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نقبيبهتاريخمعاصرهنرومعماريايرانهمراهسليمانساسون

معماريهنراستاما...
«ازنقاشيبهمعماريرسيدموازمعماريبهنقاشيبرگشتم».بيترديددرميان
اينيکجملهساده،يکدنياحرفگفتنيوشنيدنينهفتهکهاگرآدماهلذوق
باشد،حوصلهخواهدکردوخواهدنشستواينچندصفحهرابادقتخواهد
خواند.سليمانساسونيکيازنقاشان،معمارانوازهنرمندانسرشناسمکتب
اصفهاناستوهمشهريمعماريدرادامهروندجستوجوميانمعماريوهنر،
سراغگفتههاوناگفتههاياوازمعماريونقاشيرفتهاست.

در بين هنرمندان تجسمي اصفهان ،نام سليمان ساسون ،نام شناخته
پري زنگنه
شدهاي است؛ حتي بيش از آنکه بدانند او معمار هم هست .متولد
نقاش
 1324خورشيدي در اصفه��ان است و بسيار براي شهرش احترام
عکس :مهدي تميزي
قائل اس��ت .اي��ن را از نکتهه��اي ظريفي ک��ه دلسوزان��ه درباره
نابسامانيهاي اصفهان ميگويد ميتوان فهميد .تا سال  1355که
سمتهاي رسمي دولتي در مراک��زي همچون شهرداري داشته،
نهايت تالشاش را براي به سامان رساندن اوضاع معماري اصفهان ميکند .از صادرنکردن پروانههاي ساخت
وساز بيمورد در باف��ت تاريخي شهر گرفته ،تا هماهنگ شدن با نمونههايي ک��ه اداره ميراث وقت ،به عنوان
الگوهاي نماسازي در اختيارشان ميگذاشت .کمکم که ضوابط اجرايي ،پابهپاي نابسامانيهاي شهرسازي و
معماري ب��ه تخريب ظواهر شهر و ناديده گرفت��ن اصول معماري در اصفهان پرداختن��د ،از سمتهايش در
شهرداري اصفهان فاصله گرفت .در اين ميان ،به آن چيزي پرداخت که به قول خودش ،او را به معماري سوق
داده بود :نقاشي.
او دراينباره و اينکه حاال چطور روزگار ميگذراند ميگويد :قبل از اينکه معمار شوم ،نقاشي ميکردم و تقريباً
هم موفق بودم .به خاطر همين عالقه و از آنجا که يک��ي از گزينهها براي انتخاب رشته معماري ،طراحي بود
ـ و طراحي خوبي هم داشتم ـ رشته معماري را انتخاب کردم .در سال  1344وارد دانش��کده هنرهاي زيباي
دانشگاه تهران شده و در سال  1349با درجه عالي ،فارغالتحصيل شدم .بعد از فارغالتحصيلي ،دو سال در ذوب
آهن اصفهان ـ که به عنوان دوره سربازيام نيز به حساب ميآمد ـ کار کردم .آن زمان طرحهاي زيادي در ذوب
آهن طراحي کردم؛ از جمله رستوران دايرهاي شکلي ک��ه روي تپه ذوبآهن قرار دارد .همزمان ،طرح پارک
بيشهحبيب (از پارک سعدي در کنار پل فلزي ،تا پل مارنان) را به سفارش ذوبآهن و براي شهرداري اصفهان
تهيه کرده بودم .به همين دليل ،شهرداري وقت از من دعوت کرد تا به عنوان طراح پارکها و ميادين شهر ،به
يوسهپل تا پل خواجو) را نيز طراحي
صورت قراردادي با آنها همکاري کنم .بعد از آن طرح پارک آيينهخانه (از س 
کردم .سپس رئيس بخش شهرسازي اصفهان شدم و پروانههاي ساخت و ساز شهر را صادر ميکردم .از سال
 1355ديگر احساس خستگيکردم و استعفا دادم ،ولي موافقت نشد .تا اينکه بهانهاي به دست استاندار وقت
دادم و او هم با استعفاي بن��ده موافقت کرد .ماجراي آن بهانه اين بود که چند متقاضي ميخواستند کارخانه

زايندهرود را به علت بده��ي به بانک تفکيک و به
واحدهاي مسکوني تبديلش کنند .با اينکه ضوابط
به آنها اج��ازه انجام اين کار را م��يداد ،اما من به
عنوان رئي��س شهرسازي جلويش��ان ايستادم و
گفتم نه! اجازه نميدهم که اين فضاي ارزشمند و
زيبا به واحدهاي مسکوني تبديل شود .آنجا بايد
مجتمع فرهنگي هنري يا دستکم پارک ميشد
تا همه مردم اصفهان بتوانند از آن استفاده کنند.
چون استاندار وقت ،سفارش اين افراد را کرده بود و
من هم موافقت نميکردم ،با استعفاي من موافقت
شد و از شهرداري بيرون آمدم .بعد از آن هم ديگر
هيچ سمتي نداشتهام.
پ��س از استعفا ،ب��راي کارشناس��ي دادگستري
امتح��ان دادم و ب��ه عن��وان کارشن��اسرسمي
دادگستري قبول ش��دم .از آن زمان ت��ا امروز به
صورت مرتب ،کارشناس دادگستري در رشته راه
وساختمان هستم .چند سال پيش ،مدتي را نيز در
دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه هنر ،در رشته
معماري تدريس کردم .ولي ب��ه علت افت کيفي
دانش��کده ،انگيزهاي براي ادامه تدريس نداشتم
و آن را رها کردم و دوباره به نقاشي بازگش��تم .در
واقع از نقاشي به معماري رسيدم و از معماري به
نقاشي برگشتم.
اينکه فضاهاي نقاشيهاي��م برگرفته از معماري
ايراني و همينطور سازهاي موسيقي ايراني است،
بايد بگويم به خاطر عالقه شخصي من به فضاهاي
سنتي معماري و همچنين وسايل و اشياي قديمي
است.
به خاط��ر شغل پدرم ک��ه عتيقه ف��روش بود ،با
هنرهاي دستي و سنتي ايران��ي کامال آشنا بودم
و هميش��ه ذهن مرا درگير ميک��رد .از اينرو از
اين ابزار و المانهاي قديمي در کارهايم استفاده
ميکردم .کمک��م وارد معماري شدم و المانهاي
معم��اري را نيز ب��ه آنها افزودم .مث��ل قوسهاي
صفوي يا نقوش و خطوط کوفي که در معماري به
کار ميرود .از اينها به عنوان المانهايي استفاده
کردم که رنگ و بوي سنت��ي و ايراني دارد .ولي با
يک تجرب��ه نو در ترکيببن��دي و رنگ ارائهشان
کردم .بيشترين فضاهاي معماري الهام بخش من،
فضاه��اي اصفهان بودهاند .ام��ا گاهي از فضاهاي
ديگري نيز مثل تختجمش��يد در آثارم استفاده
کردهام.
ساله��ا پي��ش ،روزي کارهايم را ب��ه دفتر يکي
از اساتيد بهن��ام و تاثيرگذار معم��اري در تهران
بردم .اولين بار بود که مجموعهاي از ترکيبهاي
معمارانه انجام داده بودم .البته کارهاي ديگري هم
داشتم که ايشان ديدند و خيلي خوششان آمد .از
من خواستند که در گالري سيحون نمايشگاهي
داشته باشم .اين نمايشگاه ،که اولين نمايشگاهم
در تهران بود ،در سال  1353برپا شد و خيلي هم
موفق بود .هميش��ه سعي کردهام تکنيک خاصي
انتخاب کن��م که معمولي و ع��ادي نباشد .سعي
ميکنم از تکنيک در جهت حرفي که ميخواهم
بزنم ،استفاده کنم.
از آنجا که آث��ار نقاشي مهندس ساسون ،ترکيبي
از معم��اري و موسيقي را در خود دارد از ايش��ان
درباره رابطه سه مقوله نقاشي ،معماري و موسيقي

پرسيدم و ايشان گفتند :يک رابطه كامال مستقيم
بين هر س��ه هست :هر سه هنر هستن��د .اکثرا از
فرم سازهاي ايراني استفاده ک��ردهام .اين فرمها
در سازهاي ايراني زيبايي خاصي دارند و هنگامي
که با فرمهاي ديگر ترکيب ميشوند ،هماهنگي
خاصي به وجود ميآورند.
در ترکيب با فرمهاي معم��اري نيز ترکيبهاي
چشمنوازي پيدا ميکنند.
اي��ن ترکيبها در واق��ع با فرهنگ م��ا همخوان
است .هرچند معماري اکن��ون ما ،دچار مقداري
غربزدگ��ي ،اندکي بيهويتي ،نب��ودن دلسوز و
نبود مراکزي براي هدايت آرشيتکتهاي جوان و
آگاهي دادن به آنهاست.
مثال در اصفهان تعداد زيادي دانش��کده معماري
وج��ود دارد ،ام��ا آيا به همي��ن تع��داد ،استاد با
صالحيت براي تدريس معماري نيز وجود دارد؟
اين کمبود باعث ميشود ک��ه الگوبرداري از روي
سايته��ا و مجلههاي خارجي راي��ج شود و کمکم
وضع بد موجود ،رونمايي ميشود! يعني چيزي که
شاهدش هستيم .متاسفانه شهرداريها هم کنترلي
نميکنند.
آنوقتها ک��ه رئيس شهرسازي ب��ودم ،از طرف
ميراث فرهنگي وقت ،يک بخشنامه و طرحهايي
از ديتي��ل نماسازي با آجر برايم��ان ارسال کرده
بودند و واحد شهرسازي شه��رداري کنترل مي
کرد که نماه��اي خيابانهاي اصل��ي شهر ،از آن
نمونهه��ا پيروي کنند .نماه��اي آجري با سبکي
كامال ايراني بودند .مدتي روند نماسازي در بخش
هايي از خيابانهاي اصلي شه��ر اصفهان ،كامال
کنترل شده انجام ميشد .براي نقشههايي که در
خيابانهاي اصلي شهر انج��ام ميشد نيز چنين
کنترلي وجود داشت.
يک گروه چهار نفره متش��کل از خودم به عنوان
رئيس شهرس��ازي ،مهندس شي��رازي ـ که خدا
بيامرزدشان ـ به عنوان نماينده سازمان فرهنگ
وهنر ،مهندس منتظر ب��ه عنوان نماينده شرکت
ارگاني��ک ـ که طرح جامع شه��ر اصفهان را داده
بودند ـ و مهندس شفيعي به عنوان نماينده مسکن
وشهرسازي وقت ،نقشههاي مربوط به قسمتهاي
پر اهميت شهر را ـ که در خيابانهاي اصلي قرار
ميگرفت ـ از چند جهت و مخصوصا بهلحاظ بناي
نما ،م��ورد بررسي قرارميدادي��م .اين اتفاق بين
سالهاي  1353تا  1355ميافتاد.
حاال هم هستند مشاوراني که براي شهرداري کار
ميکنند .ولي متاسفانه به صورت سليقهاي عمل
ميشود .به عنوان مثال ،همين طرح بدنه چهارباغ
که در حال ساخت است ،اين طرح چندين بار به
مسابقه گذاشته شد .چون بدنه چهارباغ براي شهر
اصفهان ،اهميت خاص��ي دارد .در آن مسابقه دو
طرح برنده شد ،اما آن طرحها کنار گذاشته شدند
و طرح ديگري که اکنون در حال ساخت است ،به
جاي آنها انتخاب شد .در خ��وب و بد بودن طرح
کنوني که يک مسئله كام�لا تخصصي است ـ و
خوشبختانه متخصص��ان دراينباره با هم بحث و
جدلهايي هم دارند ـ حرف��ي نيست .صحبت از
سليقهاي عمل کردن است.
از آنجا که مهن��دس ساسون اهميت خاصي براي
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اينک�ه فضاه�اي نقاش�يهايم
برگرفت�ه از معم�اري ايران�ي و
همينطورسازهايموسيقيايراني
اس�ت ،ب�ه خاطر عالقه ش�خصي
من ب�ه فضاه�اي س�نتي معماري
و همچنين اش�ياي قديمي اس�ت.
ب�ه خاطر ش�غل پ�درم ک�ه عتيقه
ف�روش ب�ود ،ب�ا هنرهاي دس�تي
و س�نتي ايران�ي کامال آش�نا بودم
طراحي در معماري قائل هستند ،از ايشان خواستم
که درباره بخش طراح��ي و خالقيت در معماري
براي ما بگويند:
هنرهاي زيبا ترجم��ه فارسي  Beaux Artاست.
رشته معم��اري در دانش��کده ،آن زماني که من
درس ميخواندم ،دقيقا از روش دانشکده هنرهاي
زيباي پاريس الهام ميگرف��ت .حتي چند استاد
فرانسوي ه��م داشتيم .اين مکت��ب ،به اصطالح
مکتبي بود که به زيبايي خيل��ي اهميت ميداد.
يعني فرم و فونکسيون يا عملکرد هميشه مطرح
بود .اينطور خالصه کنم که معماري چنين تعريف
ميشد :فرمي که گوياي کاربري هم باشد ،يعني
از عملکرد ،فرم بهوجود بيايد و کاربري هم داشته
باشد .اين بحثها ام��روزه کمتر شنيده ميشود.
از زمان��ي که گروه��ي از نقاشان نوگ��راي پست
مدرنيسم در غرب شکل گرفتند ،بر معماري ما در
دهه  70نيز تاثير گذاشتند.
زماني که در دانش��گاه تدريس ميکردم ،دانشجوها
از طري��ق کامپيوت��ر ،مجلهه��ا و راهه��اي ديگ��ر،
گرايشهايي اينچنيني پيدا کرده بودند .اين تاثيرات
بد نيس��ت ،ولي بههرحال م��ا را از هويت و معماري
سنتي خودم��ان دور کرده است و ب��ه سمت تقليد
و نماهاي شيش��هاي يا آلومينيوم و برجهاي خيلي
بلندي که اصال با روحيه ما سازگار نيست سوق داده
است .ب��ه خصوص براي شهري مث��ل اصفهان ،اين
گرايشه��ا بايد با حساسيت بيش��تري دنبال شود.
هيچگونه مميزي ب��راي استف��اده از مصالح وجود
ندارد و کنترل نميشود .منکر اين نيستم که بايد با
زمان پيش رفت ،بايد از تکنولوژي مدرن استفاده
کرد ،اصال هم معتقد نيستم ک��ه همان معماري
دوره صفويه را تک��رار کنيم ،ولي فرهنگ و سنت
هايمان را بايد حفظ کنيم .اينها بايد خودشان را در
معماري ما متجلي کنند و نشان بدهند .منظورم از
فرهنگ ،اين نيست که حتما از آرک استفاده کنيم
يا عينا گوشههايي از معماري صفويه و قاجاريه را
تکرار کنيم.
از نظر فضاسازي ،بايد طوري عمل کنيم که ضمن
اينکه مدرن و امروزي باشد و ب��ا زندگي امروز ما
مطابقت داشته باشد ،در ضم��ن گوياي فرهنگ
و سنت گذشته ما نيز باشد .بهخصوص آب و هوا

و اقليم ما نيز خيلي براي انتخاب مصالح اهميت
دارد .به عنوان مثال ،شيشه با فضاي جوي اصفهان
که شهري كامال آفتابي است اصال سازگار نيست.
يکي ديگر از مواردي که در طول اين سالها و به
خصوص در دوران تدريس در دانش��گاه شاهدش
بودهام ،نحوه گزينش دانشجوي معماري است .به
نظر من اين شيوه گزينش��ي كامال اشتباه است و
اصال توجه نميشود که معماري ،هنر است.
در گذشته ،يکي از مهارتهايي که ضريب بااليي
در انتخاب داوطلب رشته معماري داشت ،طراحي
بود .اينکه ي��ک معمار چق��در ميتواند ايدههاي
ذهنياش را با طرح نشان بدهد خيلي اهميت دارد.
شناخت مسائل هنري و اطالعات عمومي هنر نيز
براي داوطلب رشته معم��اري اهميت دارد؛ چرا
که دانستن اين اطالعات به دانش��جوي معماري،

خالقيت ،ايده و ذوق هنري ميدهد .در دانشگاه ،دانشجوياني داشتهام که با معدلهاي خيلي باال قبول شده
بودند .شاگردان ممتاز دوره دبيرستان که هيچ از طراحي و خالقيت نميدانستند .دانشجوياني هم داشتهام
که به زحمت براي ورود به رشته معماري رتبه آورده بودند .اما از آنجا که داراي ذوق و خالقيت و دست قوي
در طراحي بودند ،از بهترين شاگردان در دوره تحصيالتشان بودند.
طراحي دانشجوي معماري ،نش��ان ميدهد که داراي چه تواناييهايي است و راحتتر ميتوان راهنمايي و
هدايتش کرد .بايد گزينش به گونهاي باشد که هنرمندان جذب اين رشته شوند .درصورتيکه در گزينشهاي
امروز ،رياضي ضريب بااليي دارد.
رياضي آنقدرها جايگاهي در معماري ندارد ،چون قرار نيست که معمار محاسبه کند .او قرار نيست نمره تيرآهن
مشخص کند يا فونداسيون بسازد! او فقط بايد طرح بدهد و تا حدودي نيز البته کار اجرا بداند .پس بايد در شيوه
انتخاب دانشجويان معماري تجديد نظر بشود.
در اصفهان معماري شهر و شهرسازي رابطهاي تنگاتنگ با هم دارند .از مهندس ساسون درباره ايرادهاي اين
دو ـ معماري و شهرسازي ـ در اصفهان پرسيدم:
هر دو ايراداتي دارند .البته در مقاطعي شهرداري متوجه اشتباهاتش ميشود و جلوي آن را ميگيرد .نمونههايي
که خود شهرداري هم تا حدي به سهلانگارياش معترف است ،مثل مجموعه ساختمانهاي بلند مرتبهاي
توسازها به ديد افقي
که در حاشيه زايندهرود در سالهاي گذشته پروانههاي ساختشان صادر شد .اين ساخ 

آثار نقاشي سليمان ساسون ترکيبي از معماري و
موسيقي را در خود دارد و او به دنبال کشف رابطه
مستقيم ميان نقاشي با اين دو هنر است.

تعدادی از
نقاشیهای
سليمان ساسون.

يوسهپل و حت��ي پل مارنان
پله��اي خواجو ،س 
آسيب زدند .از شاخصترين نمونهها براي تخريب
نم��اي شهر ،ميت��وان از ساختم��ان ارگ عظيم
اصفهان يا همان ب��رج جهاننما نام برد .جايي که
امروزه ساختماني بزرگ و بيقواره و بيتناسب در
آن ساخته شده ،در گذشته دو کاروانسراي قديمي
بود :سراي مخلص و سراي تهديد که ميشد فقط
آنها را بازسازي کرد.
کسبهاي هم ک��ه در اين سراها ک��ار ميکردند،
بيشترشان کارهاي هنري دستي انجام ميدادند .از
قبيل :نقرهساز ،طالکار ،خاتمساز ،چرمکار و غيره.
بازسازي آن فض��ا ميتوانست کارگاههاي صنايع
دستي را نيز احيا کند .به ياد دارم آن روزها که در
شهرسازي کار ميکردم ،طرحي توسط مهندس
ميرميران از شرک��ت نقشجهانپارس ارائه شده

بود .تبديل همين محدوده به يک فضاي سبز که در قسمت مش��رف به خيابان شمس آبادي ،يک ساختمان
دو طبقه براي امور فرهنگي و هنري شهر در نظر گرفته ش��ده بود .متاسفانه طرح مهندس ميرميران را کنار
گذاشتند و اين برج بزرگ را ساختند .همين برج جهاننما ،به علت نزديکياش به چهارباغ ،ميدان نقشجهان،
خيابان سپه و کاخ عاليقاپو ،انتقادهاي زيادي را به دنبال داشته است .انتقادهايي درست ،ولي متاسفانه هنوز
هم از اين اتفاقها در شهر ميافت��د .درباره عبور مترو در شهر اصفهان ـ بهخص��وص از زير آثار تاريخي ـ نيز
انتقادهاي زيادي شده است.
من هميشه معتقدم بهترين گزينه براي اصفهان ،يک راه پياده توريستي است .اما درباره عبور مترو ـ اگر آثار
تاريخي هم بر سر راه��ش نبود ـ اصوال لزومي نميبينم که بخواهد از مرک��ز شهر عبور کند؛ آنهم يک شهر
تاريخي مثل اصفهان .فکر ميکنم راه مترو اگر به صورت يک حلقه بر گرداگرد اصفهان ميپيچيد و يک مقدار
از مرکز فاصله ميگرفت ،مناسبتر بود .لزوم احداث مترو را نميشود منکر شد ،آنهم با اين ترافيکي که روز
به روز زيادتر ميشود.
در واق��ع ايراداتي که بهخصوص براي عبور آن از چهارباغ ميگرفتند ،به خاطر نوسانات و لرزههايي بود که در
اثر حرکت مترو ،ممک��ن بود به مدرسه چهارباغ وارد شود .البته دستاندرکاران احداث مترو ميگفتند که ما
روشهايي را پيشبيني کردهايم که لرزهها را کم ميکند! اما آنها در واقع کارشان اين است که شهر را در مقابل
عمل انجام شده قرار دهند!

يکي ديگ�ر از م�واردي ک�ه در طول
اين س�الها و به خصوص در دوران
تدري�س در دانش�گاه ش�اهدش
ب�ودهام ،نحوه گزينش دانش�جوي
معماري است .به نظر من اين شيوه
گزينشي كامال اش�تباه است و اصال
توجه نميش�ود ک�ه معم�اري ،هنر
اس�تبايدگزينشبهگونهايباشد
که هنرمندان جذب اين رشته شوند
همشهري معماري
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