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چکیده

که در مفهوم سنت و مرام سنت گرایان تعمق و تأملی نماید. آیا سنِت سنت گرایان  مقاله بر آن است 

آیا  آیا این سنت، تداوم فرهنگ سنتی ما است؟  گم شدۀ ما و عالم معماری ما است؟  همان سنِت 

کجا پدید  کی و  این سنت می تواند پردازنده و بازآفرینندۀ معماری سنتی ایران باشد؟ سنت گرایان از 

آنان چیست و نگاه ایشان به معماری چگونه است؟ در پاسخ، این مقاله سنت گرایی  آمدند؟ مرام 

را پدیده ای مدرن و سنِت سنت گرایان را سنتی نخستین، فرازمانی، فرامکانی و فرافرهنگی می یابد؛ 

داعیۀ  و  می گیرد  فرا  را  مسلمان  و  مسیحی  و  بودایی  و  هندو  از  عقاید،  و  اقوام  تمامی  که  سنتی 

کارآمدی آن را در  جهان شمولی و عالم گیری دارد. مقاله سپس با تأملی در یک اثر معماری سنت گرا، 

تداوم معماری سنتی و سنت معماری این مرز و بوم بررسی می کند: معماری سنت گرا در شایسته ترین 

شکل خود، پا را از تعریف و تمجید و تقلید معماری سنتی فراتر نمی نهد و پاسخی از جنس زمان به 

را  ِگل  ِدلی؛  ِگلی است و  را  که معماری  معماری سنت سوختۀ این سرزمین نمی دهد. نتیجه آنست 

تافتن و ِدل را نیافتن، سبب می شود تا معماری ما و آموزش معماری ما از فهم عمیق سنت و معماری 

کند. سنتی بازماند و به تقلیدی رقیق از آن بسنده 

واژه های کلیدی
کالبدی )ِگل(، وجه معنایی )ِدل(. سنت، سنت گرا، معماری، مقدس، وجه 
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مقدمه

کــه ترکش های  ســنت گرایی پدیــده ای مــدرن اســت. آن زمــان 
مدرن اندیشــی، بنیان های ســنتی را در سراســر جهان یک به یک 
هــدف قــرار مــی داد و جوامــع انســانی را بــا داشــته های فرهنگــی و 

بضاعت معنوی خویش بیگانه می کرد، سنت گرایان پدید آمدند.۱
ســنت گرایان می آمدنــد تا آمیخته ای از اســاطیراالولین همچون 
آداب و رسوم هندویان و سرخ پوستان و نیز آیین های غیرتوحیدی 
و توحیــدی چــون بــودا و یهــود و نصــارا و اســالم را در قالــب ســنتی 
جهانی که آغاز و انجامی ندارد و خالد و پاینده است،2 فراروی انسان 
مدرن زده و سنت سوخته قرار دهند. سنت گرایان می آمدند تا سنت 

را نیز مانند اندیشۀ مدرن، جهانی و »انترناسیونل«۳ نمایند.
که  کــه ســنت گرایان می ســاختند، همــان ســنتی نبــود  ســنتی 
مدرنیســت ها از میــان می بردند؛ مدرنیســت ها، ســنت های بومی 
گرفته بودند و ســنت گرایان، ســنتی  و مذهبی ســرزمین ها را هدف 
متفاوت را جایگزین می کردند: سنت بین المللی در برابر مدرنیسم 
که سنت گرایان با سنت های بومی و سرزمینی  بین الملل.  هرچند 
مخالفتی نداشــتند، ولی این ســنت ها را بازتابی از ســنت جاودانه 

خویش می پنداشتند.

مبانــی  و  اصــول  تدویــن  و  تبییــن  از  کــه  آنــگاه  ســنت گرایان، 
غ شــدند، انــدک اندک پــای را از میدان اندیشــه و  ســنت گرایی فار
اعتقــاد فراتر و قدم بــه عرصۀ فرهنگ و هنر و معماری نهادند. این 
که از هنر مقــدس و معماری  اندیشــمندان تــا به آنجا پیــش رفتند 
گفتند، برای پاره ای اشکال هندســی مانند مانداال  قدســی ســخن 
گنبد و منار  تقدس قائل شدند و بعضی از عناصر ساختمانی چون 

را نشانۀ جمال و جالل الهی خواندند.
در ایــن میــان و در ایران، بیشــترین ســرگردانی نصیــب آموزش 
معماری، آموزگاران معماری و آموزندگان معماری شد. آموزگاران، 
بــه ســوی  و  نهــی  غربــی  مــدرن  پیــروی معمــاری  از  را  گردان  شــا
ســنت های بومــی و ســرزمینی فــرا می خواندند و ســنت، حلقه ای 
بود پیچیده در هاله ای از قداست و رمز و راز در دست سنت گرایان 

کاغذ نمی نشست. که به سادگی بر  مدرن 
گردان معمــاری، همچــون تشــنگان لــب دریا، برخاســته از  شــا
جامعه ای سنتی، سنت را از میان متون سخت و سنگین و رمزآلود 

کمتر پاسخی می یافتند. سنت گرایان جست وجو می کردند و 
گم گشتۀ ما است؟ آیا این سنت همان سنت 

 1- در چند و چون سنت

ســنت و ســنتی نه تنهــا در زبان پارســی بــه معناهــای متفاوت 
گونــی همچــون: دینــی، مذهبــی، تاریخــی، قدیمــی، عرفی،  گونا و 
کالم ا... مجیــد نیز در  کــه در  گرفتــه شــده،  کار  کهنــه و تکــراری بــه 
جایگاه هــای متفــاوت و متضــادی چون ســنت ا... )ســنت خدا( و 

گذشتگان، اسطوره و خرافه( آمده است. سنت االولین )سنت 
واژۀ ســنت خــود بــه تنهایــی دارای بار ارزشــی نیســت، بلکه در 
کند: سنت ا...،  ترکیب با پیشوند و پسوندی می تواند ارزش نمایی 
ســنت االولین، ســنت پیامبــر، ســنت جاهلیت، ســنت پهلوانی... 
ســنتی،  معمــاری  چــون:  ترکیب هایــی  در  ســنت  واژۀ  همچنیــن 
موســیقی سنتی، رقص ســنتی، نقاشی سنتی، ورزش های سنتی، 
جشن های سنتی، طب سنتی، آشپزی سنتی، نان سنتی و ... به 
که الزامًا دارای بار ارزشــی مثبت یا منفی نیســتند. برای  کار می رود 
نزدیک شدن به مفهومی روشن تر از این واژه، به تأویل واژۀ سنت 

از خاستگاه های متفاوت آن می پردازیم.

 1-1- سنت مقدس )سنت ا...(
کردم و از سر فسوس گله ای ز طره اش  دی 
گوش به من نمی کند4 کج  که این سیاه  گفت 
ســنت مقــدس خاســتگاهی الهــی و فــوق بشــری دارد. ســنت 
کریــم؛ ســنت مقــدس  کالم خداونــد اســت در قــرآن  مقــدس نــّص 
راه و رســم بندگــی انســان بــه درگاه احدیــت را نشــان می دهــد. به 

فرمــودۀ قــرآن مجید، هیچ تغییر و تبدیلی در ســنت  الهی راه ندارد 
و خواســت و خرد و رأی و ارادۀ انســان مســلمان در برابر آن تسلیم 

محض است.5
گرامی اسالم)ص( و امامان معصوم)ع(  آنچه به عنوان سنت رسول 
در قالب روایات، احادیث وسیرۀ ایشان به انسان عرضه شده و راه 
درســت بودن و درســت زیســتن را در برابر او قرار می دهد، ترجمان 

کرداری سنت ا... است. پنداری، رفتاری و 
ســنت مقــدس، خاســتگاهی الهــی دارد و از دخــل و تصــرف و 
گالیۀ خرد انســان مبرا اســت و به بیــان حافظ »گوش به  مجادله و 

من نمی کند«.

 1-2- سنت مجّرب
کازمودم از وی نبود سودم هر چند 
ت به الّندامه6

ّ
من جّرب المجّرب حل

سنت مجّرب، خاستگاهی انسانی و بشری دارد. سنت مجّرب 
که به تجربه بدســت آمده و محصول آزمون و خطا و  ســنتی اســت 
کم تجربۀ انســان ها اســت. ســنت مجّرب اندوخته و دستیافتۀ  ترا

پیشینیان برای آیندگان است.
ســنت مجّرب از نسلی به نســلی منتقل می شود و در هر زمان، 
گذشــتگان بی نیاز می کند. ســنت مجّرب،  انســان را از تکرار تجربۀ 
که پاســخی در خور زمان و مکان یافته، تکرار می شــود و  از آن روی 



7

که آزمودن آنچه آزموده شــده،  نیــازی به تجربــۀ مجدد ندارد. چرا 
نتیجــه ای جــز پشــیمانی نخواهــد داشــت. ســنت مجــّرب، همان 
که موجب تداوم معماری، موســیقی و مشــابه آن از  ســنتی اســت 

نسلی به نسل دیگر است.
که ساخته و پرداختۀ اندیشه و عمل  ســنت مجّرب، از آن روی 
انســان اســت، جاودانه نیســت و با تغییر و تبدیل شــرایط و بســتر 

مصون از دگرگونی و تغییر نیست.

 1-3- سنت افسانه ای )اسطوره ای(
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند7
کام انسان است. اسطوره ها  خاستگاه سنت افسانه ای ذهن نا
که ساختۀ ذهن بشرند. اسطوره ها  امور به ظاهر مقدســی هستند 
کــه چون بــرآورده نشــده و یا به  آرزوهــا و نیازهــای انســان هســتند 
حقیقت نپیوســته اند، دســت نیافتنی، جاودانه و مقدس دانسته 

شده اند.
که نیســتند ولی نیاز  قهرمانــان افســانه ای، قهرمانانی هســتند 
َبر انســان برآورده می کنند و یا قهرمانانی  انســان را به داشــتن یک اَ

َبر انسان شده اند: که هستند و به اغراق و مبالغه اَ هستند 
»که رستم یلی بود در سیستان
کرده ام رستم داستان«8 منش 

کثــر تمدن هــای باســتانی حضــور و تأثیــری  ایــن قهرمانــان در ا
چشمگیر دارند.۹

کاش  که »ای  ســنت های افسانه ای حکایت چیزهایی هستند 
کاش می شدند« تا ذهن انسان آرام و  که »ای  می بودند« و اموری 

نیاز او برآورده می شد.۱0
این ســنت ها، انجماد خواســته های برآورده نشــده نســل های 
گاه نیــز اســطوره ها تفســیر انســان بدوی  متوالــی انســان ها اســت. 
کــه بــه ســادگی برایــش قابــل فهم  هســتند از پدیده هــای طبیعــی 
نیســت مثل رعد و برق و زلزله و....۱۱ ســنت های اســطوره ای از آن 
که فراتر از توان و دسترس انسان هستند، »فرازمینی« و از آن  روی 

که ساختۀ ذهن بشر هستند، »زمینی« می باشند. روی 

 2- سنِت سنت گرایان

که  ســنت گرایی روّیــه ای اســت غیرســنتی. ســنت گرا از آن روی 
گرایــش پیــدا می کنــد. انســان  ج از عالــم ســنت اســت، بــدان  خــار
ســنتی در عالــم ســنتی همچــون ماهی غرق دریای ســنت اســت، 
ســنتی می آید، ســنتی می زید و ســنتی مــی رود، بی آنکــه نیازی به 
گرایــش به ســنت داشــته باشــد. ســنت گرایی،  شــناخت بیرونــی و 

نگاهی بیرونی، علمی و مدرن به سنت است.
ســنت گرا، ســنت را بــه زیر ذره بین شــناخت علمی می بــرد تا به 
خصایــص و دقایــق آن پی ببرد. ســنت گرا، ســنت گرایی را همچون 
گرایش هــای عصــر مــدرن برمی گزیند. در جامعۀ ســنتی  گرایشــی از 
همــه چیــز تحــت لوای ســنت اســت و ســنتی. انســان ســنتی غرق 
دریــای ســنت اســت و انســان ســنت گرا بــر ســاحل دریــای ســنت 

نشسته و سنت گرایی می کند.
گنون۱2  جریان ســنت گرایی در اوایل ســدۀ بیستم میالدی با رنه 
کوماراسوامی۱۳، فریتیوف  فرانسوی آغاز شد و با اندیشمندانی چون 

شوان۱۴، تیتوس بورکهارت۱5 و سید حسین نصر تداوم یافت.
این مکتب، نگاهی ویژه به سنت دارد. در اینجا نکته  های کلیدی 

سنِت سنت گرایان را در میان گفته های ایشان جست وجو می کنیم.

2-1- سنِت سنت گرایان، نخستین است
کــه ســنت گرایان از آن صحبــت می کننــد، ازلی اســت. از  ســنتی 
ابتــدای تاریــخ بلکــه پیش از آن هم وجود داشــته اســت. »ســنِت 
کــه میــراث اولیــه معنــوی و عقالنی انســان  نخســتینی وجــود دارد 
که مســتقیمًا از وحی رسیده است، آنگاه  نخســتین یا مثالی اســت 

که عالم ملک و ملکوت هنوز متحد بودند« )نصر، ۱۳7۹، ۱۱0(.
با این نگاه، سنِت سنت گرایان از نظر زمان بر تمامی تمدن ها و 
ادیان تقدم دارد و نمی توان این ســنت را به تمامی ذیل هیچ یک 
از تمدن هــای بشــری و ادیان الهــی – من جمله اســالم–  قرار داد. 
دکتر ســید حســین نصر، رابطۀ ســنت نخستین با ســایر سنت ها را 

چنین بیان می کند: 
»این سنت نخستین در تمام سنت های بعدی انعکاس دارد، 
امــا ســنت های بعــدی صرفــًا تــداوم تاریخــی یــا افقی )عرضــی( آن 
نیســتند. هر ســنتی بــا نزول عمــودی )طولی( تــازه ای از مبدأ الهی 

مشخص می شود « )همان(.

2-2- سنِت سنت گرایان، فرادینی و فرافرهنگی است
گســتره ای فراتر از دین و فرهنگ  از منظر ســنت گرایان، ســنت، 
و تمــدن دارد. بــه بیــان دیگــر، دین هــا و فرهنگ هــا و تمدن هــا، 
پاره هایی از ســنت بزرگ و جاویدان ســنت گرایان هســتند. »سنت 
کلمه نه تنها به معنای دین اســت، بلکه دین  بــه معنــای متداول 

در دل آن جای دارد« )نصر، 1387، 259(.
به تعبیر خندق آبادی )۱۳88(، مباحث سنت گرایان هم شامل 
دیــن می شــود و مهم تریــن ادیــان دنیــا را دربرمی گیــرد مانند دین 
اسالم، مسیحیت، بودا و هندو و هم شامل سنت های افالطونی و 
که منشأ غیربشری دارند و  هرمسی است. آنها به حقایقی قایل اند 

در ادوار مختلف تاریخ بشر، ظهور و بروز متفاوتی داشته اند.
از دیــد ویتــال پــری۱6 )۱۹۹۹(، یکــی از پیــروان فریتیوف شــوان، 
»ســنت همــه چیــز را به مراحل باالتر هســتی و در نهایــت به اصول 
کاماًل ناشناخته برای بشر جدید هستند، ارجاع  که مســائلی  غایی 
که ذات قدســی اســت، مبدأ  می دهد«. »ذات قدســی از آن حیث 
که در شــریان های سنت ساری و  ســنت اســت و به خونی می ماند 
جاری اســت. ســنت، حضــور ذات قدســی را در تمام نقــاط جهان 
کــه ذات قدســی  گســترش می دهــد و تمدنــی می آفرینــد  هســتی 

گیر در آن دارد« )دانش، ۱۳86(. حضوری فرا
کاربرد  نصر، شــمول ســنت را نیز چنین بیان می کند: »سنت در 
ما از آن، به معنای حقایق دارای خاستگاه قدسی و منشأ وحدانی 
گــون دربارۀ آن  گونا که در ســنت های  اســت بــا تفاوت های ظریفی 
هســت؛ همــۀ این ســنن متفق القول اند در اینکه ســنت به معنای 

سنِت سنت گرایان و سنت گرایی معماران
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که سرچشمه اش از قلمرو معنوی، از خدا و به بیان  حقایقی است 
مابعدالطبیعی از حقیقتی غایی است«)نصر، 1387، 259(.

2-3- سنِت سنت گرایان بر همۀ امور جاری است
کــه »در معنای  گنــون، ســنت حقایــق یا اصولی اســت  از منظــر 
ج از محبــس زمان و مکان،  وســیع از مبــدأ الهی جاری شــده و خار
گون نظیر ادیان، هنر و مانند آن یافته است« )دانش،  گونا تجلیات 
۱۳86(. ایــن نگاه توســط ســایر ســنت گرایان تــداوم و تعمیم یافته 
که سایۀ سنت را بر تمامی هنرها، علوم و رفتارهای انسانی  آنچنان 

گسترده اند.
پایه ریــزی  از  اســت،  نشــده  فروگــذار  امــری  »هیــچ  ســنت،  در 
کــه بــر  نظام هــای اجتماعــی و موازیــن رفتــار تــا احــکام و قواعــدی 
ح هــا و نحوۀ تزیین و پوشــیدن لباس  کنتــرل و تنظیــم هنرهــا و طر
مربوط می شود؛ سنت، دربردارندۀ علوم ریاضی، فیزیکی، پزشکی 
کــه از  و روان شــناختی و افــزون بــر آن مشــتمل بــر علومــی اســت 

.)Perry, 1999( »گرفته می شدند حرکت های فلکی 

3- سنت گرایی معماران

که  گــرم حضور معماری مدرن در ایران، بودند معمارانی  گرما در 
به ســادگی حاضر به تســلیم و تکرار اصول و دســتاوردهای معماری 
مدرن نبودند. این معماران هر یک به گونه ای روی به سنت آوردند:
 ۱-آنانکــه به امید بازگشــت به ســنت و معماری ســنتی بــه تکرار آن 
کله و هندســه و مصالح و روش های ســاخت و ساز  نشســتند و شــا

کردند)تصویر ۱(. سنتی را تکرار 
گردان آنان  معماران این شــیوه بیشتر از معماران سنتی و یا شا
غ از قیل و قال محفل های دانشــگاهی در باب ســنت و  بوده و فار

تجدد، راه خویش را ادامه می دادند.
کله یا هندســۀ معماری ســنتی را با هندسه،   2-آنانکه مصالح، شــا
مصالــح و فــن آوری نویــن درآمیختنــد و بناهایــی ســاختند دورگــه 
کــه نشــانه هایی از دو معمــاری ســنتی و مدرن را همزمــان در خود 

داشتند)تصویر2(
 ۳-آنانکه نمادها و تکه هایی از معماری سنتی را به جا یا نابه جا در 
گرفتند و معماری مدرن مزین به  معماری مدرن خویش به امانت 

کردند)تصویر۳(. سنت ایرانی را تولید 
گرفتند و بر آن شدند که معماری   ۴-آنانکه راه سنت گرایی در پیش 

کنند)تصویر۴(. سنت گرای ایرانی را تجربه 
آنچــه در این مقاله مورد نظر اســت، »ســنت گرایی معماران« یا 
که از نظر فلســفی  آراء و اندیشــه های معمــاران ســنت گرایی اســت 

پشت گرم به اندیشمندان سنت گرای معاصر بودند.

3-1- آرای سنت گرایان در باب معماری
گســترده تر از یک  گستره ای  چنانچه آمد، ســنِت ســنت گرایان، 
دیــن، فرهنــگ و تمــدن دارد و نیز بــر تمامی پهنه هــای اعتقادی، 
می افکنــد.  ســایه  معمــاری  نهایتــًا  و  هنــری  علمــی  فرهنگــی، 
کــه به  ســنت گرایان دربــارۀ معمــاری، نظرهــا و نظریه هایــی دارنــد 

ح و تحلیل برخی از آنها پرداخته می شود. شر

3-1-1- آرای ســنت گرایان در بــاب معمــاری بیشــتر توصیفــی و 
کمتر راهبردی است

کــه معمــاران جــوان و دانشــجویان معمــاری، چشــم  در حالــی 
معمــاری  از  راهکارهایــی  جــوی  و  جســت  در  و  نشــانه ها  راه  بــه 
و شهرســازی ســنتی هســتند تــا در طراحــی راهنمــا و راهگشــای 
آنهــا باشــد، ســنت گرایان بــه توصیفــی ادیبانــه از ایــن معمــاری و 
شهرســازی بســنده می کنند. نصر، در بیانی عارفانه شهر اسالمی را 

چنین وصف می کند:
»وقتــی به دقت به شــهر اســالمی ســنتی می نگریــم، درمی یابیم 
کــه ایــن وحــدت و وابســتگی درونی به طــور بی واســطه در معماری 
متجلــی اســت. در مرکــز شــهر همــواره مســجد یــا بقعــه ای هســت و 
شــهر بــه شــیوه ای ارگانیک، حــول آن شــکل می گیــرد. در نتیجه به 
کل  تعبیری ظریف و پرمعنا، معماری قدسی اسالم نور می افشاند و 
معماری اســالمی ســنتی را تحــت تأثیر قــرار می دهــد و ویژگی تجلی 
حضور قدســی را برای آن به ارمغان می آورد. چنین به نظر می رســد 
کــرم تقدس  که توســط پیامبرا کف مســجد  که  کــه به همــان ترتیب 
گســترش می یابد،  یافــت در خانه هــای تــک تک مســلمانان مؤمن 
ســقف شــهر ســنتی هم از ســقف بنای قدسی مرکز شــهر سرچشمه 
کل شــهر  گســترش آن به حســاب می آید. فضای  می گیرد و به نوعی 
که به دفعات در طول روز با سردادن ندای  هم با حضور »کلمه ا... « 
کریم از مناره های مســاجد نقاط مختلف  اذان و تــالوت آیــات قــرآن 

کی و تقدس می یابد« )نصر، ۱۳75، 5۹(. گوش می رسد پا شهر به 

بیشــتر  ســنتی  معمــاری  بــاب  در  ســنت گرایان  آرای   -2-1-3
کمتر استداللی است استنباطی و 

سنت گرایان، معماری سنتی را آن گونه که خود می پندارند، آن گونه 
که خود استنباط می کنند و آن گونه که می پسندند که باشد، تعریف و 

تصویر۱- تکرار هندسه، مصالح و روش های سنتی در مسجد سجاد، اثر حسین لرزاده، تهران.
ماخذ: )عکس از مهندس هدی خلیلی پویا(



۹

گردشگری، اثر حسین امانت، هر دو در تهران. تصویر2- هندسۀ سنتی با فن آوری نوین. مسجد دانشگاه تهران، اثر عبدالعزیز فرمانفرماییان و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 
.) http://etood.com ماخذ: )عکس ها به ترتیب برگرفته از آرشیو روابط عمومی دانشگاه تهران و وب

کامران دیبا، تهران.  کاربست نمادهایی از معماری سنتی در اثری مدرن. آرامگاه ابن سینا، اثر هوشنگ سیحون، همدان و موزه هنرهای معاصر تهران، اثر  تصویر3- 
.)http://tmoca.com ماخذ: )عکس ها به ترتیب از مهندس مهدی ملکی و وب

تصویر4- معماری سنت گرا. مرکز مطالعات مدیریت، اثر نادر اردالن، تهران. 
)http://ardalanassociates.com :ماخذ: )برگرفته از
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تفسیر می کنند، بی آنکه دلیل و مدرکی بر این ادعا ارائه نمایند. تیتوس 
کلۀ خانۀ مسلمان و چهارگوش بودن آن را چنین توجیه  بورکهارت شا
می کند: »خانۀ مســلمان با حیاط داخلی محصــورش از چهار جانب 
و یا باغ محصورش که در آن چاهی یا چشــمه ای هســت، باید مشابه 
این جهان باشد. خانه، حرم۱7 خانواده است و قلمرو حکمروایی زن 
که مرد در آن قلمرو، میهمانی بیش نیســت. وانگهی شــکل مربعش 
که به مرد اجــازه می دهد تا چهار زن به عقد  بــا قانون نکاح در اســالم 
ازدواج خــود در آورد، بــه شــرط رعایــت عــدل و انصاف در میــان آنان، 
که  مطابقت دارد« )بورکهارت، ۱۳8۱، ۱۴8(. نیازی به یادآوری نیست 
حیاط هــا و اطاق ها در همۀ فرهنگ ها و ســرزمین ها- به جز مواردی 
اســتثنایی همچون مسکن اســکیموها- به علل نیارشــی، اقلیمی و 

کارکردی چهارگوشه و مستطیلی هستند.
همچنیــن ایــن متفکــر ســنت گرا در تباین اســالم و ماشینیســم 
کاله  کــه در بعضــی ممالــک عربــی بــر له  می گویــد: »و امــا تبلیغاتــی 
شــاپو به راه افتاده، ناظر به الغای آیین ها و شــعائر اســت، زیرا لبۀ 
ک رسد،  که در سجود، پیشانی به خا کاله شاپو مانع از آن می شود 
کمتر  کاسکت لبه دار نیز با آن شکل و وضع خاصۀ دنیویش،  کاله  و 
کار با ماشــین، اســتفاده از  گر  کاله شــاپو خصــم ســنت نیســت. ا از 
کی را واجــب می ســازد، ایــن امر فقــط ثابــت و مدلل  چنیــن پوشــا
که از دیدگاه اســالم، ماشینیســم، آدمی را از مرکز وجودش  می دارد 
کــه در آن نقطــه »در برابــر خدا به پا خاســته« دور می کند« )همان، 

.)۱50
ســنت گرایان همچنین، به اســتنباط و ســلیقۀ شخصی خویش 
بــه تفســیر و تأویــل اشــکال و اجــزای معمــاری ســنتی می پردازنــد: 
که در  گنبــد  »مشــخصۀ بیــرون مســاجد ترکــی، تضــاد میــان نیم کره 
مسجد ایاصوفیه آشکارتر است، و نیزۀ مناره هاست: که ترکیبی است 

از آرامش و بیدار دلی، طاعت و شهادت بالفعل « )همان، ۱۳۹(.
که معماری ســنتی  ســنت گرایان در ایــن راه تا آنجا پیش می روند 
را جلــوۀ مســتقیم مذهب دانســته و میــان اجزای معماری ســنتی و 
اسماءالهی رابطه برقرار کرده، گنبد را نشانۀ جمال و منار را نشانۀ جالل 
که فضای  که ســقفی اســت  خداوند دانســته اند: »گنبد در عین حال 
درون را از گرما و سرما حفظ می کند، در ضمن نماد گنبد آسمان و مرکز 
که تمام مراتب وجود را در عالم  آن و نماد »محور جهان« هم هســت 
گنبد،  هســتی با پروردگار یکتا مربوط می ســازد. قاعدۀ هشت وجهی 
کرســی الهی و نیز عالم فرشــتگان و قاعدۀ مربع یا چهارگوشــه  کنایه از 
هم، نماد جهان جســمانی روی زمین اســت. ســاختارهای مقرنس 
در اینجا بازتابی از نمونه های مثالی آسمانی، نزول مأوای آسمانی به 
سوی زمین و تبلور جوهر آسمانی یا اثیر در قالب های زمینی هستند. 
کنایه از جمــال و مناره نیز نمــاد جالل الهی  گنبد نیــز  شــکل خارجــی 
است. قوس ایرانی به سوی باال حرکت دارد و ...« )نصر، ۱۳75، 52(.
گنبــد و مناره از میانۀ راه به مســجد  که  الزم بــه یــادآوری اســت 
افــزوده شــده اند و مســجد حضــرت رســول )ص( و مســاجد صــدر 
که حضــرت، بالل  اســالم، فاقــد ایــن عناصــر بوده انــد، نقــل اســت 
کــه بر حیاط خانۀ مردم اشــراف  گفتــن در مکانــی  مــؤذن را از اذان 
داشته باشد، منع می فرمود. وصف سنت گرایان از عناصر معماری 
ســنتی در عین زیبایی و دلنشــینی، متکی به دالیلی نیست و تنها 

استنباط شخصی آنان است.
3-2- نقد نگاه سنت گرایان به معماری سنتی

ســنت گرایان همۀ امــور و از جمله هنر و معمــاری را در هاله ای از 
که  قداســت و رازآلودگــی قــرار می دهند. این رازآلودگی از آن رو اســت 
سنِت سنت گرایان آمیخته ای است از اسطوره و دین، آن هم نه فقط 
که آمیخته ای از ادیان توحیدی و عقاید هندو، بودایی  دین اســالم 
و... . در نگاه ســنت گرایان، نقش هایی چون مندل، ســاختارهایی 
چون چهارطاقی و شیوه هایی چون تربیع دایره۱8 مورد تقدیس قرار 
می گیرند: »پرمغزترین تبیین میانکنش دایره و مربع در هنر سنتی، 
که در سراسر فرهنگ های انسانی به  کیهان نگاشت است  مندل یا 
کیهان و  صورت های بســیار بازنماینده شــده اســت. در حد بازتاب 
کیهانی در میان تمامی چیزها، مندل به میانجی اعداد  فرایند های 
کــه با وحــدت آغاز  کــه عملکــرد می یابــد، در حالی  و هندســه اســت 
می شود از طریق تجلی حرکت می گیرد و از نو به وحدت باز می گردد. 
در یــک زمــان، پایداری فردوس را در حد یک تصور و ناپایداری آن را 
گــذرا در خود خالصه می کنــد. از دیدگاهی باطنی،  در حــد واقعیتی 
کلمه- سرسپاری به  یادآور تســلیم عارف اســت به ژرف ترین معنای 

»ّسر«، به »ذات«« )اردالن و بختیار، ۱۳80، ۳۱(. 
»چارطاق، از دیدگاه باطنی گری اســالمی، تجلی معمارانه ای از 
که تا به امروز هم باقی است  تلفیق دوباره و از خود خلقت می گردد 
و صورتــًا شــامل اساســی ترین شــیوۀ تفکیــک مربع و دایره اســت« 
کــه چهارطــاق میــراث  )اردالن و بختیــار، ۱۳80، 75(، در حالــی 

معماری ایرانی پیش از اسالم است.
گســترش مایــۀ بنیادی  »معمــاری ســنتی را می تــوان بــه مثابه 
مربــع،  آورد.  بــه شــمار  مثلــث  از طریــق  مربــع  بــه  دایــره  تبدیــل 
کلّیت است،  متجســم ترین صورت خلقت، در حد زمین، نمایندۀ 
کیفیــت؛ و ایــن دو از  حــال آنکــه دایــره، در حــد آســمان، نماینــدۀ 
کــه متضمن هــر دو جنبه اســت، ادغام می شــوند.  طریــق مثلــث، 
کارگر است تا آنچه  که عامل عقل بر آن  مربع زمین قاعده ای اســت 
کــه زمینــی اســت در دایــرۀ آســمان از نــو ادغــام و به مقــام جمع  را 
برســاند. مربع، از جهت عکس این تمایل، در حد نمادی از مظهر 
که  آخرین عالم مخلوقه، به اولین بازگشــت نمی کند؛ چنین اســت 
بیت المقــدس آســمانی مربعــی فــرض می شــود با صفت هــای بقاء 
و ثبــات، و دایــرۀ بهشــت روی زمین )بــاغ عدن( به شــمار می رود. 
که آسمان به  آخرالزمان رمزًا تربیع دایره انگاشــته می شود- زمانی 
کیهانی در این مربع ادغام  شــکل مربعی چهره می نماید و نواخت 

می شود و از رفتار باز می ماند« )اردالن و بختیار، ۱۳80، 2۹(.
کاماًل عملکردی بنا را نیز  ایــن نگاه تقدیس گرایانه، حتی اجزای 
بی نصیــب نمی گــذارد: »بام- یا آســمانه- نســخه ای صغیــر از عالم 
کــه قوس  کــه مقــام روح اســت، نقطــه ای  ک، آســمان، اســت  افــال
عروجی تحقق در آن به اوج می رسد و قوس نزولی از آنجا سیر خود 

را رو به ُملک آغاز می کند« )اردالن و بختیار، ۱۳80، ۳7(.
»دیوار خود رمزی و نمادی از سومین بعد فضا به دست می دهد- 
ساحتی اعتالیی که در آن جهت طولی با محور هستی همخوانی دارد. 
دیوار، همسان خود انسان، مقام نفس یک فضای متعین می گردد. 
این مقام قوس عروجی باید رسانای ویژگی های سطح، یعنی سبکی 
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کلی، باشد« )اردالن و بختیار، ۱۳80، ۳5 و ۳7(. و تحرک 
کف در معماری، نمادی از زمین  »ســاحت عرضی، یا بعد افقِی 
کهیــن، روی آن برپاســت ... از  کــه عالــم صغیــر، یــا جهــان  اســت 
گرفته، تا مقدس ترین  که به ســادگی تعین یافته باشد  مکان افقی 
کاربردهــای نمادیــن بعــد افقــی در مفهــوم تخــت ...« )اردالن و 
کف،  که این »رمزسازی«  بختیار، ۱۳80، ۳5(.  مشــاهده می شــود 

بام و دیوار را نیز در برمی گیرد.
در اینجــا یکی از موارد رمزی ســازی معماری توســط ســنت گرایان 
یعنی تربیع دایره، در کالم ســایر ســنت گرایان پی گرفته شده، تا شاید 
مبــدأ و منشــأ ایــن رمزپردازی هــا، روشــن تر شــود. پیش تــر مشــاهده 
که اردالن )۱۳80(، تربیع دایره را با مطالبی همچون آخرالزمان،  شــد 
بیت المقــدس آســمانی، بهشــت عــدن و ... مرتبــط دانســته اســت. 
کتــاب حکمــت و هنر معنــوی ضمن تشــریح معماری  اعوانــی نیــز در 
اســالمی بدین مسئله اشاره می کند: »یک معمار اسالمی می خواهد 
کنــد. و جلوه و  کثــرت و تجلــی وحــدت را تبییــن  مســئلۀ وحــدت در 
کثــرت به بهترین وجه نشــان بدهد. بــرای او، نحوۀ  ظهــور احــد را در 
که معنای توحید  کثرت بــه وحدت  کثرت و رجوع  ظهــور وحــدت در 
اســت، مهم تریــن مســئله اســت ... اینکــه خداونــد چگونــه از مرتبۀ 
کــرده  ذات احــدی در مراتــب اســماء و صفــات در عالــم بــروز و ظهــور 
اســت. همین مســئله بــرای یک هنرمند مثــاًل یک معمار هــم وجود 
که  دارد. بــرای یک معمار اســالمی همواره این مســئله مطرح اســت 
که می سازد، چگونه این نظام توحید  فی المثل در فضای مسجدی 
را به بهترین شکل در آن آجر و خشت و گل نشان بدهد، یعنی فضای 
مســجد، او را بــه یک وحدت محض برســاند که بیــان کنندۀ وحدت 
کثرت او را  کثرت اســت، ولی همین  ذات باشــد. با اینکه عالم او عالم 
بــه »وحدت ذات« می  رســاند. یکی از این موارد، مســئلۀ تربیع دایره 
است که در معماری و بخصوص معماری اسالمی بسیار اهمیت دارد 
و آن ربــط دادن مربــع و دایــره اســت« )اعوانــی، ۱۳75، ۳۴0-۳۴۱ (.
گــرد، از دیربــاز توســط  گنبــد  البتــه رســیدن از نقشــۀ مربــع بــه 
معماران ایرانی و غیرایرانی پیش و پس از اسالم انجام می شده و از 
فیل پوش های ساده اولیه در آتشکده ها تا ترکیب های چشم نوازی 
گنبدخانه هــای  از مربــع و هشــت ضلعی و شــانزده ضلعی و... در 
امــا  اســت)تصویر5(.  مشــاهده  قابــل  و  موجــود  اســالمی،  دوران 
کالم بســیاری از ســنت گرایان  کــه در  ماهیــت مســئلۀ تربیــع دایــره 
امروز با معماری اســالمی مرتبط شــده، با فرآیند رســیدن از نقشــه 

گرد در معماری سنتی متفاوت است )تصویر6( گنبد  مربع به 
به جهت پرهیز از پرگویی و نیز اســتناد به یکی از اندیشــمندان 
گنون، ابتدا دربارۀ هندســه و ســپس  بزرگ ســنت گرا، به مطالبی از 
دربــارۀ تربیــع دایره و تداوم آن در رموز خاور دور و محافل رازآموزی 
غرب می پردازیم: »هندسه چیزی جز علم اندازه نیست؛ لیکن نیاز 
که در اینجا، منظور هندســه به معنــای رمزآموزی  بــه تذکر نیســت 
که هندســۀ غیرســنتی، باقیماندۀ  آن یعنــی آن هندســه ای اســت 
کــه فعــل  ســادۀ منحطــی از آن بیــش نیســت ... همــۀ آیین هایــی 
پدیدآورنده و نظم بخشندۀ خدا را با هندسه و در نتیجه و تبع آن، 
که از هندســه جدایی ناپذیر اســت، یکی می شــمارند،  بــا معماری 
کــه ایــن آیین هــا در مذهــب  بــر همیــن پایــۀ اســتوارند و می دانیــم 

فیثاغوری ]...[ در آنچه از ســازمان های غربی رازآموزی باقی است 
بــه نحــوی پیوســته و مداوم محفــوظ مانده و به آنهــا انتقال یافته 

است« )گنون، ۱۳8۴، ۳5 (.
کلمه اســت،  »مکعب نشــان دهندۀ زمین به معنای ســنتی این 
گفتیم، زمین به  که اندکی پیش  یعنی این شــکل نه تنها همان گونه 
کی از اصل و مبدأ  عنوان عنصر جســمانی را نشــان می دهد، بلکه حا
کلی تر   یا اصلی است که در سنت خاور دور در ارتباط با »تین«۱۹، »تی«20 
نامیده می شــود؛ به عبارت دیگر، در این ســنت اشکال کروی یا مدور 
به آسمان و اشکال مکعب و مربع به زمین ربط داده می شود؛ و چون 
کریتی یعنی  در سنت هندو نیز این دو تعبیر مکمل، معادل پروشا و پرا
تعبیر دیگری از ذات و جوهر به معنی کلی آن است، در این مورد نیز به 
همان نتیجه ای که قباًل گرفتیم می رسیم، بدیهی است که این رمزها 

گنبد اصلی  کاخ اردشــیر(، گوشه ســازی زیــر  تصویــر5- آتشــکده فیروزآبــاد )در برخــی منابع 
برای اتصال میان دایره و مربع در پالن.

ماخذ: )آپم پوپ، 1388، 146(

گنبدخانــه در پالن. تربیع  گــرام یک  گــرام مســئلۀ تربیع دایره با دیا تصویــر6- مقایســۀ دیا
که مساحتش با مساحت دایره ای مفروض برابر باشد( یکی از مسائل  دایره )ترسیم مربعی 
که  گنبدخانه های بســیاری در ایران برپاست  که  حل ناشــدنی در هندســه اســت، در حالی 
گنبــدی دوار بــر بامــی مربع نشســته اســت. ایــن امر ناشــی از تفاوت ماهــوی این دو  در آن 

کرده اند. که برخی از سنت گرایان این دو را با یکدیگر خلط  مطلب است 

سنِت سنت گرایان و سنت گرایی معماران
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را نیــز مانند مفاهیم ذات و جوهر همــواره می توان به مراتب مختلف 
یعنــی هــم به مبادی خاصی از هســتی و هم به مبــادی تمامی ظهور 
که به  کرد. همزمان با این اشکال هندسی، ابزارهایی هم  کلی اطالق 
گونیا چــه در رموز  کار می روند، یعنی پرگار و  ترتیــب در ترســیم آنها بــه 
خــاور دور و چــه در رموز ســنن رازآموزی غرب، به آســمان و زمین ربط 
داده می شــوند و اشــکال متناظر با آن نیز در اوضــاع و احوال مختلف 
یک سلسلۀ کاربردهای رمزی و تشریفاتی را موجب می شوند« )گنون، 

۱۳8۴، ۱65-۱66 ()تصویر7(.
که  ح شده توسط سنت گرایان  که اصول مطر مشاهده می گردد 
در آموزش معماران امروز نیز حضوری پررنگ دارد، پا را از محدودۀ 
گونــه ای ســنت  فرهنــگ و ســنت اســالمی و ایرانــی فراتــر نهــاده و 
گســترش  کــه از رمــوز خاور دور تا ســنن رازآموزی غرب  اینترنشــنال 
کــه  دارد را بیــان مــی دارد. آیــا ایــن همــان معمــاری ســنتی اســت 

ایرانیان بدان افتخار می کنند و خواستار تداوم آن هستند؟

کوتاه بر یک اثر معماری سنت گرا  3-3- نقدی 
که نشــانی از معماری  گفته شــد هــر معماری امــروزی  چنانچــه 
دوران ســنتی بر خود داشته باشــد را نمی توانیم معماری سنت گرا 
که به پشتوانۀ  بنامیم، مراد از معماری سنت گرا، آن معماری است 

گرفته باشد.  سنِت سنت گرایان شکل 
مجتمعی با عنوان مرکز مطالعات مدیریت2۱ در سال های ۱۳5۱-
کنون  که هم ا ۱۳5۴ بر تپه های سرســبز شــمال غرب تهران برپا شــد 
پذیرای دانشگاه امام صادق )ع( است. این مجتمع، یکی از برترین 
که توســط معمار نامدار ایرانی نادر  آثار معماری معاصر ایران اســت 
که  اردالن طراحی شــده است. این معماری نه تنها سنت گرا است، 
گرد دکتر  معمــار آن یکــی از نظریۀ پــردازان ســنت گرایی در ایران، شــا

کتاب حس وحدت22 است. سیدحسین نصر و نویسندۀ 
کلی این دانشــکده، شــباهت فراوانی به مدرســه های  ســاختار 
گذشــته، بــه ویــژه مدرســه مادرشــاه )چهاربــاغ(  ایرانــی در قــرون 
بــر محــور آن  از آب  نهــری  کــه  اصفهــان دارد، حیاطــی در میــان 
که محــل اقامت طالب  جاریســت، حجره هایــی در اطــراف حیاط 
گــرد آن را حجره هــا  گردا کــه  کنج هــا  بــوده و حیاط-چه هایــی در 
حیــاط  اصلــی  محورهــای  بــر  کــه  مدرس هایــی  و  گرفته انــد،  فرا

نشسته اند )تصویر8(.
ســاختار ایــن مدرســه، در عین زیبایــی و دلنشــینی، متعلق به 
کم اصفهان  زمان و مکانش نیست، آن بنای درون گرا در بافت مترا
عهــد صفــوی وجاهــت داشــته و در ازای خــالء مرکــزی )حیــاط( از 
که این  کاروانســرا و غیره متصــل بوده، در حالــی  اطــراف بــه بــازار و 
بنــای درون گــرا، در نظام برون گرای شــهر امــروزی، از بیــرون نیز به 
جایی و چیزی متصل نیســت و همچون قلعه ای بریده از بافت در 

گرفته است. گوشه ای از شهر قرار 
نهر جاری در مدرســۀ مادرشــاه نیز امتداد مادی فرشــادی اســت 
که جزیی از شــبکۀ ســاختاری شــهر اصفهان بــوده ولی نهر جــاری )یا 
کن( در میان مدرسۀ مدیریت آغاز و انجام روشنی ندارد )تصویر۹(. سا

گذشــته به دالیــل فراوان،  کارکــرد مدرســه در قرون  همچنیــن 
کارکردی اقامتی-آموزشــی بود. مدرســه محل ســکونت و تحصیل 

گونیــا و پــرگار ابزار ترســیم مربع و دایــره، در قالب یکی از مشــهورترین نمادهای  تصویــر7- 
فراماسونری و رازآموزی غربی.

تصویر 8- معماری درون گرا در بافت برون گرا. پالن مرکز مطالعات مدیریت. 
)http://ardalanassociates.com :ماخذ: )برگرفته از

تصویر9- محوریت راستای آب در دو بنای مرکز مطالعات مدیریت از دوران معاصر و مدرسه 
مادرشــاه )چهاربــاغ( اصفهان از دوران صفوی. راســتای آب در بنــای معاصر مصنوعی و در 
بنای صفوی برخاسته از مادی فرشادی )یکی از شاخه های زاینده رود( است. راستای آب 

با رنگ تیره مشخص شده است. 
.)http://ardalanassociates.com ماخذ: )نقشه ها برگرفته از و وب
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کــه همگی مــرد بــوده، از راه هــای دور آمده و  طــالب بــوده؛ طالبی 
که اصطالح  در شــرایطی ســخت و اولیه زندگی می کرده اند)آنچنان 

زندگی طلبگی نشان از زندگی در حداقل شرایط دارد(.
کنــون، بــا شــرایط و امکانــات روز، اســکان دانشــجویان یــک  و ا
کمــی  دانشــکده در حــول حیــاط مرکــزی آن و اختصــاص ســهم 
اقامــت  و  آموزشــی  محیــط  تداخــل  درس،  کالس  بــه  زیربنــا  از 
دانشــجویان به جز بازنمایش یک مدرســۀ قدیمی، توجیهی ندارد 
)در حــال حاضر نیــز این حجره ها تغییر عملکــرد داده و دیگر محل 

اقامت دانشجویان نیستند(.
کاستن از ارزش   که نقد این اثر به منظور  الزم به یادآوری است 
که نشــان دهد  اثر و توانایی معمار آن نیســت، بلکه از آن رو اســت 
امــروز بهترین اثر ســنت گرا نیز در برابر پرســش های جدی قرار دارد 
و نــگاه پوســته ای و ســطحی پــاره ای از ســنت گرایان بــه معمــاری، 
نمی توانــد عطــش مدرســه های معمــاری را بــه دریافــت حقیقــت 

بنیادین معماری سنتی فرونشاند.
امروزه ارزشمندی معماری سنتی ایران بر کسی پوشیده نیست، 
لیکــن مصــادرۀ مفهــوم ســنت توســط ســنت گرایان، آمیختــن آن با 
گرد آن، موجب  اســاطیر و افســانه ها و پیچیــدن لفافی از رمز و راز بــر 
گامی دیگر،  گردان معماری از سنت شده است. در  دوری گزیدن شا

نگاهی دیگرگونه خواهیم داشت به سنت و معماری سنتی ایران.

4- معماری سنتی، معماری سنت گرا

گرگی رهـانیـد از دهـان و دسـت  گـوسپندی را بزرگـی  شـنیدم 
گـوسـپـنـد از وی بـنـالیـد روان  شـبانگه کارد در حلقش بمالید 

گرگ بودی23 چو دیدم عاقبت خود  گرگم در ربودی  که از چنگال 
کــه ابتــدا بــرای رهانیدن ســنت از چنگ و  جریــان ســنت گرایی 
گنون جاهلیــت نویــن- پدید آمده  دنــدان مدرنیتــه – و بــه تعبیــر 
گذر از یک سدۀ خود به چالشی در برابر سنت تبدیل شد.  بود، در 
ایــن جریــان، پرســش های بســیاری را در برابــر جویندگان ســنت و 

معماری سنتی در ایران قرار داد:
- آیا تنها راه تقرب به سنت، پیوستن به جریان سنت گرایی است؟
- آیا ســنت فرادینی و چند آیینی ســنت گرایان، قابل انطباق با 

مفهوم سنت در اسالم است؟
- آیــا ســنت معمــاری و معمــاری ســنتی ایــران زیر لوای ســنت 

افسانه ای، پر رمز و راز و وهم آلود سنت گرایان قرار می گیرد؟
- و در نهایت آیا معماری سنت گرا همان معماری سنتی است؟
در اینجــا بحــث پیرامــون ســنت و ســنت گرایی را بــه متفکــران 
کنــکاش در دو  و اندیشــمندان ایــن حــوزه وامی گذاریــم و تنهــا بــه 

مفهوم »معماری سنتی« و »معماری سنت گرا« می پردازیم.
کــه ســنِت ســنت گرایان، از میــان ســه  گفتــه شــد  پیــش از ایــن 
تعریــف ارائــه شــده بــرای ســنت )ســنت مقــدس، ســنت مجــّرب، 
گرایــش بیشــتری دارد.  ســنت افســانه ای(، بــه ســنت افســانه ای 
آنــان تأویل هــای پیچیده، اســطوره ای و رمزآلودی برای اشــکال و 
گنبد و منار  کف و دیــوار و  احجام معماری قائل هســتند. ســقف و 
که  گنگ و وهم آلــود توصیف می کنند  را بــا مبــدأ و منشــأ و تعاریفی 

گاه ریشــه در فرهنگ های غیر اســالمی، همچون فرهنگ هندوان 
که معماری سنتی ایران  خ پوســتان دارد. این در حالی اســت  و سر
هیچ پیوندی با ســنت اســطوره و افسانه ای ندارد و برآیندی است 
از ســنت مقدس قرآنی و ســنت مجّرب انسانی. این نظریه را در دو 

راستای زیر پی گیری می کنیم:
کم ســنت مجّرب در  کالبدی معماری ســنتی ایران، ترا - وجــه 

معماری
- وجــه مفهومــی معماری ســنتی ایران، بازتاب ســنت مقدس 

در معماری
کالبــدی )ِگل( و مفهومــی )دل(  گــر معمــاری را دارای دو وجــه  ا
ِگل و دل معماری، پیوســته رابطۀ  که  بدانیــم، آنــگاه خواهیم دید 

یکسانی با یکدیگر نداشته اند.
در روزگار پیش از پیدایش معماری سنتی یعنی روزگار معماری 
بدوی یا معماری بدون معمار، انسان نیازمند به سرپناه، همچون 
که به سیرشــدن می اندیشــد و نه به لذت طعام، بیشتر  گرســنه ای 
ِگل معماری  ِگل معماری بود تا دل آن. در معماری بدوی،  سرگرم 
کــه هنــوز خانــه نشــده اند،  بــر دل آن برتــری دارد: ســرپناه هایی 

که هنوز پنجره نشده اند ... روزن هایی 
که معماری  دوران معماری ســنتی، دوران شــکوه مندی است 
پــس از ســال ها آزمــون و خطــا، راه کارهــا، الگوهــا و سرمشــق های 
خــود را یافته اســت و پذیرای ارزش های معنوی و ماورایی اســت. 
کیفیت،  معماری ســنتی به پشت گرمی دســت یافته های خود، به 
کالم بــه دل معمــاری می پــردازد. معمــار  کمــال و جمــال و در یــک 
که شایستگی درک و فهم  سنتی، فرهیخته ای است از میان مردم 
و عمل به معماری را دارد و معمارِی معماران را جایگزین معمارِی 

همگان )معمارِی بدون معمار( می کند.
در روزگار بعــد از معمــاری ســنتی، یعنــی معماری مــدرن و پس 
کــس وبــر2۴  از آن نیــز وجــه ماورایــی معمــاری نفــی و بــه تعبیــر ما

افسون زدایی25 می شود.26
کــه دوران تقدس زدایــی از هنــر و  در روزگار مــدرن و پــس از آن، 
ِگل معماری هر دم فربه تر می شــود و دل آن رو به  معماری اســت، 
ِگل  خاموشــی می گــذارد. معماری ایــن دوران را می تــوان معماری 
که این بار از جنس فوالد و بتن و تیتانیوم27 اســت. در  ِگلی  نامید، 

ِگل و دل معماری سنتی. ادامه نگاهی خواهیم داشت به 

5- شرب مدام معمار سنتی

خ یار دیده ایم ما در پیاله عکس ر
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما28
گذر سده ها و سال ها، یک تن بیش نبوده  معمار سنتی ایران در 
گاهی به نامی خوانده اند: قوام الدین، غیاث الدین،  که او را هر از 
کبر، محمدکریم و ... علی ا
آنچــه در عمــل و اثــر معمــار ســنتی مشــاهده می کنیــم، چیزی 
کالبدی زمینی؛ پندهایی  کاربست پندهای آسمانی در  نیست مگر 
کــه از ســنت مقدس الهی بر ســنت مجّرب انســانی نازل می شــود. 

این پندها، پردازندۀ دل معماری سنتی ایران است.

سنِت سنت گرایان و سنت گرایی معماران
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گران بهایی  کنده از میــراث  کالبدی معماری ســنتی ایــران آ وجــه 
کم تجربۀ معماران ایرانی حاصل شــده اســت.  که از تداوم و ترا اســت 
بادگیرهــا،  ســرداب ها،  حیاط هــا،  پوشــش ها،  گنبدهــا،  طاق هــا، 
که  گران قدری هستند  مشــبک ها و مقرنس ها ... همگی پاسخ های 
معماران ایرانی در برابر سختی ها و محدودیت های اقلیمی و نیارشی 
کــه نه از آســمان آمده اند و نه از عالم اســاطیر،  یافته انــد؛ پاســخ هایی 
پاسخ هایی به دست آمده از راه آزمون و خطا و از جنس تجربۀ انسانی.
که  وجــه مفهومی معماری ســنتی ایران اما، ارزش هایی اســت 
در ایــن معمــاری نهفته شــده و با چشــم دل قابل دریافت اســت. 
عدالــت،  معرفــت،  از  اســت  گنجینــه ای  ایــران  ســنتی  معمــاری 
کــه از باور معمار در اثر معماری  رعایت، قناعت و ســایر ارزش هایی 
نهادینه شــده اســت. معمار ایرانی، واســطه ای اســت میان سنت 
مقــدس الهی و ســنت مجرب انســانی. او ارزش های آســمانی را در 
ســاخته های انســانی به ودیعــه می گذارد. وجــه مفهومی معماری 
که با یا بی واسطه از سنت  کاربســت پندهایی اســت  ســنتی ایران، 
کردار معمار و به واسطۀ معمار در اثر معماری متبلور  الهی بر رفتار و 
شده است.2۹ برای روشن تر شدن مطلب به دو مثال در این رابطه 

بسنده می کنیم:
 ۱- معماری سود و معماری جود

که انســان اســت و خلیفه  معمــاری برای معمار ســنتی ایرانی، 
کســب درآمــد نیســت، بلکــه  خداونــد بــر زمیــن، مشــغله ای بــرای 

کــه همانا عبادت  وظیفــه و فرصتــی اســت برای خدمت بــه مردم، 
اســت به درگاه احدیت. معمار ایرانــی، تمامی دانش و تجربه خود 
که  کار می گیرد نه از آن روی  را در راه خلــق بهتریــن اثر معماری بــه 

کند، بلکه تا به بندگان خدا خدمتی نماید. سودی 
که مولوی از  گران بیابیم  ریشۀ این باور را می توانیم در این پند 

زبان حق تعالی۳0 بیان می کند:
کنم من نکردم خلق تا سودی 
کنم۳۱ بلکه تا بر بندگان جودی 

 2- معماری تکلیف و معماری تکلف
که به شکرانه  معمار ســنتی ایرانی، معماری را تکلیفی می داند 
گــردن دارد؛ و نه تکلفی از  کرده بر  کــه حق تعالی به او عطا  قابلیتــی 
کــه پــاره ای از معماران امــروز دارند و معماری را اســباب  آن دســت 

شهرت و معروفیت خود قرار می دهند.
ریشــۀ ایــن بــاور را در بیــان مولوی از زبــان موال علــی)ع( می توان 
که شمشــیر بر زمین افکند تا مبــادا آن پلید را به خاطر  یافــت، آنجا 

کت رساند، نه برای اقامۀ حق: فرونشاندن خشم خویش به هال
گفت من تیغ از پی حق می زنم

بندۀ حقم نه مأمور تنم۳2
در فرهنــگ اســالمی و در ادبیــات فارســی، از این دســت پندها 
که ریشــه در معارف اســالمی دارد و معمار  فراوان اســت؛ پندهایی 
و معمــاری مــا را به راه درســت هدایــت و از چنگ زدن و توســل به 

معمار و دانشــجوی معماری امروز در میان دو دیدگاه تنگ نظر 
و افراط گرا ســرگردان اســت. یکی آنکه معماری را مبرا از معنی و امر 
گونه ای معمــاری بریده از معنویت )ســکوالر۳۳(  قدســی می دانــد و 
را تبلیغ می کند و دیگر آنکه معماری را در زمرۀ مقدســات دانســته 
گذشــته،  و بــا پوشــاندن هالــه ای از رمزآلودگی و تقدس بر معماری 

معمار امروز را ناتوان از تولید معماری معنوی می داند.
دیدگاه اول، دانشــجوی معماری را از اندیشیدن به امر معنوی 
بــاز مــی دارد و معمــاری را و آمــوزش معمــاری را در دنبالــه روی از 
معمــاری دین گریــز غــرب معاصــر تعریــف می کنــد؛ و دیــدگاه دوم با 
مســتتر دانســتن معنویتــی وهم آلــود در معمــاری دوران ســنتی، 
دانشــجوی معماری را از تکاپو بــرای یافتن امر معنوی در معماری 
امــروز ناامید می کنــد. این دیدگاه، معنویت در معمــاری را در تکرار 
کاذب نمادهای روزگار ســنتی، معماری های ســنتی نما و معماران 

گذشته نگر جست وجو می کند.
رهروان این راه در مدح و تمجید معماری سنتی، بسیار توانا و 
کم توانند. آنان  در پیش نهادن راه کاری برای معماری امروز بســیار 
گنجینه ای غنی از ســنت و معماری ســنتی، سنت را در  نشســته بر 
هزارتــوی متــون پیچیــده و افســانه ای جوامــع بدوی و دوردســت 

جست وجو می کنند.
»آفـتـی نـبـود بـتـر از نـاشـنـاخـت
تو بِر یـار و ندانـی عـشـق بـاخـت

نتیجه

تصویر10- نمودار تأثیرپذیری معماری سنتی از سنت مقدس و سنت مجّرب.
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ÈĉØǍø×Ìô ÈĆǐÈÌǐÈÌǒÈÕØôÈĊĀÈǬČǒÈ{ÕĄȷÈąÕÌǊȇËÈǄȅèÈǦă×ÈĉǧĄüĄǌóǒÈǦËÈĆô Èĉ×ÌÿçĀÈȔÌĀǦ
È{õ×ǩȷÈĉÌĈÈúȹÈăÈĆÉÉȅǈäÈÖǌǢÈĉÌĈÌǌǐÈăÈæǍÉÉÜăÈĉÌĈÈĆǔÌĈÕÈÕÌǞǕËÈăÈÕċĄÉÉȇÈăÈȔÖÉÉǢ

z�ÕĄȷÈĉ×ÌÿçĀÈȟàØèÈ×ÕÈĄǔÈĉØßèÈǦÌǾƸÈȖȸËÈăÈÖǌô ÈȔËØǈǡÈË×ÈĊøÕÌǊȇËÈÈÈǄȅèÈȖȸË
È{ȔËØćǒÈ{ĉ×ÌÿçĀÈǬǦĄĀƸÈ×ÕÈǆèÖǐÈăÈǆǌÉÉÜÈ{�µ·½µ�ÈĊÉÉÛǍèÈ{ǆǞÔÈǦËÈúȅǔÈĆǐ

.¿ÀÀ ÝÈ{ȔËØćǒÈąÌ÷ǮǔËÕÈǂË×ÌǮǊǔËÈăÈǁÌǢÈĆÛÜȚĀ
27  Vanadium. 

zǵȇÌÔÈǦËÈÈÈÀÆ
}ĆǐÈÖǍǌô ÈğĄǡ×ÈĆãǐË×ÈȖȸËÈ×ÕÈÈÀÇ

ÈǂĄǊȇÈ×ÕÈĉØǍÉÉÜÈ�ȔË×ÌÉÉÿçĀÈǆÉÉȅǕØäÈăÈȔËÕØÉÉÿǔËĄǡÈȖÉÉǍǖƸÈ}ĉÕÌÉÉĈÈ{ĊÉÉÿǕÖǔÈ�
ÈăÈĉ×ÌÿçĀÈȝÖóÉÉǮǔËÕÈȟǕØÉÉǮǔ�ÈĆȄàÈzĆǊÉÉÛǐËăÈȀØÔÈăÈȔÌǕÌǌǐÈăÈȔË×ÌÿçĀÈĉÌĈÈĆĀÌǔÈ

ȔË×ÌÿçĀÈĠȸËØøÈǆǌÜÈăÈȔÌǕËØøÈǆǌÜÈ eǆǌÜ

ĊÉÿÉĈÈĉ×ËÖÉǌÉÉǑÈ×ÌÉÉǍÉǾËÈË×È×ÌÉÉÉǕ
ĊÉÿÉǾÈĉÕÌÉćÉǌÉǐÈýÌÉǔÈË×ÈĉËÈĉÕÌÉǯ

ǆÜÌĀÈ×ÌǕÈȂãüÈĆô ÈĊûǠǔÈȖǍǌǢÈȖȸË
ǆÜÌĀÈ e×ËÕÈǭûǠǔÈþǕÕǦÕÈÌĀÈĆô ȔĄǢ

ǆÜÌĀÈ eØǍĀÈȂüǦÈĆô ÈȖǍóǮĀÈȖǍǌǢÈȖȸË
ÁÂ�ǆÜÌĀÈØǍǞǔǦÈȔƸÈþǍûȅèÈĠȷÈĆô ȔĄǢ

ÈąÌ÷ǔÈĉÌǡÈĆǐÈĊûǍûÓǒÈĊĈÌ÷ǔÈȔÕØô ÈȖȸǩ÷ǕÌǡÈ{ĆüÌȅĀÈȖȸËÈȀÖĈ
zǆÜËÈĊǊǌÜÈĉ×ÌÿçĀÈĆǐÈĊûǍÿÓǒ

ÈȖǊǯËÖǔÈąÌ÷ǔƸÈăÈĊĀČÜËÈ�ĊǔËØȸËÈúǍàËÈØǓËÈȋûǣÈĉËØȷÈĉ×ÌǮȇÈĉÌǑ

ÈǭǕËÖȲȹÈĉËØÉÉȷÈË×ÈąË×È{ĉ×ÌÿçĀÈȖÉÉȸËÈĉËØȷÈÖÉÉĀƸǦă×È×ÌôÈąË×ÈȖÉÉȸØǒÈòǢĄô
ÈÚǑÈ×ÕÈĆô ÈĉËÈĉ×ÌÿçĀÈ~ÖǌôÈĊĀÈǦÌǐÈă×ăÕÈăÈØÉÉĈÌǶǊĀÈĉ×ÌÿçĀÈĉËÈĆÉÉǔĄø
ÈǦăØĀËÈĉ×ÌÿçĀÈĊøÖǔÌĀ×ÕÈǝûǒÈǆȅǍȅÔÈ{ǬÖǌÛǑÈĆĀÌèÈăÈǄǍǞǔÈȝØćǢ

ÈzÖǌôÈĊĀÈȔÌćǌǑÈË×ÈĆǊǯǥø ÈÖǌÿǡ×ËÈĉ×ÌÿçĀÈýăËÖǒÈ×ÕÈȔËØȸË
ÈĊÉÉ÷ǔÌ÷ǕÈǦËÈ�ÁÃËØøÈǆǌÉÉÜÈĉ×ÌÉÉÿçĀÈȀČÉÉǣÈØÉÉȷÈ�ĊǊǌÉÉÜÈĉ×ÌÉÉÿçĀ
Èĉ×ÌÉÉÿçĀÈȖÉÉäÌǐÈăÈØÉÉĈÌǷÈăÈȔÌÉÉǡăÈþÉÉÛǡÈȔÌÉÉǍĀÈĊÉÉǒËǤÈĊÉÉǒÖÔăÈă
ÈǬǦĄĀƸÈÌǐÈąËØÿĈÈĉ×ÌÿçĀÈĊǊǌÉÉÜÈȔËÕÌǊÉÉÜËÈĆô ÈËØǢÈ~ǆÉÉÜËÈ×ËÕ×ĄǣØȷ
ÈǦË×ÈȖÉÉȸËÈăÈÖÉÉǔËÈĆǊǣËÕØȹÈĊĀÈȔËÕØø ÌÉÉǯÈùÕÈĉÌÉÉȄàÈăÈǬ×ăØÉÉȹÈĆÉÉǐÈ{ú eø

z�¿¾ØȸĄßǒ�ǆÜËÈȔËØȸËÈĊǊǌÜÈĉ×ÌÿçĀÈȔÕĄȷÈú eøÈǬĄǣ



¿Ä
¿ÁÇÂÈ×ÌćȷÈ  ¿Èą×ÌÿǯÈ ÈÀ¾Èą×ăÕÈ ÈĉȎÌÜØćȗÈăÈĉ×ÌÿçĀÈ�ÈÌǰɠȎÈĉÌĈØǴĈÈĆǽØȖǼ

ÈăÈþóǕÈăÈÈÈǆÉÉÛȲȷÈĉÌĈÈą×ÌÿǯÈ{þǮǯÈùÌÉÉÜÈ{�ĊǊǮćȷÈÖǍćÉÉǯÈąÌ÷ÉÉǮǔËÕÈĉǦÌÉÉÜØćǯ
.Ä-À¿ÈÞàÈ{�¿ÁÅÃÈȔÌǊÛǐÌǒÈăÈ×Ìćȷ�ÈýăÕÈăÈǆÛȲȷ

ÈĉÕÌĈÈȟÿǡØǒÈzĊÉÉÜÌǈèÈØÉÉßèÈ×ÕÈȀÌÉÉǌàËÈ}þÉÉǍĈËØȷËÈ{ÑÌÉÉǈàÈĊûǠǍÉÉǮüËÖǍçÜÈ�
.¿ÁÄÀÈ{ĊĈÌ÷ǮǔËÕÈØǮǔÈǩôØĀÈząÕËǦÈÈþüÌè

ÈăÈĉ×ÌÿçĀÈȟûǞĀÈzĉ×ÌÿçĀÈǬǦĄĀƸÈĊǊǌÜÈĉÌĈÈąĄǍÉÉǯÈ}Ìǳ×ÖÿÓĀÈ{ȔÌǍǡÌÔÈ�
.ÅÂ -ÅÅÈÞàÈ{¿ÁÅÄÈÕËÕØĀÈ{ÁÇăÈÁÆÈȝ×ÌÿǯÈ{ĉǦÌÜØćǯ

È{ĊĀČÉÉÜËÈĉǧĄüĄǌóǒÈ×ĄßĀÈǝÉÉȸ×ÌǒÈ}×È�ÖüÌǔËÕÈ{úÉÉǍĈÈăÈȂÉÉÜĄȸÈÖÿÔËÈ{ȖÉÉÛÔÈ�
È}ÁÃ¿ -ÃÈÞàÈ{¿ÁÅÃÈ{Ċ÷ǌĈØȇÈăÈĊÿûèÈǂË×ÌǮǊǔËÈǆôØǯÈ{ȔÌǍȅȇĄĀÈ×ÕÌǔÈȟÿǡØǒ

zȔË×ÌÿçĀÈăÈȔÌÜÖǌćĀÈǭȅǔ
¿À¾ÈĆǕƸÈ{ÕĄĈÈą×ĄÜÈ{ÖǍǞĀÈȔƸØȈÈÈÁ¾

ÈȖȸÖüËÈÈÈùČǡÈĉĄǌǋĀÈúǍûÓǒÈăÈÖȅǔÈăÈØǍÛȄǒÈ{�¿ÁÃ¾�È{ĊȅǒÖÿÓĀÈ{ĉØȄçǡÈÈÁ¿
ÈȋÔÈȔÕØô ÈǀÌǊèÈ}ĉ×ÖǍÔÈĆǔÌǠǑÌǢÈ{ȔËØćǒÈ{ýăÕÈØǊȇÕÈ{ýăÕÈÖûǡÈ{ĉĄüĄĀÈÖÿÓĀ

zȔÌǈǯÈȔƸÈØćȷÈǦËÈýČÛüËÈĆǍûèÈË×ÈĊÜĄĀÈĊüÌçǒ
ÈȖǍǌĀȚÿüËØǍĀËÈȖǊȄø ÈǀËĄǡÈ}ȔĄÛûóǍǔÈÒǍÓßǒÈ{ĉĄǌǋĀÈùăËÈØǊȇÕÈ{ĉĄüĄĀÈÈÁÀ

.ǆüÌÔÈȔƸÈ×ÕÈǆÜËÈąÕĄȷÈĆǢÈØǍǮÿǯÈȔÖǌóȇËÈǄǈÜÈĊô
33  Secular. 

ÈþǕØĀÈÙÖȅüËÈÈÈĞă×ÈȖǊȄø È}ȔĄÉÉÛûóǍǔÈÒǍÓßǒÈ{ĉĄǌǋĀÈýĄÉÉÜÈØǊȇÕÈ{ĉĄüĄĀÈÈÁÂ
zǆÜËÈȖȸËÈȔÌĀØȇÈĆô ÈȖĀÈǦËÈĄǮĀÈȔÌćǌǑÈăÈĄǮĀÈĆǊȄǯƸÈĄǒÈĆǐÈþȅÔÈùĄÜ×ÈȖĀÈĆô ÈË×
È×ǥø ÈùÌÔÈ×ÕÈÌǕÈăÈĆǊǯËǥø ÈØÜÈǆǮǑÈË×ÈĊǊǌÜÈȔË×ăÕÈĆô ÈĊçĀËĄǡÈ×ÕÈ{ǦăØĀË�ÈÈÁÃ
ÈĆô ÈþǕĄÉÉǯÈĊĀÈĆǡËĄĀÈĉ×ÌÿçĀÈǦÌÉÉÜăÈǆǣÌÜÈăÈǬǦĄĀƸÈǦËÈĉËÈĆǔĄø ÈÌǐÈ{ÖǌǊÉÉÛĈÈȔƸÈǦË
ÈĆǊǯǥø ÈǬǦ×ËÌǐÈăÈ×ÌǐØȹÈĉ×ÌÿçĀÈĉÌǍÔËÈăÈýăËÖǒÈȔÌĈËĄǣÈĊǲǴÜÈĉ×ÌÿçĀÈȔËĄǌèÈÌǐ
 {ǆǌÉÉÜ Ćǐ ĊǊǌÉÉÜ ȔÌÉÉÛǔË ąÌ÷ǔ Ìǐ ǦăØĀË ȔÌÉÉÛǔË âÉÉÜĄǒ ǆǌÉÉÜ Ćǐ ąÌ÷ǔÈȖȸËÈzǆÉÉÜË
 ă ǆǌÉÉÜ Ȗãǐ ×Õ {ÌǕ×Õ ×Õ ĊĈÌĀ ȔĄÉÉǟÿĈÈĊǲǴÉÉÜÈȼÌÉÉÛǼË .Õ×ËÕ ȖÉÉȸÕÌǍǌǐ ĊÉÉǒăÌȄǒ
 ȔÌÛǔË zÖǌôÈĊĀ ą×ÌǶǔ ÕÖǞǒ úÔÌÉÉÜ ǦË Ë× ǆǌÉÉÜ {ǦăØĀË ȔÌÉÉÛǔË ă ǆÉÉÜËÈȔƸ ×Õ ȊØǾ
 ĊĈÌ÷ǕÌǑ ×Õ -Ë× ǆǌÜ {ǦăØĀË ȔÌÛǔË Ċüă {ǆǣÌÜÈĊĀ ă ǆÛǕǦÈĊĀ ǆǌÜ ×Õ ĊǊǌÜ
 ĉÌĈÈąÌ÷ǊÜÕ ǆǣÌǌǯ ØȸǦ ×Õ {Ø÷ǕÕ ĉËÈąÖǕÖǑ ØĈ ȔĄǟÿĈ -ǆǌÜ ȟàØè ǦË ȔăØȲȷ
 þǍǶǌǒ ă ȂǕØçǒ ȔƸ ÌÉÉǐ Ë× ǭǕĄǣ Õ×ĄǣØȷ ȝĄÉÉÓǔ ă ąÕËÕ ×ËØȈ ǭÉÉǕĄǣ ĉØÉÉøÈÈǭǞǌÉÉÜ
 Ċûȅçǒ ȔÖÉÉǕǩøØȷ ă ĉÕÌȅǔ ȖÉÉȸË ă ... ȊÌÉÉǈãǔË {ÕÌȅǊǔË {ĆÉÉûǐÌȅĀ {ǬØÉÉȸǥǑ }ÖÉÉǌô  ĊÉÉĀ
ÈzǆÜË ǆǌÜ ȝØȸËÕ ǦË ăË ɅăØǣ Øȷ úǍüÕ ȖȸØǒÈþóÓĀ ÕĄǣ ǦăØĀË ȔÌÛǔË âÜĄǒ ǆǌÜ
 Ćǐ ÕĄǣ ȖȸǦăØĀË ØǓË ×Õ Ë× ĊǊǌÜ ĉ×ÌÿçĀ ǦË ĊǮǠǐ ÌǕ ýÌÿǒ ĆǔÌĈÌø Ƹ Ćô  ĉ×ÌÿçĀ ȔƸ
 {úǍàË ĉØǓË Ćǔ ăË ØǓË ă ǆÉÉÜËØøÈÈÈǮǴÉÉÜÈ×ÌÿçĀ ĆôÈĊǲǴÉÉÜÈ×ÌÿçĀ Ćǔ {ÕØǍø  ĊĀ ĉǦÌǐ
ÈǮǴÉÉÜÈ�ǪÖÔă ȔË×ăÕ ùĄßÓĀÈĊǲǴÉÉÜÈĉ×ÌÿçĀ ĆÉÉô  ËØǢ zǆÉÉÜË úȸÖǐ ĉØǓË ĆÉÉô
Èz�ǆÉÉÜËÈǮèÖǸÈ�ǪØɝô Øßè ×Õ ĆÉÉǔÌĈÌø ƸÈĠÉÉȷÌǠǊǔË úàÌÔÈËØÉÉøÈÈÈǮǴÉÉÜÈĉ×ÌÉÉÿçĀ ă
È{ȔËØćǒÈ{ĉ×ÌÉÉÿçĀÈǬǦĄĀƸÈ×ÕÈǆèÖǐÈăÈǆǌÉÉÜÈ{�µ·½µ�ÈĊÉÉÛǍèÈ{ǆǞÔÈ}ǦËÈúÉÉȅǔÈĆÉÉǐ

.¿ÆÃ ÝÈ{ȔËØćǒÈąÌ÷ǮǔËÕÈǂË×ÌǮǊǔËÈăÈǁÌǢÈĆÛÜȚĀ

æɟÌǴĀÈǮÜØćȯ

ÈȂÉÉǞǔ È{ȔËØÉÉȸË ÈØÉÉǌĈ È×Õ ÈĉØǍÉÉÜ È{�¿ÁÆÆ� ÈȖÉÉĀØô Ë ÈÚÉÉǍûǍȇ Èă ÈØÉÉǒ×Ƹ È{ǁĄÉÉȹÈþǑƸ
zȔËØćǒÈ{Ċ÷ǌĈØȇÈăÈĊÿûèÈǂË×ÌǮǊǔËÈ{¿ǁÌǢÈ{ÅÖûǡÈ{ĉ×ÖǌǐÌǕ×Õ

È{ùăËÈǁÌǢÈ{ɇØĈÌǯÈÖǍÿÔÈzǂÖÔăÈÚÔÈ{�¿ÁÆ¾�È×ÌǍǊǠǐÈĆüċÈăÈ×ÕÌǔÈ{ȔċÕ×Ë
zȔÌćȄàËÈ{ñ ÌǣÈØǮǔ

È{�ǂċÌÉÉȅĀ ÈĆÉÉèĄÿǞĀ� ÈĉĄÉÉǌçĀ ÈØÉÉǌĈ Èă ÈǆÉÉÿóÔ È{�¿ÁÅÃ� ÈÌÉÉǳØĀČǾ È{ĊÉÉǔËĄèË
zȔËØćǒÈ{ÙăØø ÈǂË×ÌǮǊǔË

È{ĉ×ÌǊÉÉÜÈùČǡÈ{�ÌćÉÉǯă×ÈăÈùĄÉÉàË�ÈÙÖÉÉȅĀÈØÉÉǌĈÈ{�¿ÁÆ¿�ÈÙĄÉÉǊǍǒÈ{ǂ×ÌÉÉćô×Ąȷ
zȔËØćǒÈ{ǬăØÜÈ{ýĄÜÈǁÌǢ

ÈăÈǁÌǢÈĆÛÜĄĀÈ{ĉ×ÌÿçĀÈǬǦĄĀƸÈ×ÕÈǆèÖǐÈăÈǆǌÉÉÜÈ{�¿ÁÇ¿�ÈĊÉÉÛǍèÈ{ǆǞÔ
zȔËØćǒÈ{ȔËØćǒÈąÌ÷ǮǔËÕÈǂË×ÌǮǊǔË

È{ȔÌǕËØøÈǆǌÉÉÜÈÌǐÈĠȸÌǌÉÉǯƸÈĉËØȷÈĉËÈĆÉÉèĄÿǞĀÈ{�¿ÁÆÆ�ÈȖǍÉÉÛÔÈ{ĉÕÌÉÉǐƸÈȊÖǌǣ
ſƋƋƇ}��ƀŹƅŸzƀƉ�È}ąÌ÷ÉÉǕÌǑÈ×ÕÈ¿ÁÆÆ�À�ÀÃÈĆÉÉçÿǡÈ{ÌǌǈȸËÈȔËØȸËÈǀÌÉÉȴô Èĉ×ËǩÉÉøØǈǣ
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ÈĆÉÉǮǕÖǔËÈÖȅǔÈ}ȔÌǕÕËÈĊÉÉüÌçǊĀÈǂÖÔăÈăÈąÖÉÉüÌǣÈǆÉÉóÔÈ{�¿ÁÆÄ�ÈÕËĄÉÉǡÈ{ǭÉÉǔËÕ

.¿À¾Èą×ÌÿǯÈ{þĈÕǩǔÌǯÈùÌÜÈ{ǆȇØçĀÈ{ØßǔÈȖǍÛÔÖǍÜ
È{ȔËÕ×Ìô ÈÖÿÓĀÈĊûèÈ{ȔÌÉÉĀǩüËØǣƸÈþÉÉǕČèÈăÈǆǍÿô ÈąØãǍÉÉÜÈ{�¿ÁÆÂ�ÈĆǔ×È{ȔĄÉÉǌø

zȔËØćǒÈ{ĊĈÌ÷ǮǔËÕÈØǮǔÈǩôØĀÈ{ýĄÜÈǁÌǢ
ÈǁÌǢÈ{ȔÌǍÿÉÉÜÌȈÈþǍÔ×È{ĊĀČÉÉÜËÈǆǕĄǌçĀÈăÈØǌĈÈ{�¿ÁÅÃ�ÈȖǍÉÉÛÔÖǍÜÈ{Øßǔ

zØǌĈÈĊǌǕÕÈǂÌçüÌãĀÈØǊȇÕÈ{ȔËØćǒÈ{ùăË
ÈĆÉÉÛÜĄĀÈ{ĉ×ËÖǔÌǍĀÈÚÔÈ{ÙÖÉÉȅĀÈþûèÈĆǐÈǦÌÉÉǍǔÈ{�¿ÁÅÇ�ÈȖǍÉÉÛÔÖǍÜÈ{ØÉÉßǔ

zȔËØćǒÈ{ĆäÈĊ÷ǌĈØȇ
ÈØǮǔ {ĊǌȲȸƸØćǯÈĊȄãßĀÈ{ĊÜÖȈÈØĀËÈĉĄǞǊÛǡÈ×ÕÈ{�µ·¼»�ÈȖǍÛÔÈÖǍÜÈ{Øßǔ

zȔËØćǒÈ{Ċǔ
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