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  هاي پيرنيا تأملي در آورده: دامني پرگلْ اصحاب مدرسه را

  براي آموزش معماري ايران

  

  2 زادههللا و محمد مهدي عبدا 1مهرداد قيومي بيدهندي

  

پژوهان معماري ايران، نخستين كسي بود كه تالش كرد مفاهيم و   ترين تاريخ محمدكريم پيرنيا، از برجسته :چكيده

راني را به مباحثات دانشگاهي داخل و به تعبيري زبان سنت معماري ايراني را به زبان مدرسة مدرن مباني سنت معماري اي
.  دادانجامشناسي معماري ايراني   را با طرح دو موضوع اصول و سبككاراو اين . معماري و زبان دانشگاهي نزديك كند

.  عوارضي است كه بر كار او وارد شد، او و همچنينهاي پيرنيا و چگونگي اين اقدام موضوع اين مقاله پرسش از انگيزه
تالش پيرنيا براي نظري كردن اين سنت عملي از يك سو فرصت بحث و فحص در معماري ايراني و آموزش و فهم آن را 

 فهم و يادآوريِ اين دو جنبة توأم. فراهم آورد و از سوي ديگر، حجابهايي در راه شناخت و آموزش آن سنت معماري افكند
نخست به چگونگي طرح مباني و در اين مقاله بر اين اساس، . در تحقيق و آموزش تاريخ معماري ايران امري ضروري است

هاي آشكار و نهان  انگيزه، بررسي و نقد و سپس او كار  و نقاط قوت و ضعف ختهپردا كليت معماري ايراني توسط پيرنيا 
  .بررسي شده استپيرنيا در خالل اين جهد و طلب 
  

محمدكريم پيرنيا، آموزش مدرن معماري، سنت معماري ايراني،  :هاي كليدي واژه

  .اصول معماري ايراني، سبك شناسي
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    مقدمه .�

  .دامني پر كنم هدية اصحاب را به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم،
  بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت چون برسيدم،

  ).سعدي، گلستان(
  

كننده در معرض فرهنگ و زندگي مدرن و  ويژه از روزگار مشروطه، با سرعتي خيره ، بهايرانيان
گيران و  اين مواجهه آنان را سراسيمه كرد و تصميم. سابقة آن قرار گرفتند نيازهاي خاص و بي

سازي ايران در اوايل سدة اخير هجري شمسي را به سوي اين نتيجة شتابان راند كه  ريزان مدرن برنامه
معروف است، ياراي پاسخگويي به نيازهاي روزگار » معماري سنتي«ازكار معماري رايج ايران، كه به س

زمين را يكسره  نو را ندارد و اگر ايرانيان از آن سازكار معماري دست نكشند و سازكار معماري مغرب
 شكست مواجه  باـ يعني آباداني ـترين جهاتش  سازي ايران در يكي از مهم نپذيرند، پروژة مدرن

تر، تأسيس نخستين  هاي كالن در نظام شهر و معماري و از همه مهماتخاذ تصميم]. 2و 1[خواهد شد
  .نتيجة ناگزير چنين اعتقادي بود] 3[مدرسة معماري ايران مطابق الگويي فرانسوي 

بناها قدر فرصت داشتند كه  ساله داشت و ساكنانش آن اي هزاران در سرزميني كه معماري پيشينه
و شهرهايي متناسب با فرهنگ و بوم و صفات و نيازهاي مادي و معنوي خود پديد آورند، حالْ 

 - 1376(محمدكريم پيرنيا . شد اعتنايي مي  بود كه در آن، به اين پيشينه يكسره بيبنا شدهاي  مدرسه
زندگي پيرنيا سير . بودمعماري ايران در مدرسه شده در زمرة نخستين دانشجويان پذيرفته ) ش1299

از روزگار دانشجويي تا بيرون رفتن از دانشكدة هنرهاي زيبا، فعاليتهاي عملي معماري، تحقيق در 
هاي معماري در مقام استاد را   بازگشت به دانشكده،معماري ايران و همنشيني با استادكاران و سپس

زلة شاخصي براي تحوالت سير زندگي پيرنيا هم به من. كردبيان توان از منظر آموزش معماري  مي
 براي وارد كردن ويهاي   تأمالت و انديشهنظرايران و هم از كشور بنيادي در آموزش معماري در 

در اين مقاله .  اهميت داردهاي معماري ايراني در نظام جديد آموزش معماري ها و داشته آموزه
  .شده استبارة قرائت پيرنيا از منظر آموزش معماري ايران عرضه  مقدماتي در

در اين مقاله، پس از بيان خاستگاههاي آموزشي و تربيتي پيرنيا، به فرار او از مدرسة جديد 
خواهيم ديد كه خروج پيرنيا از دانشكدة معماري و . نگريم معماري به منزلة واكنشي فعاالنه مي

ي بومي ايران به هاي معمار منظور تجهيز داشتهانصراف او از تحصيل نه اعتراضي منفعالنه، بلكه به
اي  توانست آن را به وسيلهوي زبان معماري جديد بود؛ يا دستكم، پس از خروج يا اخراج از مدرسه، 

گويي مقدر بود كه او چند سالي در مدرسة جديد معماري باشد تا . براي پيشبرد اهداف خود بدل كند
گاه به منابع  آن. ديد را بشناسدهاي معماري ج آنكه در آن مستحيل شود، زبان و مخاطبان و الزمه بي

يابد براي اصحاب مدرسه و معماري جديد بازگو  معماري بومي ايران بازگردد و آنچه را در آنجا مي
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» اصول معماري ايراني«و » شناسي سبك«ترين قالبهاي او براي اين واگويي دو پروژة مهم  مهم. كند
ايران بيان كشور ه را براي آموزش معماري در هايي از ارزش اين دو پروژ خواهيم كوشيد جنبه. بود

  .كنيم
  

  پيش از مدرسه    .�

اي سدة سيزدهم شمسي، چهارده سال پس از پيروزي نهضت مشروطيت و در هپيرنيا در واپسين سال

ديوارش حامل  و  در محيطي كه همة در،�]4[آخرين سالهاي سلطنت قاجاريان، در يزد زاده شد 

 ، از جمله آشنا با معماري،خان ناييني، مردي ذوفنون بود ا محمدصادقپدرش، ميرز. فرهنگ كهن بود
و ] 7 و 6، 5[سوئيس تحصيل كرده بود كشور خان مدتي نيز در  ميرزا محمدصادق. نقاشي و صحافي

زمين در همان دامان پدر فراهم آمده  هيچ بعيد نيست مقدمات آشنايي محمدكريم با فرهنگ مغرب
ي ديد كه چگونه پدر زمين مجاور خانه را خريد و خانه را گسترش داد و محمدكريم در كودك. باشد

شايد نخستين زخمها بر پيكر معماري كهن را هم در همان  ].4[اي بدان افزود  نارنجستان و بيروني
شان، ويران كرد   در زماني كه دولت بناي زيباي مقبرة وحشي بافقي را، در كنار خانة بعدي؛روزگار ديد
سازي، در قالب  گاه كه با تيغ مدرن يا آن ؛]6[ازيباي ادارة دارايي را بر جايش برافراشت و بناي ن

  .خيابانهاي جديد، نظام شهر كهن را از ميان دريد
. روزگار تحصيل ابتدايي و متوسطة محمدكريم در كشمكش ميان دو جهان نو و كهن سپري شد

مدرسة دولتي جديدي به نام و محلة يوزداران مدرسة مباركة اسالم در دو دورة ابتدايي را در او 
دورة متوسطه را، در رشتة همچنين، .  كه در خانة ابريشمي داير شده بود گذراند»2مدرسة نمرة «

طبقه با  اي سه  خانه،اي اعياني به نام كوراوغلي قرار داشت اي سپري كرد كه در خانه ادبيات، در مدرسه
گريخت و به  گاهي از مدرسه مي محمد كريم همان روزگاردر ]. 4 و 6[اي بزرگ  باغچه گودال
  و ]4 و 6[ايستاد  رفت و در آنجا پنهاني به تماشاي كار تعمير آنجا مي هاي مسجد جامع مي خرابه

 6[رفت تا روي خاك كوچه از او هندسة عملي بياموزد  گاهي هم به سروقت مالمحمدعلي اردكاني مي
 كه بنايش را ماكسيم سيرو با بودشهر  متوسطه را در مدرسة ايرانسال آخر دورة دو پيرنيا  ].8و 

  ].4[اقتباس از معماري يزد ساخته بود
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  فرار از مدرسه .�

  هندسه و ادبيات فارسي دانشي هم در،واسطة معماريه پيرنيا در دل فرهنگ ايراني دم زد و باليد و ب
ها و  فرهنگ جديد و مخاطرات و فايده در همان حال، با  وبارة اين فرهنگ بر بينش خود افزود

شايد همينها بود كه او را واداشت كه در امتحان ورودي نخستين مدرسة . رو شد  به ضرورتهاي آن رو
جديد معماري ايران شركت كند و در زمرة نخستين كساني باشد كه در مدرسة جديد معماري در 

كريم محمد شايد ]. 4) [.ش1318(ته شدند  پذيرفـ دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران ـايران 
راه معماري جديد، اما در  و  پنداشت كه در دانشكدة معماري خواهد آموخت كه چگونه با رسم مي

  .اما در دانشكده چيز ديگري يافت. دستگاه معماري بومي خود، معماري كند
. و رومي را كپي كنند معمول اين بود كه سبكهاي يوناني  معماري در دانشكدهدر تمرينهاي عملي

اي وجود داشت كه از هر چيزي كه ايراني بود به  گويي قانون نانوشته. معماري ايران محلّ توجه نبود
كرد و در قالب  پيرنيا با اين جريان معارضه مي]. 3 و 6[ حتي طرح خانة ايراني ،شدت پرهيز كنند

در طي مدت تحصيل وي ]. 4[برد  يپرداخت و كار خود را پيش م تمرينهاي عملي به عاليق خود مي
رفت، ايشان را به خانة خود  گذراند، نزد ايشان مي بخشي از وقت خود را با استادكاران سنتي مي

با اين حال، اين شنا كردن برخالف ]. 9[كرد جو ميوآورد و خالصه معماري را نزد ايشان جست مي
 و 5[موجب شد مدرسة معماري را ترك كند جريان رودخانه سرانجام مشكالتي براي او پيش آورد و 

6.[  
از نظر پيرنياي جوان معماري بومي ايران محصول كار معماراني كارآزموده و آكنده از فهم عميق 

 اما در چشم اصحاب مدرسة معماري، معماري كهن ايران ،بارة فرهنگ و زندگي و ساختن بود در
سوادان  پديد آمده بود تا ايرانيان را از معماري بيبود و دانشكدة هنرهاي زيبا » سوادان معماري بي«

از نظر پيرنيا اين مدرسه نه فقط معماري، . هاي باسواد را بياموزد برهاند و به آنان معماري آرشيتكت
او با هوشمندي و اندوختة . بلكه سنت زندگي و فرهنگ و پيشينه او را با مهر كهنگي پس زده بود

 اما نيك ،توان به زندگي گذشته و معماري آن بازگشت گر نميكرد كه دي اش درك مي زندگي
سالة آن شيوة كارآمد معماري در اين مرز و بوم درس  هاي هزاران توان از تجربه دانست كه مي مي

درد او اين بود كه معماران نوآموختة روزگار او، كه به . آموخت و در قالبهاي نو به كارشان بست
 سليقة عمومي شهرنشينان نوكيسه نيز پشتگرم بودند، به آن تجربة حمايت حكومت و مال دولت و

توانست مانند بعضي همساالنش يا چشم بر اين اختالف ببندد و  او مي. رندگذا ساله وقعي نمي هزاران
تحصيل خود را ادامه بدهد يا از دانشكده و تحصيل يكسره روي بگرداند و به كاري ديگر روي كند؛ اما 

توان چشم انسانهاي امروزي را به  پنداشت كه مي پيرنيا مي. داد به او اين اجازه را نميآن درد دروني 
هاي آن معماري در قالب جديد به كار زندگي و  در آن صورت، تجربه. گوهرهاي معماري گذشته گشود
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گي راه همين درد و همين ديدگاه بود كه پيرنيا را در همة زند. معماري ايرانيان امروز نيز خواهد آمد
برد؛ از فرار از مدرسه تا ساختن صدها مدرسه در وزارت معارف و فعاليت در سازمان ملي حفاظت آثار 

 ،و سرانجام] 11 و 6 و 4[شناسي و نوشتن مقاله باستاني تا تحقيق و وضع اصول و تدوين سبك
  . اين بار در مقام معلم،بازگشت به مدارس جديد معماري

  

  در انديشة مدرسه .�

رفته بينش  رفته. بارة معماري ايران ادامه داد اش در  در پي خروج از دانشكدة معماري به مطالعهپيرنيا
. هايي عرضه كرد بارة معماري و فرهنگ ايراني را سامان داد و در قالب نظرها و نظريه و دانش خود در

 شناختي كه از پيشينة توانيم با  ليكن ما مي،روشني سخني نگفته است او از انگيزة اين كارهاي خود به
. هايش داريم، پروژة كلي پيرنيا براي تاريخ معماري ايران را قرائت كنيم كار او و دردها و دغدغه

شناسي  سبك«و » اصول معماري ايراني« پروژة پيرنيا كه بيش از همه در دو دستگاه نظري ،ترديد بي
هاي كالن و برنامة زندگي او پيوند داشته ها و پرسش به ظهور رسيد، با دردها و دغدغه» معماري ايراني

  . كردبيانتوان اين پروژه را يك بار از منظر اين پيوند وارسي و  مي. است
درك اين واقعيت دشوار نيست كه از منظر كساني چون پيرنيا حضور دانشكدة نوپاي معماري در 

كرد كه  پيرنيا درك مي. شد ه ميآن زمان تا چه اندازه در انقطاع ايرانيان از معماري گذشته مؤثر شمرد
دانست  نيك ميوي . زمانه دگرگون شده است و بايد متناسب با اوضاع و نيازهاي زمانه معماري كرد

  گاه اما هيچ،]13 و 12[برد  كه تكرار صوري معماري گذشته و تقليد كوركورانه از آن راه به جايي نمي
  در مقابل،.باشدض از گوهرهاي جاودانة معماري ايراني پذيرفت كه الزمة توجه به اوضاع زمانه اعرا نمي
پا . اند ديد كه بنياد مدرسة جديد معماري را بر همين فرض نااستوار نهاده  پيش چشم خود ميپيرنيا

شد و معماري سرزمينها و  اعتنايي مي اي كه در آن به پيشينة معماري ايران بي گرفتن مدرسه
سالة معماري ايران   آشكارا به معناي انقطاع از نظام هزاران،نشاند فرهنگهاي ديگر را بر جاي آن مي

رسميت يافتن آموزش جديد معماري و يكي شمردن آن با اعراض از دستاوردهاي جهاني معماري . بود
به سخن ديگر، گسستن . ايراني به معناي بريدن زنجيرة دراز آموزش در معماري اين مرز و بوم بود

عيار انقطاع از دستگاه منسجم و كارآمد  ري در ايران در چشم پيرنيا آينة تمامنظام آموزش كهن معما
  .انديشه و فرهنگ و آموزش و حرفة معماري كهن ايران بود

مĤب و نوپاي هنرهاي زيبا، كوشيد به استادان و   در دوران دانشجويي، در دانشكدة فرانسويپيرنيا 
عماري بومي را در قالب مطلوب استادان آن دانشكده هاي م توان داشته دانشجويان نشان دهد كه مي

خواست به خود و ديگران ثابت كند كه الزمة  او، خودآگاهانه يا ناخودآگاهانه، مي]. 6[نيز عرضه كرد 
در اين كار . مراعات قواعد بازي در دانشكدة معماري مدرنْ اعراض از معماري بومي ايران نيست
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آزرد و كار را به آنجا رساند كه ميتار برخالف عرف دانشكده او را  اما كار پرتنشِ رف،ناموفق نبود
ديگر براي او محرز شده بود كه ]. 6[چندان بزرگ، او را به خروج از دانشكده مصمم كرد  رويدادي نه

دانست كه برهم   اين را نيز مي وتبر آموزش بر تنة درخت كهن معماري ايراني تا چه حد كاري است
پس بر آن شد . شمرد  شايد اين كار را درست هم نمي وآموزش معماري محال استزدن نظام جديد 

  .كه معماري بومي ايران را در قالبي معرفي كند كه در نظام جديد آموزش معماري پذيرفتني باشد
  

  شناسي و اصول سبك: ارمغان براي مدرسه .�

ا و شهرهاي قديم و از معماران و از بناه در اين مدت. پيرنيا حدود سه دهه از مدرسة معماري دور بود
اش پيوسته در پي آن بود كه آنچه  ترين برهة زندگي  در طي اين حساس وبنايان سنتي بسيار آموخت

 در قالبي مقبول طبع جوانان و مطبوع اصحاب مدرسه ،را از معماري و معماران ايراني آموخته است
به تأمل در معماري ايران و ارزشهاي آن و  دعوت مخاطبان ـدانست كه اهداف او  او مي. عرضه كند

 بدون ـ يگيري از دستاوردهاي آن در معماري امروز بارة اين معماري و بهره گسترش تحقيق در
بارة معماري ايران و انتزاع اصول كلي از اين معماري و شناسايي ويژگيهاي كلي   درايپرداختن نظريه

اصول «ترين دستاوردهاي پيرنيا در اين زمينه  مهم. يابد بندي آنها در قالب سبكها تحقق نمي و طبقه
 به 1345با اين دو دستاورد بزرگ در سال . بود» شناسي معماري ايران سبك«و » معماري ايراني

مقصود او از اين دو ]. 4[بازگشت به دانشكدة هنرهاي زيبا ،دانشكدة معماري دانشگاه ملي و سپس
 آن بتوان دستگاه فرهنگي و سنّت معماري ايران را مطالعه و فهم اي نظري بود كه با ريزي منظومه پي
» اصول«هاي مربوط به آثار معماري ايراني و  بندي دانسته مجال طبقه» شناسي سبك«از نظر او . كرد

داد و به آن صورتي درخور بررسي و مطالعة دانشگاهي  مند براي اين معماري به دست مي كليتي نظام

ين بهترين راه براي باز كردن باب سخن گفتن رسمي از معماري ايراني در مدرسة  شايد ا�.بخشيد مي

  .معماري بود
توانست هنر معماري  پيرنيا ميشناسي و اصول،   معماري ايراني در قالب سبكموضوع با طرح 

س  راهي براي تبيين و تدري و�از اقوام و تمدنهاي ديگر تنظيم كند» مستقل«اي  ايراني را در منظومه
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شناسي و اصول معماري ايراني  سبك. يافتة آموزش دانشگاهي بيابد معماري ايراني در قالب نظام
 درسي كه توجه استادان و دانشجويان معماري را ،توانست مقوم برنامة درسيِ مستقلي باشد مي

 دورة او اين كار را پيش از بازگشت به دانشگاه، در آموزش. مستقيماً به معماري ايراني جلب كند
 براي وزارت 1353در بخش معماري كتاب هنر دورة متوسطه كه در سال .  آزموده بود،متوسطه

پيرنيا تا .  نخستين بار موضوع سبكهاي معماري ايراني را پيش نهادبراي ،آموزش و پرورش نوشت
  .تر كند تر و پرداخته  اما پيوسته كوشيد آن را پرمايه،شناسي ماند پايان عمر دلبستة سبك

 آغاز 1347در سال » بيماري بولوار«نخستين سخنان رسمي پيرنيا در مطبوعات تخصصي با مقالة 

مقالة بعدي او، . هاي او را در رفتار با شهر و فضاي شهري دريافتيتوان نگران  در آن مقاله مي.�شد

 از .� منتشر شدشناسي ايران هنر و باستان، در همان سال در نخستين شمارة مجلة »شناسي سبك«

 اما نبايد در ،ترين مباحث در بررسي هنر و تمدن و معماري ايراني است شناسي از مهم نظر او سبك
 بلكه بايد آن را متناسب با سرشت معماري و فرهنگ ايراني ،زمين تأسي كرد اين كار به محققان مغرب

م در اصطالح ه جاي اقتباس از مورخان غربيِ معماري، هاو باز همين رو، . به انجام رساند
شناسي محمدتقي بهار  و هم در راه و رسم آن از سبك) هاي معماري ايراني شيوه(» شناسي سبك«

شناسي بهار   زيرا معتقد بود كه سبك،�]16 و 14[در شعر و نثر فارسي اقتباس كرد ) الشعرا ملك(

عي و طبيعي اين مرز و اثري متعلق به محققي ايراني و آشنا با فرهنگ و تاريخ و اوضاع و احوال اجتما

  .� استبوم و برخاسته از فرهنگ ايراني
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هخامنشيان تا پايان دورة قاجاريان، مشتمل بر شش سبك دوره پيرنيا معماري ايراني را، از آغاز 
شناسي او زمان اصالت  اگرچه در سبك.  اصفهاني وپارسي، پارتي، خراساني، رازي، آذري: داند مي

 ظهور دو سبك در دوران پيش از اسالم و اوج ظهور چهار سبك در دوران  از نظر تاريخي اوج،ندارد
شناسي يا شناخت دبستانهاي  شناسي را در ذيل مكتب او بعدها پروژة سبك. اسالمي بوده است

معماري در جهان اسالم قرار داد؛ بدين معنا كه براي معماري جهان اسالم چهار دبستان قايل شد كه 
  ].17 و12[يكي از آنهاست )  سبكشبا شش(معماري ايراني 

زمين، فقط ويژگيهاي صوري و كالبدي  معيار اصلي در سبكهاي پيرنيا، برخالف اقرانش در مغرب
  او عالوه بر ويژگيهاي كالبدي بناها، به فنون و مواد و مصالح، كاركرد يا وظيفة بناها و. بودبناها ن

به اهميت و تأثير حاكمان و صاحبان قدرت و او . درك هاي انساني بناها توجه مي خصوص جنبهبه
 اما اينها را در تشخيص سبكها اصل نبود،توجه  هاي پادشاهي در ظهور و انحطاط سبكها بي سلسله
 برخالف  وياز همين رو،.  بوداز نظر او نخستين فاصل و مميز سبكها مكان و جغرافيا. شمرد نمي

 بلكه به نام ، ...) و ايلخاني، تيموري، صفوي، قاجاريسلجوقي،(معمول، سبكها را نه به نام حكومتها 

  .�خواند مي)  اصفهاني وپارسي، پارتي، خراساني، رازي، آذري(اقوام يا به نام مكانها 

توان در   پيش آمد كه اگر معماري ايراني را ميپيرنياشناسي، ناگزير اين پرسش براي  در پي سبك
 يعني گوهر مشترك همة ـكند   را معماري ايراني ميسبكهايي تقطيع كرد، آنچه معماري ايراني

توان از صفاتي سخن گفت كه در همة معماري ايراني   چيست؟ به سخن ديگر، آيا ميـسبكها 
توانست اصلهاي مشتركي در همة معماري ايراني بازبشناسد و آنها را تنظيم و  مياو ؟ اگر شدابمشترك 

كه بتواند  چنان  آن، و تبيين معماري ايراني به زبان روز بودمعرفي كند، اين نيز گامي بزرگ در معرفي
اش را در  او اين گام را نيز برداشت و بخش مهمي از زندگي علمي. با جريانهاي روز معماري رقابت كند

  .آن صرف كرد
هاي  شناسي را رسماً پيش از اصول معرفي كرد، بعدها در درسهايش در مدرسه  سبك پيرنياچه اگر

دانشجويان شايد نگران بود كه اگر ]. 18 و 16[اصول را مقدمة ضروري شناخت سبكها شمرد معماري 
دست آوردن تصويري بدون توجه به اصول مشترك معماري ايراني به سبكهاي آن بپردازند، به جاي به

  .واحد از اين معماري، به تصويري متفرق و شكسته از آن برسند و اين برخالف خواست او بود
 - 1319( پيش از دانشكده ـاي پيرنيا سه برهة مهم قايل شويم  راي زندگي فكري و حرفهاگر ب
 اصول ـ) .ش1357 -1376(اسالمي پس از انقالب  و).ش1324 -1357(، پس از دانشكده ).ش1299

در . نبود» پنج اصل«در آغاز سخني از . معماري ايراني را نخست در دورة پس از دانشكده عرضه كرد
____________________________________________________________________ 
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 ،»درونگرايي«هاي او در آن دوره، اين اصول عبارت از چهار اصل  ها و مصاحبه الهبيشتر مق
مثالً در هنر دورة متوسطه، كه در سال .  بود»جفت و پدجفت«و » نيارش «،»پيمون «،»واري مردم«

و » درونگرايي« در زمان فعاليت در سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران نوشته، از دو اصل 1353
، اين »واري در معماري ايران مردم« در مقالة 1355سال در ]. 21[نام برده است »  و پدجفتجفت«

همين ]. 20 و 22[است بيان شده » جفت و پدجفت«و » پيمون «،»درونگرايي «،»واري مردم«اصول 
]. 15[ تكرار شده است »ها و فنون معماري در ايران شيوه« در جزوة درسي 1357اصول در سال 

اقتصاد در «اي در معماري ايراني به نام  اختصار از اصل يا ضابطه  در يكي دو مورد به ويوه،عال به
  ].22[سخن گفته است » معماري ايراني

 اما خود ،]12[ را تثبيت كرد ـ پنج اصل ـ شمار اخير اين اصول 1360نخستين بار در دهة پيرنيا 
 از نيارش و پيمون نيز  پيرنيان در اين دهه،در نخستين سخنا. تغيير بودحال اين اصول همچنان در 

؛ اما در تقريرهاي ]12[بارة درونگرايي نيز جداگانه بحث كرد  چون دو اصل مستقل ياد كرد و در
پرهيز از «و » خودبسندگي«را پرورد و در قالب دو اصل » اقتصاد در معماري ايراني«بعدي، موضوع 

را با هم » پيمون«و » نيارش«از اصول حذف كرد و جفت و پدجفت را  و نيز مطرح كرد» بيهودگي
 .1:  چنين است1370 در دهة عنوان و ترتيب نهايي اين اصول]. 17 و 10 و 9[يك اصل شمرد 

 �].17 و 10 و 9[ نيارش و پيمون .5 پرهيز از بيهودگي؛ .4 خودبسندگي؛ .3درونگرايي؛  .2واري؛  مردم

شان را نشان  يب اصول را حفظ كرد و پيوسته كوشيد درستي، ترت1376پيرنيا تا زمان وفات، در سال 
  .دهد و آنها را با توضيح و مثال غني كند

  
  هاي ارمغان انگيزه .�

خواست كه دانشجويان معماري و معماران نوآموختة جديد ايران را به معماري ايراني و تأمل  پيرنيا مي
دانشگاهي باشد تا راهي به محيط دانشگاه دانست كه اين دعوت بايد به زبان  او مي. خواندفرادر آن 

شناسي و اصول معماري ايراني  از اين رو، حتي آن روز كه سخن از سبك. بگشايد و گوشي شنوا بيابد
خواست، به  كه مي  كاري كه بعدها، چنان،را در بيرون از دانشگاه آغاز كرد، به كاري آموزشي اقدام كرد

  .دانشگاه راه گشود
. گسلد سالة ايران در برابر معماري بيگانه از هم مي  كه نظام معماري هزارانديد مياو به چشم 

آموختگان مدارس  ديگر كار معماري را نه به استادانِ آموخته در نظام كهن معماري، بلكه به دانش

____________________________________________________________________ 
 

� .���� �� N\�b @�
 ��  j�� f'� @../� �
'� �.�'.F �] �
» *�D�
 ���$%��	� « *�
'�
 ���$%� 	 '�6 \�K
 N����� 4K
 E� 
�
 �'$�'���
 $6 �� �=�" �����=W �] � ��
 ���$%� k�B� '" ��� 	� 	 �56 *�
'�
 ��6'�6 ]��.[  



    هاي پيرنيا براي آموزش معماري ايران تأملي در آورده: ه رادامني پرگلْ اصحاب مدرس

    

�� 

بارة فرهنگ و تجربة معماري در  سپارند كه دانش و بينش كافي در مدرن معماري در اروپا و ايران مي
ديد نظامي كه هم از ذوق ايراني برآمده بود و هم از جغرافيا و اقليم  آشكارا ميپيرنيا . زمين ندارند نايرا

. شود ميرد و متالشي مي مي رفته فرو  رفته،شد اي كارآمد و زيبا و پايدار منجر مي ايران و به معماري
در بناها از اجزا و صورتهاي دانست كه ديگر حتي اگر كار را به استادكاران هم بسپارند يا  نيك مي

او مشكل را در گسيختن نظام معماري ايران . معماري ايراني بهره گيرند، مشكل حل نخواهد شد
  .هاي آن  نه اجزا و پاره،از همين رو، دعوت او توجه به نظام معماري ايران بود. ديد مي

ن و معماران گرفته تا مواد و فنون  از عامالـبينانه پذيرفته بود كه اجزاي معماري ايران  پيرنيا واقع
 در ،بخشيد پيوست و معنا مي تنهايي و گسسته از نظامي كه آنها را به هم مي  بهـو صورتها و شكلها 
خواست آن نظام را بشناسد و بشناساند و بكوشد  از اين رو، مي. پايد شود و نمي روزگار ما زنده نمي

، به همين جهت. ظام نشان دهد و معنايشان را روشن كندجاي اجزا و وجوه معماري ايران را در آن ن
از اجزا  اگر .  نه اجزاي آن، غالباً در زمرة نظام آن است،آورد آنچه پيرنيا از معماري ايراني شاهد مي

نظام . بخشيد گويد، از حكمت آنهاست؛ يعني از آنچه بدانها در نظام معماري ايران معنا مي سخني مي
هاي گوناگون معماري جهان قد برافرازد و با آنان  تواند در برابر ايسم ه ميمعماري ايران است ك

  . هماوردي كند
.  دهد كه معماري ايران چيزي از مكتبهاي نوظهور معماري جهان كم نداردنشانپيرنيا كوشيد 

. اگر مكتبهاي امروزي مانيفست دارند، او كوشيد اصولي براي معماري ايران شناسايي و معرفي كند
زمين سبك و مكتب دارد، كوشيد سبكهاي معماري ايران را بشناسد و پيوند آنها با  اگر معماري مغرب

اند  اگر اهل جنبش مدرن، كه در روزگار او انديشة مسلط بود، برآن. زمين را نشان دهد فرهنگ ايران
در طي كه معماري خوب معماري كاركردمدار و علمي است، كوشيد نشان دهد كه معماري ايران 

نكوهيدند،  اگر مدرنيستها تزيين افزوده بر بنا را مي. تاريخ درازش كاركردمدار و علمي بوده است
فايده و افزوده بر ساخت بنا، بلكه چيزي مفيد با  تزيينات معماري ايران را نه چيزي تجملي و بي

زلة دستگاهي كارآمد در باري، همة كار پيرنيا معرفي معماري ايراني به من. اي مادي معرفي كرد فايده
هاي انديشه و طراحي و اجراست؛ دستگاهي كه بتواند با مكتبهاي معماري امروز جهان  همة حوزه

  .هماوردي كند
 سخت ،اي مدرن براي معماري ايران فروكاهيم  را تا حد پرداختن بيانيهپيرنيابا اين حال، اگر كار 

دانست كه تحقيق در تاريخ  ، نيك ميشيشتر اقرانپيرنيا، برخالف ب. ايم  و به خود ستم كردهاوبه 
اي  دانست كه دستگاه نظري مي.  پس نظريه پرداخت،گيرد پايد و عمق نمي معماري بدون نظريه نمي

كه بتواند مبناي تحقيق در معماري ايران قرار گيرد بايد چنان باشد كه خرد و كالن اين معماري در 
ه هم بتوان در آن از ذوق ايراني و فرهنگ ايراني و هم از آن جايي داشته باشد؛ دستگاهي باشد ك
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پروژة « به سخن بهتر، ـاي كه او پرداخت  دستگاه نظري.  سخن گفتفنون و ظرايف سازه و مواد
اي است سخت انساني كه در آن هم به افراد آدميان و هم به جمع   پروژهـبراي معماري ايران » پيرنيا

در پروژة . شود اعتنا مي آنان، هم به نيازهاي مادي و هم به فرهنگشانآنان، هم به تن و هم به جان
پروژة پيرنيا چنان است كه هم با آن . پيرنيا همة ويژگيهاي سرزمين ايران، از زمين تا آسمان، جا دارد

توان معماري گذشتة ايران را، در طي روزگار درازش، با نگاهي امروزي بازشناخت و هم براي  مي
 بلكه هم ،بندد و مدعي سخن آخر نيست پروژة پيرنيا راه تحقيق ديگران را نمي. برنامه ريختاش  آينده

  . تحقيق را براي ديگران باز گذاشته استزمينهخود در طي زمان تكوين يافته است و هم 
  

  تبيين نظريِ سنتي عملي .�

ان، از آغاز سكونت و پيرنيا خود گفته است كه اصول معماري ايراني را از مجموعة آثار معماري اير

  ، البته.�دست آورده استساختن در اين سرزمين تا دورة قاجاريان، و همنشيني با معماران قديم به

گويي از نظر او معماري ايراني يك اصل كلي و . در اين انتزاع داوري خود را نيز دخالت داده است
توان از  ژگيهاي كلي و ديرپايي را كه ميديگر ويوي . مسلّم و تغييرناپذير دارد و آن منطقي بودن است

گاه در   با عقل و دريافت خود با اين اصل اصيل سنجيده و آن،مطالعة معماري ايراني استنباط كرد
 در بسياري ،از اين روست كه برخي از آنچه او در زمرة اصول آورده است. زمرة اصول خود آورده است

بسا ويژگيهاي كلي مشتركي در ميان بسياري از آثار معماري  شود و چه از آثار معماري ايران يافت نمي
  . ايران باشد كه به مجموعة اصول پيرنيا راه نيافته است

نمونة اينها ويژگيهاي مهمي چون شاعرانگي، انتزاع و برساو، هاضمة قوي براي پذيرش اجزاي 
هايش ياد كرد  ها و گفته تهطلبي است كه پيرنيا از آنها در خالل نوش  تنوع ومعماري فرهنگهاي ديگر

شايد پيرنيا برخي از اينها را .  اما هرگز آنها را در زمرة اصول معماري ايراني نياورد،]22 و 17 و 23[
تر از آنكه بتوان آن را در زمرة اصول ثابت شمرد و  دانست و برخي را سيال خردتر از حد اصول مي

 ،نگريست مي» بيانية معماري«اري ايراني به منزلة او به مجموعة اصول معم. شان را نشان داد درستي
رغم اهميتشان، قطعيت و  ا، بههشايد اين ويژگي. اي جهاني براي بهتر زيستن و بهتر ساختن بيانيه

  . صلبيت الزم براي گنجيدن در بيانية معماري او را نداشت
اصول را، بجز نيارش و شايد بهترين تعبير از اصول معماري ايراني پيرنيا اين باشد كه او اين 

به همين سبب، نيازي نداشت كه . دانست پيمون، اصول معماري خوب و منطقي در همة جهان مي
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 كافي بود نشان دهد كه معماري ايران در  و فقطدرستي انتزاع آنها از معماري ايران را نشان دهد
  .ن استهاي معماري در جها بيشتر موارد بر اين اصول منطبق و از بهترين نمونه

  مفروضات. 1. 7

شود كه او به وجود  و مجموعة سخنان پيرنيا در اين باره معلوم مي» اصول معماري ايراني«از عبارت 
معماري « موجودي مستقل و شناختني به نام ،قايل بوده است» معماري ايراني«ماهيتي مستقل براي 

توان  به نظر او مي. تحقق يافته استكه در طي تاريخ در سرزمين ايران به دست مردم ايران » ايراني
هاي گوناگون  گاه نمونه هاي كلي يا اصول آن را تشخيص داد؛ آن اين موجود را شناخت و مشخصه

ترين و  اين، مهمبربنا. بارة تعلق آنها به معماري ايران داوري كرد معماري را به اين اصول عرضه و در
او گاه از اين . و شناختني براي معماري ايران استترين مفروض پيرنيا وجود ماهيتي مستقل  كلي

  . تعبير كرده است�»معماري ايراني«و گاه » معماري ايران«موجود به 

از . شمرد  را برآمده از فرهنگ ايراني ميـ معماري ايراني ـپيرنيا اين موجود مستقل و شناختني 
ديگر . نظر او معماري ايراني حاصل عمل ذوق ايراني و فرهنگ ايراني در بستر جغرافياي ايران است

از همين رو، معماري ايراني و ديگر هنرهاي ايراني اصولي مشترك . هنرهاي ايران نيز چنين است
و اصول ] 24[» شوددگي و سليقة ايراني مربوط مياصول اوليه و بنياديني كه به وضع زن «،دارند

شاهدي ديگر بر ]. 25 و 12[، اصول همة هنرهاي ايراني است »نيارش و پيمون«معماري ايراني، بجز 
پس مفروض . شناسي معماري است شناسي ادبي براي تنظيم سبك اين باور پيرنيا اقتباس از سبك

 با ديگر هنرهاي نظروق و فرهنگ ايراني برآمده و از اين دوم پيرنيا اين است كه معماري ايراني از ذ

.  استفرهنگ ايراني و آن  معماري و ديگر هنرهاي ايران فرزندان يك مادرند�.خانواده است ايراني هم

  .وهوا و جغرافياي ايران است فرهنگ ايراني خود زادة ويژگيهاي ايرانيان و ويژگيهاي آب
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اي است   و معماري منطقي معماري�معماري منطقي مترادف است معماري مطلوب با پيرنيااز نظر 

  هاي مردم و از ذوق و فرهنگ آنان برآمده و با كه نه از سر هوس اين و آن، بلكه از نيازها و خواسته
جوي منطق  و پيرنيا در شرح سبكها نيز در جست. هوا و امكانات سرزمين آنان سازگار باشد و  آب

كرد و سخن او را خردپسند و مقبول  عتبار بيروني كار پيرنيا كمك ميتوجه به منطق به ا. است
اصحاب مدرسه .  ديگر كار او توجه به طراحي بودويژگي. ساخت مدرسه و اصحاب معماري نو مي
او نيز كوشيد معماري ايراني را بر محور . آموختند فهميدند و مي معماري را بر محور طراحي مي

حيثيت و  با اين حال،. ق استادان و دانشجويان معماري خوش آيدطراحي توجيه كند تا به ذو
 فني و زيبايي،هاي  به همة جنبهتا  بلكه كوشيد ،جامعيت معماري ايراني را فداي اين خواسته نكرد

او در ضمن بررسي جزئيات و ظرايف معمارانة آثار و سبكها، پاسخهاي . عملي معماري ايران بپردازد
» منطقي« با بيان مستدل و تبيين  وداد ني را به مسائل مختلف معماري نشان ميمعمارانة انسان ايرا

سخن او براي . كوشيد نشان دهد كه معماري ايراني بنيادهايي فارغ از زمان دارد مي معماري ايراني
اهل مدرسه اين بود كه اگر معماري ايراني با ابتناي بر منطق و عقل پاسخي متناسب با زندگي و نياز 

سان ايراني در ادوار گوناگون داشته است، پس البد براي نيازهاي او در اين روزگار نيز پاسخهاي ان
  . شايسته دارد

  
  ها و اعتبار آنها مبادي يافته. 2. 7

ندرت به منبعي استناد  پيرنيا در بيان مطالب خود، خواه در بررسي سبكها و خواه در شرح اصول، به
گاه از تأمل در آثار  او .ير استنباط يا روش تحقيق خود گفته استبارة مس كرده و كمتر چيزي در

 گاهي در شرح سبكها، .� سخن گفته استشيني با معماران اين سرزميننمعماري ايراني و گاه هم

 اثر يا سبك را بر اساس آن تبيين كرده ،نخست ويژگي يا سليقه يا صفتي از ايراني را گفته و سپس

اط گوناگون ايران و دقت در همة جوانب آثار و انس با فرهنگ ايراني، با اتكا بر  او با سفر به نق.�است

 ،حافظه و شامة قوي معماري، تصوري كلي از ماهيت مشترك آثار معماري ايران به دست آورده بود
____________________________________________________________________ 

 

�.  �� *��+g� 	 u *�
'�
 ���$%� �+$0 �
 u ���$%� 	 '�6  ��� �� �0'6 �.�'.F ��
  �'] ��� 1" 1��/� �� 1��� *2g�� �
 N���� @B� 1" *��+g���
]�� 	 �� .[*� 1" �� ���=� -g�� 
� *�
'�
 ���$%� '6�� 	
  !�
�]�v .[ Nw.b @�
 �
»-g�� « '�
'� �� u 
�»j�6 « x
	!.+] �
 !��� u   �(��� ��6

�5�
� �.�'.F �':�.  
 � .»� �� 1
'�
  ����"��] 1
��$%� �� 1�W �.�  �� *� �� 	 ��� �� *��'� 	 ?y� '�6 @�
 @=] ��6 *� NG.�.M� <�'� !��� ��] !����  !��� �
	]��.[« N  
� ..b	� �
 
� *b
'[ *(��(W 4.+3� *���F 7/� f'[ �� 	
 N\�l� �
'��c���  *� ��;" *�
'�
 1�5�
 `+[  '�
'� �� *�
'�
 1�$.F 1!�" !�!F �� 	 !�]

*� *����� \	!� !��.�.b	� @.�W k.BM� p/�� G.�'z� �] 1" �
 {��& u �] *V�b ��    �	� �� >��2.2b ��" �X��
 �
'� *&�] !6
�� u �5.W �

 1�$.F  �(��� ?.� *��X�
)*� 1�.� �� '(�� ��6'�'2� �� �] ���]��� 1�$6 �� !�] (*� ��] �� *����� \	!� '�
'� ��   �(��� @�
 G.$%� ��" 	 �&�

  �	� 1" ��*� *$� �|
�
 N!��� }.3K !�
��  !�]]�Q 	 �� . [  



    هاي پيرنيا براي آموزش معماري ايران تأملي در آورده: ه رادامني پرگلْ اصحاب مدرس

    

�� 

پيرنيا . كرد ها آگاه نمي اما شنونده و خوانندة سخن خود را از مسير رسيدن به آن تصورات و يافته
  گفت كه هر سبك را با بررسي چه تعداد اثر معماري شناسايي كرده است يا هر اصل را چگونه نمي
زيست  اي مي او در زمانه. توان درستي سبكها و اعتبار اصول را آزمود دست آورده است يا چگونه ميبه

 از سر تفنن  اما،مسئلة او كاري دانشگاهي و محققانه. كه تتمة معماري ايراني در آستانة نابودي بود
ديد و راه حلش را در  علمي براي شناختن تاريخ معماري ايران نبود؛ او بحران را در معماري امروز مي

او .  بوداي در قالبي آكادميك كار او نه كاري آرام و آكادميك، كه فرياد و خطابه. جست گذشته مي
 دادن مسيرِ حصول آن رأي را  نشان وآورد بود و براي اين رأي شواهد و مثالهايي مي» رأي«صاحب 

  .شمرد يا مجالش را نداشت كار خود نمي
شنيد و با معماران  گفت و سخن مي رسيد و سخن مي ديد و برمي جست و مي پيوسته ميپيرنيا 

كرد و پيوسته بر فهم خود از  ها غور و تفحص مي خاست و در آثار و بناها و محوطه نشست و برمي مي
از همين راه، اصول اين معماري را . بخشيد افزود و شم خود را قوت مي كليت معماري ايران مي

كه بر دانش و بينش و  شمرد و همچنان  اما اصول خود را هم منزَل و اليتغير نمي،داد تشخيص مي
وي . كرد تر مي بخشيد و كامل داد و بهبود مي افزود، اصول را گسترش مي دركش از اين معماري مي

 اما هرگز ادعا نكرد كه اصول معماري ايراني منحصر به ،عماري ايراني سخن گفتسالها از اصول م
  .همينهاست كه او گفته است

از اين اصول براي نقد آثار وي توان دريافت كه چرا  با حدس زدن مسير استنباط پيرنيا مي
ته بود تا مطابق او اصول خود را يكسره از آثار برنگرف. گرفت معماري ايران در بررسي سبكها بهره مي

شمرد كه حق دارد  اصول را اصولي عقلي ميوي . نبودن آثاري بر آنها بتواند اساس آنها را متزلزل كند
يافت كه بگويد بيشتر آثارِ شيوه يا سبكي  با آنها آثار معماري ايران را نقد كند؛ حتي اين دليري را مي

توانست بگويد اگر  حتي مي. ني مطابق نيستاز سبكهاي معماري ايراني با يكي از اصول معماري ايرا
 و 12[ نيز اين اصول در بنايي مراعات شود، آن بنا در زمرة آثار معماري ايراني يا اسالمي است هامروز

 ،تر شود اي به آنها نزديك اي يا شيوه اين اصلها معيارهايي است كه هرچه معماري بنايي يا دوره]. 5
  .تر است ايراني

  و انشا اِخبار . 3. 7

آنچه بايد (سخن انشايي  و) آنچه هست(پيرنيا در بيان سنت معماري ايراني ميان سخن اِخباري 
اين موضوع بيش از همه در اصول اوست و از آن به تحليل و تفسير سبكها نيز . وآمد بود در رفت) باشد

و انشايي آنها هم شمرد، در بند تمييز ميان اِخباري  چون اين اصول را عقلي مي. تسري يافته است
هايي است كه معماري ايراني بر آنها بنا شده   پايه،گفت اينها اصول معماري ايراني است  مي ونبود
آيد كه اين اصول  تا اينجا به نظر مي. هايي است كه معماري ايراني از آنها رسته است  ريشه واست
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 از تأمل در سخنان او چنين به دست اما. دهد اِخباري است؛ يعني از چيزي در معماري ايراني خبر مي
اينكه او اصولي را نه از بيشتر آثار، بلكه از شماري .  استآيد كه اين اصول گاه اخباري و گاه انشايي مي

از آثار انتزاع كرده و با عقل خود آنها را سنجيده و بر ديگر آثار تحميل كرده يا ديگر آثار را با آنها نقد 
اين اصولْ . ه او، دستكم گاهي، اين اصول را اصول انشايي تلقي كرده است بدين معناست ك،كرده است

اصولِ معماري مطلوب و آرماني است و معمار و معماري ايراني از آن رو شايستة تقدير است كه بيشتر 
به سخن ديگر، اينها اصولي نيست كه از معماري . آثارش در طي تاريخ بر اين اصول منطبق است

وي  دليل،به همين . گويد معماري ايراني چه بايد باشد  بلكه اصولي است كه مي،دهد ايراني خبر مي
اين درآميختگي اِخبار و انشا هم . كرد صراحت نافي يكي از اين اصول معرفي مي گاه اثر يا سبكي را به

  . زيست اي از زمان است كه او در آن مي از عوارض لحن خطابي و وظيفة اجتماعي او در برهه

  مخاطرات تبيين نظري. 4. 7

مند تبيين كند و قواعد  اي نظام هزارسالة معماري ايراني را در مجموعه پيرنيا كوشيد سنت عملي چند
كلي و چندوچون آن را در قالب نظري درآورد تا به اين نحو آن را در جامعة دانشگاهي قابل طرح 

بنيادهاي نظري و . ردي استوار بودآموزش در اين سنت اساساً شفاهي و بر نظام استادـ شاگ. كند
اين حلول . هاي عملي آموزش در اين سنت در طي ساليان در درون خواص و عوام نفوذ كرده بود شيوه

]. 27[پديد آورده بود  ديگران، تا گرفته معماران از مردم، همة ميان در واحد زباني ها سده طي در تدريجي
 داشت تفاوت بود، مدرن و وارداتي نظامي كه معماري، آموزش جديد نظام با چيزي چنين كه پيداست

مقصود پيرنيا وارد كردن معماري ايراني به آموزش در مدرسة معماري و جلب توجه مخاطبان ]. 3[
هاي معماري را از يك زبان به زباني ديگر،  خواست آموزه دانشگاهي و محققان به آن بود؛ يعني مي

 به سخن ديگر، آنچه را از تأمل در فرهنگ و آثار معماري ايراني و .كند» ترجمه«زباني يكسره بيگانه، 
پيداست .  در قالبي بريزد كه مقبوليت علمي داشته باشد،همنشيني با استادكاران معماري آموخته بود

 بلكه از تالش چندين نفر در زماني دراز ،كه رسيدن به اين مقصود نه از يك نفر و نه در زماني كوتاه
 ناگزير به  ويدر اين مخاطره.  پس خطر كرد،پيرنيا نه ياري داشت و نه فرصتي. دشو ممكن مي

به سخن ديگر، از صورت مقبول علمي مقصودي . اثرگذاري بر مخاطبان بيش از دقت علمي اعتنا كرد
 نه نفس مقبوليت علمي، بلكه اثرگذاري بر دانشگاهيان و ، گويي آنچه براي او مهم بود وخطابي داشت

پردازي آكادميك به چشم ابزاري براي جلب  گويي به مقبوليت علمي و صورت. ان نوگرا بودمعمار
علمي هر » مقبوليت«صفاتي را كه موجب . نگريست توجه اهل مدرسه به گوهرهاي معماري ايراني مي
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 .�اند پذيري، وضوح مفاهيم و واژگان شمرده پذيري، تجربه و سنجش  تعميم،شود تبيين نظري مي

از اين وانمود او . اي وانمود به داشتن اين ويژگيها بود پيرنيا براي اقناع مخاطبانش تا اندازهتالش 
 زيرا محاسن ،پروژة پيرنيا را بايد از همين منظر بررسي و نقد كرد. اي خطابي و اقناعي برد كردن بهره

پردازي معماري  ه نظريزمينهپيرنيا خطر كرد و . شود و معايب واقعي آن از همين منظر آشكار مي
 اما چون هدف او بدواً اقناعي و خطابي بود، ناگزير از فراهم كرد،ايراني را، متناسب با فرهنگ ايراني، 
روشن كردن و گستردن زبان فني و اصطالحات زمينه پيرنيا . منظر علمي دستخوش لغزشهايي شد

. اش بود  از مقصود خطابي نيز ناشيخصوص اما لغزشهايش در اين ،ايجاد كردمعماري ايراني را 
  .چراست، از منظر خطابي قابل درك است و  تعميمهاي شتابان او نيز گرچه از نظر علمي محل چون

.  از ماهيتي به نام معماري ايراني بيشتر بر معماري حاشية كوير متكي بودپيرنياتصور كلي 
يزد، نايين، اصفهان، ( از مركز ايران  بيشترگو كرده بود،وگفتبا آنان وي اي هم كه  معماران كارآزموده

هايي كه او به  كرد و واژه زبان تخصصي معماري هم كه او بدان تكلم مي. بودند) شيراز و احتماالً تهران
  اي احياشده از زبان پهلوي  همه يا برگرفته از لهجة يزدي يا واژه،زبان تخصصي معماري ما وارد كرد

ايران است و » مركزي« معماريِ ـ در حاشية كوير ـايران » كزمر«گويي از نظر او معماريِ . بود
  هوا و  در تبيين آبوي از همين روست كه .  استاي بر اين معماري معماري مناطق ديگر حاشيه

خشك اين  و  هواي گرم و  اين اصل ناشي از آبكه گويد  به منزلة يكي از موجبات اصل درونگرايي، مي
هوايي ديگر دارد، مانند نواحي شمال و كردستان و  و   ايران كه آبسرزمين است و در جاهايي از

  ].17[سازند  هاي برونگرا هم مي لرستان خانه
بارة   اما حكمهاي كلي او در،انگيز است گزيني شگفت  در تدقيق اصطالح و حتي واژهپيرنياتالش 

هاي گوناگون  الح در حوزهبرخي از اصطالحات و تجاهل از اختالف نظر در معناي آنها يا تفاوت اصط

 استداللهاي او بر شواهد گوناگون يا حتي در جهت دفع .�وچراست فرهنگي ايران بسيار جاي چون
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شود كه مخالف رأي او باشد و او  در سخن او كمتر مثال و شاهدي يافت مي. نيستمتكي شبهات 

   .�معلوم   نفع رأيي از پيش گزينش به،شاهدهاي او معموالً گزينشي است. براي حل آنها تالشي بكند

چنين دشواريهايي در كار پيرنيا كمابيش طبيعي است؛ دشواريهايي ناشي از ورود در دو حوزة 
 ديگري حوزة درآميختن مقصود خطابي با  ويكي حوزة تبيين نظريِ سنتي عملي:  استپرمخاطره

  .مقصود علمي
  

  سخن آخر .	

توانيم كمابيش با اطمينان بگوييم كه ورود  ود و شد، ميبا تأمل در سابقه و تربيت پيرنيا و آنچه او ب
براي حفظ گوهرهاي معماري ايراني وي پيرنيا به مدرسة معماري از آغاز بر مبناي مسئوليتي بود كه 

او به دانشكدة معماري وارد شد تا ابزارهاي معماري جديد را . كرد در روزگار جديد احساس مي
آموخته در دانشكدة  ست در همان حال كه در زمرة معماران دانشتوان در اين صورت، مي. بياموزد

پرستي  سوادي و كهنه آنكه او را به بي  بي،معماري است، حامل تجربه و سنت معماري ايراني باشد
اوضاع و  زيرا در ،بيرون رفتن او از مدرسه نيز در ادامة همين راه و با همين انگيزه بود. متهم كنند

 تصميم گرفت در بيرون از  وتوانست مقصود خود را عملي كند سة معماري نمي آن روزِ مدراحوال
هاي كهن معماري  بارة معماري ايراني را صورتي علمي ببخشد و عملها و انديشه مدرسه سخن در

اي كه  توانست به مدرسه مي، در اين صورت. ايراني را در قالبي نو و مقبول اصحاب مدرسه عرضه كند
هايش از معماري  كوشيد يافتهاو .  نفوذ كند،بارة معماري ايراني در آن مسدود بود  درباب تفكر و عمل

 سامان دهد» شناسي معماري ايراني سبك«و » اصول معماري ايراني«ايراني را در قالب دو نظام نظري 
ي ايراني بارة معمار گذار سخن علمي در  با اين كار، هم مبدع نظرية بومي در معماري ايران و هم پايهو

انگيزه و تالش او براي اثرگذاري در مدرسة .  شدهاي معماري و آموزش رسمي تاريخ آن در دانشكده
. علمي، تحقق يافت  در صورتي علمي، و گاه شبهـ كه نيتي بدواً خطابي و اقناعي بود ـمعماري 

بي جست و توان در همين درآميختن سخن علمي و خطا بسياري از محاسن و معايب كار او را مي
  .فهميد

 به گلستان معماري ايراني پناه برد تا از آنجا دامني پرگل براي اصحاب  وپيرنيا از مدرسه گريخت
اين . اگر چيزي از گلها از دامن او فروريخت از بابت مستي او از بوي گل بود. مدرسه به ارمغان آورد
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    هاي پيرنيا براي آموزش معماري ايران تأملي در آورده: ه رادامني پرگلْ اصحاب مدرس

    

�	 

 ������ رجمه از دستگاه فرهنگيهاي ت مستي و شيفتگي معماري و فرهنگ ايراني همراه با مخاطره

بومي ايران به دستگاه فرهنگي معماري جديد و مقصود خطابي پيرنيا مجموعة پروژة او براي معماري 
  .سازد كند و ادامة راه او را ممكن مي ايران و آموزش آن را قابل فهم مي
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