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آیا دولت در هشت سال گذشته توانست نقش مؤثری در سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در 
تأمین مسکن متناسب با تنظیم بازار داشته باشد؟

ما اکنون بیش از هر چیز نیاز به زیرساخت مناسب برای ساخت وسازهای باکیفیت و ساختاری برای از 
بین بردن فاصلۀ طبقاتی موجود در جامعه داریم. اگر زیرساخت های مناسب آماده شود بخش خصوصی 
بر اساس زمینۀ تخصصی خود به خوبی می تواند در جای مناسب خود قرار گرفته و دست به تولید بزند. 
بدون شک ما هیچ گاه از شهرداری یا دولت انتظار ساخت یک ساختمان خوب را نداریم، اما باید بتواند 
شرایطی را فراهم کند تا مشوقی برای تولید در حوزۀ صنعت، ساختمان یا هر حوزۀ دیگری باشد. در حال 
حاضر تمام ساختمان های مناطق یک و دو در تهران به دلیل قیمت باالی زمین و توانایی پرداخت هزینۀ 
بیشتر برای ساخت وساز سودآور بوده و نظر بخش خصوصی را بیشتر به سمت خود جلب می کند و 
کم پیش می آید که ساختمان هایی با کیفیت مناسب در مناطق پایین تر شهر ساخته شوند، زیرا بخش 

خصوصی به دنبال سود و تولید است. 
اگر دولت بتواند زمینه ای را برای سودآوری بخش خصوصی در تمام مناطق تهران فراهم کند نه تنها 
می توان در مناطق ضعیف شهر شاهد ساخت وسازهای باکیفیت بود، بلکه می توان همین کیفیت در 
ساخت را با قیمتی ارزان برای قشر نیازمند جامعه تولید کرد. در غیر این صورت شاهد ظهور پروژه هایی 
مانند مسکن مهر و مسکن امید خواهیم بود که اتفاق خاصی را رقم نمی زند. البته در چند سال اخیر دولت 
سعی در جلب نظر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بافت فرسوده و احیای دوبارۀ آن انجام داد، اما 
مدیریت نامناسب و شناخت کم از شرایط بازار و معماران، باعث شد پروژه ای که می توانست به اتفاقی 

بزرگ منجر شود، دستاوردی جدی دربر نداشته باشد.

از منظر معماری، طرحی که شهرداری با عنوان مسکن کوچک  اندازه )ساخت خانه های 30 متری( 
به کالن شهرها ارائه کرده است را با وجود کاهش قدرت خرید مسکن و نبود شرایط ایدئال در واحدهای 

مسکونی که در دوران قرنطینه با آن روبه رو بوده ایم چطور ارزیابی می کنید؟
زمانی که قیمت زمین افزایش پیدا می کند به دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان، ابعاد و اندازۀ 
واحدهای مسکونی هم کوچک تر می  شود و به اصطالح شهر خصوصی می شود؛ بدین معنا که دیگر امکان 
زندگی بعضی از اقشار جامعه در آن از بین می رود و شهر به فضای خصوصی برای قشری خاص بدل 
می شود که قدرت خرید دارند. برای مثال منهتن در نیویورک و لندن و پاریس هم نمونه هایی ازاین دست 
هستند که داشتن خانه ای 25 متری در هر یک از آن ها نشان از جایگاه و موقعیت خوب زندگی مالک 
آن است. این مسئله عالوه بر ُبعد اقتصادی، یک ُبعد فرهنگی هم دارد. به مرور زمان فرهنگ زندگی در 
شهرهای بزرگ نیز تغییر می کند. برای مثال، هم اکنون فرهنگ و سبک زندگی ما با چهل سال گذشته مان 

که در خانه های بزرگ زندگی می کردیم به طور کامل تفاوت پیدا کرده است. 
اگرچه این طرح از سوی مجلس و سایر ارگان ها، آن هم به دلیل ترویج مجرد زندگی کردن با مخالفت هایی 
روبه رو شده است، اما این امر خواسته یا ناخواسته با وجود شرایط پیش رو اتفاق خواهد افتاد؛ اگر همین 
خانه های 30 متری را هم نسازیم، این افراد مجبور می شوند از راه های غیرقانونی دست به ساخت و تولید 
خانه بزنند یا در اطراف شهر زندگی کنند. احساس نیاز جامعه، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ فرهنگی 
باعث شده است که شهرداری چنین طرحی را ارائه دهد، در نهایت باید قانون در جهت ایجاد این نوع از 

مسکن و برآورده شدن نیاز جامعه تغییر کند.

یعنی در 30 متر هم می توان آسایش را برای ساکنان تأمین کرد؟
مسئله آسایش نیست، مسئله نیاز است. برای مثال شما ممکن است در خانه ای 30 متری در 
شهر پاریس زندگی کنید ولی یک بار هم در خانه غذا نخورید. این اتفاق در پاریس به دلیل گستردگی 

فضاهای عمومی امری معمول است. اما جدا از مسائل ارزشی 
و توجه به کیفیت یا عدم کیفیت در آن، می توان شرایط آن را 

بهبود بخشید. 

همان گونه که این طرح برای کالن شهرها در نظر گرفته شده 
الزامی است یا  است آیا اجرایی کردن آن در تمام کالن شهرها 

خیر؟
نمی توان یک طرح را در همه جا تعمیم داد یعنی در این 
مورد خاص، شهرداری های هر منطقه در هر کالن شهری باید 
مطابق با جغرافیا و نیاز شهرهای خود دربارۀ آن تصمیم گیری 
کنند. به بیان بهتر هرکجا که نیاز وجود داشت باید به آن مسئله 
عدم همخوانی  دلیل  به  تنها  را  آن  نمی توان  و  پرداخته شود 
با ُعرف جامعه نادیده گرفت. به طور حتم ُعرف تغییر کرده که 

احساس نیاز به وجود آمده است.

آیا همان طور که از لحاظ فنی در زمینۀ ساخت وساز پیشرفت 
کرده ایم در زمینۀ ایمنی در برابر زلزله هم توانایی ساخت خانه هایی 
به  را حل کرد و سپس  ابتدا یک مسئله  نباید  داریم؟  را  مقاوم 

مسئله ای دیگر پرداخت؟
وجود  با  ساختمان ها  کیفی  شرایط  می رسد  به نظر 
است.  قبل شده  از  بهتر  اجرا  در  نقاط ضعف  و  سودجویی ها  
لزومی هم ندارد که ما از موضوع زلزله رد شویم و سپس به سراغ 
مقوله ای دیگر برویم، می توان هم زمان در هنگام کار روی زلزله 

روی الیف استایل، تنوع و نیازهای جامعه هم کار کرد.

در  مختلف  عناوین  تحت  معماری  متعدد  جوایز  وجود  آیا 
ایران نشان از تعالی معماری ایرانی و توسعۀ مرزهای دانش در 

کشور است؟
به نظرم معماری نیز شروع به گسترش مرزهای دانشی 
از این مسابقات  ایران کرده است. بدون شک برخی  خود در 
نقش بسزایی در فعال کردن جامعۀ معماری ایران داشتند. یکی 
از آن جوایز مربوط به مسابقۀ فرهنگستان جمهوری اسالمی بود 
که از افرادی مانند سید هادی میرمیران، محمدرضا جودت و 
چند تن دیگر به عنوان مشاور دعوت شده بود. در نتیجه فضا 
و شرایطی به وجود آمده بود که می توان از آن به عنوان آغاز 
تحول معماری ایران پس از انقالب یاد کرد؛ زیرا پس از انقالب 
در شرایطی که فعالیت در حوزۀ معماری به مراتب کمتر از حال 
حاضر بود برگزاری این مسابقه تلنگری شد بر اینکه معماران 
دوباره رقابتی مثبت با یکدیگر داشته باشند و تحولی در معماری 
ایران ایجاد کنند. از نمونۀ دیگر می توان به جایزۀ معمار نیز اشاره 
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کرد که توانست نقش مؤثری در معرفی نسل جدید و جوان معماران به جامعه داشته باشد. ناگفته نماند 
که نباید نقش سهیال بسکی و آقای سید رضا هاشمی را در معرفی نسل معماران جوان و فراهم کردن 
زمینۀ الزم برای ورود آن ها به عرصۀ ساخت وساز در کشور فراموش کرد. اگر نسل من ارتباط خود را با نسل 
معماران قبل از خود از دست داد و از صفر شروع به کار کرد نسل بعدی می تواند به پشتوانۀ تجربۀ نسل 
امروز گام های مثبتی در حوزۀ معماری بردارد و پیشرفت کند. به طور کل من به معماری ایران و نسل جدید 

معماران بسیار خوش بین هستم.

چرا بسیاری از دستاوردهایی که معماران در پروژه های خود داشته اند از پروژه ای به پروژۀ دیگر منتقل 
نمی شود؟ به طور مشخص می توانید به محتوای ژنتیکی قابل تکثری در پروژه های مسکونی خود اشاره کنید؟

من فکر نمی کنم که دستاورد معماران از یک پروژه به پروژۀ دیگر انتقال پیدا نمی کند؛ این خطوط رابطه را در 
کار بعضی معماران می بینم. فکر می کنم در اکثر مواقع نکتۀ اصلی و مهم پروژه ها به درستی خوانده نمی شود 
و در مقایسۀ آن ها فقط فرم و ظاهر اثر مدنظر قرار می گیرد. ما مهارت خوانش و نقد پروژه را نداریم و گاه 
عدم وجود زبان مشترک بین معماران این مسئله را دامن می زند. برای مثال، در پروژۀ خانۀ شریفی ها اغلب 
چرخش پروژه را می بینند و انتظار دارند که این چرخش را در پروژه های دیگر معمار هم مشاهده کنند، اما 
به نظر من مسئلۀ اصلی آن، که در دیگر آثار او نیز ادامه داشته است چرخش نیست، بلکه ارتباط میان 
درون و برون، شهر با خانه و به بیان بهتر وجود رابطه ای انعطاف پذیر میان آن هاست. به طور مشخص خط 
فکری دفتر ما در طراحی پروژه های مختلف به ویژه در حوزۀ مسکونی ایجاد تایپولوژی های متفاوت و به 
دنبال آن تولید الیف استایل های مختلف و توجه به رابطۀ میان آن دو است که رابطه ای رفت و برگشتی 
دارد و از پروژه ای به پروژۀ دیگر ادامه می یابد. در پروژۀ چهل باغ به طور دقیق، توجه روی تایپولوژی مسکن 
حیاط دار تمرین شده است که خود تولید یک الیف استایل جدید می کند. برخالف روش معمول در طراحی 
پروژه های مسکونی در مناطق شمالی شهر تهران که کنترل شدگی )کاندیشن بودن( فضاهای عمومی نشان 
از گران قیمت بودن شان است، در این پروژه با باز کردن فضاها این امکان فراهم شد تا ساکنان از فضای باز 
و حیاط گذر کنند تا به خانه برسند؛ یعنی حیاط های آپارتمانی که امکان کاشت درخت در آن ها وجود داشته 
و با باز شدن پنجرۀ  نشیمن، حیاط وارد فضای داخلی خانه می شود. در این پروژه زندگی در فضای باز را 

می توان در کنار فضاهای بسته تجربه کرد.
این روند در پروژه هایی که ما تا به امروز روی آن کار کرده ایم به وضوح قابل مشاهده است. ممکن است 
یک موضوع بارها و بارها در پروژه های مختلف تکرار شود و مورد ارزیابی قرار گیرد؛ این مسئله نه تنها هیچ 
ایرادی ندارد، بلکه می تواند به پروژۀ اصلی یک دفتر بدل شود. به طور مثال فضاهای عمومی باز در طبقات 
در پروژۀ مسکونی متروپل و برج باران در مشهد نیز دنبال شده است. معماران می توانند پروژه های فکری 
متفاوتی نسبت به هم داشته باشند و هرکس روی یک موضوع کار کند؛ ممکن است فردی روی فرم کار کند، 

خانۀ شریفی ها، تهران. عکاس: پرهام تقی افدیگری روی الیف استایل و همه در جای خود واجد ارزش هستند.



مجله فرهنگی هنری کوچه    کوچۀ سوم: آپارتمان 

www.shiftprocesspractice.ir :مجتمع مسکونی چهل باغ. منبع

www.shiftprocesspractice.ir :مجتمع مسکونی چهل باغ. منبع

مجتمع مسکونی چهل باغ

www.shiftprocesspractice.ir :منبع


