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مروري کوتاه بر کارنامه علمي و حرفه اي دکتر ایرج اعتصام

عاقالن نقطه پرگار  وجودند
 از آقای دکتر ایرج اعتصام ســخن گفتن، به همان اندازه ســهل و ممتنع است که زالل 
آب چشــمه ها را بیان کردن. ســخن گفتن درباره تســاهل، مدارا، صلح  و دوستی، مثبت و 
سالم اندیشــی در زمانه ای که کمیاب است. در سال ۱۳۳۹، دکتر اعتصام به هیئت علمی 
دانشگاه تهران پیوست تا طرحی را برای تأسیس دوره شهرسازی ارائه کند. این طرح سنگ 
بنیاد آموزش و پژوهش نوین شهرسازی ایران شد. در دوره ای که شهرهای ایران به سرعت 
در حال رشــد بودند و لزوم پژوهش مدون و شهرســازی سنجیده بیش از پیش احساس 
می شد، شروع دوره شهرسازی در دانشگاه تهران با دو گرایش برنامه ریزی و طراحی شهری 
بســیار مغتنم بود. در ســال های ۱۳۴۷-۱۳۴۸ تحوالت بنیادی دانشگاه تهران و متعاقبا 
آموزش معماری و شهرســازی (که خود دانشــی جوان و رو به رشد به حساب می آمد) 
را می توان دوره گذار از مرحله آموزش به عنوان یک اندیشــه شــبه مدرنیته و وارداتی به 
مرحله درک ضرورت تحول در آموزش «دوران پســامدرن» دانست. پیشگامان و پیشروان 
این تحوالت نظیر دکتر ایرج اعتصام توانستند همپای دگردیسی در جامعه، گام های اساسی 
برای تبدیل مفاهیم کم رنگ و گنگ آموزش آکادمیک به جریان مترقی بردارند و با ترســیم 

خطوط نو به معادالت معمول در برنامه ریزی جاری آموزشــی پایان دهند. آشنایی من با 
شخصیت بارز دکتر اعتصام در همین سال ها (در کسوت دانشجوی معماری و شهرسازی) 
سرنوشت ســاز و مفید بود و ســال ها بعد از آن نیز ادامه یافت. اندیشــه جست وجوگر و 
پیشتازنده  دکتر اعتصام که پس از گذشت چند دهه همچنان از مباحث گوناگون معماری 
و شهرســازی تحول گرا و نوآور بود، الگوی مناسبی برای دانشجویان و دستیاران ایشان به 
حســاب می آمد. دکتر اعتصام به جریان فکری نوآوری تعلق داشت که با نقد معماری و 
شهرسازی صدساله اخیر کشور بر این باور است که با درس گرفتن از معماری و شهرسازی 
گذشته (قبل از ورود نوآوری دهه های پیشــین قاجار و پهلوی) می توان به نوآورترین آثار 
معماری و شهرسازی امروز ایران دست یافت. دکتر اعتصام عالوه بر آموزش، سابقه طوالنی 
در همکاری با مهندسان مشاور و انجام پروژه های مشترک بین المللی را در کارنامه حرفه ای 
خود دارد. اشــتغال در عالی ترین ســطح یک مقام دولتی، موجب شد که در مورد مسائل 
معماری و شهرســازی کشــور صاحب نظر بوده و احاطه کافی داشته باشد و از این دانش 
و تجربیات عملی و اجرائی برای آموزش به دانشــجویان معماری و شهرسازی بهره ببرد. 

به عالوه ارتباط دکتر اعتصام با خارج از کشــور و سفرهای متناوب برای تدریس و اشتغال 
به حرفه در کشورهای دیگر به غنای این فرایند می افزود. تدریس در دانشگاه های خارج و 
ارتباط علمی-فرهنگی با مراکز صاحب نام جهان، از دکتر اعتصام یک چهره بین المللی در 
حوزه معماری و شهرســازی ترسیم کرد که مشابه آن بین پیشگامان آن دوران کمتر دیده 
می شد. شخصیت دکتر اعتصام دارای سه جنبه سازنده و تحسین برانگیز است؛ نخست بعد 
دانش و احاطه داشتن به علوم زمانه و دوم شخصیت فردی آرام و متین و سوم شخصیت 
اجتماعی دارای صمیمیت و دوستی و خیرخواهی برای دانشجو، جامعه، دانشگاه و حرفه 
معماری و شهرسازی. ارتباط دکتر اعتصام با مجامع فرهنگی -علمی بین المللی موجب 
شد که استادان عالی رتبه جهانی، مناسبات خوبی با مجامع ایرانی پیدا کنند و همکاری های 
ارزنده ای داشــته باشــند. ســازماندهی و اداره منظم همایش ها، کیفیت باالی مقامات و 
تعامالت و به ویژه انرژی و پویایی دکتر اعتصام که ســعی تمام داشت تا با ارتقای کیفیت 
برنامه ها به بار علمی-فرهنگی همایش ها بیفزاید، همواره قابل ستایش بود. در طول ۶۰ 
ســال از آغاز کار حرفه ای، کارنامه دکتر اعتصام سرشار از خدمات فنی، علمی و فرهنگی 

در ایران و سایر نقاط دنیاست. آنچه مایه الهام به ویژه برای من بود، ادامه خستگی ناپذیری 
این خدمات است؛ تدریس، تألیف و مشــاوره در پروژه های اجرائی کشور. هیچ گاه کینه ای 
نسبت به کسی نداشت، حتی اگر انتقادی هم بود این انتقاد را بسیار روان و بدون تنگ نظری 
مطرح می کرد. همین روش باعث می شد مخاطب به صحبت هایش گوش جان بسپارد تا 
دریابد که این انتقاد فقط از موضع مصلحت اســت. از کسی خرده نمی گرفت. با آرامش 
زندگی می کرد و با همان شفافیت که در وجودش بود، با همه ارتباط برقرار می کرد. بسیار 
انعطاف پذیر بود و علی رغم مقام باالیی که در زمینه تدریس و مسئولیت داشت، همیشه 
متواضع بود. در عین حال هیچ وقت از مواضع خود عدول نمی کرد و مطالب را آن گونه بیان 
می کرد که مورد پذیرش قرار گیرد. درواقع بلندنظری همراه با فروتنی و گســتراندن سفره 
دانش خود برای دیگران و اینکه همه حق حضور دارند و همه حق دانســتن و پیشــرفت 
دارند. داشــتن چنین روحیه ای، باعث می شــد همه جا با هر انسانی بتواند رابطه علمی، 

آموزشی و حرفه ای مناسبی برقرار کند. روحش شاد.
* رئیس هیئت مدیره انجمن مفاخر معماری ایران

پنجشنبه
۱ دی  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۵۳

ادامه از صفحه 2

نمی توان تبصره ماده ۴۸ را  به مرحله 
دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا 

فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد
حجت االسالم و المســلمین  کــه  زمانــی  در  افــزود:  وی 
محســنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه بود، بارها تأکید کرد که 
این تبصــره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی اســت. برای 
مثال ایشــان در خــرداد ۱۳۹۷ در دیدار بــا هیئت مدیره کانون 

وکالی مرکز به صراحت به این موضوع اشاره کرده است.
معــاون اول قــوه قضائیه تصریــح کــرد: اداره حقوقی قوه 
قضائیه نیــز در نظریات متعــدد تأکید کرده ایــن تبصره صرفا 
مربوط به تحقیقات مقدماتی اســت و دستگاه قضائی همواره 
نیز مخالف این تبصــره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای 
آن است. در تالش هستیم از طریق مجلس شورای اسالمی در 
قالب اصالح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری این تبصره را 
اصالح کنیم و البته تصمیم گیری با قانون گذار است و امیدواریم 
این مســئله به فوریت در مجلس شــورای اسالمی حل وفصل 
شــود. وی افزود: معتقد هســتیم حضور وکیل مــورد انتخاب 
متهم در دادرسی نه تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمی  کند بلکه 
کمــک بزرگی به قاضی در جهت کشــف حقیقت و صدور رأی 

متقن و مستند خواهد بود.

اوج دوگانگی برجامی
البته این گزاره به معنای اعالم مرگ برجام و بسته شدن کامل 
درهای دیپلماسی نیست؛ چرا که برای هیچ طرفی از ایران گرفته 
تــا ایاالت متحده، اروپــا و... گزینه بهتری وجود نــدارد؛ بنابراین 
اگرچــه مذاکره و برجامی در کار نیســت، اما کســی هم جرئت 
اعالم مــرگ توافق هســته ای و خروج همیشــگی از مذاکرات 
را ندارد. به هر حال اتخاذ این سیاســت برای واشــنگتن و قاره 
ســبز که با جنگ اوکراین و چالش های دیگری مواجه هســتند، 
به معنای آن خواهد بود که پرونده هســته ای از بحران سیاسی 
به بحــران امنیتی تغییر فاز می دهد و در آن ســو تهران هم به 
واســطه برخی مشــکالت، تمایلی برای تشدید معضالت ندارد. 
هرچنــد در این میان از مواضع اســماعیل کوثــری برای کاهش 
روابط ایران با تروئیکای اروپایــی گرفته تا حمله علی خضریان 
بــه حســین امیرعبداللیهــان، پیداســت که برخــی چهره ها و 
جریان هــا گزینه «تشــدید تخاصم و تنش» را ظاهرا ســناریویی 
مطلــوب می دانند. حال باید دید که دوگانگی داخلی تا چه حد 
مانع جدی خواهد بود؟ دیاکو حســینی در ادامه گپ و گفتش با 
«شــرق» تأکید دارد که «موضوعات مهم و استراتژیک در حوزه 
سیاســت خارجی به ویژه برجام در سطوحی پیچیده تر و باالتر از 
دولت ها در ایران پی گرفته می شوند؛ البته دولت های در پیشبرد 
و نحوه اجرای آن سیاســت های به ســهم خود نقش دارند، اما 
عامــل تعیین کننده و تمام کننده نیســتند». از این منظر تحلیلگر 
ارشــد حوزه سیاســت خارجی اعتقاد دارد که بــا وجود برخی 
کارشکنی های داخلی و شنیدن مواضع مخرب، در سطوح عالی 
نظام تصمیم نهایی بر این است که مذاکرات پیش برود و توافق 
حاصل شود. با این برآورد، دیاکو حسینی ارزیابی صددرصدی از 
حمالت و هجمه های سیاســی داخلی به مذاکرات اخیر ندارد و 
موضع گیــری قطعی را به آینده تحوالت منوط می کند. با وجود 
این نکته تحلیلگر مســائل بین الملل کماکان تأکید دارد که ایران 
در تصمیم نهایی خود «توافق» را یک مســیر درســت می داند؛ 
اما توافقی که بیشــترین فرصت و امتیاز را برای کشور و کمترین 

هزینه را برای منافع ما داشته باشد.
در تداوم آنچه حســینی عنوان کــرد، علی رضوان پور اعتقاد 
دارد که باید تهران به ســمت ایجاد موازنه سیاســی درســت و 
عقالنی بین شــرق و غــرب گام بردارد؛ چرا کــه در  این  صورت 
خواهــد بود که ایــران می تواند همه منافع ذیــل احیای برجام 
را بــرای خود محقــق کنند. در این زمینه تحلیلگر ارشــد حوزه 
اروپا به «شــرق» می گویــد که تهران باید برنامه روشــن، جامع 
و درســتی برای احیای برجام و مذاکرات هســته ای به خصوص 
با قاره ســبز داشته باشــد؛ چون از دید این استاد دانشگاه بدون 
وجود برنامه نمی توان از بهبود روابط ســخن گفت. رضوان پور 
در ادامه تحلیلش بر این نکته کلیدی دســت می گذارد که «باید 
پذیرفت برجام پیوند مســتقیم و چگونگی ارتباط تهران با غرب 
را تعیین می کند. در نتیجه اعالم برخی مواضع داخلی در ایران 
بــرای قطع یا کاهش روابط با اروپا به ســود هیچ طرفی به ویژه 
تهران نخواهد بود». این اســتاد دانشگاه هدایت مسیر سیاست 
خارجی ایران از طرف برخی جریان ها و جناح ها به سمت قطع 
روابــط و نهایتا «انــزوا» را به هیچ وجه عقالنــی نمی داند؛ پس 
رضوان پور گپ و گفتش با «شرق» را با تأکید بر این نکته به پایان 
می رســاند که «ایران با نگاهی به سه اصل حکمت، مصلحت و 
عزت و توجه به منویات رهبری باید سیاست موازنه دیپلماتیک 
و استفاده از ظرفیت های کشورهای شرق و غرب را پیش ببرد».

سیدعلیرضا قهاری*

پیروز حناچی، شــهردار سابق تهران، در 
گفت وگو با «شــرق» اعتصام را یکی از 
اشــخاصی معرفــی می کنــد کــه در 
راه انــدازی دوره تکمیلــی معمــاری و 
شهرسازی دانشگاه نقش داشته است: 
گــروه  اســتاد تمام  اعتصــام  «دکتــر 
شهرسازی پردیس هنرهای زیبا و فارغ التحصیل فلورانس ایتالیا 
بود. یکی از کســانی بود کــه هم در راه انــدازی دوره تکمیلی 
معماری و شهرســازی و هم در تدوین برنامــه و اجرای اولین 
دوره دکتری در دانشــگاه نقش اساسی داشت». حناچی البته 
معتقد اســت اعتصام صرفــا کار آکادمیک نکــرده بود: «دکتر 
اعتصــام تنها کار آکادمیک نمی کرد، اصطالحا پایش روی زمین 
بود، چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب». شــهردار ســابق 
تهران به فعالیت های او اشاره می کند؛ همان فعالیت هایی که 
او در قالب مدیریــت پروژه ها عهده دار بود. ویژگی های اخالقی 
اعتصام اما در میان توصیفات حناچی از اعتصام بیش از ســایر 
توضیحاتش پررنگ اســت: «از اوایل دهه ۷۰ که ایشان را اولین 
بار دیدم، عصبانیت شــان را یادم نمی آیــد. با اخالق و طمأنینه 
بود، آدم تأثیرگذاری بود، خیرخواه و بااخالق بود. خاطرم نیست 

پشت سر کسی صحبت کرده باشد».
حسین شیخ زین الدین، معمار و شهرساز 
پیش کسوت نیز وجهه آکادمیک اعتصام 
را پررنگ تر از ســایر ابعــاد او می داند و 
خاطرات متفاوتــی از دوران تحصیلش 
در دانشــگاه نقل می کند: «مــن تقریبا 
فارغ التحصیل شده بودم ولی گاهی به 
دانشــگاه ســر می زدم و هنــوز ارتباطات کاملی با دانشــگاه و 
سیستم آموزشی داشتم. آن زمان چیزهایی که االن خیلی عادی 
و پیش پا افتاده به نظر می رســد، شروعش بود. آن موقع آمدن 
آقای دکتر اعتصام، دکتر میرفندرســکی و دکتر کوثر به دانشگاه 
تهران با رفتن آقای مهندس ســیحون مصادف شد. خود همین 
آمــدن دکتر اعتصام، مهندس ســیحون و دکتر میرفندرســکی 
بیانگــر یک واقعه بســیار مهم اســت». شــیخ زین الدین ادامه 
می دهد: «در کار مهندســی سابقه ای از لفظ دکتری نداشتیم و 
مهندسی یک کار پیچیده پیدا کردن راه حل و خالقیت هنری بود، 
به خصوص در معماری که به کار مهندســی اضافه شــده بود؛ 
چــون معمــاری ملغمــه ای از کار هنری و کوشــش بزرگ و 
پیچیده ای از حل مســائل فنی و علمی بود کــه این دو به هم 
جوش می خورد و دانشجو را تربیت می کرد و موضوعی به نام 
دکتر در نظام ایجاد ساختمان معنا نداشت و «دکتری» را بیشتر 

برای کسانی می دانستیم که تحقیق تاریخی می کردند و درباره 
مســائل فلســفی بحــث می کردنــد و اصــوال به مهندســی 
نمی پرداختند یا اگر مقدمه ای برای حرفه مهندسی داشتند، این 

مقدمه فقط در یک سیستم تئوریک بود».
شــیخ زین الدین می گویــد اعتصام یــک تغییــر ماهوی در 
دانشــگاه ایجاد کــرد؛ تغییری که منجر به این شــد که عده ای 
اعتصام را پدر شهرســازی ایران بدانند؛ لفظی که خود اعتصام 
به دلیل آشــفتگی های شهرســازی در عصــر حاضر موافق آن 
نبود: «رشــته جدیدی به نام شهرسازی در دانشگاه ایجاد شد و 
آقای دکتر اعتصام نقش خیلی مهمی در این امر داشــتند. این 
رشــته به مسائل اجتماعی و بینش های تئوریک و حتی با اینکه 
در آن زمان هم مشــکل بود به مســائل سیاسی توجه بیشتری 
داشت تا مسائل مهندســی و حل معضالت به طریق علمی و 
یک دوگانگی به وجود آمد؛ یعنی فرهنگی داشــت به فرهنگ 
دیگری تبدیل می شد و مفاهیم جدیدی در مقابل مفاهیم قدیم 
عرضه شــد. هرگاه می خواهیم در مراحل اولیه تغییری دهیم، 
اصال متوجه فرق تغییر فرهنگی و تغییر سیاسی نیستیم و ما در 
آن موقع پختگی الزم را نداشــتیم که تغییر فرهنگی را بفهمیم 
و تغییر را به عنوان عوض شــدن ریشه ای می فهمیدیم؛ بنابراین 
دو دســته شــدند و عده ای می گفتند ارزش های زیباشناســی و 

مهندسی روکش قضیه است و اصل قضیه مفاهیم اجتماعی، 
سیاســی و فلسفی اســت و عده ای می گفتند مسائل سیاسی و 
فلســفی بهانه ای است برای کسانی که مهارت الزم و خالقیت 
و توانایی حل مسائل علمی را ندارند». شیخ زین الدین در ادامه 
می گویــد در میان همین دودســتگی ها دانشــجویان از حضور 
اعتصــام حظ وافی می بردند: «دکتر اعتصام در آن زمان آمدند. 
از بینش و نقطه نظر مفاهیم اجتماعی، فلسفی، تاریخی و حتی 
سیاســی بهره بردیم. البته می توانستیم بخشی از آن را بفهمیم 
و بخشــی را نمی فهمیدیم. این اتفاق مهــم، بزرگ ترین اتفاقی 
بود که االن کسی به آن توجه ندارد که چگونه مفاهیم تدریس 
معماری و تربیت معمار و شهرساز تغییر کرد؛ یعنی در آموزش 
در حال حاضر افرادی داریم که مهارت فنی شــان، خالقیت شان 
و قدرت مهندسی شان خیلی کم اســت، اما انبار تئوری بزرگی 
هســتند که به حال کشــور مفید نیســت. ایــن دو وجه مکمل 
یکدیگرند؛ یعنی باید به تمام کسانی که معماری می خوانند، دو 
وجه را با قدرت تمام تعلیم داد تا در آینده در شکل دهی بنیان 
اجتماعی مــا، یعنی انجام کارهای مفیدی که به خوشــبختی 
جامعه منجر می شود؛ از جمله شهر، مسکن، ترافیک و... کمک 
کند. اینها مسائلی است که یک جنبه ندارد و اگر کسی یک جنبه 
فلســفی یا سیاســی اش را ببیند، مانند یک شاگرد نوآموز است. 

باید پیچیدگی های مهندسی و مسائل علمی اش را هم دید».
بااین حال، شیخ زین الدین بیشتر اعتصام را شهرساز می داند تا 
سازنده و طراح ســاختمان: «من بیشتر اهمیت دکتر اعتصام را 
در بخش شهرســازی می بینم و در جاهایی که مفاهیم را وارد 
کردنــد و عده زیادی را تربیت کردند. این مفاهیم خیلی بزرگ تر 
اســت برای ارزیابی این یا آن ساختمان؛ یعنی تأثیرگذاری که در 
حوزه تدریس و آموزش داشــتند، آن قــدر اثرگذار بوده که بهتر 

است».
علی اعطــا، معمار و عضو کمیســیون 
معماری و شهرســازی شــورای پنجم 
شهر تهران، از تجربه مواجهه شخصی 
خودش با اعتصام برای بیان گوشه هایی 
از زندگی اعتصــام کمک می گیرد: «من 
در مقطع دکترای معماری دانشــجوی 
دکتر اعتصام شــدم و در دروس حوزه معماری و  شهرســازی 
معاصــر ایران و جهان در کالس های درس ایشــان با اشــتیاق 
شرکت می کردم. شــاید طول دوران آشنایی نزدیک چندان زیاد 
نبــود، اما در همین دوران، این آشــنایی عمق زیادی پیدا کرد تا 

جایی که ایشان راهنمایی رساله دکتری ام را پذیرفتند».
اعطا اعتصام را معلمی برجسته و کم نظیر معرفی می کند: 
«دکتــر اعتصام به گمان من معلم برجســته  و کم نظیری بود و 
با شناخت جامع و عمیق نســبت به معماری معاصر و تجربه 
طوالنی تدریس، در جایگاه بلنــدی در زمینه تدریس معماری 
و شهرســازی معاصر قرار گرفته بود. از دیگر ســو، حسن خلق 
و نرم خویی ایشــان در مواجهه با دانشجویان، نزدیکی و عالقه 
خاصی بین او و دانشــجویان ایجــاد می کرد. من در دوره ای که 
مشغول نوشتن رساله دکتری زیر نظر ایشان بودم، بارها به خانه 
ایشان می رفتم و نکته جالب اینکه خانه ایشان در برج آ اس پ، 
در عمل کتابخانه ای بود که دانشجویان می توانستند آنجا بروند 
و از کتاب هــا و گزارش ها و منابعی که بود، اســتفاده کنند. این 
امکان کم نظیر و شــاید بی نظیر را ایشــان فراهم کرده  بود. من 
واقعا ایشان را استادی برجســته، دانشمند و خوش خو دیدم و 
مجموعه ویژگی هایی که در ایشــان جمع شده بود، شاید کمتر 

در استادان دانشگاه قابل مشاهده باشد».
اعطــا، اعتصام را گنجینه مهمی از دانش معماری می داند: 
«دکتــر اعتصــام با توجه به ســابقه طوالنــی تدریس حتی در 
دوران بازنشســتگی، گنجینه مهمی از دانش مربوط به مکاتب 
و شــیوه های آمــوزش معماری بــود که یکــی از موضوعات 
مهمی که معموال پژوهشــگران تاریخ معمــاری به آن عالقه 
دارند، تاریخ آموزش معماری اســت. آموزش رشــته معماری 
به عنوان تلفیقی از دانش، مهارت فنی و هنر همیشه مسئله ای 
تأمل برانگیز برای پژوهشــگران بوده و دکتــر اعتصام از معدود 
بازماندگانی بود که به دلیل تجربه تدریس معماری از دهه ۴۰ 
تا به امروز و ارتباط مستمر با مجامع علمی و دانشگاهی جهان، 
دانش وســیعی در زمینه مکاتب و شیوه های آموزش معماری 
داشــت و اتفاقا درســی با همین عنوان را نیز در مقطع دکترای 

معماری تدریس می کرد».
«هر کســی هر ایده ای داشته در این شهر پیاده کرده است»؛ 
این دیالوگ در بخشــی از مستند اسرار شیدایی شنیده می شود. 
ایرج اعتصام معتقد است آشــفتگی های پایتخت در سال های 
اخیر از همین موضوع نشــئت گرفته اســت: «بعضی وقت ها 
می شنوم که به من می گویند پدر علم شهرسازی. دوست ندارم 
این را بگویند، مردم فکر می کنند مقصر این شــهر من هستم». 
اما ای کاش اعتصام لحظه مرگ نه به این حرف ها بلکه تنها به 
دشــت ها و کوه های فراخ تهران فکر کرده باشد و شعر سپهری 

را خوانده باشد.

نوشتن درباره دکتر ایرج اعتصام دشوار است. 
اگرچه خود او انســانی است مثل هر فرهیخته 
واقعــی؛ راحت و بــاز و بدون گــره؛ و همین بر 

کیفیت سهل و ممتنع بودن او می افزود.
دکتــر اعتصام معلم چند نســل از معماران 
و شهرســازان ایرانی بود. دکتــر اعتصام، بزرگ 
بود بــدون بزرگ نمایی. و بزرگــوار بود، همواره 
در هالــه ای از فروتنــی. بــا همــه موفقیت ها 
و محبوبیت هــا، هرگــز او را خــود گم کــرده یا 

ازخودراضی ندیدیم. ستودن و ستایش دیدن یا 
شنیدن، در او اثر نمی کرد. فرهیخته ای تمام عیار 

بود.
دانستن و دانش برای او فقط فرزانگی به بار 

آورده بود و و بیش از فضل، فضیلت داشت.
در راهنمایی به همه اعم از دانشجو و استاد 
ُبخل نداشــت و تا آنجا که مقــدور بود نیازهای 

علمی دیگران را برطرف می کرد.
دکتــر اعتصام یکی از انگشت شــمار افرادی 
اســت که هــم در پژوهش و هم در گســترش 
دانــش معمــاری و شهرســازی ایــران به جد 
و جهد کوشــیده اســت و ایــن را بیــش از هر 
چیزی، حضور وی در گســتره  تعلیــم و تربیت 
معمــاران و شهرســازان نســل های اخیر به ما 
می گویــد؛ حضوری که تا آخریــن ماه های عمر 

گران قدر ایشــان نیز ادامه داشــت. یادم می آید 
سال ها پیش که در مقطع کارشناسی مهندسی 
معماری تحصیــل می کــردم، آوازه  دکتر ایرج 
اعتصام را از اســتادان دانشــکده و دانشجویان 
ســال باالیی شنیده بودم و آرزو داشتم که ایشان 
را از نزدیک ببینم و شاگرد کالس هایشان باشم. 
تصــور می کنم بــرای هر کس کــه در ایران به 
آموزش معماری و شهرســازی مشغول است، 
آشــنایی با دکتر از افتخارات زندگی باشد. برای 
مــن نیــز این گونه بوده اســت. مطمئــن بودم 
عالقه واقعی به معماری و شهرســازی و شوق 
آموختن نادانســته ها در کالس درس ایشان به 
درستی به بار می نشیند. خوشــبختانه این آرزو 
در دوره  کارشناسی ارشــد محقق شد و تا پایان 
دوره  دکتــری افتخار شــاگردی ایشــان نصیبم 

شــد. در تدوین پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد 
و رســاله  دوره دکتری افتخار داشــتم به عنوان 
استاد مشاور از حضور و راهنمایی دکتر اعتصام 
بهره ببرم و از بینش و اشراف عمیق دکتر نسبت 
به مسائل روز حوزه معماری و شهرسازی بسیار 

نکته ها آموختم.
حضور منظم ایشان در دانشکده و اختصاص 
همــه زمان حضــور در محل کار بــه مطالعه، 
تحقیــق و آمــوزش، وقت شناســی مثال زدنی، 
توجه عمیق ایشان به مقوله آموزش و پژوهش 
و تکریم و احترام استادان و دانشجویان از جمله 
درس هایی بود که از این اســتاد فرزانه گرفتم و 

آموختم.
به قــول اســتاد منوچهر طبیبیــان، اعتصام 
اســتادی به وســعت اقیانوس بود که به جزایر 
کوچک اطرافــش (دانشــجویان) هم اهمیت 

می داد.
آرامش و گشــاده رویی که به شکل خصیصه 
اثرگــذار همواره بــا او بود، در کنــار صبوری و 

طمأنینــه اش در گفتــار و رفتــار از دیــدارش و 
حضــورش در هر مکان و زمان خاطره ســاخته 
اســت. ثبات قدم او در مهــرورزی و حرمت به 
انســان ها، زبانزد همه کســانی اســت که با او 

زندگی کرده  و معاشرت داشته اند.
بی تردید دکتــر اعتصام به یک نســل تعلق 
نخواهــد داشــت؛ چراکه برخی شــخصیت ها 
آن قدر متعالی هســتند که در قالب یک نســل 
خــاص جــای نمی گیرنــد و می تواننــد بــرای 
نســل های متمادی به ویــژه بــرای جوانان هر 
نسل درس های بســیاری از جمله مردم داری و 

مردم دوستی داشته باشند.
تأثیری که اعتصام بر شهرســازی و آموزش 
معماری در ایران گذاشته است، بی شک ماندگار 
خواهــد بــود. فعالیت های گســترده حرفه ای، 
آموزشــی و پژوهشــی دکتر اعتصــام و تربیت 
تعداد زیــادی از معماران و شهرســازان جوان 
ایرانی، نام و یاد ایشــان را تا همیشه در حافظه 

تاریخی ایران ماندگار خواهد کرد.

گوشه هایی از زندگی ایرج اعتصام که بسیاری او را پدر شهرسازی نوین ایران می نامند

وداع با معمار شاهچراغ و پارک ملت
«دشت هایی چه فراخ، کوه هایی چه بلند»؛ هیچ بعید نیست ایرج اعتصام، معمار و شهرساز پیش کسوت ایرانی، هنگام مرگ این ابیات از دفتر شعر حجم سبز سهراب سپهری را مرور کرده 
باشد. دفتری که همواره همدمش بود و متعلق به شاعری بود که ایرج دوران جوانی اش را با او سپری کرده بود، با او رفته بود و با او آمده بود. ایرج اعتصام، زاده سال ۱۳۰۹ در گرگان، در 
سال ۱۴۰۱ در آمریکا درگذشت. رسانه ها علت مرگ او را کهولت سن عنوان کردند، از آثارش به طراحی بارگاه شاهچراغ اشاره کردند و در چند خط او را تحصیل کرده معماری در فلورانس 
و اســتاد دانشگاه برکلی و استادی ممتاز در دانشگاه تهران و بهشتی معرفی کردند. عمر فعالیت شصت و چندساله ایرج اعتصام اما تنها به همین چند خط محدود نمی شود. بخش هایی از 
مستند «اسرار شیدایی» که پرتره ای یک روزه از زندگی ایرج اعتصام است، او را طراح آثاری مثل پارک ملت تهران و پارک کوروش معرفی می کند. فرایند ساخت پارک ملت از اواسط دهه 
۴۰ آغاز شد. اعتصام برای ساخت و طراحی پارک ملت، باغ های انگلیسی را مد نظر قرار داد؛ باغ هایی که در زمین هایی پر از پستی و بلندی شکل گرفته بودند؛ بی هیچ قاعده و نظم خاصی. 
البته آن چیزهایی که به پارک اضافه شد، مثل سازه مستطیلی کنار رستوران جزیره یا نرده های اطراف دریاچه، مطلوب ایرج اعتصام نبود. اما آن چیزی که بیش از ساخته های ایرج اعتصام 

در اذهان معماران و شهرسازان بوده، فعالیت های او در محیط آکادمیک است.

در ستایش استاد پر آوازه معماری، ایرج اعتصام

دکترای معماری
سیده محدثه شامخی


