
راسم بدران دایره المعارف معماری 
اسالمی مدرن 

مروری بر زندگی و سبک کاری راسم بدران 

معرفی
دکتـر بدران پیش از انتقال خانـواده به امان در اردن 
در  سال 1945 در اورشلیم بدنیا آمد. وی لیسانس خود 
را در سـال 1969 از دانشـگاه فناوری دارمشـتات آلمان 
دریافت کرد و در سـال 2002 دکترای افتخاری خود را 

از دانشگاه علوم و فناوری اردن دریافت کرد.
راسـم بـدران بالفاصلـه پس از فـارغ التحصیلی ، در آلمان روی دو پـروژه کار کرد ، اما 
آنها اولین و تنها پروژه های وی در خارج از جهان عرب و مسـلمانان بودند. سـال 1973 
، وی بـه اردن بازگشـت و کار خـود را روی یک پروژه مسـکن بـرای وزارت اوقاف و امور 
اسـالمی آغاز کرد. شـروع بسـیاری از پروژه ها در اردن ، کارهای او در دهه 1970 و اوایل 
دهـه 1980 مـورد توجه معماران مسـتقر در خاورمیانه ، مانند معمار مشـهور عراقی ریفات 

چادیرجی قرار گرفت.
کارشــــناس ارشــــد معـــماری

عاطـفه مالحـسینی
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 زندگی معماری
دکتر بدران بنیانگذار شرکت مهندسی داراالمران )DAO( است که در سال 1980 
تأسـیس کرد و از آن زمان حضور خود را در خاورمیانه افزایش داده اسـت و دارای 
دفاتر در امان ، ریاض ، بیروت و ابوظبی است. همچنین وی در بیش از 400 پروژه 
، در محیط خاورمیانه ، شمال آفریقا و جهان اسالم مشارکت داشته است. برخی از 
پروژه های وی شـامل طراحی مسـجد بزرگ بغداد )1982( ، مسجد بزرگ و کاخ 
دادگسـتری ریاض )1985( ، دانشـگاه بین المللی اسـالمی مالزی در کواالالمپور 
)1993(، مدینـه الفاهل در کویـت )2003( ، مجتمع خانه دیوان ابوظبی )2006( و 

توسعه البوجیری در عربستان سعودی )2006-2015( است.

نام بدران پس از برنده شدن در مسابقات مسجد بزرگ بغداد و طراحی چندین 
مؤسسه فرهنگی و مذهبی در عربستان سعودی ، اردن و جاهای دیگر در شورای 
همکاری خلیج فارس، مترادف با معماری مدرن اسـالمی شـد ، و تا حد زیادی به 

عنوان پیشگام آن مورد ستایش قرار می گیرد.
بدران در طول زندگی حرفه ای خود ، همیشـه به پروژه های معماری با هدف 
بزرگتر از "سـاخت یک ساختمان" نزدیک شده است. وی مدت هاست که امیدوار 
است فضاهایی را طراحی کند که به مردم امکان احساس ارتباط ، تعلق و امید را 
بدهد. از نظر بدران معماری بازتابی از فرهنگ است که به مثابه ابزار زمان، می تواند 
جنبه های پنهان هر فرهنگی را آشکار کند. او همواره در جستجوی راهکارهایی 

مسجد بزرگ و کاخ دادگستری ریاض
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برای توسعه و بهبود کیفیت فضاهای سنتی در جهت رفع نیازهای معاصر است، او 
معتقد است که باید دست کم در مفاهیم فرهنگی به پیشینه آن رجوع کنیم، چرا 
که در غیر این صورت، معماری حاصل به جای آنکه یک کیفیت قابل فهم و ریشه 
دار را ارائه کند، صرفاٌ کیفیتی ناپایدار و محدود به زمان را عرضه می کند. انسـانی 
سازی فضاهای نشیمن و طراحی ساختمان های اخالقی بخشی از کارهای بدران 

است. کار او از اصولی که به نفع جامعه ، محیط زیست و مردم است بهره می برد. 
چنین ارزشـهایی را می توان در پروژه های وی مانند مرکز تاریخی شـاه عبدالعزیز 
در ریاض )1996-1999( و توسـعه البوجیری در ریاض )2000-2015( و از جمله 

موارد دیگر دید . 

به دلیل برخورد خالقانه وی با مفاهیم معماری اسالمی، به دایرۀ المعارف معماری 
اسالمی مدرن ملقب شده است.

عالوه بر پروژه های عمومی و دولتی نظیر مسجد، موزه ها و ... ، بدران در زمینه 
طراحی خانه و مسکن نیز تجربیات ارزشمندی را از خود بر جای گذاشته است. در 
کارهای اولیه وی که عموماٌ شـامل خانه های شـخصی اسـت، تاثیرات حاصل از 
مدرنیسمی که در دانشگاه دارمشتات آلمان در نتیجه رویکرد عملکردگرا به فرم فرا 
گرفته بود، مشـهود اسـت. اصالح و ارتقای مفاهیم سنتی در بسیاری از خانه های 
طراحی شده توسط راسم بدران کاماٌل مشهود است. نخستین طرح مسکونی راسم 
بدران که در سـال 1972 بود، تفکرات اولیه او را در خصوص مسـاله حریم و تغییر 
رفتار اجتماعی که از لحاظ تاریخی در معماری اسالمی دارای نقش محوری بوده 

اند، بازتاب می کند. 
از آنجا که شهر امان ،پایتخت اردن، نسبت به دیگر شهرهای بزرگ منطقه نظیر 

اورشلیم، دمشق یا قاهره، فاقد سابقه تارخی مهم و قابل توجه است، این نکته برای 
بدران، از جهات بسیاری یک مزیت محسوب می شود، زیرا به او امکان می داد که 
آزادی عمل بیشتری داشته باشد و با جستجو در جاهای دیگر، نیازهای خود را در 

رابطه با عناصری که می توانست در طراحی های خود به کار گیرد، برآورده سازد.
بدران در چندین مسابقه بین المللی و منطقه ای برنده شد از جمله در سال 1995 
، برای طراحی مسجد بزرگ ریاض و توسعه مجدد مرکز شهر قدیمی ریاض ، جایزه 
آقاخان معماری اسالمی را بدست آورد. همچنین جایزه فلسطین برای معماری در 
1997 ، جایزه معمار عرب در 2001  و جایزه نیل در سال 2019 برای خالق ترین 
شخصیت عرب را به دست آورد وی همچنین برنده جایزه Lifetime Achievement می باشد.1 

فرمانداری در عربستان

 � https://www.admiddleeast.com/palestinian-jordanian-architect-rasem-badran-wins-lifetime-achievement-award
 � https://www.archdaily.com/923380/rasem-badran-wins-2019-tamayouz-lifetime-achievement-award

11 جایـزه1،1Lifetime Achievement1دسـتاوردهای1افـرادی1را1نشـان1مـی1دهـد1کـه1سـهم1بسـزایی1در1بشـریت1و1پیشـرفت1معماری1و1محیط1سـاخته1شـده1در1خاور1نزدیک1و1شـمال1آفریقا1داشـته1انـد.1این1جایزه1.
همچنیـن1کسـانی1را1مـی1پذیـرد1که1تعهدشـان1به1معمـاری1بـوده1و1همچنان1بی1نظیر1هسـتند.1
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