
حسن اصانلو را معماران به خوبی می شناسند، استاد دانشگاه های ایتالیا و ایران، پیشکسوت 
معماری و شخصیتی خوش برخورد و گشــاده رو. دکتر اصانلو سال هاست که تدریس 
می کند، پایان نامه ها و رساله های بسیاری را در ایتالیا و ایران راهنمایی کرده و مقاالت 
متعدد و فراوانی دارد. این پیشکسوت معماری ایرانی حرف ها و نظریه های گوناگونی 
دارد که نشان از دلسوزی وی برای معماری است. دکتر حسن اصانلو در حال حاضر 
عالوه بر عضویت در هیأت علمی دانشگاه های گوناگون، ریاست دانشکده معماری 
دانشگاه سوره و همزمان ریاست روابط بین الملل این دانشگاه را بر عهده دارد. 
در ادامه گفتگویی با این معمار پیشکســوت ایرانی داشته ایم که از 

نظرتان می گذرد. 



معــماری مـــا، معــماری آن ها
در گفـــتگوی سازیران با دکــتر حســن اصـــانلو

برای شروع کمی از خودتان و تحصیالتتان بگویید.
من در سال 1338 و در روستای آرادان شهر گرمسار متولد شدم، بعد از اخذ دیپلم به ایتالیا سفر کردم و تحصیالت خود 
را ادامه دادم. فوق لیسـانس پیوسـته در رشـته معماری و شهرسـازی در پلی تکنیک میالن و دکتری در رشته معماری و 
شهرسازی کنسرسیومی از پلی تکنیک میالن، دانشگاه مطالعاتی برشا، دانشگاه مطالعاتی بلونیا و دانشگاه مطالعاتی جنوا دارم.

با توجه به تجربه شخصی خود، تحصیل در ایتالیا را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه تفاوت هایی 
با ایران در زمینه آموزش وجود دارد؟

برای این که متوجه بشویم چقدر تفاوت دارند باید به طور مثال بگویم که اگر فرض کنیم 100 اثر هنری در جهان وجود 
دارد 60تای آن در ایتالیاست و 40تای باقیمانده در سراسر دنیا پخش شده است که این مثال به خوبی بیانگر عمق مسأله 
اسـت. کسـی که بخواهد در ایران معماری بخواند باید کارهای میکل آنژ را تصور کند یا در کتاب ها ببیند در صورتی که 
وقتی در ایتالیا هستید، آثار میکل آنژ در همه جا هست یا کارهای لئونارد، برنینی، برامانته، بورومینی که هرکدام خداهای 

کارشــــناس ارشــــد معـــماری

عاطـفه مالحـسینی
کارشــــناس صنــــایع

کـــوثر روشـن



معماری در عصر رنسانس هستند. همین معماری مدرنی که االن وجود 
دارد برگرفته شده از دوران رنسانس هست که آثار زمان رنسانس هم به 
طور مثال 80تای آن در ایتالیاست و 20تای دیگر در سراسر دنیا وجود دارد 
که این مسـأله دوباره بیانگر عمق تفاوت تحصیل در ایران و ایتالیاسـت. 
البته در حال حاضر اوضاع کمی بهتر شده است، زیرا در گذشته اطالعات 
در همه جای دنیا وجود نداشت. من یادم هست حدود سال 62 که به ایران 
آمـده بودم کتاب هایی که در ایتالیا خیلی ارزان بود در کتابخانه دانشـگاه 
تهران فقط یک نسـخه از آن وجود داشـت و چون دسـتگاه فتوکپی نبود 
گاهی پیش می آمد که کسی به پالنی از آن کتاب احتیاج داشت و صفحه 
مربوطه را از کتاب جدا می کرد. ولی امروزه با وجود اینترنت و شبکه های 
مجازی، هر جای دنیا که باشید اطالعات به یک مقدار در دسترس است و 
تفاوت فقط در دیدن آثار از نزدیک و لمس کردن آن هاست. االن هرکدام 
از آثـار میـکل آنـژ را که بخواهید ببینید به راحتـی و از طریق اینترنت در 
دسـترس اسـت. در گذشته اگر کسی در حدود سـال 60 در پلی تکنیک 
میالن درس می خواند یک میلیون سـال نوری از کسـی که در دانشـگاه 

تهران تحصیل می کرد جلوتر بود.

آیـا موافق تحصیل دانشـجویان ایرانـی در خارج 
از ایران هسـتید یـا این که اعتقاد داریـد در ایران 
مهاجـرت  مانـع  کـه  دارد  وجـود  ظرفیت هایـی 

دانشجویان شود؟
در این جا دو بحث کمیت و کیفیت وجود دارد. من موافق این هستم که 
دانشجو برود خارج از کشور و آثار را از نزدیک ببیند ولی اگر این سؤال را 
50 سال پیش از من می پرسیدید قطعا موافق تحصیل دانشجویان در خارج 
از کشور بودم اما االن دیگر فرقی نمی کند؛ چون در حال حاضر دانشجو 
به همه چیز دسترسی دارد. این را در نظر بگیرید که یک دانشجوی فوق 
لیسـانس اگر بخواهد به خارج از کشـور برود 2 تا 3 سال اول فقط درگیر 
آموزش زبان است. البته این را هم باید در نظر گرفت که در بحث تئوری 
اساتید ما عقب تر هستند و ما در ایران اصال تئوری معماری نداریم. همه 
تکنسین های خوبی هستند و وضعیتمان در حیطه تکنسین بهتر هست اما 

باید به این توجه کرد که معماری فقط بحث ساخت و ساز نیست.

در مورد خودتان چه چیزی باعث شد تا به معماری 
عالقه مند شوید؟

در مورد من ابتدا عالقه ای وجود نداشـت و دلیل خاصی برای شـروع به 
تحصیل در رشته معماری نداشتم ولی وقتی وارد آن شدم عالقه پیدا کردم 

و درواقع طی یک پروسه و به تدریج عاشق معماری شدم.

از دید شـما بهتریـن راهکار آمـوزش معماری چه 
چیزی می تواند باشد؟

مـا در ایـران در حـال حاضر با بحران آموزش رو به رو هسـتیم. البته این 
موضوع فقط مختص معماری نیست، با این که در بعضی رشته ها موفق 
بودیم ولی آموزش در ایران به سمت کمیت رفته است. وقتی ایتالیایی ها 
به گرمسـار می آیند ما به شـوخی می گوییم که در کل ایتالیا 7 دانشـکده 
معمـاری وجود دارد که حداقل در 1000 سـال اخیـر تاریخ معماری دنیا، 
یعنی تئوری معماری در دستشـان بوده است، وقتی نام معماری گوتیک، 
رمانسک، رنسانس، باروک، کالسیک و نئوکالسیک برده می شود می دانید 
که متعلق به ایتالیا اسـت؛ ولی در شـهر گرمسـار به تنهایی 5 دانشـکده 
معمـاری وجـود دارد. آمـوزش نیـاز بـه خانه تکانـی اساسـی دارد و من 
نسـخه ای برای متحول کردن آن ندارم، خود دولت مشغول از سرنویسی 
سرفصل های درسی است که متاثر از آن خیلی از درس ها حذف یا تقویت 
می شوند. ما یک آموزش مرده داشتیم که در زمان انقالب فرهنگی دچار 
تحوالتی شد و از آن موقع 40 سال می گذرد و خیلی چیزها عوض شده 
اسـت ولـی درس ها همان قبلی ها باقی مانده انـد و کم کم در حال تغییر 
کردن اسـت. در آن زمان دید سـنتی نسبت به معماری وجود داشت ولی 
االن ما 100 تا کتاب داریم که چگونه به معماری بنگریم. من فکر می کنم 
باید از پایه آموزش معماری عوض شود و از نو نوشته شود. نگاه به معماری 

باید تغییر کند. 20
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جایـگاه معماری امـروز ایـران را در جهان چگونه 
می بینید؟

معماری ایرانی معماری خیلی خوبی بوده و دارای ویژگی های برجسته ای 
هم بوده اسـت ولی همه می گویند که در زمان خودش خوب بوده اسـت. 
اگر بخواهیم معماری تاریخی ایران و موزه ای آن را در نظر بگیریم خیلی 
جایگاه باالیی دارد و حدودا در سطح جهانی می تواند رتبه 15ام را داشته 
باشد؛ اما معماری امروز هیچ جایگاهی ندارد. حاال شاید 2 یا 3 تا حرکت 
خوب معماری در ایران شـده باشـد ولی جایگاهی در سطح جهانی ندارد. 
دلیل نداشـتن این جایگاه هم این اسـت که ما تعریفی از دیزاین نداریم، 
اگر االن تاریخ معماری را نگاه کنیم در 100 سال اخیر حداقل 5 میلیون 
معمـار تربیـت کردیم که فقط 30 تای آن ها مطرح هسـتند و در سـطح 
جهانی کار می کنند. اگر نگاهی به معماری مدرن بیاندازیم؛ در آمریکای 
جنوبی، جینی، سـالیوان و رایت هسـتند؛ در اتریش اتوواگنر، آدولف لوس 
و در آلمان، بهرنس، میس واندروهه و والتر گروپیوس و در اسکاندیناوی 
آلواراتو، در فرانسـه لوکوربوزیه و در انگلیس مکینتاش و در ایتالیا جنبش 
راسیونالیسـت ها هسـتند. در واقع دیزاین به این معنی هست که اگر من 
یک استکان طراحی می کنم نسبت به زمان خودش باید 100 سال جلوتر 
باشـد؛ در این موقع هسـت که شـما جایگاهی پیدا می کنید. ما چیزی در 
ایران طراحی نکردیم که نسـبت به زمان خودش 100 سـال جلوتر بوده 
باشد. مثال امروز بروید ویالیی را که لوکوربوزیه طراحی می کند در گرمسار 
پیاده کنید هنوز 100 سال از گرمسار جلوتر است. پس دیزاین به این معنی 
هسـت که مـن چیزی را که خلق می کنم در مقطـع زمانی خودش 100 

سال جلوتر باشد.

پس مـا گذشـته خیلی بهتـری داشـته ایم. خوب 
باتوجه به معماری غنی ایران در گذشـته، معماران 
امروز چگونه می توانند از این پیشینه در جهت رشد 

معماری استفاده کنند؟
هر هنری زاییده زمان خودش است؛ شما اگر االن عالی ترین هنر دنیا را 
کـه متعلق به زمان دیگری بوده اسـت از نو بیاورید هیچ کاری نکرده اید 
جز این که یک هنر مرده را احیا و استفاده کردید. من معتقد نیستم که از 
فرم گذشته استفاده کنیم. از چیزهایی مانند هندسه و شعورشان می توان 
استفاده کرد اما ما حتی نمی توانیم از مبانی نظری شان استفاده کنیم چون 
اصال مبانی نظری معماری مدرن در ایران نبوده اسـت که از آن اسـتفاده 
کنیم. من برای شـما نام می برم که قبل از انقالب صنعتی چه چیزهایی 
داشـته ایم: کاروانسـرا، مدرسه قرآنی، مسـجد، خانه اعیان، کاخ، آب انبار، 
حمـام، بـازار، پـل، آرامـگاه، باغ و چند مـورد دیگر کـه االن در ذهن من 
نیست، پس در واقع مبانی نظری در ایران متولد نشده که ما بتوانیم از آن 
استفاده کنیم. وقتی انقالب صنعتی آمد چیزهای جدیدی با خودش آورد 
مثال وقتی شما تا به حال در عمرت فرودگاه ندیدی چطور می خواهی آن 
را طراحـی کنـی؟ نمی توانی از کاروان سـرا الهام بگیری و طراحی کنی و 
چیزی برای استناد و شروع طراحی وجود ندارد. پس یک سری تیپولوژی 
با مبانی هایشان وارد ایران شدند؛ مانند فرودگاه، راه آهن، ترمینال، دانشگاه، 
بانک و کاخ دادگستری. اصال ما بوروکراسی نداشتیم، بوروکراسی ما قبل از 
انقالب صنعتی شاهی بود؛ مثال یک جالد، وزیر، داروغه ومحتسب داشت 
که این کل سیستم بوروکراسی ما بود پس همه چیزهای جدید با خودشان 
تیپولوژی هـای جدیـد آوردند کـه هیچ کدام از آن هـا ایرانی نبودند و همه 
این ها از بیرون وارد شدند پس ما اصال مبانی نداریم. ما مساجدی داریم که 
برای زمان سلجوقیان هستند در حالی که مسلمانان حال حاضر در مقابل 
مسلمانان آن زمان المذهب به حساب می آیند، پس آدم ها فرق کردند و 
شـما نمی توانید مسـجدی که برای مردم زمان سلجوقیان ساختید برای 
مسـلمانان فعلی بسـازید. نوع تفکر عوض شده است. همان طور که اهل 
فقه می گویند فقه باید پویا باشد، معماری نیز باید پویایی خود را حفظ کند. 
در همه جای دنیا معماری یک IMPRINTING می خواهد، خود این کلمه 
به طور واضح هیچ معنایی در هیچ زبانی ندارد ولی من برای شما توضیح 
می دهم چون جالب است. شاید بتوان آن را ریشه معنی  کرد؛ مثال اگر یک 
اردک به دنیا بیاید و مادرش مرده باشـد و در آن موقع من کنارش باشـم 
تصور می کند من مادرش هسـتم یعنی وقتی شـما وارد زندگی می شوید 
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آن چیزی که می بینید فکر می کنید دنیا آن را به شما داده است. حاال هر معماری باید 
یک IMPRINTIG داشـته باشـد. این موضوع قابل ذکر هست که IMPRINTING و 
کانسـپت دو چیز متفاوت هسـتند که در طراحی باید وجود داشته باشد و اگر بخواهیم 
از کانسـپت گذشـته اسـتفاده کنیم باید ببینیم IMPRINTING آن به چه صورت بوده 
است. مثال می توان استناد به طبیعت و چیزهایی که خداوند آفریده کرد. همان طور که 
مستندات خیلی از معماری ها طبیعت است. مثال فرودگاهی که کاالتراوا طراحی کرده 
شبیه بلند شدن عقاب است. در واقع می توان با جور دیگر نگاه کردن به کانسپت های 
مختلف مستندات جدیدی ارائه داد. دیزاین یک سری از قطارهای تندرو برگرفته شده 
از نوک پرنده است. پس می توان با رجوع به IMPRINTING معماری جدیدی ساخت. 
از سال 1930 به بعد والترگروپیوس که می آید خانه به عنوان کاالی صنعتی می شود و 
معماری به سمت عملکرد می رود و براساس کارکرد، ابعاد اتاق متفاوت می شود. وقتی 
خانه های قبل این سال ها رو نگاه کنید می بینید که تمام اتاق ها یکسان بوده است و این 
موضوع هنوز در شهرهایی مانند گرمسار وجود دارند که تمام اتاق های یک خانه را بّنای 
روستایی عین هم ساخته است. چون هنوز به عملکرد نرسیده بودند؛ در اروپا تا 70 سال 
پیش و در ایران تا 40 سـال پیش ابعاد اتاق ها یکسـان بوده است و از هرکدام استفاده 

جداگانه ای مانند خواب، آشپزخانه، مهمان و غیره می کردند.

دربـاره کارهایی کـه در ایران و خارج از ایـران انجام داده اید 
بگویید.

تمام کارهایی که در خارج و داخل ایران انجام دادیم بازسازی بوده است که تخصص 
من به حسـاب می آید مثل هتل سـتاره کویر گرمسار که در واقع اصطبل قدیمی را به 

هتل تغییر دادیم. عالوه بر آن ها طراحی چند 
مورد خانه خصوصی در میالن بوده است.

مـن از سـال 1989 لغایـت 1993 بـا سـمت 
آرشـیتکت طراح در دفتـر Bruno Falvo در 
 Claudio میـالن ایتالیا و همین طـور در دفتر
Dini Associati در میـالن و از سـال 1376 

آرشیتکت طراح در دفتر مشاورشهروبنیان واز 
سال 1380 مشاور معماري و عمراني در امور 

ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادي ارگ جدید بم هستم. 
در زمینه آکادمیک نیز می توانم این را بگویم که تقریبا تمامی دروس معماری و معماری 
داخلی را در مقاطع مختلف در دانشگاه های ایران و ایتالیا تدریس کردم واستاد راهنمای 
پایان نامه های متعددی با موضوعات مختلف بوده ام. در زمینه انتشار کتاب هم می توانم 
به 2 کتاب چاپ شـده با عناوین: »جسـتاري درتاریخ معماري و شـهر سازي ایران« و 
کتاب »ایران، شهرها، مسیرها، کاروانسراها« که با همکاری دانشکده معماری دانشگاه 
ساپینزای رم به زبان فارسی و ایتالیایی چاپ شده است اشاره کنم. در مورد مقاله هم 
با توجه به تعداد زیاد مقاالت می توانم به عناوینی همچون »اسـتفاده از سیسـتم های 
فتوولتاییـک، راهکاری نویـن در جهت کاهش انرژی سـاختمان های بلند«، »مصالح 
هوشـمند راهکاری نوین در جهت معماری پایدار«، »تعادل و تقارن به عنوان یکی از 
مفاهیم بنیادی معماری ایران«، »میدان نقش جهان سرآغاز یک انقالب شهرسازي«، 
»مشترکات معماري ایران و غرب«، »محور فرهنگي و تاریخي محله اي به نام جلفا« 

و »مرمت شهري و ارتقاي سیماي شهري« اشاره کنم.

به عنوان یک معمار، بزرگترین چالشی که در انجام پروژه ها با 
آن مواجه شده اید چه بوده است؟

بزرگترین و بیشترین چالش یک معمار در ایران دخالت کارفرماست که البته کاری هم 
با آن نمی توان کرد مگر آن که برند باشی و شهرتی جهانی داشته باشی که کار مشکلی 
است. در معماری و طراحی باید یک خط وجود داشته باشد. ما خط های اولیه را ایجاد 

می کنیم ولی وقتی بحث دکوراسیون پیش می آید کارفرما این خط را به هم می زند.

در پایان مایل هسـتیم بدانیم تأثیرگذارتریـن معمار خارجی 
برای شما چه کسی است؟

جوزپه ترانی که جزء شهدای معماری هست 
و در 40 سالگی فوت کرده است. او بنیان گذار 
سـبک راسیونالیسـتی اسـت و خانه فاشیسم 
یکی از قوی ترین کارهای اوسـت که بسـیار 

معروف است.

بزرگ ترین و بیشـترین چالش یک معمار در 
ایران دخالت کارفرماسـت که البته کاری هم 
بـا آن نمی توان کرد مگر آن که برند باشـی و 
شـهرتی جهانی داشته باشـی که کار مشکلی 

است. 
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