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در این شماره از مجله به سراغ شخصی رفته ایم که در یکی از زیباترین ابداعات هنری تخصص قلم معمار
دارد. شاید بعضي از ما وقتی در کوچه پس کوچه های شهر یا خیابان های شلوغ آن در حال پیاده روی 

هستيم، چشمانمان به تماشای ضیافت ساختمان ها بنشینند. شاید بعضی هاشان پیر شده و پشت 
قامت برج های جوان گم شده باشند و بعضی ها هم هنوز با نمای آجری شان دلبری کنند. اما تمام 

آن ها حاصل فکر هنری معماران خوش ذوقی هستند که سعی داشته اند بنای زیبایی بسازند و 
کسی چه می داند، شاید وقتی آجر روی آجر گذاشته می شد، این معماران خوش ذوق، 

با همان بناهای نیمه  حرف می زدند و شاید حتی دلشان می خواسته از این بناها 
بنویسند. بله، در این شماره به سراغ جناب کامیار صلواتی رفتیم تا ببینیم 

چطور شد معماری را با کلمات به روی کاغذ می آورد و چطور این دو 
هنر را با هم پیش می برد؟

كاميار صلواتي سردبير مجلة داالن است؛ مجله  اي كه 
دربارة خيابان هاي مهم و معروف شهرهاست. 

در هر شماره از داالن دربارة يكي از 
خيابان هاي مشهور اطالعاتي به 

مخاطب داده مي شود.
معماری و نویسندگی با هم

زماني كه وارد رشــتة معماري شدم، در کنار رشتة تحصیلی خود، به 
خواندن و نوشتن و به طور کل جهان ادبیات عالقة زیادی داشتم.

همان طور که عرض کردم، من به هنر هم عالقه داشــتم. در 
انتخاب رشــتة دانشگاهی با رشتة معماری آشنا شدم. فکر 
کردم این رشــته همان چیزی اســت که من دنبالش بوده ام 
و می توانــم از کالس هایش لذت ببرم. در واقع، انگار میان 
تمام رشته های انتخابی، »معماری« تنها رشته ای بود که به 
روحیات من نزدیک تر بود. پس طوری انتخاب رشته کردم که 
حتمًا معماری قبول بشوم. به این ترتیب وارد رشتة معماری 
شدم. دورة کارشناسی بد نبود و بعضی کالس ها و درس ها 
تا حدودی پاسخ گوی عالقة من بودند. در درس های نظري 

خیلی خوب بودم، اما در طراحی کمی بی حوصله بودم.
عالقة من به نوشتن از دورة نوجواني همراهم بود. در همان 

دوره هم چندین مطلب در روزنامه های کرمانشاه چاپ کرده بودم. 
در دورة کارشناســی با چند رسانه و مجله همکاری جدی تری داشتم. 
در آنجا هم چندین مطلب به چاپ رساندم. عالقة من به هنر و نوشتن، 
مرا به سمت رشتة مطالعات معماری سوق داد که یکی از گرایش های 
رشتة معماری در دورة ارشد بود. این گرایش به نوعی هر دو عالقة مرا 
در بر می گرفت. در رشتة مطالعات معماری اغلب کارهای شما فکری 
و نظري است و هر آنچه در ذهن هست، باید به شکل نوشتار در آید. 
اما شاید ورود من به این رشته، بیشتر از سر شانس و تصادف بود؛ چرا 
که من آن طور که باید برای آزمون سراسري ارشد نخواندم و حتی در 
جلسة آزمون سراسري هم به لطف یکی از مراقب های امتحانی، درست 
وقتی که تصمیم به ترک جلسه داشتم، ماندم و در آن وقت اضافی چند 
آزمونه)تســت( از درس هاي دیگر را جواب دادم. به نظرم همان چند 
آزمونه باعث شد بتوانم در آزمون مرحلة اول که آزمونه اي)تستي( بود، 
رتبة خوبی در گرایش مطالعات معماری کســب کنم. اینکه در آزمون 
عملی سراســري هم توانستم رتبة یک بیاورم، از آن جهت بود که من 
سال ها تجربة نوشتن و کار پژوهشی و استداللی داشتم و همین تجربه 
و عالقه به هنر نوشتن باعث شد بتوانم در بخش آزمون عملی به خوبي 
عمل کنم. به این ترتیب توانستم در دانشگاه تهران وارد دورة کارشناسی 

ارشد مطالعات معماری شوم.
از همان ســال شروع کردم به نوشــتن دربارة هنر معماری و مطالب 
متنوعی در مجالت و نشــریات معماری به چاپ رساندم. در سال 95 
با همراهی دیگر دوستان عالقه مند، رسانه ای به نام »کوبه« راه انداختیم 
تا در آن به مباحث معماری ایران و تاریخ آن بپردازیم. هم زمان با این 

فعالیت مستقل، با همشهری 
معماری نیز همکاری داشتم و 

مطالبی در آن به چاپ رســاندم. بعد 
از آن در رســانه های رویداد های معماری 

نیز فعالیت داشــتم و می نوشــتم و با بســیاری 
از نشــریات و رســانه های دیگر مثل »ماهور، نویز، 

گفت وگوی هارمونیک، هنر معماری، دریچة معماری، شیوه 
و شهر کتاب« نیز همکاری داشتم. تا سال 97 که تصمیم جدی 

گرفتم رسانه ای مستقل داشته باشیم که بتواند هر دو عالقة هنری من را 
در بر بگیرد. با همراهی یکی دیگر از دوستانم که قباًل همکار بودیم، یعنی 

آقای حسین ذبیح، قدم های اول شکل گیری داالن را برداشتیم.
در واقع، آیندة مطلوب هنری که هر دو عالقة من در زمینة نوشتن و 
معماری بود، در دورة ارشد فرصت رشد بیشتری پیدا کرد. چرا که واقعًا 
با وجود اینکه با عالقة زیادی وارد رشــتة معماری شده بودم، با اتمام 
تحصیل در دورة کارشناســی و ورود به بازارکار آن، کاماًل متوجه شدم 
من روحیة ایــن کار را ندارم که درگیر مباحثی مثل درگیری با کارفرما 
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و پیمانــکار و مســائل 
معماری  پروژه های  اقتصادی 
باشــم. من بــه دنبال نزدیک  شــدن 
به هنر وارد رشــتة معماری شــده بودم و 
با اتمام دانشــگاه این قرابت را حس نمی کردم، 
چراکه فضای دانشــگاهی رشــتة معماری از فضای 
کاری خارج از دانشگاه آن بسیار متفاوت است. اما مطالعات 
معماری ادغام عالقه هاي من بود. با کمک این رشــته به نوشتن و 
معماری رسیدم. ورود به کار رسانه برای من کمک کننده بود و مرا هزار 
بار بیشــتر به هدفی که می خواستم نزدیک کرد. قطعًا فقط از معماری 
نوشتن نمی تواند نهایت خواسته ام باشد، من می خواستم در حوزة رسانة 
معماری کسی باشم که صاحب سبک است و نام و نشانی دارد و این 

یکی از دالیلی است که داالن به این شکل درآمده است.
)حاال که در بســیاري از نقاط کشــور هنرســتان  وجود دارد و تنوع 
رشــته های هنريـ  عملی در آن ها زیاد اســت، داالن می تواند فضای 
مطالعاتی جذابی برای هنرجویان رشــتة معماری باشــد و اطالعات 

هنرجویان را به  روز و عمیق کند؛ به خصوص هنرجویانی كه اهل نوشتن 
نیز باشند، با وجود داالن متوجه می شوند چطور می توانند هر دو هنر را 

با هم پیش ببرند و به آنچه می خواهند برسند.(

آنچه از دنیای هنر معماری نمی دانیم
در فضای دانشگاهي، خالقیت و ویژگی های زیبایی شناسانة 
معماري مهم است، اما در دنیای واقعي مواردي مثل قیمت 
زمین و مصالح و غیره، شما را از آن فضا دور می کنند. البته 
این موضوع منطقی اســت، چراکه دانشــگاه فضایی کاماًل 
دانشــگاهي دارد. اما من فکر می کنم، یکی از ایرادهایي که 
به رشــتة معماری وارد است، همین است که این انفصال و 
جدایی از دنیای واقعي میان معماری دانشگاهی با معماری 

خارج از آن بسیار زیاد است.
در فضــای تحصیلی، بــه اقتضای محتوای درســی، باید روی 
مسئله اي کار و چیزهایی را طراحی کرد که می توان گفت بعضی از آن ها 
هرگز قرار نیست به طور مستقیم در دنیای بیرون از دانشگاه به کار بیایند 
و از آن استفاده کنید. البته این مسئله، نکتة مثبتی هم دارد و آن اینکه شما 
در همین فضای دانشگاهي می توانید آزادانه طراحی کردن را تجربه کنید، 
چرا که خارج از این چارچوب و به خصوص در اول مسیر، شما باید 
طبق اصول و آنچه کارفرما از شما می خواهد، دست به طراحی بزنید و 

این موضوع دست معمار را در طراحی می بندد.

معماران نویسنده
نویســندگان مجلة مــا، داالن، و اعضای تحریریه، بیشــتر بچه های 
دانشگاهی هســتند که با وجود داشتن تفاوت هاي فكري، در نهایت 
یک مسیر را دنبال می کنند؛ زمانی که این مجله راه افتاد، اینترنتی بود، 
اما بعدتر، به دلیل استقبالی که از آن صورت گرفت، بعد از تالش های 
بسیار، به این دفتر مجله ای رسیده ایم که امروز خانة داالن است. آنچه 
ما را در این مسیر کمک کرد، عالوه بر کمک حامیان و همراهی شان، 
همیــن نیروی جواني و خوش ذوقي و خوش فکری اســت. با وجود 
چنین نیرویی در اطرافمان، ذوق شــکل گیری داالن چندبرابر می شد، 
چراكــه کســانی را مي دیدیم که در زمینه های پژوهشــی، تحریری و 
معماری توانایی بسیار باالیی دارند، اما آن طور که باید از آن ها استفاده 
نمی شــود. پس داالن شــکل گرفت تا ظرفیت های یــک گروه جوان 

توانمند را پدیدار کند.


