زیبایی های بیشتر ,اخالقیات کمتر!
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یاد داشتی بر "فروشگاه بی نام"2

ظهیٌِ ,فطم ضا هی ؾبظز

چٌسی پیف ثِ اثطی اظ چٌس هؼوبض ایطاًی زض ؾبیت ایٌتطًتی آضک زیلی 3ثطذَضزم کِ کلٌدبضّبی شٌّی پؽ اظ آى هطا ثط آى زاقت
تب ػلیطغن زاًف ذطز ذَز چٌس ذغی ضاخغ ثِ آى ثٌَیؿن .اقبضُ ی هي ثِ اثطی هَؾَم ثِ "فطٍقگبُ ثی ًبم" زض ذیبثبى هالصسضا,
زض هطکع قْط ًدف آثبز اصفْبى اؾت .حدوی کكیسُ ثب ثسًِ ی قوبلی قیكِ ای ٍ قفبف کِ پَؾتِ ای قطهع ضًگ آى ضا زض
ثطگطفتِ .اظ زیس یک ػبثط ,ایي ثسًِ توبهی زیبلَگی اؾت کِ ایي ثٌب ثب هحیظ اـ ثطقطاض هی کٌس ,الجتِ پیف اظ ٍضٍز ثِ آىٍ .ضٍزی
فطٍقگبُ زض عجقِ ی ّوکف آى کِ ؾغح هیبًی پطٍغُ اؾت قطاض زاضز .فضبی زاذلی فطٍقگبُ ؾفیس ٍ قؿتِ ضفتِ اؾت ,ثِ ّوطاُ
ثبظی ضًگ قطهع ,پلکبى ّب ٍ ًَضگیطی زض ؾقف زض اًتْبی ایي حدن کكیسُ ٍ هحصَض زض زل ثبفت .هؼوبضاى ثطای ثْطُ گیطی اظ ًَض
عجیؼی ًوبی قوبلی ضا توبم قیكِ کبض کطزُ اًس تب ًَض غیط هؿتقین ٍ زلٌكیي ٍاضز فضب قَز ,اظ آى ؾَ ثطای ضّبًیسى فضبی اًتْبیی
اظ ظلوبت اظ ًَضگیط ؾقفی ثْطُ گطفتِ اًس تب ًَض پط اًطغی ٍ ظًسگی ثرف خٌَثی حبل ٍ َّایی هتفبٍت ثِ ایي ثرف ثسّسً .کتِ ی
ذَة زض ایي اؾت ,ثب آًکِ تٌْب زٍ ثسًِ ی کن هؿبحت قوبلی ٍ خٌَثی اهکبى ًَضگیطی ثطای ایي حدن کكیسُ ضا زاقتِ اًس ٍ
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آفتبة تٌس ایي قْط کَیطی ًیع احتیبط ضا ثِ عطاحبى زیکتِ کطزُ ,آًْب تَاًؿتِ اًس زض ػیي ضػبیت هؿبئل اقلیوی اثطی قفبف زض
قْطی کَیطی ثؿبظًس .زض ایي اقلین گطم ٍ ذكک ,کَضاى ایدبز قسُ ثیي ثبظقَّبی قوبلی ٍ ثبظقَّبی احتوبلی ؾقفی زض خٌَة
ثبػث ذَاّس قس ثٌب ًؿین ذٌک ٍ تبظُ ی قوبلی ضا تٌفؽ کٌس ٍ َّای کٌِْ ,گطم ٍ ؾجک ضا اظ ثبظقَّبی ؾقفی ثِ ذبضج ثسهس.
ًكؿتي ثٌب زض زل ذبک ٍ ,هحصَض قسًف زض ثبفت قْطی آى ضا ثیف اظ پیف زض هقبثل ایي اقلین هکبض ایوي هی کٌس .ضًگ قطهع ثِ
کبض ضفتِ ثِ ّوطاُ ًَضپطزاظی ّبی هصٌَػی ؾقف ثِ فضب ؾطػت ٍ قتبة ثركیسُ اؾت ,ثِ ایي ػٌبصط قبة فلعی ًطزُ ّب ضا ّن
اضبفِ کٌیس کِ ثط تٌسی ذغَط پطؾپکتیَ پبفكبضی هی کٌس ٍ فضب ضا ثِ ؾوت ًقغِ ی گطیع هی کكبًس .زض تصبٍیط فیگَضی ؾجع
ضًگ توبهی ؾغَح ٍ اضتجبعبت ضا عی هی کٌس ٍ قجح ٍاض ثط ؾیبلیت ٍ قٌبٍضی فضب تبکیس هی کٌس .فضبّبی زاذلی فطیجب ٍ اغَاگط
ّؿتٌس ,ثؿیبض ثب ؾلیقِ ٍ ذَـ ؾبذت اخطا قسُ اًس .تصَض لحظبتی حضَض زض آى فضب قغؼب تدطثِ ی ذَثی ذَاّس ثَز .ضػبیت ذظ
آؾوبى ثبفت ٍ افتبزگی ثٌب قبیؿتِ اؾت .اهب ًوی تَاى اًکبض کطز ,کِ ایي هؼوبضی اظ ًَػی تضبز زضًٍی ضًح هی ثطز! تجط ثِ زؾت هی
گیطز ٍ قیس ذَز هی ظًس .زض زل ذبک ٍ ثبفت قْطی فطٍ هی ضٍز اظ ضٍی ذضَع ,اهب ثب ضًگ ,هصبلح ٍ ,ظثبى ذبل هؼوبضی اـ ثطای
ثبفت فقیط ٍ زضهبًسُ ی هحیغف قبخ ٍ قبًِ هی کكس ٍ ثِ هطزهف زّي کدی هی کٌسّ .عاضاى فطؾد فبصلِ هیبى ایي هطزهبى ٍ
آى هؼوبضی غیط قبثل کتوبى اؾت .چگًَِ هی تَاى ثِ ثطقطاضی زیبلَگ هیبى ثٌب ٍ ظهیٌِ اـ اهیسٍاض ثَز ,قغؼب گصض ظهبى پبؾد ضا
زاضز ,اهب پیف ثیٌی آیٌسُ ای ًیکَ ثطای آى زقَاض اؾت.

احتطام ثِ ثبفت زض خبیگیطی ثٌب ٍ اضتفبع ًوب

ثِ یقیي هی تَاى گفت زض زٍضُ ای قطاض ًساضین کِ هؼوبض ثرَاّس ثب هبخطاخَیی چبلف آفطیٌی کٌس .افعایف هكکالت اختوبػی,
اقتصبزی ,ظیؿت هحیغی ٍ غیطُ ّوِ ی هب ضا هلعم ثِ هؿئَلیت پصیطی ٍ اذالق زض هؼوبضی هی کٌس .هؼوبض ٍ هؼوبضی اـ ثبیس
پبؾد گَ4ی هحیغكبى ثبقٌس .ثٌبیی کِ ثی تَخِ ثِ هرتصبت ٍ هقتضیبت ظهیٌِ اـ ؾبذتِ قسُ ؾرت ًب پبیساض ذَاّس ثَز .زض
عطاحی "فطٍقگبُ ثی ًبم" کوتطیي ثی تَخْی زض اًتربة ظثبى هؼوبضی 5هٌبؾت کِ ؾبظًسُ ی َّیت هؼوبضی 6ثبفت ًدف آثبز ثبقس
ثِ چكن هی ذَضز .ؾَال ایٌدبؾت ,آیب ایي ظثبى هؼوبضی ثْتطیي گعیٌِ ثَزُ؟ چطا هؼوبض هؿئلِ ضا ثطای ذَز ؾبزُ کطزُ ٍ آًچِ زض
ضًسضّبی ؾِ ثؼسی ٍ ضٍی کبغص زل فطیت ثَزُ ضا ثِ ٍاقؼیت پیًَس زازُ؟ هؼوبض ,ثِ اؾتثٌبی چٌس ًکتِ ای کِ زض ثٌسّبی پیكیي ثِ
آى پطزاذتِ قس ,چِ تبثیطی اظ ظهیٌِ ی فطٌّگی ,اختوبػی ,اقتصبزی ٍ یب حتی تبضیری ًدف آثبز گطفتِ؟ ثطذی اظ ثبظزیسکٌٌسگبى
ایي اثط ثط ضٍی صفحبت ایٌتطًتی اػتقبز زاقتٌس کِ "فطٍقگبُ ثی ًبم" هی تَاًس "ثبػث پیكطفت ًبحیِ قَز"! ثِ ضاؾتی یک تک
ثٌبی هؼوبضی ,کِ هطزم ثب آى ذبعطُ ای ًساضًس ٍ ثب حیطت ٍ پط ؾَال ًگبّف هی کٌٌس ,گًَِ ای غطیجگی کِ قبیس ثی اػتوبزی ثِ
ثٌب ضا ًیع ثِ زًجبل زاقتِ ثبقس  ,چگًَِ قبزض اؾت ثبفتی فطؾَزُ ضا کِ حتی هقسهبتی تطیي ظیط ؾبذت هوکي ,کِ ّوبى پیبزُ ضٍ ٍ
ذیبثبى آؾفبلت قسُ ثبقس ,ضا زاضا ًیؿت ًبگْبى هتحَل کٌس؟ آیب "خَضخَ آضهبًی" عبلت حدطُ اؾت یب "هبًتَ ؾطای حدبة"؟ پؽ
ّوبى هی قَز کِ زض تصَیط هی ثیٌین ,خب پبّبی ذبکی ثط ضٍی کفپَـ قطهع ضًگ ثٌب تبظُ ًرؿتیي ٍ کوطًگ تطیي ظقتی اؾت ,زض
ازاهِ ٌّگبهی کِ کؿجِ ی هحل حدطُ ّبی ذَز ضا زض "فطٍقگبُ ثی ًبم" تحَیل ثگیطًس فطٍقگبُ ًیبظ ثِ "ًبم" ذَاّس زاقت زض
ایي ظهبى اؾت کِ آًبى تبثلَّبی اػالًبت ٍ ثیلجَضزّبی ذَز ضا ثط ؾطزض فطٍقگبُ ًصت هی کٌٌس ٍ ظثبى هیٌیوبل ٍ ذالصِ ی پطٍغُ
ثِ ؾرطُ گطفتِ هی قَز .ثِ ایي اتفبقبت آشیي ثٌسی ّبی هٌبؾجت ّبی هصّجی ضا ّن اضبفِ کٌیس ,گطافیک هحیغی کِ هطزم
هصّجی ًدف آثبز هی پؿٌسًس ثؿیبض هتفبٍت ثب الگَی تحویل قسُ ی "فطٍقگبُ ثی ًبم" اؾت .هؼوبضی ای کِ ثط ضطثبٌّگ
هحیغف ًٌكیٌس زٍ ضاُ پیف ضٍ زاضز ,یب ثِ هطٍض هتبثط اظ هحیظ قَز کِ ًتیدِ التغبعی ظًٌسُ اؾت ,یب هحیظ اـ ضا هتحَل کٌس
کِ آى ّن قطایغی ٍیػُ هی علجس کِ ثِ ّیچ گًَِ ثب ایي ؾَغُ ّورَاًی ًساضز.گبّی ؾبذتبض اختوبػی فطم ضا هی ؾبظز ٍ گبُ ایي
فطم اؾت کِ ؾبذتبض اختوبػی ضا پبیِ ضیعی هی کٌس کِ "فطٍقگبُ ثی ًبم" زض ّیچ کسام اظ ایي زٍ ضٍیِ ًوی گٌدس .چطا ثبیس
هؼوبضاى ثِ ایي حس هَضَع ضا ؾبزُ ثپٌساضًس ٍ چكن ثط ضٍی تبثیطات چٌس ثؼسی هؼوبضی ثط هحیغف ثجٌسًس .زض حبلی کِ کكَضّبی
حَظُ ی ذلیح فبضؼ چَى اهبضات ٍ قغط ثب خؿت ٍ خَی ظثبى هؼوبضی ًَیي ثِ زًجبل احیبی فطٌّگ ٍ یبفتي تفؿیطی ًَیي اظ
تبضید ذَز ّؿتٌس ٍ پطٍغُ ّبی زضذكبًی چَى تَؾؼِ ٍ احیبی هكیطة 7زض زٍحِ ضا ثِ ّوطاُ هكبٍضاى ذبضخی اًدبم هی زٌّس هب
فطصت ّب ضا یکی پؽ اظ زیگطی اظ کف هی زّین ٍ هؼوبضی ایطاى ضا ؾطزضگن تط اظ قجل هی کٌین .هگط هب زض ّط هکبى ٍ زض ّط
هقیبؼ ًیبظ ثِ هؼوبضی ًكبًِ 8ای زاضین کِ ثِ ایي گًَِ کٌتطاؾت ّبی خٌدبلی هتَؾل هی قَین؟ لٌسهبضک 9ظهبًی هؼٌب زاضز کِ
ظیط ؾبذت ٍ عطاحی قْطی هٌبؾت هَخَز ثبقس ٍ هطزم زض حیي گكت ٍ گصاض ٍ تفطج زض قْط ثب کیفیتی ثِ ًبم لٌسهبضک هَاخِ
قًَس کِ ثط کیفیت فضبی ػوَهی 12قبى هی افعایس ٍ آى ضا ثْتط تؼطیف هی کٌسً .گبضًسُ ثِ ّیچ ٍخِ قصس هحکَم کطزى هؼوبض ثِ
ذَز ًوبیی ضا ًساضز ,ایي هؼوبضی اٍ اؾت کِ ّیچ اًگیعُ ای ثطای اًکبض ایي هغلت ثبقی ًوی گصاضز .هؼوبض هی ؾبظز ٍ هؼوبضاى ّن
خبیعُ هی زّس ,خبهؼِ ّن کِ زض ایٌدب ّیچ اؾت ,ذَز گَیین ٍ ذَز ذٌسین ٍ ذَز هطز ٌّطهٌسین!
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Responsible
Architectural Language
6
Architectural Identity
7
Mushreib, Dohaland Project
8
Iconic
9
Land Mark
10
Public Space
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ًگبُ پط هؼٌب ٍ پط ؾَال ػبثط!

پطٍغُ ی هكطیت ,احیبی فطٌّگ هؼوبضی

زض ّط صَضت ّسف ایي ًَقتِ ثِ ٍاقغ ًقس ایي اثط ًجَزُ ,چٌبًکِ ًقس ؾَاز ,اًسیكِ ٍ ,في ٍیػُ ای هی علجس کِ اظ ػْسُ ی ًگبضًسُ
ذبضج اؾتٍ" .اکٌكی ّسف زاض" قبیس ػٌَاى هٌبؾجی ثبقس ثطای ؾغَض ثبالٍ ,اکٌكی کِ ّسفی خع پیكطفت هؼوبضی ًساضز .آًچِ
ثؿیبض هفیس ٍ قبیؿتِ اؾت کٌف ٍ ٍاکٌكی اؾت کِ زض ػطصِ ی هؼوبضی قکل هی گیطز ٍ تٌْب اظ ایي هدطاؾت کِ هؼوبضی
ضاّف ضا هی یبثس ٍ هؼوبضی هؼبصط هبى "ؾبذتِ" ٍ ؾپؽ "ًگبقتِ" هی قَز.
"ظیجبیی کوتط ٍ ,اذالقیبت ثیكتط" قغؼب گطُ گكب ذَاّس ثَز.
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