس ای شود،یم ییساختمان پالسکو ادعا ۀدوسال یاگر هم به بازساز پس

جزء از  کیتوجه داشت که کالبد بنا تنها  دیشود با یم قیتشو ینیو بازآفر یکالً به امر نوساز ایشده، و  دیجد

 .ساختمان پالسکو است یسوزمانند آتش یوزساز سوانح جان یریگشیو پ یبحران و آمادگ تیریمد تیکل
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 ندیکه خوشا ن،یچن نیا یما وجود دارد سخنان یتیریمد ۀکه در جامع یمدتکوتاه ۀندارم که با حافظ یدیتردمن 

 یامر به معروف و نه نیخواهد شد؛ اما ا دهیها و عملکردها حذف شده و ناداز خاطره یراحتبه ست،ین زین تیاکثر

امر به معروف و نهی از منکر دو واجب بزرگ : »السالمهامام باقر علی ۀاست که به گفت یاحرفه ۀنیاز منکر در زم

ها امن و کسب و کار مردم حـالل این دو، راه ۀوسیلمانند و بهباشند که سایر واجبات با آنها بر پا میالهی می

 گردد.شود و زمین آباد میشود. با این دو واجب است که داد ستمدیدگان ستانده میمی

 خواه مالل. ریاز سخنم پند گ یخواه تو

 

نوشتپی

1 Stampede 
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 نه دیروز نه فردا 
 دانشگاه هتران ران،یا یگروه مطالعات معمار اری| استاد خاقاین دیسع

و  سدیداده شده تا هر کس خاطراتش را در مورد پالسکو بنو یاز آن فراخوان شیقرار است پالسکو خراب شود. پ

و مردم، بزرگان و  رسدی. روز موعد مپردازدیبه پالسکو م زین« آنگاه» ۀاز مجل یارا بفرستد. شماره شیهاعکس

توسط شهردار،  نیگزیصحبت در مورد طرح جا و سندهیفالن نو یاند. پس از نطق غراهمه جمع هایچروزنامه

 یبرا یعیبط یمرگ تیحکا توانستیداستان م نیآن شود. ا نیگزیجا ینوعروس شیتا فردا شودیپالسکو منفجر م

 بود،یمعاصر م یمرمت معمار ابیاست: اگر علم کم یداستان بهتر یکی نیا دیشا ایبلند قامت باشد.  ریپ نیا

و  تندداشیرا بر م شیوارهاید کندند،یکولرها را از بدنش م لیزگ شد،یبار کار رها م ریاز ز یپالسکو چند صباح

ا اش ر میقد یفوالدها یجا دیجد یهالی. استشدیو بازمتولد م یمدرن بازساز رانیپالسکو به عنوان سمبل ا

 جست.یدوباره م اتیپالسکو ح نجای. انشستیم هایمیقد یمدرن جا یهاو فروشگاه گرفتیم

. اما درد آن بود که پالسکو ختیشکست و فرور اشیری. پالسکو در پفتادیاتفاق ن نهایاز ا چکدامیاما ه

 شدیم یمدائن وانیود، که اگر رها شده بود، ا. متروکه نبآوردیفراموش شده و ورشکسته نبود، پول هم خوب در م

بود،  کرده ریقرار داشت اما گ یزندگ کی ن. پالسکو در بطشدیعبرت م نهییاش، آآرام بیو تخر ییکه در تنها

رد. را هم ب یگناهانیتاب ماندنش نماند، فروافتاد و با خود ب گریکه د یازمان درونش متوقف شده بود تا لحظه

 یستااول، در را نیالیمثل دو داستان خ نکهیا یاقتصاد و اجتماع بودند، اما به جا است،یبخش س یزندگ یروهاین

تا  ستادیصفر پالسکو آنقدر ا ۀنقط نیکنند و در ا یهم را خنث یرویدر برابر هم قرار گرفتند تا ن رند،یهم قرار بگ

و دار  ریو در گ ستادندیدر برابر هم ا شد که یاجتماع یروهاین ندیبرآ ۀطاقتش تاب شد و افتاد. پالسکو نقط

 مرد. یزندگ یانجیم شان،ییزورآزما

به  هیاست اما نما دهیخود پد یدرون یهاهیدر ال شیبود تا نشانه. نشانه معنا هینما کیخفتن پالسکو  فرو

السکو باشد، پ ضیمر ی هیکبد و کل ۀکنند انینما تواندیپوست که م ی. مثل جوش روکندیاز خود اشاره م رونیب

متوقف  در زمان «انهیبرج خاورم نیبلندتر»که  افتدیم یو بزرگتر بود. چه اتفاق رونیب یهامرض ۀکنند انیهم نما

 یه تاکساند. رانندنبض روان جامعه عاتیشا زد؟یآن را فرو بر یاتا جرقه ستدیایخطر م ۀبر لب یچند صباح شود،یم

اد آز شیهایاز دست مستاجران سمج و سرقفل خواستیصاحبش م»، «تکار خودشان اس» دیگو یخط انقالب م

 نی. ا«معلوم است که خرابش کردند د،یدیشکل انفجار را د«. »بسازد و بفروشد یگریبرج د تاشود، خراب کرد 

 یهاگروه یغرب است و گاه یحکومت است، گاه یاند، گاهپشت پرده یهاما سوژه ۀدر جامع« خودشان»
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شت اقتصاد پل امسرانج نیرا مهار کند نبود، ا هیسرما یگریکه وحش یمدن یروین» دیگو یم یگرید خرابکار. آن

مسافر  «تهران پر از پالسکوست. رد،یرا بگ نهایغلط ا یزندگ یجلو تواندینم یشهر تیریچرا مد» گفتیم« است.

 عاتیشا نیدر پس ا یقتیحق« ا بود.پول کجا بود. تازه اگر بود، عقل کج» دیگویو م زندیم یپوزخند یبغل دست

را متوقف کنند.  یزندگ انیهم هستند در برابر همند تا جر گرکه ا یاجتماع یروهایو آن هم ن هاستلیو تحل

بود که  نیا ی. بدبختختیکرد و ر ریگ دار،یمنفعت و مصلحت، زودگذر و پا ت،یاقتصاد و مدن ۀانیپالسکو در م

 شدند. یپلشت ۀاله نیا یسمبول قربان انیم نیها در انشانآتش

در حال  ندتوایپالسکو نم نیگزیباشد؟ جا دیجوانش چگونه با نیگزیکه سرو قد پالسکو شکست، جا حال

 یرید، پشو یکند چرا که مضحک م دیدر گذشته بماند و آن را بازتول تواندیپالسکو نه م نیگزیکند. جا یزندگ

 اول او را کشتند؛ از آنسو یدر درجه  هک کندیم یفرزندان ییتن نشان از دورورها شد تا مرد، حاال بزرگداشت گرف

مده است و آ یاست، نه خان فتادهین یرفتار کند که انگار اتفاق یپرتاب شود و طور یخال یاندهیتواند به آ یهم نم

دروغ  هآنکیبماند ب یاخاطره دیبا نجای! اختیر ییبود و نه پالسکو نجایا ییرفته است، نه پالسکو ینه خان

 یگاهدرست خود محمل آ شیاز پالسکو زنده کند و با نما یاتکه خاطره دیبا ای. ساختمان انگار دیبزرگذاشت بگو

 فردا شود.

تن ساخ ها راآتش نشان ۀپالسکو بماند؟ از آن اسطور دیهنوز اسمش با ایفقدان را نشان داد؟ آ ستیبا ایآ

محک  کیاست. پالسکو  یفراموش یاست، حماسه ساختن از دردها خود نوع مزهیب کیدئولوژیا یباز کیهم 

ن را آ ستیبود که الزم ن یدر بافت یغلط شهرساز کیخود پالسکو  نکهیخرد پس از بحران است. اول ا یبرا

 ستیبا یم ایآن است. آ یامروز یتجار یبر جنبه  یپافشار ست،یآوردن پالسکو ن ادیکرد. ارتفاع به  دیبازتول

د شدن شکستن و خر بسکندیل هودیمثل موزه  ستیبا یم اینگه داشت؟ آ یخال کی ورکیویهمچون سطح صفر ن

پوچ  یاهشیاست که فقط به درد نما کیسمبول یسوسول باز کی که یدوم نینشان داد؟ ا ختهیرا در فرم به هم ر

که محمل  ینبود، فقدان کیفقدان آگاه کننده ساخت،  کی ستیپر کرد. با دیپاک کرد، از آنسو نبا دیخورد. نبا یم

 کیتاالر عکس؟  کیپالسکو بود.  یروز نجایدرست و خردورز گفت ا یاندهیرو به آ دیو تامل شود. با یآگاه

 ادمانیدر خود دارد؟  ینعقال یکه ساختمان سکوت یدر حال نینماد تیوضع کیفروکاستن آن به  ؟یهنر دمانیچ

 یکیعام است. تهران پر است از پالسکوها. نکند که  تیوضع کیاز  یاندهیباشد که پالسکو، هر چند تک، نما

نگاه  دایبه  نیکه آنوقت ا زندیبر روف هایگریچشمانت د شیناکرده پ یشود و آنگاه خدا یآگاه نیسمبول دروغ

بود.  تادهسیا یبلند یروز نجایا. »سندیبنو یدیبر بدن جد میپالک پالسکو قد ری. کاش زشودیداشتن مسخره م

رت و قد نیشدند و قوان ی. از آن روز ساالنه فالن تعداد ساختمان بازسازمییاما باعث شد ما به خود آ ختیفرور
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.« دیبه آن رس نیسالمت تهران از ا ۀگفت درج توانیو اقتصاد راه صالح گرفت و م یجمع ریخ یاجرا در راستا

!رند؟یگ یم تیآرزوها رنگ واقع نیا یک ایخدا
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 مالک ساختان پالسکو: کلیۀ شهروندان تهران
 رانیدوران حتول در ا ی| معمار؛ از مؤسسان گروه معمار یشافع ژنیب

 یطراح ۰۴۴۷تا  ۰۴۴۹قرار داشت در سال  یاستانبول و فردوس ابانیتقاطع خ ۀساختمان پالسکو که در محدود

 تکتیدو آرش لهیبلندمرتبه بوس یبنا نیو در همان سال افتتاح شد. ا دیبه طول انجام ۰۴۳۰شد و ساخت آن تا سال 

( در تهران یالدیم ۰۱۹۷) ۰۴۴۹دو در سال  نیاشد.  یبراون و اسپرو دالتاس طراح نیبنجام یهابه نام ییکایآمر

و عربستان فعال بود و به جز  رانیسال در ا ۰۹به مدت شرکت  نیدادند. ا لیدالتاس و شرکا را تشک-شرکت براون

 استفاده از شیهاشرکت در پروژه دگاهیبه اجرا درآورده است. د رانیدر ا زین یگرید یساختمان پالسکو بناها

شده توسط  یطراح یپروژه بوده که در اغلب بناها یمخارج مناسب برا میماهر و تنظ یارگرهاک ،یمصالح محل

 1ه است.شد تیرعا یالدیپنجاه و شصت م ۀآن در ده

 نیو همچن یداخل یهانهیزم یبررس یعنی یخیاثر تار کی یریگشکل یهانهیزم یو بررس شناخت بدون

 دوران یآن اثر در معمار تیاز اهم یحیتوان برداشت صح یجهان در آن دوران، نم یتحوالت معمار ریتأث یبررس

 خیراز نقاط عطف تا انتقال،دوره  کیتحول داشت. بدون شک ساختمان پالسکو با توجه به قرارگرفتن بنا در 

 یبرا ینیگزیبنا و انتخاب جا نیو مرگ ا اتیح ،یریگشکل خیتار ی. بررسگرددیشهر تهران محسوب م یمعمار

کل آن به ش جیو نتا ردیانجام پذ یمعمار یتخصص یهادر دوره تواندیاست که م یامطالعات گسترده ازمندیآن، ن

 .ردیقرار گ مگانه اریمکتوب و در اخت «یتجارب مورد»

 مطالعه و شناخت دق هینظر اول کیعنوان  به
ً
هرگونه ساخت و ساز بلندمرتبه  طلبدیرا م یترقیکه مسلما

 یریگ شکل ۀشتابزده است. مطالعه و توجه به نحو یدوران انتقال عمل ی  شهر ۀنشان نیا نیگزیبه عنوان جا دیجد

 دیجد یساخت وسازها یشناسبیو آس اآنه ۀاطراف پروژه و روند توسع یاصل یهایدسترس ،یخیو تار یکیزیف

قوق وضوع حم نیتأم یپروژه برا نیوساز در زمتر از ساختساختمان اعم از بلند و کوتاه به مراتب مهم نیاطراف ا

 یالتسرپوش نهادن بر مشک یباشد برا یزیتنها گر رسدیمسابقه به نظر م یرابطه، برگزار نیمالکانه است. در هم

 است. یشتریب ۀشیندتأمل و ا ازمندیکه ن

                                                           
 

 
 گروه معماری دوران حتول در ایران 1
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رب در تجا یبه عنوان حقوق معوض قبالً و به سادگ گرید یآن در مکان ینیگزیحقوق مالکانه و جا نیتأم

در  یگعمل کند. شتابزد یخوببه تواندیم زیرابطه ن نیو در ا رفتهیمعابر صورت پذ ضیو تعر یشهر یهاتوسعه

.سازدیمهموار  دیجد یها بیآس یرا برا نهیتنها زم د،یجد ۀبلندمرتب یساخت بنا
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 عۀ پالسکونگاهی به پدیدۀ کنشگرنمایی در بستر فاج
 «جممع حق بر شهر بامهستان»هناد | عضو سازمان مردمیبیط یعل

 گریا بار دشد ت یااشاره کردم. سالگرد فاجعه پالسکو بهانه یبه سه آفت کنشگر یو بحث یدر جمع شیدو سال پ

 تواندید که مش یمعرف یاجتماع تیدر فعال یبه عنوان معضل یی. در آن بحث، کنشگرنمامیبپرداز بیسه آس نیبه ا

 تیاس مسؤولدر احس دیشا ییکنشگرنما ۀشی. رردیبه خود بگ سمیو اکتور یواکنشگر ،یفصل تیسه شکل  حساس

اتخاذ  قیجامعه باشد، تا از طر یهابیآس یحل تمام یبرا یکنش اجتماع نیبار سنگ دنیاز فعاالن در کش یبخش

 ییادرواقع سه روش کنشگرنم یسه آفت کنشگر نیسربلند ظاهر شوند. ا گونهینقش منج نیا یفایدر ا ییهاروش

 داده شود. حیشود با نگاه به واقعه پالسکو توضیم یاست، که در ادامه سع

در  هابیها و آساست. متاسفانه حجم بحران یواکنشگر ،یینوع کنشگرنما نیتربتوان گفت متداول دیشا

و  تهوسیپ یاز حرکت زیآن( را وادار کرده با پره ی)در مفهوم کل یاجتماع از فعاالن یاست که برخ یجامعه تا حد

مده در به وجود آ تیکنند و بعد از استفاده از فضا و حساس تیمدت به بحران روز کفاکوتاه یدار به واکنشادامه

است  یوزتجا یبحران بعد ایآ نندیبپردازند و بب یخود، به بحران بعد یها و نقدهامطرح کردن بحث یاجتماع، برا

ووالن مس شودیتصادف تا متناسب با آن واکنش نشان دهند. از آنجا که در اغلب موارد کنش به واکنش محدود م ای

ها را زده و حرف نیباتریو ز نیبهتر یچون پالسکو بدون نگران یعیاند در هنگام بروز وقاگرفته ادیبه مرور  زین

 آنان نخواهد بود. یفردا یفعاالن تقاضامطمئن باشند که خواست امروز 

 یمدرک یابانیعکس با کودک خ یگذاشت. وقت ینوع کنشگر نیتربر مبتذل توانیاست که م ینام ستیاکتور

به خود  دهیدبیکمک به مردم آس یزده ادعاحقوق کودکان کارو حضور در مناطق زلزله نهیدر زم تیفعال یبرا

ه به خصوص شود ک لیتبد یناکارآمد فعاالن وپراکنده  تیفعال یبرا یابه عرصه وانندتیها مو بحران عی. فجاردیگیم

 مسیرا به خود مشغول کنند. اکتور یو انتظام یامداد یروهاین یاز انرژ یمیبخش عظ هیاول یدر ساعات و روزها

 نشان دیدر انواع بسترها و موضوعات د توانیرا م
ً
 است. «نیدورب»آن  ییشناسا یمشترک برا ۀاما معموال

 یاکرد. برنامه فیراز فعاالن تع یبرخ نیب یمیکار تقو میبتوان آن را تقس دیاست که شا گرید یآفت یفصل تیحساس

 ادیاعت و هاخوابابانیو در زمستان به خ لیتا در تابستان به کودکان کار و حق تحص داردیکه فعاالن را بر آن م

 فعاالن میتا در تقو رودیپالسکو هم م ۀاکتبر به حقوق کودکان. واقع ۸مارس به حقوق زنان و در  ۸بپردازند؛ در 

 متناسب اتخاذ کنند. یاتفاق در سالگرد آن کنش نیجامعه وارد شود تا متناسب با ا
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ً
ه ب یشهر یهایسوزآتش ایبلند  یهاساختمان یریپذبیهرچند کوچک با دغدغه آس یاگر گروه مطمئنا

 یزنگاههمچون پالسکو به عنوان ب یاز اتفاق توانندیکنند، م تیموضوع فعال نیبر ا یمدت طوالن یبرا وستهیطور پ

 نیشتریب یاحادثه نیزمان بروز چن دراستفاده کنند،  رانیگمیجامعه و تصم نینشاندن بحث خود ب یخاص برا

 نیخود وارد کنند و هر سال در چن انهیسال میرا در تقو دادیرو نید احضور را کنار مسووالن داشته باشند، و سالگر

دچار  یصلف تیحساس ای ،یستیاکتور ،یبه واکنشگر نکهیموضوع بپردازند بدون ا نیدر ا یسازبه حساس یروز

شکال، که به خود نیشوند. اما ا
َ
شکال تبد یشهروندان فعال باشد، زمان یژگیو تواندیخود م یا که  شودیم لیبه ا 

 خیکه هرچند کم تعداد، کم سرعت، و کم صدا، در طول تار ییهاشود. حرکت یحرکت مستمر کنشگر نیگزیجا

وسه وس ریکه با تمرکز بر اهداف خود، اس ییهاکوچک و بزرگ در جامعه بوده است. حرکت راتییهمواره منشا تغ

دشوار خود منحرف  ریشده و از مسو ارزش است( ن تیواجد اهم یاجتماع )که همگ گریمسائل د ۀو دغدغ

 یو اثر خود را در جا دهندیم حیبلندمدت را به شهرت کوتاه مدت ترج یرگذاریکه تاث ییها. حرکتشوندینم

 .گذارندیم یبشر باق یزندگ یجا
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 سوزی ساختمان پالسکوبه مناسبت سالگرد آتش
 هبشیت دیمنظر، دانشگاه شه یگروه معمار اریفردانش|استاد نیفرز

ه هم در گوش یگریدادن سوانح د یساختمان پالسکو، شاهد رو یسوزروزها که مصادف است با سالگرد آتش نیا

 نینقاط کشور، فرونشست زم گریکرمانشاه، هرمزگان، البرز و د یهااستان یهالرزهنیمانند زم م؛یو کنار کشور هست

انند آنها. و م یلیو ر ییهوا ،یرانندگ وناگونسوانح گ ن،یدر چ یرانینفتکش ا یکشت یسوزآتش ن،یدر دشت قزو

 :شودیسه نکته مهم م یادآوریناگوار باعث  یدادهایرو نیا

 ... کندی. سانحه خبر نم ۰

نکته  نی. استین ینیبشیوقت قابل پ چیدست بشر، ه ۀو چه ساخت یعینکته آن است که سانحه، چه طب نینخست

 در کشور ژاپن نشان داد که در مایانفجار رآکتور فوکوش ی. ماجراستیخاص ن یهانیزم ایبه کشور  تنها مختص

 ز،ین دشویم تیحد ممکن رعا نیالترآن در با یمنیکه ضوابط ا یفنّ  یطیو در مح بیسراپا نظم و ترت یکشور

 ۀکه در چند ده ییهانهیبه رغم هز ز،یدر سرشت سانحه است. در تهران ن یریغافلگ ؛ی. آردهدیسانحه رخ م

ا، نداده است. امّ  یرو یمهم ۀلرزنیشهر صرف شده است، خوشبختانه زمکالن نیا یزیخلرزه ۀمطالع یگذشته برا

و  نیزم یهادره و کن، فرونشستگالب یهالیس رینظ یسوانح مهم رانیا تختیها، در پاسال نیدر هم

که روشن شد انتظار  یداده است ـــ سوانح یهران و ساختمان پالسکو رودر بازار ت یاگسترده یهایسوزآتش

در  که 1که در چهارچوب کاهش خطر سانحه ستین هودهی. بمیبا آنها آماده نبود ییارویرو یو برا میآنها را نداشت

اقدام همانا شناخت خطر سانحه است.  تیاولو نینخست د،یرس بیژاپن به تصو یدر سندا ۰۱۰۹اسفندماه سال 

 .میاافتهیبدان دست ن تیو جهان، هنوز در حد کفا رانیکه پس از چند دهه پژوهش در ا یشناخت

 ... کردینم یفرق داد،ی. اگر سانحه خبر هم م۰

 رفته بود. هنگام زدهزلزله یچند از همکاران خود به شهر ینقل کرد که با تن میبرا 2سیوید انی یدارم که زمان ادی به

 یارایلرزه از همکاران متخصصش، در هنگام پس کیچیرخ داد؛ و نه او و نه ه یدیشد ۀلرزصرف صبحانه پس

با خود  لرزهنیزم نیپس از ا گفتینگرفتند. او م هپنا زین زیم ریز اطیاحت یبرا یتکان خوردن نداشتند و حت

و چنان کرد، چرا خود هنگام  نیچن دیبا لرزهنیکه در هنگام زم دهمیرا پند م گرانیاست د یمن که عمر دمیشیاند

 نکردم؟ چیوقوع زلزله ه

گذشته تهران را لرزاند نشان داد که  یهاکه در هفته ییهانلرزهیاست. زم نیچن شیوضع ما کماب زین رانیا در

اندرکاران ردم و دستشده است، م لرزهنیدر برابر خطر زم یآمادگ جادیصرف ا یهنگفت ۀنیکه هز یبا وجود
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را  شب یجمع د،یلرز یکه تهران اندک ینگامدر دست ندارند. ه یدادیرو نیبا چن ییارویرو یروشن برا یابرنامه

 زیاز بستر ن یحت 3گرید یآمدند و بعد به خانه بازگشتند، و جمع ابانیبه خ یمدت یدر پارك گذراندند، جمع

 شد. یطوالن نیبنز یهاصف یآن بود که تنها چند روز دادیرو نیاثر ا نیتربرنخاستند. مهم

داد،  یرو ۰۴۹۱و زنجان که در بهار  النیگ ۀلرزنینمونه، در زم یاست. برا نیچن زیتر نسطوح گسترده در

که در شمال  یزرگب یهامارستانیاستفاده شد. ب رقابلیو غ هیبود که تخل ییهاساختمان نیرودبار از نخست مارستانیب

را  نقش نیتردر هنگام وقوع زلزله مهم دیو با اندشدهشمال تهران واقع  زیخلرزه یراندگ یکیشهر تهران و در نزد

، 5یاتیح یهارساختیز 4.قابل دسترس نخواهند بود زین نندینب بیاگر آس یکنند، حت فایا دگانیبدیدر درمان آس

ها را هشبک نیندارند. در هنگام بروز سوانح، ا یوضع بهتر زیشور نک یدر شهرها یبرق، آب و گازرسان یهاشبکه

که در  دهدیها نشان منمونه نینشوند، قطع خواهند کرد. ا شتریآنکه موجب خسارت ب یبرا نند،یهم نب بیآساگر 

 یفرابخش یها به چالشدستگاه یکارآمد در برابر خطر نگاه بخش یآمادگ جادیا یمانع در کشور برا نیواقع بزرگتر

 است.

 !میما که گفته بود م؟یینگو ای میی. بگو۴

ها اهروشن نبودن موضع دستگ دهد،یاندرکاران را در هنگام بروز بحران نشان مدست یکه سرگشتگ یاز مسائل یکی

 دیبا ای: آابندییم یاندرکاران خود را بر سر دوراهدر قبال آگاه کردن مردم است. در هنگام بروز هر بحران، دست

ته ناخواس یامردم و بروز فاجعه ۀختیمهارگس یهاواکنش میب زا ایهشدار داد؟  شانیمردم را از خطر آگاه کرد و به ا

آشکار شده، آن است که  نیشیپ یهاپنهان کرد؟ آنچه در تمام بحران شانیرا محرمانه انگاشت و از ا یاخبار نیچن

شر گردانندگان خود اقدام به ن لیها بسته به ماز دستگاه کیو هر  ست؛یروشن ن چکسیه یپرسش برا نیپاسخ ا

 .کنندیاخبار بحران م بیتکذ ای

 شیآن است که پ رند،یگ شیدر پ تیدرنها توانندیاندرکاران مکه دست یراهبرد نیترمنیا ،یوضع نیچن در

افتاد  یو ثبت کنند، تا اگر اتفاقها مکتوب رخ دهد، هشدار خود را بدون انتشار در رسانه یاحادثه ایاز آنکه سانحه 

ور که خواه و ناخواه در کش یبا سوانح ییارویرو یبرا نکهآ جهیبرهانند. نت یبعد یهابتوانند خود را از بازخواست

  !یخبرخوش ؛یخبری: بشودیدر کشور دنبال م ریراهبرد فراگ کیخواهند داد،  یرو
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نوشتپی

1 The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. 
2 Ian Davis  

کاهش  ۀنیسرشناس جهان در زم یهاتیاو از شخص(. Shelter after Disaster) سرپناه پس از سانحهکتاب معروف  ۀسندیاستاد دانشگاه و نو

لل و سازمان م ایآس ۀمختلف جهان مشاور ارشد بانک توسع یهادر دانشگاه سیپس از سانحه است که اکنون عالوه بر تدر یخطر سوانح و بازساز

 .هست زیمتحد ن

 !از جمله نگارنده3 

های طالقانی در ولنجک، بیمارستان شهدای تجریش و بیمارستان اختر در الهیه در حال حاضر نیز با اندک برای نمونه، راه دسترسی به بیمارستان4 

 .شودبارندگی به دلیل ازدحام خودروها بسته می
5 Lifelines 
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 انباشتجامعۀ بی
 رانیا ی| پژوهشگر مسائل اجتماع مدین دیسع

که  یبه خصوص وقت رد؟یگیمورد نقد قرار م نینچنیمهم است و ا یمیساختمان قد کی زشیو ر یسوزچرا آتش

سئواالت  نیهم شود؟یآن ساخته م یجا شتریب شیبهتر و گنجا یبا کاربر باتریتر، زمرتفع یبرج ب،یپس از تخر

ش آت نیهم م،یها مورد مشابه هم داشت. راه دور نروده ای کانیپ دیتول ای شیآزما ایارج  ۀکارخان ۀدربار توانیرا م

را به  یمل یۀدالر سرما هاونیلیها خانواده را عزادار کرده و مروزها ده نیکه ا یرانیکش او غرق شدن نفت یسوز

ره در ذره ذ رانیجامعه ا میشو یاگر مدع ستین راهیپالسکو دارد؟ ب یزبا آتش سو یاست چه تفاوت ختهیر ایدر

 هست؟ اتیو ح یاز آباد یاندازو مرگ مداوم چشم یساز رانهیو نیدر ا ایاست. آ زشیو ر تنحال سوخ

 د،ی. اول آنکه در تولمیکنیمشاهده م یرانیگذار جامعه ا انیمهم را در جر یژگیموارد و تجارب دو و نیا ۀهم از

ت روبه حرک یبرا شهی. هممیکمتر شاهد انباشت تجربه و دانش گذشته هست ،یاعم از ساختمان، صنعت و کشاورز

د ندارد. وجو ندهیحال و آ یبرا یبا ارزش زیچ چیدر گذشته ه یی. گومیکنیجلو از گذشته تمام و کمال صرفنظر م

و قدرتمند برخوردار  یقو ینهادها تیکه سنت از حما نیمثل فرهنگ و د ییهااست که در حوزه نینکته جالب ا

نعت و ص ژهیبه و دیو پناه تول پشتی. اما در نظام بابدییمنازعه اغلب به سود سنت و گذشته خاتمه م نیاست ا

 یو غارتگر یو نابود بیوجود ندارد تا از خوب و بد تجارب آن دفاع کند، تخر ینهاد قدرتمند چیساختمان که ه

 .شودیم جادیکمتر و کمتر ا دفاعیب یهابخش نیرو انباشت در ا نیرواج دارد. از ا یانعم چیه یب

به انقطاع از  لیاست. تما یخیانقطاع تار شودیمالحظه م یدوم که در حادثه پالسکو به روشن یژگیو

 یاست. بارها در گفتگوها یرانینخبگان ا ۀجامع یهایژگیگذار جامعه و هم از و ندیمهم هم در فرا صیخصا

 ایو چنان کردم و مسئله  نیچن بار نیاول یمن برا»که:  میا دهیجمله را شن نیو استادان ا انیروزمره با دانشجو

 لیما. تشودیجمله به عنوان نقطه قوت گفته م نیکه در اغلب موارد ا نجاستیجالب ا« کردم. یرا بررس یموضوع

 یبشناسند؛ گروه تیرا از ورود اسالم به رسم رانیا خیاصرار دارند تار ید. برخهم وجود دار خیبه انقطاع در تار

د؛ دسته باستان تعلق دار خیو دکتر مصدق به تار ینهضت مل ییو گو کنندیخرداد آغاز م دهمعاصر را با پانز خیتار

 شیموارد گرا نیا ۀهم . دردهندینسبت م ۹۷انقالب  یروزیو هنر را به پ نمایو صنعت و س یمعمار خیهم تار یا

قرار  یرا مورد بررس یامسئله ایبار موضوع  نیاول یبرا شودیم یکه مدع یو گذشته وجود دارد. کس خیتار یبه نف

 از خود سرپوش بگذارد. شیاز تجربه و دانش پ یدارد بر انباشت یداده در واقع سع
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زشت بر خاکستر پالسکو ساخته خواهد  ای بایز یبرج ی. به زودهاستیژگیو نیاز ا یپالسکو نمود حادثه

اصال  ییوپالسکو ندارند؛ گ ینیشیو پ یخیپروژه با سوابق تار نیا وندیبه پ یلیکه سازندگان آن تما یشد در حال

 اریبس ایممکن نخواهد بود  ایتوسعه  یجامعه ا نیرفته است! در چن یآمده و نه خان ینبوده، نه خان ییپالسکو

 .شودیمحقق م نهیپرهز
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 پذیری شهرمدیریت شهری و فعالیت
 ی| پژوهشگر اقتصاد شهر زداینی نیفرد

و  یمعمار یها. ساختمان پالسکو جدا از ارزشگذردیساختمان پالسکو م بیو تخر یسوزسال از آتش کی

 یدیاز پانصد واحد تول شیدر مرکز شهر تهران مطرح بوده است. وجود ب یتیمرکز مهم فعال کیآن به عنوان  یشهر

 مجوعه در نیا یاقتصاد تیاهم رنشانگ ییاز چهارهزار شاغل در صنعت پوشاک خود به تنها شیبا ب یو تجار

 یتغالمست یدارهیتهران با سرما یشهر تیرینظام مد یساختار یدگیتندرهم انیم نیاقتصاد شهر تهران بود. در ا

و  داریشهر پا یارهایبه مع یفعال در تهران کمتر توجه ینهادها ریو سا یفعال در شهر باعث شده که شهردار

که  زیکشور، دولت و وزارت کار ن تیرینظام مد گرید یکنند. در سو یریپذ تیو فعال یریپذستیمانند ز یجهان

 طیهاست که به علت نامناسب بودن شراکار برعهده دارد، سال یمنیرا از نظر ا تیفعال یکنترل فضاها تیمسئول

و  یمتیهر ق هشغل ب جادیها صرف اعرصه هیبلکه در کل نه،یزم نیتوجه خود را نه فقط در ا یکشور تمام یاقتصاد

انقالب  لیبه اوا هیشب یطیدر شرا یفرصت شغل ینگهدار ایو  جادیا نکهیکرده است؛ غافل از ا یطیتحت هر شرا

شدن  یجهان طیشهروندان گردد. گذشته از آن، در شرا یاقتصاد تیمنجر به بهبود وضع تواندیهر گز نم ینعتص

به رشد  یمنته تواندیهر گز نم یقرن نوزدهم ۀویبه ش یتیلفعا یفضاها جادیا یجهان یشهرها جادیشدن اقتصاد و ا

 شود. یاقتصاد شهر داریو توسعه پا

در  یدار هیمدرن نظام سرما تیعقالن لیاز تبد یناش توانیآن را م بیپالسکو و تخر ۀحادث بیترت نیا به

  یوصو خص یبر منافع فرد یکاسبکارانه مبتن ۀآن به نظام ادار لیو تبد داریانباشت پا انیجر جادیا یراستا
ً
و بعضا

به  ۰۴۷۱ ۀشهر از ده ۀنظام ادار یاول قیو به طر ورنظام اداره اقتصاد کش قتیکرد. در حق یتلق رانیدر ا یسازمان

تهران بپردازد.  مانند ییشهرهاکالن یاقتصاد کشور و اقتصاد تیریمطلوب در مد ینقش یفایبعد نتوانسته است به ا

به جز رفع گذران مسائل و به صورت روزمره، عمالً  یکوتاه مدت و آن اریبه سمت اهداف بس یرینظام با سوگ نیا

 یکه حت علت بوده است نیبه هم دیشهر تهران برجا گذارد. شا یبر رشد و توسعه اقتصاد یریاست تاث ستهنتوان

 ۀر توسعشهر، ب یاقتصاد یریپذتیو فعال یریپذستیبر ز دیتاک یبه جا زیمانند طرح جامع ن یکالن ۀدر برنام

در  زین هر تهرانش یریپذتیسقف جمع یکه حت ییشده است؛ تا جا دیتاک یو مستغالت یساختمان یهاتیفعال

 انیم نیاست. در ا افتهی شیافزا ونیلیماز ده شیبه ب ینفر ونیلیم ۰/ ۹ شیبا منافع بخش مستغالت با افزا وندیپ

 یکل به صورت تیفعال یبرا یکیزیف یو فضاها هارساختیز یکسب و کار، ارتقا یهمچون بهبود فضا یموارد

 سپرده شده است. یبه فراموش
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رصت از چهارهزار ف شیرفتن ب نیو از ب تیاز پانصد واحد فعال شیب یجز نابود یزیچ تیوضع نیا امدیپ

را  پالسکو ۀصنعت پوشاک شهر تهران نبوده است. واقع یاقتصاد داتیو کاهش محسوس در ارزش تول یشغل

رشد  ندیدر فرآ مستغالتبخش ساختمان و  یرانشیو فرجام پ ینامناسب اقتصاد شهر تیریاز مد ینماد توانیم

 مانند تهران دانست. یابر شهر یاقتصاد
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 دربارۀ آسمانه

 ( آمسانهwebsite. وبگاه )1

ز ا یو هنر، دسترس به برخ یمعمار یو تئور خیاهل تار یگفتگو یبرا یگاهیاست که آسمانه جا نیقصد ا 

 یرامرتبط باشد. آنچه ب یهاگاهیپا گریدسترس به د یبرا یامنتشرنشده، و واسطه یوهایو آرش ابیاطالعات کم

رفت(، نام گ« آسمانه ۀحلق» بعداً ها )که نوشتاست مفصل؛ شامل بخش وب یشده است وبگاه ینیبشیآسمانه پ

 نیهم یعنیاز وبگاه آسمانه،  یتنها بخش دینیبی. آنچه فعالً مگریاطالعات، و چند بخش د گاهیپا ،یرقوم ۀکتابخان

 هاست.نوشتوب ۀموعمج ۀحلق

اداره  (یسپهر ییحی یو آقا فرییو مطهره دانا یقهرمان تایها بنظر گروه مؤسس )خانم ریآسمانه ز ۀو حلق وبگاه

 .شودیم

 (weblog/blogت )نوشوب ۀآسمانه: مجموع ۀ. حلق۲

و  خیتار ۀدربار یاست که سخن یکسان یهانوشتاز وب یا، مجموعه«آسمانه ۀحلق» یعنینخست آسمانه،  بخش

 یگاهبه سازمان و دانش یحلقه حضور داشته باشند؛ فارغ از وابستگ نیکه در ا اندلیو هنر دارند و ما یمعمار یتئور

نو  یهابا چهره ییآشنا یبرا یآسمانه مکان ۀگشود ۀنحو، حلق نیخاص و فارغ از سن و وجاهت و شهرت. به ا

 کار وتازه شمندانیاند قیتشو شان،یا یهاشهیو جوانان، و اطالع از کارها و اند رانیپ دن  یحوزه، کنار هم د نیدر ا

آسمانه  ۀبخش حلق نیجهت، فقط هم نیاست. به هم نهیزم نیگفتگو در ا دانیکار به نوشتن، و گستردن  مکهنه

راندن  هیحاش و شهرت موجب به یاشخاص است؛ اما بدون آنکه برخوردار نبودن از عنوان رسم محورعمد بر به

 بشود. یکس

 نوشتوب قالب

و ممکن  رسدیکه به ذهن م ییهاو بارقه هادگاهیو د هاشهینشر اند یاست برا یمناسب ارینوشت قالب بسوب قالب

 پار کندیقالب کمک م نیمنتشر شود. ا گرید یهادراز بکشد تا در قالب یزمان ایاست از دست برود 
ً
 یهاهتا اوال

 یثان د؛یو به بند  نوشته درآ دیایب رونیبالقوه و بالفعل ب سندگان  یاز ذهن نو شهیاند زانیگر
ً
و سرعت در  یآسانبه ا

 هم نو رد؛یقرار گ گرانید اریاخت
ً
 ند.آن نوشته برخوردار ک ۀدربار گرانیو هم جمع خوانندگان را از نظر د سندهیثالثا

 هانوشتوب ی  نینشهم

و  هاشهیاز اند یاحسن را دارد که مخاطبان را از مجموعه نیها انوشتاز وب یکنار هم قرار گرفتن شمار در

ن آ نجایها، که در انوشتوب ۀ. مجموعکندیمند ممشترک بهره شیکماب یااز اشخاص گوناگون در حوزه هاافتهی
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 یهابا مهمان یایبه مهمان شتریبلکه ب ست؛ین منسجم یانیجر ایمانند ترجمان  حزب  م،یاآسمانه خوانده ۀرا حلق

رفتار کنند که  یطور اندلیاشتراک دارند و همه ما ،یشرکت در آن مهمان یعنی ز،یچ کیکه در  ماَندیگوناگون م

جا  کیدر  ادداشتیهمه  نیحلقه از ا نیکه مخاطبان ا داستیباشد و چراغش روشن بماَند. پ یآن محفل باق

 ۀباربا اظهار نظر در توانندیم زی. خود ندیآیدست نمها بهنوشتو وب هاادداشتی ی  برند که در پراکندگیم یابهره

 شرکت کنند. یدر بحث ای ندازندیراه ب یها، بحثنوشته

نوشت . صاحب هر وبستین نشیو گز هیاست و تحت نظارت و تصف یکامالً شخص ْت یریمد ثیاز ح هانوشتوب

خوانندگان بر  ینظرها و نقدها ردیگیم می. هموست که تصمدهدیرا در آنجا قرار م ریها و تصاوخوْد نوشته

مشترک آنها  ۀحوز ۀرا در محدود هاتنوشوب ینه. آنچه محتوا ای ردیعموم قرار بگ دیاو در معرض د یهانوشته

 نیا یو اخالق یلمبه حفظ جّو ع سندگانینو ۀتعهد مشترک  نانوشت دهدیدر حدود ادب و اخالق قرار م زیو ن

 است. طیمح

 تیعضو طیشرا

 :نهاستینوشت اگرفتن وب اریدر آن و در اخت تی. شروط عضوستیآسمانه بسته ن ۀحلق

و  ارشد یکارشناس یهارشته گرید ای رانیا یارشد مطالعات معمار یکارشناس ۀآموختدانش ْت ی. داوطلب عضو۰

و گواه  ا یررسمیغ ۀنیشیپ ،یو مدرک یرسم ۀنیشیپ نیبدون ا ای( باشد )یو هنر )در هر دانشگاه یمعمار یدکتر

 حوزه باشد(؛ نیاو در نوشتن در ا ییتوانا

فرهنگ  یو هنر با تعلق خاطر به ارتقا یمعمار یو تئور خیاو به تار قیعال ۀدهند( او نشانۀ. کارنامک )رزوم۰

 باشد؛ انیرانیا

 کنند؛ دییو تأ یباال( او را معرفبرده در . سه نفر از جمع مؤسس  وبگاه )نام۴

 خود را بپردازد. ۀانیسال تی. حق عضو۳

کانال آمسانه3  . 

را  ریاوها و تصتر از نوشتهمتنوع یاآسمانه است و مجموعه ۀاز وبگاه و حلق اتریتر و پوآزادانه یآسمانه قالب کانال

وبگاه و حلقه عمل  ن  یتریانال در مقام وک نیاست. همچن یکیسه  نیا یحال، اهداف کل نی. در عردیگیدر بر م

 مطالب کانال. ویآسمانه در مقام آرش ۀو در مقابل، وبگاه و حلق کندیم

ه ادار زادهیو دنا شمس ،یصبا مدن فر،ییها مطهره دانامتشکل از خانم یاهیریتحر ئتینظر ه ریآسمانه ز کانال

 بر عهده دارند. ،یدریح حانهیکانال، خانم ر ریرا دب ئتیه نیمصوبات ا یو زحمت اجرا شودیم
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 هانهیهز نی. حمل تأم4

 ۀیاول ۀنی. فقط هزستیبرخوردار ن یایخصوص ای یعموم ،یدولت ۀمؤسس چیه یمال تیآسمانه از حما ۀمجموع

 تیضوحق ع قیتا کنون از طر هانهیهز یشد. مابق نیتأم جانبنیا یدانشگاه یوبگاه از محل اعتبار پژوهش یطراح

 وهیش نیاست که بر هم نیبر ا مانیناگروه مؤسس تدارک شده است. ب گانیکار را زیها و ننوشتصاحبان وب

 آن. یهابخش گرید یاندازوبگاه و راه ۀشدن مدت  توسع یطوالن متیولو به ق م؛یبمان داریپا
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