از این و ...

عشقم فیزیک بود ،رشتهام معماری

بـهجـایمقدمـه...

11
پدر شــما اهل آذربایجان بودند .چطور شد که
گذرتان به مشهد افتاد؟
پدرم (یوسف دانشدوســت) اهل تبریز بودند ،اما دایی
بزرگی (فتحا ...فرزار) داشتم که رئیس دادگستری مشهد
شــده بود .آن موقع به او مدعیالعموم میگفتند .وقتی
سهساله بودم ،از آنجا که سالهای بعد از جنگ جهانی بود،
پدر و مادرم احساس کرده بودند که شاید بتوانند اینجا با
کمک دایی ام کاری پیدا کنند .پدرم کارمند اداره دارایی
بود .وقتی هم که به مشــهد آمدند در همین اداره دارایی
استخدام شدند.
اگر موافقید برویم ســراغ دوران تحصیلتان.
تحصیل در رشته معماری عالقه شخصی شما بود؟
حقیقتش را بخواهید من خودم خیلی به رشتههای فنی
عالقه داشتم ،بهخصوص رشته فیزیک .همان زمانی هم
که در دبیرستان نادرشاه تحصیل میکردم ،دبیر فیزیک
برای من خیلی محبوب بود .خیلی عالقه داشتم که برای
تحصیل در یک رشــته فنی به خارج از کشور بروم ،ولی
متاسفانه آن ســالها پدرم فوت کردند و این سفر میسر
نشد.
بعدها به تهران رفتم .خیلی دوست داشتم که مهندس برق
شوم ،ولی وقتی کنکور دادم ،در رشته معماری قبول شدم.
از آنجا که نمیتوانســتم بیخیال فیزیک شوم در همان
دانشــگاه تهران گشتم تا استاد فیزیک آنجا را پیدا کردم.
همیشه میرفتم مســائل فیزیک را از او سؤال میکردم؛
البته یک روز همان استاد از من پرسید که این سؤالها را
از کجا میآورم ،اما من توجهی نمیکردم و کاری را دنبال
میکردم که عالقه داشتم .آن استاد فیزیک اصرار داشت
که «تو اگر فیزیک دوست داری ،بیا فیزیک بخوان وگرنه
برو دنبال همان رشته خودت .میگن اونهایی که معماری
میخونن وضع مالی بهتــری دارند .من که دکتر فیزیکم
هیچ زندگیای ندارم» .اینها برای من مهم نبود .واقعیتش
این بود که من عاشق فیزیک بودم و همین دانش فیزیک
بعدها در معماری به کمکم آمد.
پس چطور شد که در معماری ماندگار شدید؟
عالقهام بهخاطر این بود که در تهیه نقشــههای اجرایی و
فنی خیلی جلوتر از بقیه بودم .رشــته تحصیلیام را ادامه
دادم تا اینکــه بهخاطر مرمت گنبد حــرم مطهر دوباره
گذرم به خراســان افتاد .این اولیــن کاری بود که من در
مشهد انجام دادم؛ البته کار شخصی من نبود و بهصورت
جمعی انجام شد.
یک لحظه احساس کردم

سلطان محمود اینجا بوده است
شما جزو افراد معدودی هســتید که تا امروز
توانســتهاند وارد محوطه داخل گنبد شــوند.
بایدتجربه جالبی بوده باشد.
همینطور است .کسی نمیتواند فضای داخل گنبد را که
متعلق به دوره غزنوی اســت ،ببیند .راستش را بخواهید
برای خود من خیلی جذاب بود که یکدفعه میدیدم در
یک دوره تاریخی دیگر حضــور دارم .یک لحظه با خودم
فکر میکردم احتماالً ســلطان محمــود غزنوی اینجا را
دیده است.
ســه الیه در گنبد وجود دارد؛ گنبد پایین که آینهکاری
است ،ســطح وسط که استوانهای شــکل است و به دوره
غزنوی تعلق دارد و سطح باالیی که خود گنبد طالست.
بعد از مرمت گنبد همچنان در مشهد ماندید یا
برگشتید تهران؟
من مدتی طوالنی رئیس دفتر فنی میراث فرهنگی بودم و
31بنای تاریخی خراسان مثل رباط شرف ،آرامگاه خیام و
عطار ،میل رادکان و میل اخنگان زیر نظر من مرمت شده
است .در داخل حرم نیز ،البته تا زمانیکه به حرف ما گوش
ال کاشــیهای
میدادند (میخندد) کارهایی کردهام .مث ً
نفیسی دور محوطه ضریح وجود داشت که من پیشنهاد
دادم که آنها را با شیشــه قاب گرفتند و هنوز هم هست.
عالوهبراین مرمت مدرســههای دودر ،باالســر ،پریزاد و
میرزاجعفر و مسجد گوهرشاد هم کار من است؛ البته بین
همه اینها برای مدرسه میرزاجعفر بیشاز همه کار کردم
و یک دور اتاق پشت حجرههای مدرسه ساختم.

ذرهبین
باید کوششی دائمی وجود داشته باشد و آن این است
که دقت کنیم ،اشتباه نکنیم .متأسفانهغرضهای سیاسی
باعث میشود که اشتباهات همچنان وجود داشته باشد.
اینها عیبهای ماست و مهم نیست که چه کسی اشتباه
میکند .مهم این اســت کــه باید ایــن عیبها برطرف
شود.
هر دخالتی که در مرمت آثار تاریخی میکنیم ،باید به
رخ کشیده شود .نباید پنهان کرد ،در غیراینصورت تاریخ
را از دست میدهیم.
یک کتیبه تاریخی دورتادور مســجد گوهرشاد بود که
نظم خاصی داشت .جناب سرهنگ (مسئول اوقاف قبل از
انقالب) برای اینکه شــاه میخواست بیاید خودسرانه در
تعمیرات این کتیبه دستکاری کرد .این عیب تا االن هم
روی مسجد هست.
خانــهام را خودم بهســبک ایرانی ســاختهام .یکی از
کوششهای من همیشه این بوده که یک معماری مدرن
ایرانی بهوجود بیاورم .اِلمانهایی هم که ساختهام ،نتیجه
همین کوشش است.
10بار در جلسات مختلف شهرداری به من گفتند متنی
حاضر کنم تا برای اطالع مردم روی المانها نصب شــود.
من هم 10بار نوشــتم و برایشــان ارســال کردم ،ولی...
بقیهاش را خودتان میدانید.

مرز میان آدمهای موفق و ناموفق را دو کلمه مشــخص
میکند؛«آرزو»و«خاطره».آدمهایموفقباخاطراتشان
زندگیمیکنندوبقیهتادمآخرباهمانآرزوهایشان.
مثل همیشه قبل از تنظیم ســئواالت سری در فضای
مجازی میچرخانیم تا دســتمان بیاید که قرار است
ســاعتی بعد رو به روی چه آدمی بنشــینیم .مطلب
دندانگیری پیدا نمیشود.

معموال این وقتها تردید میکنی که «آیا این آدم همان
کسی است که من دنبالش میگردم؟» ،ولی یک تلفن
گرهگشاست و کاری میکند که زودتر از قرار ،خودمان
رابرسانیممقابلدفترکار«دکتریعقوبدانشدوست».
می گوید« :دکتر دانش دوســت عضو تیمی است که
بــرای مرمت گنبد حرم مطهر به مشــهد آمدند .بعد
همین جا ماندگار شد و تا همین امروز مرمت مهمترین

آثار تاریخی خراســان را بر عهده داشته است ».بعد
می فهمیم کسی که آن طرف میز مصاحبه این هفته
روزنامه شهرآرا نشسته طراح بیمارستان آریا ،سازنده
المان ســابق فلکه پارک و المان های میدان راه آهن،
میدان غدیر ،میدان فجر ،آرامگاه سرایندگان خراسان
و  ...است؛ ساخته هایی که هر کدام به تنهایی بیش از
سازنده شان دیده شده اند.

میز مصاحبه

www.shahraraonline.com
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خســته از کارهای فراوان روزانه ای که برای یک آدم
 76ساله دشوار است ،آن سوی میز می نشیند و از تنها
نگرانی خــود برای یکی از ســاخته هایش می گوید؛
المانی که روزگاری در میدان آزادی نصب بود و حاال
او فقط توقع دارد که مدیــران خوش قولی کنند و با
نظارت خودش آن را وســط میدان ورودی فرودگاه
مشهد نصب کنند.
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 ...و آن

اگر حرم را نداشتیم ،مشهد شهر نبود

گفتگو با دکتر یعقوب دانش دوست
معمار و طراح المان های ماندگار مشهد
آدمهایی که بتوانند
کارهای ماندگار هم
بسازند ،کم داریم.

یعنی بعضی تخصصها
ازبینرفته است .این

مسئله به ما و شهرمان

خیلی لطمه میزند

خاطراتمان را ساده
خراب میکنیم

شمارابیشتربانقدهایتان
نبیدوست  -جاودانی دربارهآثارحجمیوالمانها
میشناسیم .مشــکل کار کجاست؟ چرا ما بهاندازه
طشهرمانالمانهای
انگشتهاییکدست،درمحی 
ماندگاروخاطرهسازنداریم؟
یک مقدار مربوط به گران درآمدن کارهاست .سادهترشدن،
ارزانترشــدن را به دنبال دارد .البتــه آدمهایی که بتوانند
کارهایماندگارهمبسازند،کمداریم.یعنیبرخیتخصصها
ازبینرفتهاست.اینمسئلهبهماوشهرمانخیلیلطمهمیزند.
البتهدرحوزههایمیراثینیز چنینمشکلیداریم.
البته با تکیه بر نســل جوان در ســالهای اخیر
المانهای متعددی ســاخته شده است .مثل المان
میدانضدیامیدانفلسطین.
المانفلکهضدخیلیبدوبیگانهاست.اصالمادرهنراسالمی

مجسمهسازینداریم.عالوهبراین،ریختکلیکاررنگوبوی
طرحهای مسیحی را دارد .از دور تماشایش کنید ،داد میزند
کهمسیحیاست.تعجبمیکنمکهکسیدراعتراضبهاین
پیکربدقوارهچیزینمیگوید.
ولی المان میدان فلسطین ،سبک دیگری دارد که
شایدپسندشماباشد.بهخصوصکهگفتهمیشوداین
المانازهرطرفیکپیامبهمخاطبشالقامیکند.
اینهمهیچینیست!خوداثربایدپیامشرادراولیننگاهالقا
کند،نهاینکهمابهزوردرتعریفشبگنجانیم.بهعقیدهمندر
این المان ،شروع کار غلط بوده است .یعنیچه که ملکآباد
دو ردیف درخت سفید داشته است؟ این که محتوایی ندارد
که برایش مســابقه گذاشتیم و المان ســاختیم .به چیزی
چسبیدهایمکهخودشبیپایهاست.درالمانباید«فرهنگ»
تولیدشود.

المانهاییمثلمیدانجانبازهمکهمجسمهاست،یعنیچیز
مهمینیست،نهخوباستنهبد.
البتههمهاینالمانهادرمسابقهبرندهشدهاند.
به نظر من این هم یکی از مشــکالت کارهای هنری اســت.
واقعیتش هم این است که وقتی میخواهند مثال عادالنه رفتار
کنند ،مسابقه میگذارند و وقتی مسابقه گذاشته میشود ،آن
کاریکهدربینشرکتکنندگانآنمسابقهبرتراست،انتخاب
میکنند.امامعنیاشایننیستکهآنکارمنتخب،خوباست!
اینطورکهشماگفتید،اوضاعخیلیبیشترازآنکه
ماتصورمیشود،خراباست.ضعفدرکجاست؟
اگرواقعبینباشیمهمینطوراست.درحالحاضرافرادیکه
المانخوببسازند،نداریمواینمهمترینمشکلماست.یعنی
توسازهایی هستند که
بعضی معمارهای خوب دنبال ساخ 
پولسازباشد،ولیدراینکارعشقبهکارمیآید.

معمای دومین د ِر مدرسه «دو در»

مزخرف میگویی سرهنگ!

اول کار برای مرمت گنبد آمدم ،اما مشهد ماندگار شدم و تعمیر مدرسههای میرزاجعفر ،پریزاد و دودر را
آغازکردم.خیلیکنجکاوبودمکهنام«دودر» ازچهجهتبرایمدرسهایکه یکدربیشترنداردانتخاب
شده! دست آخر یک روز مشغول عملیات مرمتی بودیم که در حدفاصل این بنا و بست باالخیابان ،یک
اختالفسطح نمایان شد که پس از بررسی متوجه شدیم آستانه یک در دیگر است و آنجا بود که معمای
«مدرسه دودر» برایمان حل شد .نمایی که االن در حیاط همین مدرسه دیده میشود ،بهاحتمال زیاد
مربوط به دوره تیموری یا صفوی اســت ،ولی آنجا الیهای پیدا شد که نشان میداد نمای مدرسه قدیم
چب ُریهافراموشنشود،یک
چب ُریهایزیباییازدورههایپیشینداشتهاست.ماهمبرایاینکهاینگ 
گ
بگرفتیم.
قسمتراباشیش هقا 

مدتی قبل از انقالب ،یک ســرهنگ مدیر اوقاف خراسان شد که صدمههای زیادی به آثار تاریخی
زد .هیچ حرفی هم گوش نمیکرد .من برای اینکه سنگی مشابه سنگهای قدیم مسجد پیدا کنم،
گب ُریها را میگشتم .بعد این آقا رفته بود از اصفهان سنگ سیاه خریده بود.
میرفتم تهران تمام سن 
بعد از نصب سنگها ،جلسهای در خود مسجد داشــتیم .من گفتم« :جناب سرهنگ ،قبال مسجد
لطافتی داشــت ،ولی این سنگهای سیاه ،مســجد را عزادار کرده اســت ».یادم هست که آقای
جاللالدین آشتیانی هم در جلسه حضور داشت .سرهنگ برگشت تا نظر آقای آشتیانی را بپرسد،
ولی آقای آشــتیانی که آدم رک و صریحی بود ،حرف من را تایید کرد و گفت« :سرهنگ ،مزخرف
میگی .مزخرف!»

درکنارماکتالمانهایساختهشدهوساختهنشدهخود

د فتر فنی میراث  -سال1351

بر فراز مسجد ذومنار طبس  -قبل از زلزله شهریور1357

سه تا از تألیفات شــما درباره شهر طبس است.
کتابی درباره مشهد ننوشتهاید؟
من مجموعه سهجلدی «طبس ،شهری که بود» را درباره
طبس دارم که البته یک جلد آن ،مثل خیلی از کتابهای
دیگر من ،بهخاطر گرانی کاغذ چاپ نشده است .این کتابها
را برای این نوشتم که طبس قبل از زلزله شهر زیبایی بود.
من عاشق این شهر بودم .به این فکر می کردم که میشود
روی این شــهر کار شــود تا بیشاز اینکه هست خودش را
ال میشــد مثل ونیز همه دنیا این شهر را
نشــان دهد .مث ً
بشناسند .این ظرفیت در طبس وجود داشت.
نمیشد برای مشهد هم این کار را انجام داد؟
اینجا که شــهر نیســت! (میخندد) بهعالوه اینقدر آثار
تاریخی در دورههای اخیر تخریب شده است که حد ندارد.
از آنجاکه برخی افراد مطلقاً به حرف کسی گوش نمیکنند،
همین آثار تاریخی انــدک نیز یکی پساز دیگری از ارزش
میافتند .من نمیفهمم که فرد باید چه فرهنگی داشــته
باشد که در یکی از آثار تاریخی ،گُل کاشی را بکند و جایش
یک ساعت گرد بگذارد .آنهم گُل کاشی دوره تیموری که
اگر تکهای از آن بهدســت خارجیها بیفتد ،روی سرشان
میبرند و میگذارند توی موزهشان .این یکی از چیزهایی
است که همیشــه برایش غصه میخورم .تاریخ را کندند.
نمیدانم شاید یک کسی باید بیاید و نجاتمان بدهد.
بهطورکلی آثار تاریخی مشــهد چهقدر ظرفیت
جذب گردشگر را دارد؟
نمی شود گفت قوی ،مشــهد یک شهر معمولی است .اگر
ال هیچچیز نداشت؛ البته یک مقدار از
حرم نبود مشهد اص ً
این ضعف مربوط به رسیدگی است.
همین محور حرم تا شــهدا محور بسیار مهمی است و باید
تالش شود که معماری درستی داشته باشد و این محور با
حرم امامرضا(ع) هماهنگ باشــد ،ولی هر بار که میروم،
میبینم یک هشتطبقه دیگر ساخته شده است.
پس شما هم غصه بلندمرتبهسازی در مشهد را
میخورید؟
هر کسی غصه داشت ،بیاید با هم میخوریم( .میخندد)
البته شاید نشــود تمام تقصیر را بر گردن تاریخ
انداخت .ما در مشــهد آثار معماری شاخصی هم
نداریم.
در این سالها چندتایی معمار خوب داشتیم ،ولی معمارها
بیشتر خانه ســاختهاند .خانهها االن هست ،ولی خاصیت
خانه این است که در شهر به چشم نمیآید و گم میشود.

دوستداران سیحون ناراحت شدند
یکی از کارهای من طراحی باغ آرامگاه فردوســی اســت.
محوطهسازیهای قبلی اجراشده ویژگیهای باغ ایرانی را
نداشت؛ خشــن بود .برای همین هم طرح جدیدی را تهیه
کردم ،بردم تهران و تصویبش را در شورای فنی گرفتم .هر
سال مقداری پول که میآید ،بخشی از کار را جلو میبرند.
در داخل حوض سه ردیف دهتایی فواره گذاشتیم بهنشانه
سیسال زحمت فردوسی .بهعالوه گلهایی را در محوطه
کاشتیم که فردوســی نامی از آنها در شاهنامهاش برده
است.
تمام محوطهســازی قبلی کار هوشــنگ سیحون بود که
من تغییر دادم .ساختمانهایی هم که ساخته است خوب
است ،ولی با ســاختمان آرامگاه همخوانی ندارد .یک روز
هم باید ســاختمانهای ســیحون را با بنای کلی آرامگاه
ال بتنی اســت؛ چون در آن دوره در تمام
هماهنگ کرد .فع ً
دنیا بتن لخت مد شــده بود و سیحون هم فکر میکرد باید
همینطور بســازد ،ولی توجه نکرد کــه اینجا یک بنای
قویتــر و قدیمیتر هم وجود دارد؛ البتــه زمانیکه روی
این بنا کار کردم دوســتداران ســیحون ناراحت شــدند
(میخندد).

تخریب نمادها ،تخریب تاریخ و هویت شهر است

نماد میدان راهآهن حاصل سربازی من است

30بار طرح زدم تا شد «همای رحمت»

معروفترین ساخته دست شما،
نمادسابقمیدانآزادی(فلکهپارک)
است.تالشتانبرایجانماییایننماد
در میــدان مقابل فــرودگاه به چه
نتیجهایرسید؟
خیلی نگران جانمایــی فعلی این اِلمان
(فضای ســبز انتهای بولــوار جمهوری
اسالمی) بودم ،ولی اخیرا ً با توافقاتی که
با شهرداری انجام شد ،جانمایی اِلمان را
روی نقشه میدان مشخص کردم.
البته در جابهجایی قبل بهدلیل اینکه مســائل فنی کار رعایت نشــده بود ،متاســفانه
آسیبهایی به کار وارد شد که الزم است آنها را در مکان جدید اصالح کنیم.
مگر در زمان جابهجایی کار ،خودتان حضور نداشتید؟
جالب است بدانید که بنیهاشمی ،شهردار وقت مشهد مسئله جانمایی را از من که سازنده
کار بودم مخفی کرده بود .جالبتر اینکه به من میگفتند که «تو نقشه کار را به ما بده تا ما
از آن استفاده کنیم» .گفتم« :من خودم زندهام و حضور دارم ،چه نیازی به نقشه است؟»
همان موقع آسیبهایی به کار زدند؛ البته فراتر از این ،وقتی محلی مثل فلکه پارک تخریب
شد؛ یعنی بخشــی از تاریخ ،هویت مردمی و یادگارهای این شهر تخریب شده است و ما
ساده خاطراتمان را خراب می کنیم.
من در زمان اجرای کار بهخاطر اینکه نشــان بدهم دو پرنــده اِلمان «پرواز به نور» تعلقی به
زمین ندارند ،پایه المان را خیلی ظریف در نظر گرفته بودم ،ولی پایه فعلی غلط اجرا شــده
است.عالوهبراینجزئیاتقسمتباالیکارهمدرستاجراینشدهاستوبایداصالحشود.

در کتابی که رولــف بنی ،عکاس
مشــهور از ایران تهیه کرده است
تصویری هم از المان شما در میدان
راهآهن چاپ شده است .برجستگی
اینالمانبهچهچیزیاست؟
المان «همیشــه بهســوی او» ترکیبی از
پیکره یک زن و یک مرد بهعنوان نماد بشر
است .دو طاق در پایین داریم که نماد کره
زمین است .در قسمت باال هم طاقهایی رو
به باالست که فضای روزگاری را نشان میدهد که بشر تالش میکرد به ماه پرواز کند .شکل
کلیالماندوسطحعمودبرهماستکهسطحکوتاهترنمادزنوسطحبلندترنمادمرداست
و نشان میدهد که دست بشر بهسوی آسمان بلند است .در طراحی کار هم از نقش و نقوش
لباس عشــایر الهام گرفته شده است .البته پایه فعلی تغییر زیادی با ابتدای کار کرده است.
اولاینکهچونپایهکاربلنداستاستحکامالمانبهچشمنمیآیدواینمسئلهکارراضعیف
کردهاست.دوماینکهاالنزیرالمانآبرهاکردهاندوایننیزاستحکامکارراازبینبردهاست.
این آب معنا ندارد ،ولی رئیس سابق مدیریت هنری شهرداری هرجا دستش میرسید شیر
آبیبازمیکرد(میخندد).ظاهرا ًاینآبهمابتکاراوبود.
شاید مخاطب در نگاه اول مقصود شــما از المان را درک نکند .چهطور این
مالحظاتطراحیرادرکارتاندرنظرمیگرفتید؟
جالب است بدانید که در ابتدا طراحی حجمی برای من یکجور سرگرمی بود .جالب تر
اینکه بگویم من همین طرح میدان راهآهن را در دوران ســربازی در پادگان عشرتآباد
تهران طراحی کردهام.

المانهای «همــای رحمت» در
میدان غدیر را همه مشــهد یها
دیدهاند ،ولی کســی نمیداند که
طراحی این المــان و پل غدیر کار
شماست .ایده طراحی این مجموعه
از کجا آمد؟
ایده این بود که باید در میدان غدیر نمادی
درباره حضرتعلی(ع) وجود داشته باشد؛
البته طرح اولیه تفاوتهایی با اجرا داشت.
اگر دقت کرده باشید ،موجهایی روی بدنه پل طراحی کردهایم .قرار بود که همای رحمت
مقابل این موجها قرار بگیرد تا زمانیکه خودروها از کنار پل عبور میکنند ،حالت متحرک
را تداعی کند ،ولی جانمایی کار بعدا ً تغییر کرد.
در طرح من «یاعلی»هایی هم بهشــکل درخت ســرو در پایههای پل وجود داشت که
اجرا شده است .همینطور کاشیکاریهایی که بعدا ً بخشهایی از آنرا تغییر دادهاند.
در مرحله اجرای این المانها چقدر مشارکت داشتید؟
تمام فرمها را خودم برای یکی از دوســتان میکشــیدم و او هم در حضور خودم آنها
را برش مــیزد .بههمیندلیــل کار همان چیزی شــده بود که خودم میخواســتم؛
البته مردم وقتی المــان را میبینند متوجه مراحل تولید آن نمیشــوند ،ولی همین
المان«همای رحمت» را چیزی حدود  30بار کشیدهام تا آنچه درحالحاضر میبینید
آماده شــد .میخواستم پرنده مهربانی باشد ،ولی نمیشــد .هر کار میکردم فرم اجرا
بهصــورت تهاجمی از کار درمیآمد ،ولی باالخره یکــی از طرحها راضیام کرد و پرنده
مهربانی شد.

