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 سيد محسن ايرانمنش،  كارشناس ارشد معمارى سيد محسن ايرانمنش،  كارشناس ارشد معمارى سيد محسن ايرانمنش،  كارشناس ارشد معمارى

نكوداشت استاد جليل ضياء پور(هشتمين نشست پژوهشي نگارخانه برگ)
Email: s.kabakebi@gmail.comتنظيم گزارش : سيما كواكبي، كارشناس ارشد پژوهش هنر

مراسم در فضاي باز عمارت عين الدوله با سخنراني «پرويز كالنتري» آغاز شد:
" تجدد طلبى و تجدد ستيزي در ايران پيشينة هزارساله دارد، از قرن هفتم و سخن موالنا كه : مستفعلن 
مستفعلن مستفعلن كشت مرا...تا آمدن نيما به عرصه شعر و جليل ضياءپور به عرصه هنرهاي تجسمي. 
نقاشي مدرن در ايران پس از جنگ جهاني دوم آغاز شد و پرچم دارش جليل ضياء پور بوده است. مدرن از 
جايي آغاز مي شود كه سنت را پس مي زند". ايشان به تشكيل« انجمن خروس جنگي» پس از بازگشت 
از اروپا وتأسيس نخستين دفتر نمايندگي هنر كوبيسم به شيوة پيكاسو در ايران توسط اشاره كرد و در نهايت افزود : "ضياء پور 
در واقع يك روشنفكر و هنرمند انقالبي بود. روشنفكر، به معني كسي كه همواره در جستجوي پاسخ براي پرسش هايش بود و 
انقالبي، به معني كسي كه در شيوه بيان هنري، نو و با رّد سنت هاي گذشته، انقالبي در مسير تجدد و زيبايي شناسي مدرن 

كشورش پديد آورد."
ــت نوي انجمن  ــرح مقدمه اي راجع به حرك ــان پس از ط ــود را آغاز كرد، ايش ــخنراني  خ ــوكا ملكي» س ــس از آن «ت  پ
ــده بود، ادامه داد:" آغازگران شعر و نقاشي نو، خروس جنگي هاي واقعي و  ــيس ش ــط ضياء پور تأس خروس جنگي كه توس
اصيل نبوده اند، چرا كه چه نيما و چه ضياء پور، به طرزي منطقي، محافظه كار بودند. آن ها اذهان عمومي را به هم ريختند 
ــان، نفس رودررويي با جامعه اي بود كه در  ــتين و صورت تكامل يافتة آثار كهن بود. حركت آن ــا، كار هر دو، ادامة راس ام

بستر سنت و عادت، تاب جنگ و جدل نداشت."
به اعتقاد برخى از منتقدان كارهاى اوليه ضياءپور، يك فريب آگاهانه در هنر قلمداد مى شود و نوعى لجاجت با هنر سنتى در قالب 
غبار روبى از چهره ارزش هاى اين هنر. چرا كه كوبيسم با همه محتواى غنى و پر معنايش در ايران با زمينه فرهنگى جامعه هرگز سازگار 
نشد، تنها بدعتى كه كوبيسم در ايران به جاى گذاشت شروع سر فصل تازه اى به اسم جدايى بين دنياى هنرمند و جامعه بود. البته او پس از مدتي با كنار گذاشتن تقليد 
متعصبانة شيوة كوبيسم، به شيوه اي شخصي دست پيدا كرد. او اين شيوه را با ساده سازي اشكال و كاربست موضوعات و نقش مايه هاي ملهم از هنر قاجار و هنر قومي و 

روستايي به دست آورد. بنابراين ضياءپور از نخستين نوپردازاني بود كه با استفاده از عناصر هنر سنتي قديم، در پي يافتن هويتي ايراني براي آثارش بود.

شهر پايدار : ششمين كنفرانس بين المللى باززنده سازى و پايدارى شهرى

(Eco-Architecture)  كنفرانس معمارى محيطى

ــكالت زيست  ــهرى به ويژه مش ــهر پايدار و ابعاد چندگانه محيط ش كنفرانس به موضوع كلى ش
ــعه اجتماعى و تعادل اقتصادى شهرها مى پردازد. فعاليت آن در ادامه سمينارهاى  محيطى، توس

قبلى با موضوع معضالت شهرهاى مدرن و راهكارهاى مواجهه با آن ها تعريف شده است.
ــت و كليه  ــان محيط زيس ــهرى، معمارى، مهندس ــراى متخصصان طراحى ش ــن كنفرانس ب اي
دانشگاهيان، متخصصان و دست اندركاران طيف وسيعى از رشته هاى مرتبط با ايجاد يك محيط 

زيست پايدار شهرى در نظر گرفته شده است.

سومين كنفرانس بين المللى معمارى محيطى با هدف ايجاد هماهنگى بين معمارى و طبيعت (معمارى 
محيطى-2010) و در پى دو نشست موفقيت آميز در نيوفارست (انگلستان - 2006) و Algarve (پرتغال - 2008) 

ــود. برگزار مى ش
معمارى محيطى به عنوان پديده اى ميان رشته اى (همكارى متخصصان مهندسى، معمارى منظر، طراحى 
شهرى، فيزيولوژى، روان شناسى، جامعه شناسى، اقتصاد و تخصص هايى ديگر به همراه معمارى) است كه 

در پى به خطر افتادن منابع طبيعى و لزوم بازگرداندن تعادل طبيعت به آن ها تعريف مى شود. 

ــط دانشگاه الكرونيا و  ــپانيا، توس ــهر الكرونياى اس اين دو كنفرانس به تاريخ 12 تا 16 آوريل 2010 در ش
انستيتو تكنولوژى وسكس (wessex) با همكارى مجله بين المللى طراحى، طبيعت و اِكوديناميك برگزار 

http://www.nazaronline.ir: منبعمى شود.
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حمايت از ميراث جهاني هم زمان با اجالس محيط زيستي كپنهاك
ــزاري اجالس تغييرات آب و هوايي در كپنهاگ، گروهي  همزمان با برگ
ــبت به وضعيت آثار معماري ثبت شده در  ــدار نس از متخصصان با هش
ــي برخي از  ــت ميراث جهاني تالش هاي خود را براي نجات بخش فهرس

ميراث جهاني دربرابرتخريب هاي ناشي از گرمايش زمين آغازكردند.
ــي آثار منفي ناشي از  ــگران بين المللي درصدد تحقيق و بررس  پژوهش
تغييرات آب و هوايي بر سازه هاي معماري و تاريخي ثبت شده در فهرست 

ميراث جهاني يونسكو برآمده اند.
ــور اروپايي و افريقايي در پروژه اي با  ــن زمينه 30 محقق از16 كش دراي
عنوان«تغيير بر روي آثار فرهنگي» و با هدف بررسي عوارض گرم شدن 
آب و هوا بر سايت ها و محوطه هاي ثبت شده در ميراث جهاني يونسكو 
در اروپا و افريقا -شهرهاي تاريخي ويسمار و استرالسوند در بالتيك، قلعه 
ــكره در مصر و شهر تاريخي ونيز در  ــونبران در وين اتريش و اهرام س ش

ايتاليا و برخي آثار ديگر-  شركت مي كنند.
محققان شركت كننده دراين پروژه با هشدار نسبت به وضعيت اين آثار بر 

ضرورت انجام اقدامات اضطراري تاكيد كرده و يادآور شدند كه ادامه روند گرمايش زمين سبب افزايش نفوذ رطوبت به فضاي داخلي ساختمان ها مي شود.
به گفته اين متخصصان بهترين راه براي حفاظت از ميراث معماري و هنري جهان استفاده از نوآوري هاي تكنولوژيك و روش هاي صرفه جويي در مصرف 

انرژي است.                                                                                                                                             

كارگاه هاي تخصصي پژوهشكده نظراكو هتل در دل يك صخرهاكو هتل در دل يك صخره
پژوهشكده نظر به منظور گسترش دانش بومي و اعتالي فرهنگ و هنر با بهره گيري از همكاري اساتيد متخصص، در برنامه اي هدفمند و در قالب كارگاه انديشه 

برخي از سرفصل هاي ضروري براي توسعه فرهنگي و علمي جامعه ايران را در دستور كار نشست هاي علمي خود قرار داده است. 
نشست هاي مذكور در سه گروه پژوهشي، معماري منظر و محيط، علوم و تاريخ هنر، مطالعات فضا و محيط، به ترتيب در موضوعات كلي «تئوري منظر»، 

«باغ ايراني»، « فلسفه هنر»، «هنر  و تمدن ايران»، «راهبردهاي توسعه شهري» و «چيستي شهر» برنامه ريزي شده است.
فهرست كارگاه هاي تخصصي پژوهشكده نظر  به شرح ذيل است : 

تاريخسخنرانعنوان سخنرانيرديف

برگزار شدهدكتر علي اكبر سرفرازمرمت معبد اَناهيتا1

برگزار شدهدكترعليرضا نوروزي طلبهرمنوتيك در هنر و پرسش هاي آن2

برگزار شدهدكتر سعيدحقيرمفهوم هنر مدرن3

برگزار شدهمهندس مهدي شيبانيرويكردها و تعاريف موجود از معمارى منظر و مفاهيم تحت پوشش اين رويكردها4

برگزار شدهدكتر مجتبي انصاريبررسي تاريخ باغ ايراني و ارزيابي تحوالت گونه اي آن5

برگزار شدهدكتر ناصر براتيچيستي، بايد ها و نبايد ها ي راهبرد توسعه شهري6

برگزار شدهدكتر فريدون آورزمانيزن در فرهنگ ساسانيان7

برگزار شدهدكتر شهره جواديمعرفي اماكن مقدس ايران با بررسي پيشينه باورهاي كهن و تداوم آداب و سنن باستاني تا امروز8

88/9/17دكتر سيد اميرمنصوريتعريف منظر شهري و بررسي نقش آن در ادراك شهروندان و تبيين جايگاه آن در اسناد توسعه شهري9

88/9/18دكتر فريبرز رئيس دانابحث نظرى و تجربه قزوين، چشم انداز اقتصادي آينده شهر10

88/9/28مهندس ناصر مشهدى زادهسنگ مزارهاى نياسر؛ تبلور هنر دينى11

88/10/2دكتر سيد امير منصوريبررسي فلسفي ماهيت شهر و نسبت آن با ادراكات انسان و شناخت شهر به مثابه مكان12

چكيده گزارش كارگاه ها در سايت www.nazaronline.ir و گزارش كارگاه ها در سايت www.nazar.ac.ir  در دسترس عالقه مندان است.

www.chn.ir: منبع



8

آذر    88شماره دوم

  Christian de Portzamparc ــط معمار فرانسوى ــل توس ناحيهLa rue de la Loi ، قلب ادارى اتحاديه اروپا در بروكس
ــده مى باشد. در اين  ــتاده ش طراحى مى گردد. اين طرح يكى از 5 طرح برگزيده هيئت داوران از ميان 35 طرح فرس
ــابقه بين المللى و پايتخت ناحيه اى و همچنين مقر اتحاديه اروپا انتخاب  ــل به عنوان ميزبان اين مس جريان بروكس

گرديد.
مسابقه به دنبال بخشى از يك برنامه بزرگ تر با هدف ايجاد يك الگوى آزمايشى و با توجه به نگرش هاى زيست محيطى 
در مقر اتحاديه اروپا – قلب اروپا- در شهر بروكسل، برگزار گرديد. ارائه يك الگوى آسان و قابل اجرا به همراه خلق 
ــت  ــاختمان هاى ادارى اس فضاهاى عمومى با كيفيت در قياس با وضع كنونى مقر اتحاديه اروپا كه در آن غلبه با س
ــد، از جمله اهداف اين پروژه بود. در اين  ــيار ضعيف مى نماي ــاى عمومى و اجتماعى با رويكرد فرهنگى بس و عرصه ه
ــنهاد گرديد. گروه طراحى Portzamparc با همكارى  ــتا، مدل اكولوژيكى soft پيش راس
ــير تراموا را در طول اين خيابان پيشنهاد كرده اند كه  Coteba Belgium و OVEيك مس

ــامل سكونت گاه ها، ساختمان هاى ادارى و خرده  390 هزار مترمربع فضاهاى مختلف ش
فروشى ها را به هم متصل مى كند.

ــگاهى از 5 طرح منتخب هيئت داوران اين مسابقه در  ــال جارى نمايش در خردادماه س
ــل به نمايش درآمد. همچنين قرار است طرح برگزيده در سال 2011 اجرا  شهر بروكس

شود.

ــالمتى بيماران روانى است، معماران بيمارستان هلسينگور (Helsingor) دانمارك  ــى در س از آن جا كه ايجاد محيطى ايمن و آرام دو عامل اساس
ــه اى حاكم در طراحى بيمارستان ها اجتناب كرده اند. غالباً در بيمارستان ها يك راهروى بلند بدون هيچ  ــپت طراحى خود از اصول كليش در كانس
ــطوح آن نيز با مواد مصنوعى قابل شستشو مانند رنگ پالستيك و يا  ــت و س ــو و يا پنجره وجود دارد كه اتاق هايى در دو طرف آن اس گونه بازش
كف پوش هاى پليمرى پوشيده مى شود، در حالى كه در اين پروژه تمام مصالح به كار رفته مصالح طبيعى است. از نظر عملكردى اين مركز درمانى- 

روانى در دو بخش اصلى طراحى شد : بخش اقامتى (بسترى بيماران) و بخش درمانگاهى.
استفاده از ساختار دانه برف در طراحى سازه بخش اقامتى (بسترى بيماران) باعث 
ــمتى خاص، رو  ــد كه گروه طراحان بتوانند هر يك از اتاق هاى بيماران را به س ش
ــته از اتاق ها  ــايت مجموعه بچرخانند؛ به گونه اى كه دو دس به منظره موجود در س
ــايت و يك دسته را رو به تپه هاى احاطه كننده اطراف  را روبروى درياچه كنار س
ــايت قرار دادند. بين اين قسمت هاى اقامتى نيز فضاهاى جمع كننده و عمومى  س
ــترى كه تعداد زيادى نورگير هاى كوچك (پاسيو)  مانند بخش ادارى و بخش بس

در بين آن ها پراكنده شده است را طراحى كرده اند.
ــتقل و  ــاختمان (واحد) مس ــوى ديگر، بخش درمانگاهى مجموعه نيز از 5 س از س
ــيده كه در وسط به يكديگر مى پيوندند، تشكيل شده است. هر واحد مستقل  كش
ــمت و بخش انتظار بيماران در سمت  ــامل اتاق هاى ادارى و درمانى در يك س ش
ــت در  ــد. تمام بخش هاى مختلف مجموعه در يك نقطه كه درس ديگر نيز مى باش

مركز ساختار دانه برفى واقع شده با يكديگر تالقى مى كند.

اكو هتل در دل يك صخره
 سيد محسن ايرانمنش،  كارشناس ارشد معمارى

اكو هتل در دل يك صخره
 سيد محسن ايرانمنش،  كارشناس ارشد معمارى

اكو هتل در دل يك صخره
 سيد محسن ايرانمنش،  كارشناس ارشد معمارى

معمار فرانسوى برنده طرح جديد سايت اتحاديه اروپا در بروكسل شد
Email: Pa.ghazanfari@gmail.comپروانه غضنفرى، كارشناس ارشد معمارى منظر

http://www.worldarchitecturenews.com : منبع

http://www.worldarchitecturenews.com : منبع

بيمارستانى كه هر اتاق آن منظره اى خاص خود را دارد
Email: majidadabadab@yahoo.com مجيد ادب، كارشناس معمارى 
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نشانه شهرى مركز منهتن

مركز دانشجويان چارز هستلر - بيروت - لبنان

با طراحى برج «ور» ژان نوول پايبندى به حفظ ساختار واقعى بنا را مورد تاكيد 
قرار مى دهد، تا آن جا كه ساختار سازه اى تبديل به فرم معمارى اين برج مى شود. 
ساختار برج كامال يك تكه و يكپارچه است. وزن سازه بر روى قاب هاى پيچيده  
ــار زياد باد را نيز تحمل مى كند. فرم هندسى برج  ــده و فش ــته ش خود نگاه داش
ــكلى محجوب از فاصله نزديك، در بيننده حسى  ــينى در ارتفاع و ش با عقب نش
متحير كننده ايجاد مى نمايد. هاله اى مثلثى از مجموعه، از فضاهاى ساحلى كنار 
ــايى است. اين برج بدون شك  رودخانه، پل و پارك مركزى قابل ديدن و شناس
يكى از موفق ترين مجموعه هاى فرهنگى شهر محسوب مى شود. نماى شيشه اى 
برج با توجه به اصول اقتصادى در ابعاد استاندارد شيشه ها طراحى شده و سازه بنا 
ــاده و در اجرا، مقرون به صرفه است.  ــبات، س بر خالف ظاهر پيچيده، در محاس
ــى امن و آرامش بخش  ــاختمان، قرار گرفتن در فضاي ــه  فضايى در اين س تجرب
ــت، همچون حس قرار گرفتن درون يك درخت بزرگ. فرم بيرونى ساختمان  اس
ــيد پانل هاى  ــت كه بهترين نورگيرى از خيابان را دارد. نور خورش به گونه اى اس
ــاختار بنا در مقابل بادها پايدار است  ــيدى ساختمان را تغذيه مى كند. س خورش
ــبه مثلث باالى  ــاى اين منطقه توربين هاى توليد انرژى را مى چرخاند. ش و باده
ــاختمان توربين ها و پانل هاى دريافت نور خورشيد را در خود دارد. برج «ور»  س

شكلى يادمانى از همخوانى با نور و سايه و قدرت باد است.

محمد حسين عسكرزاده، كارشناس ارشد معمارى منظر

مريم لسان، كارشناس ارشد معمارى منظر

Email: mohammad_askarzadeh@yahoo.com

Email: marylesan@yahoo.com

از پروژه مركز دانشجويان چارلز ُهستلِر توسط گروه VJAA در ميناپوليس در پرديس دانشگاه آمريكايى بيروت به عنوان يكى از 10 پروژه برتر 
سال 2009 توسط موسسه معمارى آمريكا (AIA) تقدير شده است. هيئت داوران معيارهاى ارزيابى خود را بر مبناى معمارى پايدار و طراحى 

سبز در نظر گرفته اند به طورى كه باعث ارتقاء و حفاظت محيط گردد.
طبق نظر AIA اين پروژه نمونه اى از طراحى مبتنى بر طبيعت و متعهد در قبال آن است كه نيازهاى اجتماعى  پرديس دانشگاه و منطقه اطراف 
ــرف به درياى بيروت با مساحت 1900 مترمربع واقع شده است. اين مكان جهت تسهيالت  ــير اصلى مش خود را تامين مى كند. پروژه در مس
ورزش هاى مرتبط با تفريح و سرگرمى و مسابقاتى همچون شنا، بسكتبال، هندبال، واليبال و بدنسازى در نظر گرفته شده است. همچنين اين 
ــات وابسته به آن، كافه تريا با محل مطالعه و پاركينگ زيرزمينى با گنجايش 200 اتومبيل  ــامل يك تاالر كنفرانس با اتاق هاى جلس فضا ش

است. 
ــد باعث گرديده كه  ــاختمان واح ــاختمانى به جاى يك س تركيب فرم هاى متنوع س
ــايه هاى متعدد به وجود آيد و گردش هوا به خوبى انجام گيرد. جهت گيرى شرقى-  س
ــاختمانى به سايه اندازى در حياط هاى بيرونى كمك كرده و از ميزان  غربى فرم هاى س
تعرض آفتاب در قسمت جنوبى مى كاهد. اين جهت گيرى همچنين نسيم هاى شبانه و 

روزانه دريا را به سمت فضاهاى خنك بيرونى هدايت مى كند.
ــقف ها باعث يكپارچگى خوشايند بصرى با محوطه بااليى شده  فضاهاى سبز روى س
ــب جهت برخى فعاليت ها را فراهم مى نمايد همچنين ميزان پرتو دهى  و فضايى مناس
خورشيد را كاهش مى دهد. سطوح قابل استفاده در اين سايت به  وسيله سايه اندازى و 

تهويه فضاهاى خارجى افزايش يافته است.
     منبع : http://www.worldarchitecturenews.com   آوريل  2009

    منبع : http://www.worldarchitecturenews.com   آوريل  2009
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ــته در يك روز پاييزى، «كيت بوركارت  سال گذش
پالسون»، ساكن قديمى محله سيلورليك شهر لس 
ــدن بيلبود بيرون   ــد از دي ــس، وقتى بيدار ش آنجل
ــده بود و نورمستقيمى به  خانه اش كه ديجيتالى ش
ــيمن او مى تاباند، شگفت زده شد. او گفت:  اتاق نش
" ما بايد  شب ها چشم بند استفاده كنيم چون نور 
ــيار آزاردهنده  آن هر چند ثانيه تغيير مى كند و بس
ــور آن واقعا رنگ محله را  ــت." و ادامه داد: "و ن اس

تغيير مى دهد."
ــون مانند اكثر ساكنان  شهر  خانم بوركارت پالس
است كه با بيلبوردها مشكل دارند. در سال هاى اخير 
ــركت هاى تبليغاتى  ــهر با دعاوى بسيارى از ش ش
 Clear ــركت هاى ــده كه در بين آن ها ش مواجه ش

ــوپر گرافيك تبديل كنند   Channel, CBS, and World Wide Rush، اجازه گرفتند كه تبليغات خود را به بيلبورد هاى ديجيتال و س

ــاختمان ها را مى پوشانند. نشانه هاى مخالفت  ــهر، اغلب طبقات س ــال 2002 براى بيلبورد هاى جديد در ش و على رغم ممنوعيت س
ــاكنين و طرفداران گروه هاى ضد كالتر را بر انگيخت. در اواخر 2008 در لس آنجلس ظهور كرد و عصبانيت س

ــخ به فشار موسسات اجتماعى، نمايندگان شركت هاى توسعه دهنده و تبليغاتى، كميته برنامه ريزى شهرى – درماه ژوئن، پايان  در پاس
ــط شهردارى  ــد. ميزان آن توس ــامبر 2008- آيين نامه جديد فراگيرى براى لس آنجلس در 26 مارس تصويب ش مهلت موقت قانون دس

لس آنجس رسيدگى خواهد شد. اما روز دقيق آن هنوز تعيين نشده است.
ــده شامل محله  ــهر ممنوع مى كند، به جز در 21 منطقه تعيين ش ــوپرگرافيكى را در ش آيين نامه جديد، همه بيلبورد هاى ديجيتالى و س
ــهر مانند Boyle Heights and Miracle Mile. آيين نامه، رهنمودهاى  ــمت هايى از مركز ش ــهر و قس چينى ها، هاليوود و مركزتجارى ش
اجرايى سخت ترى شامل جريمه هاى سنگين نقدى براى متخلفين به اميد كاهش كوتاهى شركت ها دراجراى سياست بيلبوردها، تعيين 

كرد.
«كريج الوسون»، مشاور بهره ورى از زمين در لس آنجلس كه نماينده تعدادى از خرده فروشان محلى و پروژه هاى مسكونى است، گفت: 
ــردن تبعيت نخواهيد كرد." جف آران،  ــما از قوانين پارك ك ــما بدون تهيه بليط در هرجايى مى توانيد پارك كنيد، ش ــر من بگويم ش "اگ
ــكالت تبليغاتى مى شود". او گفت :" شهر بايد  ــت كه باعث مش ــكل اجرايى اس ــت انجمن تبليغات كاليفرنيا گفت: "اين يك مش سرپرس
آيين نامه اى را كه اكنون در كتاب ها رها شده، و اين هدر دادن مداوم انرژى هاى شهرى است، اجرا كند". به عالوه تا زمانى كه پتانسيل 
ــده اند و آيين نامه نيازمند كاهش  ــا دچار خوش بينى محتاطانه اى ش ــازش بر قرار كند، آن ه ــى تبليغاتى بين عالقمندان رقيب س نواح
تبليغات موجود به عنوان شرايطى براى تعيين نواحى تبليغاتى است. «دنيس هت وى»، مديرائتالف جلوگيرى ازتخريب بيلبورد ها اظهار 
ــبت به آن چه اكنون در كتاب ها است پيشرفت بزرگى محسوب مى شود. " كاهش  ــت، اما نس مى كند : "اين آيين نامه تبليغاتى كامل نيس
ــد در كاهش آزار اهل محل و به هم  ــت، موقعيتى براى تبليغات منطقه اى ايجاد مى كند كه مى توان ــات بدون جايگاه ثاب ــى دار تبليغ معن

ريختگى بصرى و تخريب بيلبورد ها مفيد باشد ". 
ــين را راضى كند اما تاثير آن بر معمارى و طراحى صنعتى به  ــت تعدادى از مخالفين پيش ــود، ممكن اس آيين نامه جديد، اگر تصويب ش
صورت سوالى باقى مانده است. تا اين جا، تعداد زيادى از معماران از ناقص بودن تحليل بصرى انجام شده توسط شهردرمورد بيلبورد ها 
ــاره كرد كه به گفته او  نگران بودند. در عوض «باب هيل»، مدير عامل  Rios Clementi Hale، به خط افق منحصر به فرد لس آنجلس اش
آن را از نيويورك و ديگر شهر ها متمايز مى كند."هيل گفت:" به نظر مى رسد كه دپارتمان برنامه ريزى از رنگ مايه جوامع بمباران شده 
ــى را نمى شناسم كه از  ــتفاده مى كند كه به طور عمده كدهاى تبليغاتى را بازآفرينى مى كند و من كس ــط بيلبوردهاى ديجيتالى اس توس

آن شكايتى داشته باشد."
«جان كاليسكى»، رئيس بخش AIA/LA  و مدير آتليه شهرى، تغييرات را، آيين نامه بصرى مى نامد نه يك آيين نامه بيلبوردها. چالش هاى 
مورد تاكيد او، تصديقى بر آيين نامه عالئم است كه رقابت عالقمندان را در ايجاد قوانين موفق متعادل مى كند. كاليسكى گفت: "به طور كلى 

ما تعادل بين نوآورى در عالئم منطقه اى و رهنمودهاى بارز شهرى را براى تامين بى نقص بودن اجتماعات جستجو مى كنيم".

بيلبورد هاى غيرقانونى مزاحم در لس آنجلس
Email: aylar.kalavi@gmail.comآيالر كلوى، كارشناس ارشد معمارى منظر

http://archpaper.com :منبع
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جنگ با نماد تمدن، جنگ با هستى بشر است
سید امیر منصورى، استادیار دانشکده معمارى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران 

ــوئيس (EDU) تحت اين عنوان كه مناره «نماد ــزب مردم (SVP) و اتحاديه دمكراتيك س ح
سياسي - مذهبي دست يابي به قدرت» است از مردم سوئيس درخواست كردند كه با طرح
ــاخت مخالفت كنند. اين احزاب با استناد به قانون ــت س ــجد در دس احداث مناره براى مس
ــى و با جمع آوري 100 هزار امضاء براى همه پرسى خواست خود را عملى كردند. راى اساس
موافق 57/5 درصد از  67/2 ميليون راي دهنده سوئيسي ممنوعيت ساخت مناره در سوئيس
را تاييد كرد. «اولريش اشلوئر» از رهبران مخالفان ساخت مناره اظهار داشته : مناره ها سمبل
ــالم بر مسيحيت هستند، از اين رو از تصميم گيري  مردم سوئيس در اين ادعاي برتري اس
ارتباط بسيار خوشحالم. پوپوليست هاي راست هلند نيز خواهان توقف ساخت منارة مساجد

مسلمانان مانند سوئيس هستند.(خبرگزارى ها، 8 آذر 1388)
معمارى، محصول فرهنگى تمدن انسان و حامل معنايى است كه در طول تاريخ به آن تعلق
گرفته است. مناره عنصرى متعلق به ايران باستان است كه در دوره حكومت مسلمانان از ايران
به سراسر جهان منتقل شده است. مناره در آغاز محل برپايى آتش به نشانه تقدس و در موارد
ديگر براى راهنمايى كاروان ها بوده است. در جهان اسالم مناره به عنوان عنصر نشانه براى
نمايش محل مسجد در سطح شهر و در موارد ديگر به عنوان محل اذان به كار گرفته شد. به

تدريج مناره به عنوان نماد مسجد و مكان مقدس مسلمانان در جهان پذيرفته شد.
ــده، مبارزه با آن به در جهانى كه نماد ها به عنصر اصلى هويت فردى و اجتماعى بدل ش
مثابه جنگ با هستى جامعه اى است كه آن را براى فهم چيستى خود به كار مى گيرد. در
دنياى امروز كه از هزاران روش ارتباطى بهره مند است، ترس از برترى اسالم بر مسيحيت
ــت. اگر در جهان باستان سمبل  موجد اعتقاد ــطه  مناره ادعايى غير قابل قبول اس به واس
ــت : روايت تاريخ و توضيح ماهيت جامعه بوده، در دنياى امروز كاركرد ديگرى يافته اس

وابسته به آن.
چنان چه نمادهاى تمدن بشر از جامعه رخت بربندند، بازتوليد مفاهيم و ادراكات وابسته
به آن ها توسط جامعه ممكن نخواهد شد. سمبل هايى كه در تاريخ طوالنى توليد شده اند
و زندگى هايى كامال متضاد و با عقايد مختلف را تجربه كرده اند داراى بار معنايى بزرگى
ــر براى ارتباطات خود به آن ها احتياج دارد. هر فرد و هر ــتند كه جامعه امروز بش هس
جامعه از آن حق برخوردار است كه در عالم تاريخى و معنايى خود زيست كند. مبارزه
با نماد هاى جامعه مانند تالش براى زدودن زبان آن هاست. اگر نمادها نباشند، ارتباط

انسان ها با يكديگر و با تاريخ قطع مى شود.
ــته بود كه با اين احزاب مخالفت كرده و از ــوئيس از مردم خواس رئيس جمهورى س
ــتري سوئد اظهار داشت كه ــور خود جلوگيرى كنند. وزير دادگس تخريب چهره كش
ــي براي آن ها تصميم گيري ــي وجود دارد كه نمي توان در قالب همه پرس موضوعات
كرد. وزير امور خارجه فرانسه برگزاري همه پرسي در مورد ممنوعيت ساخت مناره ها
ــوئيس نشان ــوئيس را محكوم كرد. وي گفت اين تصميم مقامات س ــاجد در س مس
ــت و اين تصميم بايد مورد بازبيني قرار بگيرد. سازمان دهنده «عدم تحمل» آن هاس
عفو بين الملل اعالم كرد كه اين همه پرسي آزادي مذاهب را در سوئيس نقض كرده و
اين تصميم بايد توسط دادگاه عالي سوئيس يا دادگاه حقوق بشر اروپا تغيير كند. به
عقيده آن ها ممنوعيت ساخت مناره نبايد به همه پرسي گذاشته مي شد؛ چرا كه در

اصل اقدامي « نژادپرستانه و مخالف با قانون اساسي» بوده است.
اين كه گروه هايى از افراطيون راست گرا در جامعه سوئيس بتوانند راى اكثريت مردم
ــتيز خود جلب كنند محل تامل است. اگر اين كار در عهد را به نفع اقدام تمدن س
ــعار حكومت ها بود رخ مى داد ــاى صليبى كه نماد ها نه حامل معنا كه ش جنگ ه
چندان سوالى بر نمى انگيخت؛ اما در دوران فهم سمبل ها اين اتفاق شايسته توجه

خاص انديشمندان و روشنفكران است. در اين باره بيشتر خواهيم نوشت.

amansoor@ut.ac.ir




