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لزوم تخیل در معماری
پرسید:  دانشجویان  از  کرد.  فضا صحبت  خلق  در خصوص  دانشکده ای،  طرح هشِت  آتلیۀ  در 
»زنبورعسل خلق مکان می کند، معمار جوانی خلق فضا می کند و لوکوربوزیه هم همین کار را می کند، 
تفاوت این سه در چیست؟« پاسخ ایشان این بود: »نقطۀ تفاوت هر سه در قدرت تخیل است. زنبور 

ندارد، معمار جوان کمی دارد و لوکوربوزیه بیشتر دارد.«

الزامات برای معماری
در یکی از اسکیس  های خود در کنار طرح کشیده شده نوشته بود: 1- بحث نظری؛ 2- خالقیت فضایی؛ 

3- مهارت حرفه ای و از همه برتر، صداقت.
به نظر من، نکتۀ اول مربوط به کانسپت پروژه است که با تمرین و ممارست قابل یادگیری است. 
شناخت سایر هنر ها، فلسفه و عرفان و بقیۀ علوِم روز می تواند به معمار، در بحث نظری و انتخاب 

کانسپت مناسب برای پروژه ها کمک کند.
 نکتۀ دوم مربوط به قدرت تخیل، سلیقۀ معمار و نوع نگرش او به معماری است. می توان با تمرین 

زیاد و کسب تجربه  های متعدد، به نتیجه های بهتری دست یافت. 
نکتۀ سوم مربوط به کسب مهارت در هنر معماری و دیگر دیسیپلین های مرتبط با این حوزه است. 
هرکدام از این سه نکته و موضوع، مربوط به حوزۀ آموزش معماری است و با آموزش درست و تمرین 

و ممارست طراح، پیشرفت پذیر است.
 ولی بر این عقیده هستم که نکتۀ اصلی این مطلب از نظر آقای مهندس میرمیران »صداقت« 
است. این موضوع دیگر به حوزۀ آموزش ربطی ندارد و این مهم با پرورش معمار میسر می شود. 
شاید بی دلیل نبوده است که در گذشتۀ دورمان، معماران را مهراز می خواندند؛ یعنی کسی که راِز 
مهر را می داند، حکیم است و اهل  دل. به راستی در سیستم آموزشی به روش نظام آتلیه ای، فرصت 
انتقال اندیشه از استاد به شاگرد ممکن بود؛ اما اکنون با روش دانشکده  های معماری، نه شرایط برای 

آموزش معماری فراهم است و نه پرورش  میسر.

توجه به تهی یا فضای خالی
نزدیک  به صبح بود که در دفتر با یکی از همکاران مشغول به کرکسیون بود؛ تأکید زیادی داشت که 
می بایست به همان میزان که در طراحی به فضای مثبت یا ُپر یک پروژه می پردازید، به همان میزان 
هم به فضای خالی یا تهی پروژه دقت کنید. با طراحی همزمان این دو می توان به طرحی خوب رسید.

کانسپت در معماری
آقای مهندس میرمیران معتقد بود که هر چیزی در این جهان می تواند بنا به ضرورت و درصورتی که 
مناسب پاسخ پروژه باشد، به مثابۀ کانسپت در نظر گرفته شود: اسطوره، علم، اشیا، شعر و ادبیات و 

به طور کل هر چیزی.
با بررسی پروژه های ایشان و کانسپت هریک از آن ها، به طور کل می توانم آن ها را به سه دستۀ کلی 
تقسیم کنیم:  1- فرم )پروژۀ رفسنجان- پروژۀ وزارت نیرو(؛ 2- مفاهیم عینی )پروژۀ موزۀ آب- پروژۀ 
کانون وکال(؛ 3- مفاهیم ذهنی )پروژۀ کتابخانۀ کانسای کان ژاپن- پروژۀ کتابخانۀ ملی(. مصادیق 

هرکدام از این موارد، در پروژه های دیگر او نیز به راحتی قابل  تشخیص و تفکیک است. 

»معماری مثل عاشق شدن می ماند، همان طور 
هم  همان طور  شده ای،  عاشق  کی  نمی فهمی  که 

نمی فهمی کی معماری اتفاق افتاده است.«
میرمیران،  هادی  مهندس  آقای  از  را  جمله  این 
سال ها پیش که افتخار شاگردی ایشان را داشتم، 

شنیدم و تأثیری شگفت در من گذاشت.
سال ها بعد که امکان همکاری با ایشان در دفترشان 
برایم میسر شد، در روزها و شب هایی که در کنار 
او همکاری می کردم از این جمالت تأثیرگذار بسیار 
شد  حاصل  برایم  فرصتی  وقتی  ازاین رو،  شنیدم؛ 
بنویسم،  میرمیران  هادی  دربارۀ  کوتاه  مطلبی  تا 
تصمیم گرفتم به جای اینکه به مطالب تکراری اشاره 
کنم، درس هایی را که از ایشان فراگرفته ام، به اختصار 
و در قالب سرفصل های اشاره شده در زیر، نقل کنم1. 

معمار عاشق؛ 
زنده  یاد مهندس 

سید هادی میرمیران 

Architect in love; Remember alive Engineer 
Seyed Hadi Mirmiran | Amirpouya Asghari

امیرپویا اصغری

اخالق حرفه ای
شبی که در دفتر مشغول به کرکسیون پروژۀ دیپلم خود با او بودم پرسشی ذهنم را به خود مشغول کرد؛ با این 
جمله صحبتم را شروع کردم: »آقای مهندس، می خواستم ازتون به عنوان بهترین آرشیتکت ایران سؤالی کنم.« 
ایشان سریع صحبت من را قطع کرد و با عصبانیت گفت: »دیگه نشنوم این جمله را تکرار کنی، این سرزمین 

معماران خوب زیاد دارد.«
این درسی بود که از او گرفتم؛ یکی از علت هایی که کارفرمایان و همکاران ایشان احترام و اعتباری بسیار برایش 
قائل هستند، به این دلیل است که آقای مهندس میرمیران، از صمیم قلب برای دیگران احترام قائل بود و خود 

را برتر و باالتر از دیگر همکاران نمی دید.

زندگی معمارانه
او در تمام سال های زندگی خود تالش کرد که معمولی زندگی نکند، البته انتخاب همسر و همراه ایشان در 
زندگی نیز تأثیر زیادی در این مسیر داشت. همسر او )شهرزاد بهشتی- میرمیران( هنرمند، هنرشناس، شاعر و 
مسلط به فلسفۀ هنر بود و در تمام لحظه های زندگی، هنر و معماری، ادبیات و فلسفه و تاریخ و فرهنگ، محور 

اصلی گفتمان شان با یکدیگر بود.

معماری  کردن
روزی میرمیران در ابتدای شروع رشتۀ معماری، به بنده توصیه کرد »که در بعضی از رشته ها اگر خیلی خوب هم 
نباشی، می توانی فعالیت کنی؛ ولی در این رشته فقط زمانی می توانی با گرایش فرهنگی و هنری کار کنی که 
خیلی خوب شوی. ازاین رو می بایست روزانه، حداقل 12 ساعت به معماری کردن بپردازی«. پرسیدم که منظور از 

معماری کردن چیست؟ گفت: »طراحی کنی، فیلم خوب ببینی، موسیقی خوب گوش کنی و...«.

1. اگر عالقه مند باشید تا دربارۀ ایشان بیشتر بدانید، کتاب مجموعه  آثار 
سید  هادی میرمیران و مجلۀ »شارستان، شمارۀ 27« به تفصیل به معرفی 
آثار، مقاالت، سخنرانی ها، عکس ها و اسکیس های ایشان اختصاص دارد.
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سید هادی میرمیران. عکاس: امیرپویا اصغری

شفافیت در معماری
در مقاالت و سخنرانی های متعدد به دفعات، به موضوع شفافیت در معماری ایرانی به مثابۀ یکی از 

اصول معماری این سرزمین، در بخش مفاهیم ذهنی تأکید کرده ا ند.
دریافت من از این موضوع چنین است: معماران ایرانی در تمام دوره  های تاریخی و در بیشتر آثار 
خود، تالش بی وقفه ای داشته اند تا در معماری خود، از ماده کاسته و فضا را افزایش دهند. ایشان 
با تأکید بر این موضوع سعی کرد تا در پروژه های خود، تا جای ممکن، از کالبد معماری )فضای 
ُپر( بکاهد و به فضای آن ها )فضای خالی یا تهی( بیفزایند. به نظر آقای مهندس در معماری ایتالیا 
)رم باستان( نیز این شفافیت دیده می شود؛ ولی در همان مقطع تاریخی، در یونان و تمدن مصر، 

برعکس این موضوع را در معماری شاهد هستیم.

ادبیات در معماری
آقای مهندس میرمیران اعتقاد داشت در بین تمام حوزه های هفت گانه، هنر، معماری و ادبیات در 
طول تاریخ چندهزارسالۀ این سرزمین، جایگاه واالتری را به خود اختصاص داده است. ازاین رو، معتقد 
بود که در کانسپت پروژه های معماری می توان از شعر و ادبیات غنی ایرانی وام گرفت. از پروژه هایی که 
ایشان به طور مستقیم از شعر و ادبیات به مثابۀ کانسپت استفاده کرده است می توان به پروژه های 
خانۀ موالنا )شعری از جناب موالنا در مثنوی معنوی(، کتابخانۀ ملی )شعری از ناصرخسرو قبادیانی( 

و کتابخانۀ کانسای کان ژاپن )سبک شعر ژاپنی به نام  هایکو( اشاره کرد.

طراحی معمار، نه معماری
در انتها، عالقه مندم موضوعی را مطرح کنم که مدت هاست برای بیان آن منتظر فرصت مناسب 
هستم. در طول سالیان متمادی، کمابیش از سه سال پس از راه اندازی دفتر شخصی میرمیران، یعنی 
حدود سال 1370 تا یکی دو سال قبل از فوت او، یعنی حدود سال 1383، شاهد بوده ایم که همکاران 
متعددی به  دالیل مختلف، همکاری با او را خاتمه داده و دفتر شخصی خود را راه اندازی کرده اند. با 
دقت بیشتر و بررسی دقیق تر می توان تعداد تقریبی این آرشیتکت ها را حدود 35 تا 40 نفر تخمین 
زد که به نظر این جانب، دانسته یا ندانسته شاگردان مکتب معماری میرمیران بودند و متأثر از روش 
و منش معماری او. در حال حاضر نیز این افراد از بهترین معماران این مرزوبوم هستند و دفاتر موفقی 

را راه اندازی کرده اند.
آقای مهندس سید هادی میرمیران  این است که  این مطلب  از مطرح  کردن  بنده  نتیجۀ   
پروژه های بسیار خوبی در دورۀ حیات حرفه ای خود کشیده اند؛ اما پروژه های اصلی و بسیار مهم او، 
نه فقط معماری، بلکه معماران خوبی است که در آتلیۀ ایشان و زیر نظر او، آموزش دیده و پرورش 

یافته اند و در حوزه های مختلف مشغول به کار هستند.


