
خبرهـــا/ اثرهـــا/ نظرهـا               زمستان 1395    

این شامره :

فصلنامه 

مه
 نا

ژه
وی

س
ــکا

/ ع
ــار

معم
س 

ــد
مهن

ی/
یای

 ض
ــی

یقل
 عل

ــاد
ه ی

بــ

آوازه خوان/ نه آواز
یاد داشت های مهندس پیاده / هوشنگ امیر اردالن

معرفی آتک مرکزی

در سوگ مرد بی همتای »آتک«
حمید کرامتی

سخن نخست
محمد حسن بدیع

اخبار ویژه

صد قافله  دل با  او
رضا قوی فکر

معرفی آثارمهندس علیقلی ضیایی
حمید کرامتی / گلرخ شیرزاد

خاطره ای از مهندس ضیایی
علی بدیع

آتک در یک جمله
پرستوخاکسار



2

 



 

3

 

همکاران این شامره :

علی بدیع
تینـا بدیع

هدیـه حسینی
پرستو خاکسار
فرانک دارایـی
سـایـه رسائیان

تنظیم و تدوین:  الهام قاجار 

مشــاورفصلنامه:  هوشنگ امیر اردالن

چاپ و تکثیر :  رشکت دیهیم              

طرح روی جلد:  هوشنگ امیراردالن

عکس پشت جلد:  معامری حاشیه کویر/ علیقلی ضیایی

مدیـر مسئـول:  هوشنگ امیراردالن

رسدبیر:  محمدحسن بدیع )مدیرعامل(

سخن نخست

مهندسین مشاور آتک )دفرت مرکزی(:

تهران- خیابان گاندی- خیابان هشتم- پالک 4- ساختامن آتک. 

کد پستی: 1517736714

تلفن:9-88675672  و  82449 )سی خط(

فکس: 88675680

 www.atec-ir.com  :وب سایت

publications@atec-ir. :پست الکرتونیکی

دفاتر زیر مجموعه:

-آتک طراحان گیالن:     013-33720052
-آتک طراحان کیش:     076-44482046
-آتک بوشهر:              077-33565050
-آتک خراسان:            051-37619048
-آتک اصفهان:            031-36736471

آنچه برجا می ماند

  نمــی تــوان بــا دقــت گفــت کــه از انســان هــای 
گذشــته از چــه تاریخــی آثــار و یــا عملکردشــان 
ثبــت شــده و نســل بــه نســل منتقــل گردیــده و 
بــه نســل حاضــر رســیده اســت. چینــی هــا کــه 
ــش  ــی شــود در حــدود 5 هزارســال پی ــه م گفت
ــد شــاید از اولیــن هــا  کاغــذ را اختــراع کــرده ان
باشــند و البتــه ســنگ نوشــته هــا و کتیبــه هــای 
بــه جــا مانــده از تمــدن هــای قدیــم کــه کشــور 

مارا هم شامل می شود. 
ــا  ــام ه ــار و پی ــت آث ــزار ثب ــن اب ــه ای ــد ب بای
ــای  ــده مبن ــا مان ــه ج ــار ب ــن آث ــزود. همی اف
بســیاری از داوری هــا در مــورد عملکــرد 
ــه  ــی ک ــه آن های ــد. چ ــی باش ــتگان م گذش
ــد  ــوده ان ــا ب ــود کوش ــع خ در پیشــبرد جوام
ــگ و  ــز جن ــا ج ــه از آنه ــی ک ــه آن های و چ
ــری  ــره دیگ ــی خاط ــل کش ــزی و نس خونری
بــه نســل هــای بعــد منتقــل نگردیــده اســت. 
نــام انســان هایــی چــون چنگیــز و اســکندر و 
همــواره یــادآور جنــگ و کشــتار مــی باشــد 
و نــام انســان هایــی همچــون افالطــون و ارســطو 
ــی  ــال بوعل ــا امث ــد از آن ه ــم و بع در دوران قدی
 ســینا و میردامــاد و ادیســون و بــرادران رایــت و... 
بســیاری نــام هــای دیگــر دردوران معاصــر کــه 

ــع خــود  ــن جوام ــی بی ــه لحــاظ فیزیک ــروزه ب ام
نیســتند بــه ســبب عملکردشــان وخدمــات مثبتی 
ــع  ــگ جوام ــی و فرهن ــرفت آگاه ــه پیش ــه ب ک
ــرده مــی شــود. ــه نیکــی ب ــد ب بشــری کــرده ان

ــان  ــه درزم ــم و اندیش ــزرگان عل ــیاری از ب بس
ــا مــورد توجــه  خــود اگــر ناشــناخته مانــده و ی
ــان  ــرگ ش ــد از م ــد بع ــه ان ــاص قرارنگرفت خ
ــدی  ــای بع ــل ه ــتایش نس ــل و س ــورد تجلی م
واقــع شــده انــد و متاســفانه ایــن رونــد همیشــه 

ــته اســت. ــود داش وج

چــه زیباســت اگــر بکوشــیم تــا کســانی را 
کــه حضوردارنــد و یــا حتــی بیــن خودمــا 
ــم و از  ــدر بدانی ــیم و ق ــر بشناس  هســتند را بهت

توانایی هایشان بیشتر بهره مند شویم.
ــز  ــی عزی ــی ضیای ــان علیقل ــه م ــز ازدســت رفت عزی
یکــی از همیــن انســان هــای فرهیختــه و ارزشــمند 
بــود کــه بــه ســبب شــخصیت محجــوب و آرامــش 
ــود  ــان دادن خ ــر و نش ــه تظاه ــی ب ــه میل هیچگون
نکــرد و اکنــون کــه مــا را تــرک کــرده اســت بیشــتر 
 جــای خالــی او و توانمنــدی هایــش را متوجــه 
شــده ایــم. یــادش همــواره گرامــی و نامــش همیشــه 

ــد بود.  ماندگارخواه

                                            محمد حسن بدیع

فصلنامه 

خبرهـــا/ اثرهـــا/ نظرهـا             زمستان 1395    



4

 مهندســین مشــاورآتک فعالیــت خــود را در زمینــة 
معمــاری و شهرســازی و خدمــات فنــی مهندســی در 
ســال 1360 بــا پشــتوانه مســتحکم علمي،تجربــي و بــا 
ــوده در  ــرب و کارآزم ــی مج ــي از کادر فن ــره  جوی به

استان تهران تحت شماره 42696 به ثبت رساند.
ــر اســاس آخریــن قوانیــن و مقــررات  ایــن شــرکت ب
ــت  ــوی معاون ــاوران از س ــت مش ــخیص صالحی تش
ــرم  ــردی ریاســت محت ــزی و نظــارت راهب ــه ری برنام
جمهــوری،دارای رتبــه بنــدی و گواهینامــه صالحیــت 
انجــام خدمــات مشــاوره در »گــروه معمــاری و 

ــد: ــی باش ــل م ــای ذی ــص ه ــازی« در تخص شهرس
ــاختمان  ــک/ س ــه ی ــک پای ــرق و مکانی ــات، ب تاسیس
هــای آموزشــی، ورزشــی، بهداشــتی و درمانــی پایــه 
ــاری، اداری،  ــکونی، تج ــای مس ــاختمان ه ــک/ س ی
ــک/ ــه ی ــازه پای ــک/ س ــه ی ــی پای ــی و نظام صنعت

ــوده و  ــای فرس ــت ه ــازی باف ــاماندهی و توانمندس س
ســکونت گاه هــای غیررســمی پایــه ســه/ شهرســازی 
پایــه یک/طراحــی شــهری پایــه یک/فــرودگاه هــا پایه 
یک/فضــای ســبز پایــه دو/ محیــط زیســت پایــه ســه/

معمــاری داخلــی پایــه ســه.
ــی در  ــات تخصص ــه خدم ــرکت ارائ ــن ش ــالت ای رس
ــی  ــازی- طراح ــاری- شهرس ــون معم ــی چ زمینه های
شــهری- فضــای سبز-ســازه- تاسیســات- تجهیــزات- 
ــژه  ــای وی ــی و تخصــص ه ــاری داخل ــرودگاه- معم ف
در  پذیــر  تجدیــد  انرژی هــای  و   VIP درطراحــی 
ــه  ــا ارائ ــا ب ــد ت ــی باش ــی م ــرا مل ــی و ف ــطح مل س
کیفیــت هرچــه بهتــر گامــی بلنــد در جهــت نیــل بــه 

ــردارد. ــزرگ خــود ب ــداف ب اه
همچنیــن اســتفاده از سیســتم کیفیــت بیــن المللــی 
ــک  ــی، آت ــت داخل ــرل کیفی ــتم کنت ــزو( و سیس )ای
ــی  ــاظ کیف ــا را از لح ــروژه ه ــا پ ــاخته ت ــادر س را ق
اســتانداردهای  و  معیارهــا  بــا  مطابــق  زمانــی  و 

ــاند. ــام برس ــه انج ــان ب کارفرمای
ــا گذشــت بیــش از 35 ســال فعالیــت  هــم اکنــون ب
حرفــه ای وبــا 50 نفــر ســهامدار و بیــش از 300 
نفــر پرســنل فنــی و ســتادی تمــام وقــت و بــا تکیــه 
ــش از  ــود در بی ــق خ ــمند و موف ــات ارزش ــر تجربی ب
1570 پــروژه در قالــب 580 قــرارداد خدمــات فنــی و 
مهندســی را بصــورت خــود کفــا ارائــه نمــوده اســت. 
مهندســین مشــاور آتــک بــا داشــتن چندیــن شــعبه 

و دفاتــر اقمــاری در کشــور، و بــا داشــتن تفاهمنامــه 
هــای همــکاری بــا چنــد شــرکت مشــاور بیــن 
المللــی، خدمــات مطالعــات، طراحــی و نظــارت 
ــاي  ــتفاده از روش ه ــا اس ــف را ب ــای مختل پروژه ه
ــد  ــی ده ــه م ــا ارائ ــی و مهندســی روز دنی ــن فن نوی
ــم آورد. ــا را فراه ــازمان ه ــي س ــات بالندگ ــا موجب ت

بــا توجــه بــه تعــدد و تنــوع پــروژه هــا و گوناگونــي 
هــای  فعالیــت  و  جغرافیایــي  هــاي  محــدوده 
 مختلــف، آتــک داراي گــروه هــاي تخصصــي مرتبــط

ــران  ــزي ته ــر مرک ــر دفت ــالوه ب ــه ع ــد. ک ــی باش  م
ــات ــک تاسیس ــه آت ــف از جمل ــای مختل ــش ه  بخ

ــزات،  ــک تجهی ــبز، آت ــک س ــک(، آت ــرق و مکانی )ب
آتــک ســازه، آتــک انــرژی هــای نــو- آتــک اصفهــان- 
ــک  آتــک گیــالن، آتــک کیــش، آتــک خراســان، آت
ــی  ــاری داخل ــازی-آتک معم ــک شهرس ــهر، آت بوش
، تحــت پوشــش مدیریــت دفتــر مرکــزی آتــک  

ــتند.  ــه کار هس ــغول ب ــتقر و مش مس
ــاور  ــین مش ــزی مهندس ــر مرک ــال حاضــر دفت در ح
ــان گانــدی در  آتــک در منطقــه شــش تهــران، خیاب
ــع  ــر 2422متــر مرب ــغ ب ــا  متــراژی بال ســاختمانی ب
در زمینــی بــه مســاحت 487/50 متــر مربــع در 
ــن  ــی ای ــی داخل ــت.که طراح ــتقر اس ــه مس 8 طبق
ــری موجــود توســط  ــاز و کارب ــه نی ــا ب ســاختمان بن
آتــک در همــان ســال ورود  مهندســان مشــاور 

ــد. ــرا گردی ــی و اج طراح
از جملــه پــروژه هــای شــاخص انجــام پذیرفتــه و در 
حــال انجــام ایــن مشــاور مــی تــوان بــه پــروژه هــای 

ذیــل در گــروه هــای مختلــف اشــاره نمــود:
پروژه های فرودگاهی :

• تهیــه طــرح ترمینــال پروازهــای بیــن المللــی 
ــرکت  ــکاری ش ــا هم ــی )ره( ب ــام خکین ــرودگاه ام ف

فرانســه.  A.D.P
• طــرح توســعه و نظــارت ترمینــال پروازهــای داخلی و 

پارکینــگ طبقاتــی فرودگاه شــهید دســتغیب شــیراز
• طرح توسعه فرودگاه آبادان

• طراحی وساخت ترمینال فرودگاه رامسر 

پروژه های شهر سازی:
• طرح جامع شهر تهران

• طرح جامع مرکز تحقیقات نیرو

مهندسین مشاورآتک 

آتک
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• طــرح جامــع، طراحــی و نظــارت پردیــس بیــن المللــی 

کیــش دانشــگاه تهــران
• مطالعــات طــرح تفصیلــی و مراحــل اول و دوم 

ــرد ــاری الم ــایت 5000 هکت ــازی س ــاده س آم
• طــرح جامــع شــهرک 2500 واحــدی جــم شــرکت 

نفــت و گاز پــارس
ــکونی  ــدی مس ــهرک 3400 واح ــع ش ــرح جام • ط

ــم ــیمی در ج ــان پتروش کارکن

پروژه های اداری- تجاری-اقامتی- خدماتی:
ــاالر   ــاخت ت ــر س ــارت ب ــی و نظ ــات طراح • خدم
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــن الملل ــای بی ــش ه همای

ایــران )اجــالس ســران کشــورهای غیرمتعهــد(
• مجتمع توریستی پدیده شاندیز مشهد

• طراحی و نظارت مجتمع چند منظوره مشهد مال
• طراحی و بازسازی موزه دفینه

• خدمــات کنتــرل طراحــی و نظــارت عالیــه وکارگاهی 
هتــل همــا یک مشــهد 

پروژه های آموزشی، فرهنگی
• نظــارت و احــداث 4 بلــوک واحــد علــوم و تحقیقات 

دانشــگاه آزاد اسالمی
• نظــارت عالیــه و کارگاهــی کارهــای باقیمانــده 

ــارس ــج ف ــگاه خلی دانش
• طراحی و نظارت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

کارهای سیویل، محوطه سازی و پارک ها
ــن  ــس بی ــارت پردی ــی و نظ ــع، طراح ــرح جام • ط

ــران ــگاه ته ــش دانش ــی کی الملل
• طراحی و نظارت مسیل کن 

• بوستان والیت )فضای سبز قلعه مرغی(
• محوطه سازی برج میالد

ــه از  ــف )چ ــای مختل ــروژه ه ــابقات پ ــک درمس آت
ــه فراخــوان  ــام و چــه واســطه ب ــق فراخــوان ع طری
محــدود( و ارائــه ی طــرح هــای خالقانــه و شــاخص 
ــه  ــاور ارائ ــن مش ــا ذوق ای ــان ب ــط طراح ــه توس ک
گردیــده شــرکت کــرده و بــا جدیــت در ســال هــای 

ــال نمــوده اســت. ــر دنب اخی
در بســیاری ازایــن مســابقات بــه دلیــل ارائــه ی طــرح هــای 
نویــن و مبتکرانــه مهندســین مشــاور آتــک، رتبــه هــای 
ــه  ــود اختصــاص داده اســت ک ــه خ ــوم را ب ــا س اول ت

ذیــال بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره شــده اســت.
برنده اول مسابقه طراحی مجتمع تجاری- اداری تیساکیش 2 

برنــده اول مســابقه طراحــی ســاختمان نمایشــگاهی 
اداری آشــنا در جزیــره کیــش 

برنــده اول مســابقه معمــاری ترمینــال بیــن المللــی 
فــرودگاه اصفهــان 

برنــده اول مســابقه ســاختمان اداری شــهرداری 
منطقــه 6 تهــران

ــی  ــع تفریح ــابقه مجتم ــترک( مس ــده اول )مش برن
ــارگاد ــی پاس فرهنگ

برنده اول مسابقه ستاد مرکزی آتش نشانی تهران 
برنده اول مسابقه طراحی دانشگاه مفید قم

ــک  ــرای ی ــنتی ب ــاری س ــرح معم ــابقه ط ــده اول مس برن
ــواز ــوالد اه ــع ف ــهرک مجتم ــه از ش ــزء محل ج

برنده اول مسابقه طراحی جامع شهرک شهید محالتی 
ــرج هــای مســکونی 22  ــده اول مســابقه طــرح ب برن

طبقــه مرکــز تحقیقــات نیــرو
ــک  ــی بان ــعبه اصل ــی ش ــابقه طراح ــده اول مس برن

ــیراز  ــادرات در ش ــعه ص توس
برنده اول مسابقه مجتمع اداری -تجاری  حقانی
برنده اول مسابقه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی)ره(

برنده اول مسابقه طرح معماری سال تبریز 
 VVIP ســاختمان  طراحــی  مســابقه  دوم  برنــده 

فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی)ره(
اســناد  مرکــز  ســاختمان  مســابقه  دوم  برنــده 

ایــران  اســالمی  جمهــوری 
برنده سوم مسابقه طراحی پل دریاچه چیتگر

ــگری  ــروژه گردش ــی پ ــابقه طراح ــوم مس ــده س برن
ــش  ــده کی پدی

منتخــب اولیــن جشــنواره مهندســی ســاختمان 
ــع دوم ــرح مجتم ــرای ط ب

در مســابقه طراحــی معمــاری مــوزه انقــالب اســالمی 
و دفــاع مقــدس، در بیــن 380 کار ارائــه شــده پنــج 
ــه  ــرح ب ــده و ده ط ــار برگزی ــوان آث ــه عن ــرح ب ط
ــک  ــد و آت ــر انتخــاب گردی ــل تقدی ــار قاب ــوان آث عن

مقــام پنجــم را کســب نمــود.
انجــام صحیــح و دقیــق پــروژه هــای محــول شــده، 
تعهــد کاری، اســتفاده از نیــروی انســانی متخصــص 
ــاور در  ــن مش ــالش ای ــروژه ت ــع پ ــه موق ــام ب و انج
جهــت تحقــق بــه بهتریــن نحــو ممکــن مــی باشــد.
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ــا  ــنایی ب ــی، آش ــه در دوران جوان ــن ک ــرای م  ب
ــغولی  ــن دلمش ــذت بخش تری ــون، ل ــای گوناگ آدم ه
بــود، آشــنایی و دوســتی بــا علیقلــی از حالــت 
ــک  ــه ی ــان ب ــد و ناگه ــگی درآم ــغولی همیش دلمش

کشف بزرگ در زندگیم بدل شد.
احســاس کاشــفان قــاره ای جدیــد، کــه بــه ســرزمینی 
را  رســیده اند  فــراوان  ثروت هــای  و  معــادن  بــا 
ــه ای  ــه گنجین ــن ب ــه م ــاوت ک ــن تف ــا ای ــتم، ب داش
کوچــک، امــا پایــان ناپذیــر از ثــروت انســانی و 

ــودم. ــه ب ــت یافت ــوی دس معن
تجربــه ی شــناخت آدمیــان بــه مــن آموختــه بــود که 
شــخصیت هــر آدمــی، اغلــب ممکــن اســت یــک یــا 
چنــد صفــت نیــک انســانی را در خــود داشــته باشــد، 
ولــی علیقلــی کســی بــود کــه گلچینــی از روحیــات 
نیــک، همچــون مهربانــی، تواضــع، بخشــندگی، 
بردبــاری، دلســوزی، خیرخواهــی و احتــرام بــی 
مثــال بــه دیگــران را یــک جــا و فــراوان در سرشــت 
خــود داشــت. بــروز همیــن روحیــات در جریــان کار 
و زندگــی او، بــرای مــن کــه در ســالیان دراز دوســتی 
و همــکاری نظاره گــرش بــودم، در عیــن لطــف و 

ــود. ــی، سرشــار از مکاشــفه و آموزندگــی ب زیبای
ــانی  ــی انس ــات عال ــات و روحی ــن خصوصی ــا همی ب

ــت،  ــور می یاف ــه حض ــا ک ــر ج ــی ه ــه علیقل ــود ک ب
در دل همــگان، جــا  و چانــه ای   بی هیــچ چــک 
مــی گرفــت. از آشــنایان و همســایگان و همــکاران و 
فعــاالن حرفــه گرفتــه تــا کســانی کــه فقــط یــک بــار 
بــا او دیــدار داشــتند و یــا حتــی راننــدگان روزانــه ی 
آژانســی کــه بــردن ایــن مســافر ویــژه را بــرای خــود 

ــک شــانس می دانســتند. ی
ــل و  ــل تأم ــه قاب ــه ک ــن آنچ ــرای م ــک ب ــا این ام
ســتودنی می نمایــد، پیونــد صادقانــه ی خلــق و خــوی 
ــاز  ــار و شهرس ــکاس،  معم ــد ع ــن هنرمن ــک ای نی

ــه ای اش. ــری و حرف ــتاوردهای هن ــا دس ــت ب اس
ــال  ــی مث ــرق در آرامش ــواره غ ــی هم ــی در زندگ علیقل
زدنــی بــود و همیــن آرامــش اســتوار، بســتر تمرکــز او 
ــط  ــود. در محی ــه ای اش ب ــری و حرف ــار هن ــق آث در خل
کار، اغلــب شــاهد بــودم علیقلــی تمرکــز خــود را بر روی 
یــک کار و فقــط یــک کار می گذاشــت، ولــی همــان کار 

ــاند. ــام می رس ــه انج ــل ب ــه ای بی بدی ــه گون را ب
در همیــن خصــوص، تعهــد حرفــه ای اش را می تــوان 
مثــال زد. او هــر پــروژه ای را بــه نحــو ایــده آل طراحی 
مبلــغ  بــا  را  پــروژه  روی  کار  میــزان  و  می کــرد 
ــه عنــوان  حق الزحمــه اش تناســب نمی بســت. مــن ب
مدیــر او هیــچ گاه موفــق نشــدم تــا وادارش کنــم روی 
ــه خاطــر محدودیــت حق الزحمــه، کم تــر  پــروژه ای ب
وقــت صــرف کنــد. داشــتن شــرافت حرفــه ای، درس 

ــم. ــه از او می آموخت ــود ک ــده ای ب ارزن
ــی کــم ســخن  همچــون بســیاری هنرمنــدان، علیقل

بــود و در عــوض، ایــن ضعــف بیــان را در کارهــا و آثار 
هنــری اش خداگونــه جبــران می کــرد. اصــاًل او بیــان 
ــی  ــی و گزافه گوی ــرب زبان ــات را چ ــفاهی احساس ش
و  اســتعداد  کوچک تریــن  خــود،  و  می پنداشــت 
توانایــی، حتــی در شــرح و بیــان آفریده هــای هنــری 
و حرفــه ای خویــش نداشــت. در زمــان ارائــه ی پــروژه 
نــزد کارفرمــا، هربــار نگــران بــودم کــه او نتوانــد حــق 
مطلــب بابــت طرح هــای ارزشــمند خــود را ادا کنــد 
ــه  ــای او ب ــاً التج ــد! یقین ــز می ش ــن نی ــاً چنی و غالب
ــان  ــرای بی ــن ب ــا راه ممک ــر، تنه ــریف هن ــان ش زب
ــادر  ــس ق ــچ ک ــه هی ــود ک ــی ب ــات سرکش احساس
ــود او  ــوش خ ــان  خام ــا را از زب ــود ذره ای از آن ه نب

دریافــت کنــد.
شــاید بــه همیــن خاطــر بــود کــه او طرح هــای خــود 
ــا  ــرد، ت ــه می ک ــن ارائ ــکل ممک ــن ش ــه بهتری را ب
بلکــه اصــاًل نیــازی بــه شــرح و بیــان نداشــته باشــد. 
وســواس و دقــت موشــکافانه  ی او در ترســیم جزئیــات 
ــاً  ــه غالب ــود ک ــدی ب ــه ح ــه ها ب ــازی نقش و آماده س
ــرد.  ــر دســت او را ســر می ب ــکاران زی ــه ی هم حوصل
امــا در پایــان،  محصــول نهایــی کار او، از نظــر 
ــش  ــا، کمابی ــاب رنگ ه ــدی و انتخ ــب، کادربن ترکی

کاری هنــری از آب درمی آمــد.
ــای  ــه او از ویرانه ه ــی ک ــه صحنه های ــن زمین در ای
ثبــت کــرده،  شــهر خرمشــهر در دوران جنــگ 
غم بارتریــن تصاویــر ممکــن از ایــن رویــداد هولنــاک 
تاریــخ کشــور ماســت. عکس هایــی کــه از فقــر 

در سوگ مرد بی همتای » آتک «
حمید کرامتی نژاد
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جایی نرفته ای
جایی نرفته ای که دلواپست باشیم

شاید همین اطراف، در گوشه ای تنها
خلوت گزیده ای و به ما فکر می کنی

جایی نرفته ای، می دانم
شاید که ناگهان از خانه بیرون زده ای و همین حاال

دوربین به دست، جستجوکنان
مشغول ثبت تصویرهای ناب باشی
تصویرهایی که تنها در این جهان 

با چشم تو دیده می شود

جایی نرفته ای
شاید همین حوالی به خلوتگاهی پناه برده ای

تا تنهایی بزرگت را باز
با همدم کوچک همیشگی ات، سیگار، در میان بگذاری

تا در میان دود، دوباره بلکه
چشامن غم زده و منناکت را

از چشم های مضطربم پنهان نگاه داری

جایی نرفته ای
شاید همین کنار، در گوشه ی حیاط

جایی که کبوتران دانه می خورند
مشغول متاشا باشی

آن گونه آرام که تو هستی
آسوده کنارت دانه می خورند کبوترها

جایی نرفته ای، نزدیکی
حتی صدای رسفه های خسته ات را می توان شنید

از رسفه های تو، کبوتران
رسکرده اند باال به نظاره ات

در انتظار نفس تازه کردنت
از دانه خوردن خود باز مانده اند

جایی نرفته ای، اما
انگار که دیر کرده باشی
دلواپس توایم و بی تاب

هرجا که هستی و هرجا که مانده ای
یادت مباند از این جا

رسزده  رفته ای، بی هیچ رس و صدایی
یادت مباند، این جا حتی کبوترها

باور ندارند هیچ گاه
تو رفته باشی و دیگر نیایی!

و محرومیــت مــردم نقــاط مختلــف گرفتــه، بــه 
عالی تریــن نحــو و موثرتریــن زبــان، احســاس عمیــق 
ــان  ــر هموطن ــا ب ــم و جف ــکاس از ظل ــانی ع و انس
خــود را بــه نمایــش می گــذارد؛ حــال آن کــه 
ــه  ــان او، نال ــی از زب ــان علیقل ــر کســی از اطرافی کم ت
و شــکوه ای در مــورد تلخی هــای جنــگ یــا دردهــای 

ــت. ــنیده اس ــر ش ــردم فقی م
از دیگــر خصوصیــات علیقلــی، فروتنــی بــود، او 
ــش نداشــت.  ــورد کارهای ــی در م ــچ ادعای ــاً هی اساس
بــا وجــود آن پیشــینه ی پربــار و داشــتن عکس هــای 
پرشــمار هنــری، هیــچ گاه از کارهــای خــود نمایشــگاه 
ــه  ی  ــتان، عالق ــرار دوس ــم اص ــه رغ ــت و ب نگذاش
ــا نمایشــگاه  ــداد، تنه ــن کار نشــان ن ــه ای ــی ب چندان
عکــس وی، کــه بــدون اطالعــش تــدارک دیــده شــده 
ــی برگــزار شــد کــه بیــش از یــک مــاه از  ــود، زمان ب
مــرگ نابهنــگام او ســپری شــده بــود. تقدیــر، آن بــود 
کــه دوســتانی کــه می خواســتند علیقلــی را بــا ایــن 
نمایشــگاه »ســورپرایز« کننــد، خــود، غافلگیــر مــرگ 

ــه ی او شــدند. ناباوران

علیقلــی کــه در کار و زندگــی بــا دیگــران مهربان ترین 
ــا خــود، امــا ســرجفا داشــت. او بــه ســالمتی  بــود، ب
ــکل  ــود مش ــا وج ــود و ب ــا ب ــخت بی اعتن ــود س خ
حــاد تنفســی چنــد ســاله، از کشــیدن ســیگار، کــه 
ــل  ــت. در مقاب ــود، نمی کاس ــه اش ب ــتگی دیرین دلبس
ــود و  ــاخته نب ــتانش س ــختی او، کاری از دوس سرس

ایــن گونــه بــود کــه در مقابــل چشــمان نگــران مــا 
ــه ســمت فنــای خــود قــدم برمی داشــت. ــه ب آگاهان

در چنــد مــاه آخــر، تنگــی نفــس اش اوج گرفتــه بــود 
و مــن کــه در آتلیــه نزدیــک بــه او بــودم، می دیــدم 
ــی رود و  ــرو م ــود ف ــر در خ ــر روز نومیدانه ت ــه ه ک
گاهــی حتــی صــدای نفس هــای خســته ی او را کــه 

ــنوم. ــتم بش ــد، می توانس ــاال می آم ــختی ب ــه س ب
ــدارم،  ــاور ن ــش را ب ــه رفتن ــن ک ــه و م ــاال او رفت ح
ــر  ــودآگاه س ــزم ناخ ــت می ــه از پش ــی در آتلی گاه
ــال  ــک لحظــه خی ــم. ی ــا او را ببین ــم ت ــد می کن بلن
ــش  ــته و در آرام ــز نشس ــت می ــوز پش ــم هن می کن

ــت. ــغول کار اس ــگی اش، مش همیش
ــه بــه یــاد  ــار کــه جــای خالیــش را می بینــم، دریــغ مندان هرب

ــم : ــث »دو دریچــه« می افت شــعر مهــدی اخــوان ثال

       ما چون دو دریچه روبروی هم

       آگاه ز هر بگو مگوی هم

       هر روز سالم و پرسش و خنده

       هر روز قرار روز آینده

       نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد

       نفرین به سفر که هر چه کرد، او کرد

       اکنون دل من شکسته و خسته است

       زیرا یکی از دریچه ها بسته است

دلواپس 
سرودۀ :  حمید کرامتی نژاد
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مهنــدس علیقلــی ضیایــی کــه اینجــا بودنمــان، امــروز 
 بــه خاطــر نبــودن اوســت، فرزنــد مرحــوم دکتــر 
یــاد زنــده  ی  نــواده  و  اســت  ضیایــی  اهلل   لطــف 

ــرن،  ــل ق ــی، از افاض ــداهلل ضیای ــرزا ابوعب ــه، می  عالم
ــز ــادر او نی ــود. و م ــر ب ــر مص ــگاه االزه ــتاد دانش  و اس

 بانــو همــا مظفــری فرزنــد امیــر مظفــر، و نــواده 
امیرحســین خــان عاصــم الســلطنه. او از وقتــی توانســت 
ــود و  ــه ب ــود مجل ــه ب ــر چ ــش ه ــر پای ــرود، زی راه ب
ــر  ــدری، ه ــه پ ــای خان ــدر. روی دیواره ــای پ روزنامه ه
ــه  ــود ک ــی ب ــی رنگارنگ ــای نقاش ــد تابلوه ــه می دی چ
ــود. او  ــیده ب ــرش کش ــل ادب و هن ــل و اه ــدر فاض پ
می دیــد کــه پــدرش را میدیــد کــه گوشــه ای نشســته و 
دارد و بــا قلــم نــی و مرکــب خوشنویســی می کنــد. هــر 

ــی.  ــود و زیبای ــر ب ــد هن ــش می دی ــه در اطراف چ
ــی  ــرد. از نوجوان ــد ک ــا رش ــاب ه ــه الی کت ــی الب علیقل
تصویــری جادوویــی او را مجــذوب نمــود و آن دوربیــن 
ــر را  ــم جادوگ ــش حک ــه برای ــود ک ــدرش ب ــی پ عکاس
ــه ی  ــه ی صندوق ــان، دلباخت ــان زم ــت و او از هم داش

ــز شــد.  ــی شــگفت انگی جادوی
جعبه هــای جوراجــور عکس هــای پــدر، یادگارهــای 
گرانــب هایــی بودنــد کــه دکتــر ضیایــی از نوجوانــی بــا 
عشــق، فراهــم آورده بــود. عکــس هایــی کــه از خانــدان 
ــی  ــرای عل ــاال ب ــود و ح ــه ب ــش گرفت ــط پیرامون و محی
خــان مــا نقــش بــا ارزش تریــن غنیمــت هــا را داشــت.

عشــق بــه عکاســی در جوانــی مســیر آشــنایی اش را بــا 
ــانی  ــته ترین  عکاس ــی از برجس ــد معصوم ــتاد محم اس
ــا شــور و هیجــان در محضــر آن  ایــران، همــوار کــرد. ب
اســتاد خــوش خــوی خــوش منظــر، شــاگردی نمــود، 
تــا بدانجــا کــه ســال ها بعــد، خــود بــه مرتبــه ای رســید 
کــه عکاســان جــوان زبردســت و ماهــری را بــه جامعــه 

هنــری کشــور معرفــی نمــود.
مهنــدس علیقلــی ضیایــی در ســال 1356 بــه مدرســه 
عالــی ســاختمان رفــت و دو ســال بعــد بــرای تحصیــل 
در رشــته معمــاری و شهرســازی بــه دانشــکده هنرهــای 
زیبــای دانشــگاه تهــران راه یافــت. همزمــان بــا تحصیــل 
ــا  ــت. ام ــی گرف ــم پ ــی را ه ــاری، عکاس ــته معم در رش
هرگــز نــه در معمــاری و نــه در عکاســی، ادعایــی 
ــود  ــه ب ــا بیگان ــا ادع ــود. ب ــن ب ــش چنی ــت.  ذات نداش
و همچنــان بی هیاهــو از هــر چــه نظــرش را جلــب 
ــای  ــت آورده ــن دس ــت و ای ــس می گرف ــرد عک می ک
ــر برداشــت.  ــم در ب ــی ه ــای پیاپ ــزه ه ــمند، جای ارزش

امــا هیچکــس از ایــن جوایــز و تقدیرهــا خبری نداشــت. 
هیچکــدام از افــراد خانــواده تــا روزی کــه بــرای همیشــه 
ترکشــان کــرد، بــه وجــود ایــن جایــزه هــا پــی نبــرده 
بودنــد و هیــچ تندیســی بــر روی هیــچ رف و پیشــخوانی 
ندیــده بودنــد. تــا وقتــی کــه همســفر بــاد صبــا شــد و 
مثــل »پروانه-پوپکــی« آرام و بــی صــدا پریــد و رفــت، 
فرصتــی دســت داد تــا از اتــاق کارش لــوح هــای تقدیــر 

و تندیــس ســر برآورنــد.
خانــدان محتشــم  بانــوی  و  ضیایــی  دکتــر   کاش 

»همــا« ی نازنیــن بودنــد و بــا چشــمان خــود می دیدنــد 
ــد.  ــان پرورانده ان ــان پرمهرش ــدی در دام ــه فرزن ــه چ ک
ــان  ــل خودش ــص، مث ــا و مخل ــان بی ادع ــل خودش مث
مهربــان و متواضــع و مثــل خودشــان دریــادل و مهــرورز، 

عاشــق هنــر و ادب.
همیــن بی ادعایــی، بی توجهــی بــه مادیــات را در او 
ــدس  ــاع مق ــوزه دف ــئولین م ــه مس ــگاه ک ــد داد. آن رش
بــرای ســاخت ماکــت کالس درس بمبــاران شــده ای در 
خرمشــهر و نیــز بــازار ویــران شــده ایــن شــهر بی دفــاع 

ــوخته . ــای س و نخل ه
از مهنــدس علیقلــی ضیایــی، خواســتند کــه ایــن 
ــذار  ــوزه واگ ــه م ــمگیر ب ــی چش ــه قیمت ــا را ب عکس ه
کنــد، او امــا تمامــی عکس هایــی را کــه حاصــل شــش 
مــاه اقامتــش در خرمشــهر بــود بــه مــوزه دفــاع مقــدس 

ــت. ــی نگرف ــرد و ریال ــه ک هدی
ــان باشــد ماکــت  ــد، یادت ــه آنجــا می روی حــاال وقتــی ب
کالس درس ویــران شــده از جنــگ، از روی عکس هــای 
مهنــدس علیقلــی ضیایــی ســاخته شــده اســت کــه حاال 
ــده  ــد ش ــل و کارآم ــار قاب ــدس معم ــو مهن ــک س از ی
ــی شناســی و عکاســی  ــود، کــه خالقیتــش را از زیبای ب
ــود  ــده ب ــی ش ــن عکاس ــز همچنی ــت و نی وام می گرف
ــوازش را از  ــم ن ــر چش ــه هن ــر ک ــه ای و ژرف نگ حرف

ــود. ــرده ب ــت ک معمــاری عاری
ــاص  ــه خ ــه ای ک ــه گون ــاری را ب ــی و معم او عکاس
ــر  ــود. تصاوی ــه ب ــم در آمیخت ــه ه ــود، ب ــود او ب خ
ــی از تخــت  ــی ضیای ــدس علیقل ــز مهن شــگفت انگی
آبشــارهای  و  چغازنبیــل  پاســارگاد،  جمشــید، 
خانه هــای  از  اصفهــان،  نشــانه های  از  شوشــتر، 
مختلــف  شــهرهای  بومــی  معمــاری  و  ســنتی 
ایــران، از گنبدهــای فیــروزه ای ایرانــی کــه بــر 
بــرآورده  ســر  رنــگ  خاکــی  آجرهــای  پهنــه 
پیــچ  در  پیــچ  و  تودرتــوی  داالن هــای  از   بــود، 

فاخــر  ها.نمونــه  ایــن  چــون  بســیار  و  نــواز  چشــم 
اثــری اســت کــه دســت مایــه یکــی  ایــن گونــه  از 
نــام  بــا  معاصــر  موســیقی  آثــار  ارزشــمندترین   از 
»نــوا مرکــب خوانــی« بــا صــدای بــی بدیــل آواز محمدرضــا 

شــجریان و آب رنــگ امیــر هوشــنگ اردالن گردیــد. 
ــم، از طبیعــت  ــزد میگوی ــای سربرافراشــته ی از بادگیره
قشــنگ ترین  از  ایــران،  جنــوب  و  شــمال  زیبــای 
قالیبافــان  و  قالــی  دارهــای  از  اصیــل،  فرش هــای 
ــتی و  ــع دس ــام، از صنای ــدان گمن ــن هنرمن ــته، ای خس
بومــی جــای جــای ایــران، از باغ هــای معــروف ایرانــی، 

ــر«.  ــر امیرکبی ــگاه آخ ــان و »قدم ــن کاش ــاغ فی از ب
ــم،  ــان، ارگ ب ــی جه ــت و گل ــر خش ــن اث از بزرگ تری
ــش  ــا دوربین ــم ب ــه اش را ه ــر مخروب ــا تصوی ــه بعده ک
ثبــت کــرد. و همــه اینهــا گوشــه ای از کارهــای 

ماندگارعلیقلــی ضیایــی اســت.
کار بــزرگ دیگــر مهنــدس ضیایــی، مرمــت بخش هایــی 
از مجموعــه وســیع »قلعــه رود خــان« قلعــه ای متعلــق 
بــه ساســانیان، در نزدیکــی فومــن اســت. از دختــر 
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 رضا قوی فکر/ روزنامه نگار/ مترجم

به یاد عزیز سفر کرده علیقلی ضیایی
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به یاد آن نجیب
رسودۀ : هوشنگ امیراردالن

باورم نیست که ناباور و ویران و حزین
خبری داشته باشم با اشک

سخنی داشته باشم با آه
ناله ای داشته باشم از چاه

باورم نیست که یکباره و در دم ناگاه
آن » به سر زیر نگه « ، یاور آرام نجیب

بی خبر یکسره پا در سفری
 تا به الهوت خدا

باز و آزاد و رها بکشد

نقشه بار دگر آمدن از سر بکشد
حسرت یافتن دختر و همسر بکشد

از کسی می گویم
 که در این شهر پر از همهمه ، آکنده ز دود

شاه بیت غزلی سوخته بود
کم سخن ، رام و خموش

با کالمی همه آرامش و مهر
خسته از بار گران بردن و افتاده ز جوش
چه بگویم که به تلخی و به کوتاهی ، اگر
آنچه در نیم نظر، در نفسی، بتوان گفت

بین ما بود و چو پروانه پرید
سایه ای بود- به خورشید رسید

ــی  ــم عاشــق عکاســی اســت و مدت ــه او ه ــم، ک کوچک
ــرده  ــاگردی ک ــی را، ش ــی عکاس ــدس ضیای ــزد مهن ن
ــن  ــزو اولی ــی ج ــدس ضیای ــه مهن ــنیدم ک ــت، ش اس
گــروه هایــی اســت کــه بــا دوســتان معمــارش بــه قلعــه 
رودخــان رفتــه اســت و بخش هایــی از ایــن مجموعــه را 

مرمــت کــرده اســت.
ــران  ــوع ای ــت متن ــی طبیع ــا وقت ــی ام ــدس ضیای مهن
را زیــر پاهــای اســتوارش طــی کــرد، و عکس هــای 
زیبایــش از جــای جــای ایــن ســرزمین را ثبــت و ضبــط 
ــا از ارتفاعــات کلیمانجــارو ســر  درآورد.  نمــود، بعــد ه
ــت و  ــش، ثب ــه دوربین ــارو و از دریچ ــاالی کلیمانج از ب
ــق  ــا ، الح ــرقی آفریق ــمال ش ــت ش ــرد، طبیع ــط ک ضب

ــود. ــه ب ــوه ای دیگــر یافت ــا عکــس هــای او جل ــه ب ک
ــه  ــق ب ــتگی عمی ــا دلبس ــی ب ــی ضیای ــدس علیقل مهن

ــت.  ــتادن نداش ــر ایس ــگاه س ــی هیچ عکاس
روزگاری چنــد، دل در گــرو دیــدار کــوه آرارات داشــت. 
ایــن کــوه افســانه ای را وقتــی که بــرای ماموریتــی کاری 
ــران و ارمنســتان  ــرز ای ــود، از م ــه ب ــه آذربایجــان رفت ب
دیــده بــود، وقتــی بازگشــت، بــا شــوقی فــراوان  انــگار 
ــد،  ــانم می ده ــی اش را نش ــس زندگ ــتین عک ــه نخس ک
ــم  ــلح ه ــم مس ــدون چش ــه آرارات را ب ــت ک ــم گف برای
ــه  ــود ک ــا ب ــد و از همانج ــران دی ــرز ای ــوان از م می ت
آرارات ســرفراز شــد. دلــش می خواســت  دلباختــه 
ــس از  ــوح را پ ــتی ن ــتن کش ــاک نشس ــه خ ــل ب مح
ــک  ــت آرارات کوچ ــد. می گف ــک ببین ــان، از نزدی طوف
ــه دشــت  ــر پهن ــار هــم، ب ــزرگ عاشــقانه کن و آرارات ب
آرارات، سال هاســت کــه اســتوار ایســتاده اند. و همانجــا 
ــره  ــه باالخ ــود ک ــول داده ب ــودش ق ــه خ ــه ب ــود ک ب
ــه از  ــت ک ــدی نگذش ــرود. و چن ــراغش ب ــه س روزی ب
ــش  ــید و حاصل ــه آرارات رس ــا ب ــت ت ــت رف دوغوبایزی
ــود. ــربلند ب ــپیدپوش س ــر از آرارت س ــر بی نظی تصاوی

مهنــدس کــم حــرف امــا، پرتــالش مــا، همچنــان ســاکت 
و بی ادعــا، در کنــار همــه ایــن هنرهــای ارزنــده اش، 

ــر. ــار از مه ــمانی سرش ــود و آس ــت ب ــی از محب دریای
ــا  ــار، ب ــرد کوچــه مهی ــی آوازه خــوان دوره گ ــوز وقت  هن
ــه  ــی اش ب ــه صدف ــگ دکم ــز رن ــون قرم آن آکاردئ
ــاد  ــه ی ــد، ب ــدس می رس ــدری مهن ــه پ ــتانه خان آس
او می ایســتد و برایــش »الهــه نــاز« را می نــوازد و 
ــه  ــان ب ــتاد بن ــین« اس ــار دلنش ــد و از »به می خوان

یــادش زمزمــه می کنــد.

ــار کــه صــدای ســاز او را می شــنید،  ــان هــر ب علی مهرب
ــام  ــی تم ــا حرمت ــت. ب ــراغش می رف ــه س ــار ب بی اختی
ــام  ــد گمن ــن هنرمن ــر ای ــود، پاســخ هن ــش ب ــه عادت ک
کوچــه گــرد را بــا انعامــی ادا مــی گــرد. تــا آن روز ســیاه 
و ابــری کــه بــار غــم بــر خانــه نشســته بــود و بســتگان و 
یــاران و دوســتداران گریــان و ویــران در آن خانــه جمــع 
ــان  ــا هم ــید و ب ــده از دور از راه رس ــه نوازن ــد ک بودن
ســیاق و شــیوه مــی آمــد و مــی خوانــد و بــی خبــر از 

واقعــه ای کــه رخ داده اســت.
نوازنــده همچنــان پشــت خانــه پــدری مــی نواخــت بــه آن امید 

کــه صاحبخانــه ی ســخاوتمند و مهربان از راه ســر برســد.
 مویــه و فقــان ســاکنان خانــه بــا زمزمــه ی آوازه خــوان 

در هــم آمیخــت : 

تا بهار دلنشین/ آمده سوی چمن
ای بهار آرزو/ بر سرم سایه فکن

چو نسیم نوبهار/ بر آشیانم کن گذر
تا که گل باران شود/ کلبه ویران من

باز آ، ببین در حیرتم / بشکن، سکوت خلوتم
چو الله تنها ببین/ بر چهره، داغ حسرتم

ای روی تو، آیینه ام/ عشقت غم دیرینه ام
بازآ چو گل در این بهار/ سر را بنه بر سینه ام

امــا دیگــر علــی خــان نبــود تــا مثــل همیشــه ســراغ از 
آوازه خــوان بگیــرد.

صــدای ســازش مــی فهمانــد کــه او دارد دور مــی شــود. 
بــه خــود آمــدم بیــرون جهیــدم و شــتابان بــه ســویش 
دویــدم و انعــام همیشــگی اش را دادم. بــا تعجــب 

پرســید پــس مهنــدس کــو؟؟
وقتــی برایــش گفتــم کــه مهنــدس دیگــر از ایــن 
ــمان  ــران آس ــاور و حی ــد ناب ــد آم ــرون نخواه ــه بی خان
ــی  ــت، گوی ــزی میگش ــال چی ــی دنب ــت، گوی  را نگریس

غم انگیز ترین خبر زندگی اش را شنیده است.
ســاز از گــردن بــر گرفــت و بــر زمیــن نهــاد و بــا دســتان 
لــرزان ســیگاری ارزان بهــا روشــن کــرد. دســتش 
میلرزیــد، گویــی مــرا نمیدیــد کنــار دیــوار مچالــه شــد 

ــرو رفــت. و در خــود ف
ــه   ــق گری ــق ه ــدای ه ــدم، ص ــه دور می ش ــی ک وقت

ــنیدم. ــی ش ــش را م خاموش



ــن شــب از »شــب هــای بخــارا«، کــه  ــاد و پنجمی   دویســت و هفت

ــود  ــیصد و ن ــزار و س ــاه یکه ــم دی م ــنبه، چهارده ــه ش ــر روز س ع

ــاد  ــده ی ــت زن ــه بزرگداش ــی، ب ــات فارس ــون ادبی ــل کان ــج، در مح پن

علیقلــی ضیائــی  اختصــاص داشــت بــا حضــور  دکــرت داریــوش شــایگان، 

ــر  ــرتی، امی ــرج کالن ــی، ای ــن فخرالدین ــادی، فخرالدی ــت آب محمــود دول

 هوشــنگ اردالن، مهــرداد اســکویی، افشــین شــاهرودی، مهــرداد دفرتی، 

 فرامــرز پارســی، رضــا قــوی فکــر، حمیــد کرامتــی، ژیــال نــوروزی، 

مهدی خدیری، علی دهباشی و پیام یاسمن ضیایی برگزارشد.

علــی دهباشــی ضمــن خیــر مقــدم بــه حضــار و خانــواده شــادروان 

ضیائــی، جلســه را آغــاز کــرد. و در هــامن ابتــدا  یــادآور شــد کــه 

ضیایــی  علیقلــی  شــادروان  خواهــران  خواســتاری  بــه  مراســم  ایــن 

ــای  ــکاری ه ــس از تشــکر از هم ــده شــده اســت و ســپس، پ ــدارک دی  ت

شهرزاد ضیائی و مهدی خدیری در برگزاری این مراسم، چنین گفت: 

 مــا در بخــارا متأســفیم کــه در چنیــن روزی دریغاگــوی دوســت 

هرنمندمــان آقــای علیقلــی ضیائــی هســتیم. در ایــن چنــد ســاله 

گزارش :   فرناز تبریزی

ــان  ــون آقای ــتانی چ ــری دوس ــا پیگی ــر ب ــال اخی ــوص در یکس و بخص

ــی،  ــدس ضیائ ــوان مهن ــکاران ج ــری، از هم ــدی خدی ــافعی و مه ش

تــالش کــرده بودیــم تــا منایشــگاهی از کارهــای ایشــان ترتیــب دهیــم 

ــم. ــزار کنی ــارش برگ ــه افتخ ــبی را ب و ش

ســپس، دهباشــی از اســتاد فخرالدیــن فخرالدینــی دعــوت کــرد تــا بــه 

عنــوان نخســتین ســخرنان مراســم را آغــاز کنــد. اســتاد فخرالدینــی بــا 

چهــره مهربــان و لبخنــد همیشــگی خــود، در جایــگاه حــارض شــد و 

پــس از تشــکر از دهباشــی بــرای تشــکیل چنیــن جلســاتی گفــت:

متأســفانه مــن مرحــوم علیقلــی ضیائــی را هرگــز ندیــده بــودم. 

ایشــان گرچــه معــامر بــود، ولــی عــکاس هرنمنــدی هــم بــود. وقتــی 

آقــای دهباشــی از مــن خواســت کــه در مجلــس یادبــود ایــن هرنمنــد 

جــوان رشکــت کنــم، پذیرفتــم چــون کارهــای عکاســی ایشــان را بســیار 

پســندیدم. امیــدوارم خانــواده ایشــان ایــن غــم بــزرگ را تحمــل کننــد.

ــش  ــه منای ــه ای ب ــد دقیق ــی، چن ــتاد فخرالدین ــخنان اس ــه س در ادام

پرتــره هــای شــادروان ضیائــی از مشــاهیر ایرانــی اختصــاص داده شــد.

ــی  ــن قدردان ــود. او ضم ــرتی ب ــرج کالن ــدس ای ــدی، مهن ــخرنان بع س

از دهباشــی بــرای کوشــش مســتمری کــه در جهــت برگــزاری چنیــن 

ــد، افــزود: جلســاتی مــی کن

 موضــوع فــوت علیقلــی ضیائــی بــرای مــن شــوک آور بــود. بــه ایــن 

علــت کــه چنــد روز قبــل از فــوت ایشــان، آقــای شــافعی تلفنــی از 

ــه  ــروم. ایشــان عالق ــی ب ــدس ضیائ ــه مهن ــه خان ــرد ب ــوت ک ــن دع م

ــی  ــود ول ــی ب ــه خوب ــرد. جلس ــن بگی ــره ای از م ــه پرت ــود ک ــد ب من

ناراحــت شــدم از اینکــه ایشــان را در حــال بــدی دیــدم. هــر نشســت 

ــه نفــس نفــس  ــد دقیقــه ای ب و برخاســتی باعــث مــی شــد کــه چن

بیافتــد. وقتــی دلیلــش را از او پرســیدم، گفــت فقــط بیســت و پنــج 

درصــد ریــه اش عمــل مــی کنــد. امیــدوار بودیــم کــه بــا رجــوع بــه 

دکــرت بهبــود پیــدا کنــد، امــا متاســفانه دو روز بعــد خــر فوتشــان را 

بــه مــا دادنــد.

ــه  ــادی ک ــت آب ــه اســتاد دول ــدم ب ــر مق ســپس، دهباشــی ضمــن خی

ــول  ــه ق ــک ســنگین ب ــا وجــود خســتگی ناشــی از انتظــار در ترافی ب

خــود وفــا کــرده بــود، از ایشــان کــه بــا حضورشــان مایــه دلگرمــی و 

امیــد جوانــان هرنمنــد هســتند، تشــکر کــرد. او بــا بیــان اینکــه شــاید 

یکــی از آروزهــای زنــده یــاد ضیائــی ایــن بــوده اســت کــه بتوانــد در 

ــره هــای خــود از اســتادان مــورد عالقــه اش را  ــن جلســه ای پرت چنی

ــا در  ــرد ت ــادی دعــوت ک ــت آب ــد، از اســتاد دول ــم کن ــان تقدی ــه آن ب

ــده  ــوروزی، همــر زن ــال ن ــگاه حــارض شــود. ســپس مهنــدس ژی جای

یــاد علیقلــی ضیائــی، در حضــور اســتاد فخرالدینــی و آقایــان اســکویی 

و شــاهرودی، پرتــره اســتاد دولــت آبــادی را بــه ایشــان تقدیــم کــرد

ســخرنان بعــدی مهنــدس امیــر هوشــنگ اردالن بــود. او ضمــن اظهــار 

همــدردی بــا خانــواده زنــده یــاد ضیائــی گفــت:

امــروز روز شــگفت انگیــزی بــرای مــن اســت. ســه مــاه پیــش، 

جــوار در  و  معامریــامن  کارگاه  در  عزیــز،  علیقلــی  کنــار   در 

ــن  ــم و م ــی کردی ــو م ــه گفتگ ــن برنام ــاره همی ــافعی درب ــاب ش جن

 امــروز چگونــه بــاور کنــم کــه علــی نیســت. تنهــا چیــزی کــه امشــب 

می توانم بگویم، ناباوری من است.

ــه ای  ــش مجموع ــس از منای ــدس اردالن و پ ــخنان مهن ــال س ــه دنب ب

دیگــر از عکــس هــای شــادروان ضیائــی، دهباشــی بــه اطــالع حــارضان 

رســاند کــه داریــوش شــایگان و مســعود کیمیایــی هنــوز موفــق بــه 

پشــت رس گذاشــن ترافیــک ســنگین نشــده انــد. او از آقــای مهنــدس 

فرامــرز پارســی، کــه ســاعتی بعــد عــازم تریــز بــود، دعــوت کــرد تــا 

ــادا ترافیــک ســنگین  ــگاه حــارض شــود، مب ــر از دیگــران در جای زودت

ایشــان را نیــز از رســیدن بــه پــرواز بــاز دارد!

ــن  ــود را ای ــخنان خ ــی، س ــکر از دهباش ــس از تش ــی پ ــدس پارس مهن

ــه آغــاز کــرد: گون

ــردم.  ــت ک ــا او صحب ــی ب ــی، تلفن ــای ضیائ ــوت آق ــل از ف ــاه قب دو م

حالــش خــوب بــود. البتــه ایــن اواخــر مقــداری ناخــوش بــود و مــن 

خوشــحال شــدم کــه مــی دیــدم دارد رس حــال تــر صحبــت مــی کنــد. 

خیلــی زودتــر از آنکــه بــاورم شــود از یکــی از دوســتان شــنیدم کــه 

ــن  ــه م ــدوه ب ــه ان ــش از اینک ــت. بی ــرده اس ــوت ک ــی ف ــای ضیائ آق

فشــار بیــاورد، افســوس بــود کــه فشــار آورد، افســوس از اینکــه چــرا 

آنقــدر زود رفــت و چــرا مــا نتوانســتیم او را وادار کنیــم کــه مواظــب 

خــودش باشــد و بیشــرت بــه ســالمتیش فکــر کنــد.

در ادامــه و پــس از منایــش تعــدادی از عکــس هــای طبیعِت شــادروان 

ــه  ــی ک ــاز جوان ــتند س ــوان مس ــه عن ــکویی، ب ــرداد اس ــی از مه ضیائ

توانســته جوایــز معتــر بســیاری را نصیــب خــود کنــد، دعــوت کــرد تــا 

از همــکار ســفر کــرده اش ســخن بگویــد.

اســکویی ضمــن تســلیت بــه خانــواده مهنــدس ضیائــی، ســخنان خــود 

را بــا بیــان خاطراتــی از دوران نوجوانــی خــود در بنــدر انزلــی و 

عالقــه وافــرش بــه کتــاب هــای اســتاد دولــت آبــادی رشوع کــرد. او 

افــزود کــه آرزوی دیــدن دولــت آبــادی و دیگــر بــزرگان بــوده کــه او 

را بــه حــوزه عکاســی کشــانده اســت:

ــی و  ــتاد فخرالدین ــل اس ــه در مقاب ــرزد ک ــی ل ــت و دمل م ــروز دس ام

بــزرگان دیگــر از یــک عــکاس مهــم صحبــت مــی کنــم، بــدون اینکــه 

ــاره  ــح درب ــه توضی ــپس ب ــکویی س ــم. اس ــده باش ــت او را دی هیچوق

ــی  ــاد ضیائ ــده ی ــره هــای زن ــه عکــس هــای خرمشــهر و پرت مجموع

پرداخــت و گفــت: مــن رسبــاز بــودم کــه مــرا بــه خرمشــهر فرســتادند. 

ــدم و همــه  ــه هــا را مــی دی ــم و فضاهــا و خان ــم مــی رفت آنجــا دائ

ــیار  ــای بس ــس ه ــی عک ــاب ضیائ ــتم. جن ــی نوش ــم را م ــده های دی

تاثیرگــذاری از خرمشــهر گرفتــه انــد. دو تــا از فریــم هایــی کــه ایشــان 

گرفتــه انــد، هــامن چیزهایــی بــود کــه مــن راجــع بــه آنهــا یادداشــت 

ــود کــه دلــش دریــده  ــه ســیاهی ب ــودم. یکــی از آنهــا، تخت نوشــته ب

شــده بــود. ایــن تصویــر را هیــچ وقــت از یــاد منــی بــرم.

ســخرنان بعــدی، آقــای رضــا قــوی فکــر، روزنامــه نــگار و از بســتگان 

ــس از  ــد و پ ــه دادن ــم را ادام ــه مراس ــد ک ــی بودن ــاد ضیائ ــده ی زن

ســخنان ایشــان، افشــین شــاهرودی بــه جایــگاه آمدنــد ســپس، نوبــت 

بــه حمیــد کرامتــی، دوســت و همــکار دیرینــه علیقلــی ضیائی، رســید

در ادامــه، پیــام تصویــری خواهــر مهنــدس ضیایــی، خانــم 

ــتاد  ــور اس ــا حض ــپس، ب ــد. س ــش داده ش ــی، منای ــمن ضیائ یاس

فخــر الدینــی و آقایــان اســکویی و شــاهرودی، پرتــره فریــدون 

ــه  ــان ب ــر ایش ــط هم ــی، توس ــاد ضیائ ــده ی ــر زن ــیری اث مش

ــره  ــز پرت ــر نی ــوی فک ــم شــد رضــا ق ــار مشــیری تقدی ــم به خان

ــرد.  ــم ک ــرتی را تقدی ــز کالن ــتاد پروی اس

ــوروزی  ــال ن ــم ژی ــی از خان ــا، دهباش ــره ه ــدای پرت ــس از اه پ

دعــوت کــرد تــا همــراه بــا دخرتشــان، یلــدا ضیائــی، در جایــگاه 

ــه  ــان جنب ــه بی ــوروزی در ســخنانی ب ــدس ن حــارض شــوند. مهن

ــار همــر خــود پرداخــت. هــرنی آث

از کــه  منایشــگاهی  از  حــارضان  مراســم  پایــان   در 

 عکــس هــای شــادروان علیقلــی ضیائــی در هــامن محــل ترتیــب 

داده شــده بــود، دیــدن کردند.
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ــوری در  ــرم جمه ــت محت ــد ریاس ــبت بازدی ــه مناس  ب
راس هیئتــی بازرگانــی و تجاری از کشــورهای ارمنســتان، 
قزاقســتان و قرقیزســتان، از ســوی اتــاق بازرگانــی و 
ــی از اعضــاء  ــران دعوت ــادن و کشــاورزی ای ــع و مع صنای
ــه صــورت  ــه ب ــا ک ــن بازدیده ــه در ای ــد ک ــه عمــل آم ب

جداگانه انجام می شد شرکت نمایند. 
عنــوان بــه  آتــک  مشــاور  مهندســین   مدیرعامــل 

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی 
و مهندســین ایــران ایــن افتخــار را پیــدا کــرد تــا در ســفر 
ارمنســتان حضــور پیــدا کنــد. ایــن ســفر از 30 آذرمــاه تــا 

3 دی مــاه بــه طــول انجامیــد.
حضــور  بــا  نشســتی  مــاه  دی  اول  روزچهارشــنبه 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  محتــرم  هــای  ریاســت 
ایــروان برگــزار شــد کــه مقامــات  و ارمنســتان در 
 بلندپایــه دو کشــور نیــز حضــور داشــتند و طرفیــن
یکدیگــردر بــا  همــکاری  هــای  فرصــت   دربــاره 

 زمینه های صنعت و انرژی مطالبی را بیان نمودند. 
ضمــن تاییــد طرفیــن مبنــی بــر لــزوم گســترش فضــای 
ــوی  ــم ازس ــه مه ــد نکت ــه چن ــور ب ــن دوکش ــاری بی تج

ــک از ســخنرانان اشــاره شــد: هری
- باتوجــه بــه لغــو روادیــد بیــن دوکشــور بایــد در زمینــه 
ــهیالت  ــور تس ــن دوکش ــردد بی ــی و ت ــررات گمرک مق

ــردد. بیشــتری ایجــاد گ
ــه آزاد  ــاد منطق ــرای ایج ــتان ب ــت ارمنس ــه دول - برنام
ــد کــه  ــران )ارس( کمــک مــی کن در نزدیکــی خــاک ای

ــد. ــدا کن ــترش پی ــرف گس ــاری دو ط ــات تج ارتباط
و  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  انــرژی  زمینــه  در   -
ــژه از  ــه وی ــن دوکشــور) ب ــذاری بی ــرمایه گ ــن س همچنی

ــد.  ــدا کن ــعه پی ــران( توس ــوی ای س
ــاب  ــران و جن ــوری ای ــرم جمه ــوی ریاســت محت - از س

ــوان  ــاق عن ــرم ات ــس محت ــافعی رئی ــدس ش ــای مهن آق
گردیــد تســهیل در مبــادالت بانکــی بیــن دو کشــور بــه 
ویــژه بعــد از برجــام از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

روز بعــد )دوم دی مــاه( از ســوی ســفیر محتــرم جمهوری 
ــجادی  ــای س ــاب آق ــتان جن ــران در ارمنس ــالمی ای اس
دعوتــی بــه صــرف ناهــار و مالقــات بــا ایشــان و بــه ویــژه 
ــرو  ــرم نی ــر محت ــان وزی ــت چی ــدس چی ــاب مهن ــا جن ب
ــن  ــه ضم ــت صمیمان ــن نشس ــه در ای ــل آمدک ــه عم ب
مذاکــره، بعضــی از همراهــان ایشــان در ایــن ســفر 
ــز  ــی را نی ــه های ــان توصی ــت چی ــدس چی ــاب مهن باجن

ــد.  ــراز نمودن اب
ــه موفقیــت  ــا توجــه ب همچنیــن جنــاب ســجادی نیــز ب
چشــمگیر ایشــان در ایجــاد فضــای توســعه همــکاری هــا 

قــول همــه گونــه مســاعدت را نیــز دادنــد.

نایــب  انصــاری  مهنــدس  جنــاب  مزبــور  ســفر  در   
ــن  ــره انجم ــت مدی ــرم هیئ ــس محت ــاق و رئی ــس ات رئی
ــور  ــز حض ــی نی ــی و مهندس ــات فن ــدگان خدم صادرکنن

موثــری داشــتند.
مهمتریــن دســتاورد ایــن ســفر بــرای مهندســین مشــاور 
آتــک ضمــن وقــوف بــه نظــرات باالتریــن مقامــات 
دوکشــور، آشــنایی بــا هیئــت همــراه و بــه ویــژه فرصتــی 
ــی  ــی توانای ــی اجمال ــن معرف ــا ضم ــت داد ت ــه دس ک
ــرو،  ــرم نی ــر محت ــاوربه وزی ــین مش ــن مهندس ــای ای ه
امــکان ارایــه خدمــات فنــی و مهندســی در طــرح هــای 
ــه  ــر ب ــد پذی ــرژی هــای تجدی ــژه ان ــه وی مــورد نظــر و ب
اســتحضار ایشــان برســد. در ایــن راســتا بایــد از حســن 
ــه همــراه  نظــر و مســاعدت جنــاب دکتــر حجــت کــه ب
ــاب  ــز از جن ــد و نی ــی کردن ــی م ــی همراه ــت دولت هیئ

ــردد. ــگزاری گ ــاری سپاس ــدس انص مهن

 افتتاحیــه پنجمیــن همایــش »10 روز با عکاســان« 
ــی،  ــای عکاس ــان و انجمن ه ــور عکاس ــا حض ب
قدردانــی از انجمــن هــای تخصصــی عکاســی 
ــالب« 19  ــای انق ــاب »روزه ــی از کت و رونمای
ــدان  ــه هنرمن ــهناز خان ــاالر ش ــاه در ت آذرم

ایران برگزار شد.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم، مســعودزنده روح 
کرمانــی - رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن عکاســان 
ــه  ــازه در گذشــته از جمل ــدان ت ــاد هنرمن ــران ی ای
علیقلــی ضیایــی را کــه غرفــه ای از آثــار ایــن 
ــود را  ــده ب ــا ش ــر پ ــگاه ب ــن نمایش ــد در ای هنرمن

ــت. گرامی داش

۱۰ روز با عکاسان

گزارش نمایشگاه عکس/خانه هنرمندان

 اولیــن جلســه از سلســله ســخنرانی و نشســت هــای 
ــا  ــران، ب گــروه معمــاری جامعــه مهندســان مشــاور ای
عنــوان »هویــت معمــاری بومــی امــروز؛ اســتان 
ســاعت  1395 آذرمــاه   2 تاریــخ  در   هرمــزگان« 

 13 الــی 19 در ســالن اجتماعــات جامعــه مهندســان 
مشاور ایران  برگزار شد 

در ایــن نشســت ســخنرانان بــه ایــراد ســخن پرداختند 
ــای  ــه پرســش ه ــی ب ــدس مومن ــا و مهن ــر دیب و دکت
حاضــران پاســخ دادنــد. در ایــن نشســت  گروهــی از 
ــل در  ــت مدیرعام ــک در معی ــاور آت ــان مش مهندس

ایــن جمــع حضــور داشــتند.

محمدحسن بدیع

سفـــر هیأت اتاق بازرگـانی
 به ارمنستـان

هویت معامری بومی امروز،
 استان هرمزگان

گزارش : اشکان نصیری



12

 عکاسی

  دوســت داران عکاســی کــه بــا کارهــای علیقلــی 
آشــنایی داشــتند، عکس هــای او را بــه چهــار بخــش 
ــخصیت ها  ــانی و ش ــط انس ــاری، محی ــگ، معم جن

تقسیم می کنند.
دســتاورد علیقلــی از مطالعــات »طــرح جامــع 
خرمشــهر«، عکس هایــی بــود کــه بعدهــا در ردیــف 
بهتریــن آثــار جنــگ ایــران و عــراق شــناخته شــد. 
ــاد  ــن نم ــر او بهتری ــی س ــتان های ب ــر نخلس تصاوی
ــاد  ــن حــال، نم ــگ و در عی ــری جن ــوم ویرانگ مفه
دشــمن  مقابــل  همگانــی  ایســتادگی  و  دفــاع 

ــود. ــاوز ب متج
عکس هــای تکان دهنــده ی او از فضاهــای مخروبــه ی 
و  بنــدرگاه  بــازار،  )همچــون  شــهری خرمشــهر 
ــاز  ــاوت و ممت ــد متف ــدان خاطــر می توانن ســاحل( ب

ــد  ــک هنرمن ــرش ی ــاً نگ ــه عموم ــوند ک ــی ش تلق
ــوان  ــا می ت معمــار )دانشــجوی معمــاری( را در آن ه

ــود. ــتجو نم جس
ــر  ــکاس در تصوی ــر ع ــورد نظ ــز م ــت انگی ــاد به تض
ــه ی  ــک خان ــوی در ورودی ی ــه جل ــنگرگاهی ک س
ــزی  ــاط مرک ــا حی ــده و ی ــده ش ــهر چی ــنتی ش س
ــا درکــی کــه یــک معمــار از فضــای  فــرو ریختــه، ب
خانــه و حیــاط ایرانــی )بــه منزلــه ی تجســم خلــوت 
ــت.  ــت اس ــل دریاف ــی قاب ــه خوب ــش( دارد، ب و آرام
همیــن تضــاد در عکســی کــه مخروبــه هــای شــهر و 
درختــان خشــکیده را در کنار»ارونــد رود« خروشــان 

نشــان مــی دهــد، احســاس مــی شــود.
در ســایه ی درک و شــناخت روح معماری گذشــته ی 
ایرانــی، علیقلــی عکس هایــی را گرفــت کــه بــه 
ــوی  ــاب و معن ــای ن ــای فض ــو جلوه ه ــن نح بهتری

ــاخت. ــان می س ــاری را نمای ــن معم ای
عکس هــای زیبــای او از بناهــای تاریخــی ایــران 
ــوزه ی  ــی در ح ــای عکاس ــن نمونه ه ــد بهتری را بای
وسواســی  بــا  کــه  آورد  حســاب  بــه  معمــاری 
ســتودنی در انتخــاب زوایــا، تابــش نــور و کادربنــدی 
ــتان  ــروف او از شبس ــس مع ــت. عک ــده اس ــه ش تهی
ــد  ــش جل ــت بخ ــه زین ــتان، ک ــی دراردس خانقاه
ــن  ــوا«ی اســتاد شــجریان شــد، از زیباتری ــوم »ن آلب
ــی اســت کــه در ســفرهای دوران  یادگارهــای علیقل

ــت. ــه اس ــجویی گرفت دانش
عکس هــای  از  دیگــری  نفیــس  مجموعــه ی 
ــماری از  ــه از ش ــی و هنرمندان ــر غن ــی، تصاوی علیقل
مشــهورترین هنرمنــدان و ادیبــان کشــور اســت. ایــن 
مجموعــه، گنجینــه ای اســت کــه نــام او را بــه عنــوان 
عکاســی خــالق بــرای آینــدگان ثبــت خواهــد کــرد.

ــت،  ــل اس ــل تأم ــز قاب ــت نی ــای او از طبیع عکس ه
اگــر چــه برخــی از آن هــا ماننــد عکس هــای آفریقــا 

ــد. ــی مانده ان ــان کشــف نشــده باق همچن

 معرفی آثار
مهندس علیقلی ضیایی

حمید کرامتی



   شهرسازی

       شهـرک مسکونـی 7000 واحـدی اوهدا- ونزوئال: 

کارفرما: شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان
تاریخ طرح: 1387-89

مدیر طرح: سلیمان عبدالرسولی
مدیر پروژه شهرسازی: حمید کرامتي نژاد

طراح پروژه: زنده یاد علیقلی ضیایی

ــاد،  ــده ی ــکونی زن ــهرک مس ــن ش ــی ای  در طراح
ــادی  ــداد بســیار زی ــود تع ــور ب ــی مجب ــی ضیای علیقل
ــت  ــه درخواس ــا ب ــه بن ــاختمانی را ک ــای س بلوک ه
ــا یــک  کارفرمــا می بایــد بــه صــورت ارزان قیمــت و ب
شــکل واحــد طراحــی می شــدند، در زمیــن 330 
هکتــاری پــروژه جانمایــی کنــد. او بــا نــگاه خالقانــه ی 
مکعــب-  بلوک هــای  مــالل آور  یکنواختــی  خــود، 
ــرم  ــوع در ف ــاد تن ــا ایج ــه را ب ــار طبق ــتطیل چه مس
ــوع  ــن تن ــازی و همچنی ــا و محوطه س ــبکه ی راه ه ش
اســتقرار عناصــر خدماتــی تعدیــل کــرد و این شــهرک 
از  بســیاری  ماننــد  را کــه می توانســت  مســکونی 
نمونه هــای مــالل آور در کشــورهای کمونیســتی از آب 
درآیــد، بــه صــورت مجموعــه ی حتی االمکان نشــانمند 
و زیبــا طراحــی کــرد تــا کارگــران فقیــری )کــه 
خوشــبختانه مدت هاســت در ایــن پــروژه ی اجــرا 
ــه  ــری کــه ب ــد(، از محیــط دلپذی شــده ســکونت دارن
ــق شــد،  ــی برایشــان خل ــر طراحــی علیقل ــت هن برک
احســاس خرســندی کننــد. اســتفاده ی هوشــمندانه از 
مســیل طبیعــی موجــود در میانــه ی اراضــی مجموعــه 
و تبدیــل آن بــه یــک محورمجهــز ســبز پیــاده و 
تفریحــی را بایــد از ویژگی هــای بــارز طراحــی شــهری 

این شهرک مسکونی دانست.

      مجتمع اقامتی- گردشگری چمستـان: 
کارفرما: شرکت عمران و توسعه شاهد

تاریخ طرح: 1389
مدیر طرح: صمد ذواشتیاق

مدیر پروژه: حمید کرامتي نژاد
طراح پروژه: زنده یاد علیقلی ضیایی

ــاده ســازی اراضــی مجتمــع گردشــگری   طــرح »آم
بهدشــت- چمســتان« در ســایتی بــه مســاحت حــدود 

178/12 هکتــار تدویــن یافتــه اســت. در طراحــی 
ــر  ــی از عناص ــف مفصل ــه طی ــع ک ــن مجتم ــهری ای ش
ــه  ــه کار گرفت ــه ب ــی هنرمندان ــگری در ترکیب گردش
ــط  ــای محی ــن نحــو از ویژگی ه ــه بهتری ــد، ب شــده ان
اســتفاده شــده اســت. نحــوه ی جانمایــی عناصــر 
ــی  ــه حت ــت ک ــه ای اس ــه گون ــه، ب ــون مجموع گوناگ
بخش هــای ویالیــی آن )کــه اجبــاراً بــه صــورت 
پالک هــای تیــپ اســتفاده شــده( از بیشــترین و تنــوع 
ــای  ــات محیط ه ــه از ضروری ــر )ک ــی منظ ــه گون گون

توریستی است( برخوردارند.
ــزرگ  ــع ب ــداث، مجتم ــورت اح ــک در ص ــدون ش ب
چمســتان، یکــی از طرح هــای شــاخص و یکتــای 
گردشــگری کشــور خواهــد بــود کــه ایــن طــراح فقیــد 

ــته اســت. ــادگار گذاش ــه ی ــود ب از خ

ویژگی های بارز طرح:

بــر پایــه راهبردهــای پیش بینــی شــده، نظــرات 
ــای  ــادی و رویکرده ــب اقتص ــی مناس ــا، بازده کارفرم
ــه  ــه )گزین ــت، 3 گزین ــرح فرادس ــده ی ط ــق ش تدقی
ــه  ــرای مجموع ــه 2-ب( ب ــف و گزین ــه 2-ال 1، گزین
طراحــی شــد. نهایتــاً و بــر پایــه مجموعــه معیارهــای 
ــا  ــده ب ــل آم ــه عم ــای ب ــی ه ــر و هماهنگ ــورد نظ م
دســتگاه کارفرمــا، گزینــه ی 2- الــف بــه عنــوان 
گزینــه ی برتــر مــورد گزینــش قــرار گرفــت. در یــک 
ــارز طــرح پیشــنهادی را  نگــرش کلــی، خصوصیــات ب
ــود: ــی نم ــل معرف ــای ذی ــب بنده ــوان در قال ــی ت م

الف- مکان استقرار عناصر طرح
- جانمایــی مناســب کاربــری هــا بــه لحــاظ دیــد و منظر 

و دسترســی مســتقل بــدون عبــور از بافــت اقامتی
- تراکــم کــم ســاختمانی در بخــش ســکونتی و 
اختصــاص نیمــی از اراضــی ویالیــی بــه فضــای ســبز 

ــاده راه  و پی
- اســتفاده از نهــر موجــود و پیــش بینــی پــارک 
خطــی در مجــاورت آن بــه طــول تقریبــی یــک کیلومتــر 
شــعاع  بــا  پشــتیبانی  خدماتــی-  مراکــز  توزیــع   -

اقامتــی  هــای  بخــش  در  مناســب  دسترســی 
- ایجاد نشانه های شهری مطلوب در مجتمع 

ــگل  ــاورت جن ــی در مج ــم درمان ــی توریس ــش بین - پی
بــه منظــور تامیــن آرامــش و اختصــاص مســیر پیــاده و 

ــگل دوچرخــه از داخــل جن
- مرغوبیــت بیشــتر قطعــات بزرگتــر ویالیــی مــدرن بــا 

جانمایــی در مجــاورت جنــگل بــا دیــد مطلــوب
- دسترســی مســتقل بــرای محــدوده هــای پیــش بینــی 

شــده جهــت اســتقرار کاربــری ورزشــی
- تجمیــع دریاچــه مصنوعــی و پــارک شــنی و همچنیــن 

عرصــه مســیر ســالمت 

- ایجاد تنوع بصری در خط آسمان مجموعه 
ــان هــای اصلــی  - اســتفاده از حرکــت منحنــی در خیاب

مجموعــه و خلــق پرســپکتیوهای متعــدد و متنــوع 
ــنگین و  ــب و س ــای صل ــواره ه ــتفاده از دی ــدم اس - ع

ــی  ــاز پیرامون ــای ب ــات از فضاه ــال قطع انفص
ــه  ــنهاد محوط ــه و پیش ــل مجموع ــد داخ ــظ آب بن - حف
ســازی بــا توجــه بــه اشــراف بخشــی از آپارتمــان هــا بــر آن

- تخصیــص یــک مجموعــه مســتقل بــه بــاغ گل و گیــاه 
و پرنــدگان در غــرب ســایت

ب- شبکه ارتباطی و دسترسی
ــه دسترســی هــم  ــا دو گون ــه مجموعــه، ب - دسترســی ب

ســطح و غیــر هــم ســطح 
ــور  ــل- ن ــاده ی آم ــطح، ج ــی همس ــرح دسترس - در ط
بــه انــدازه یــک خــط تعریــض شــده تــا جریــان ترافیکــی 

محــور اصلــی دچــار اخــالل نشــود.
ــل ورودی  ــطح، دو پ ــم س ــر ه ــع غی ــرح تقاط - در ط
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــده ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ و خروج

ــوند. ــه ش ــر گرفت ــذر در نظ ــا روگ ــذر ی ــورت زیرگ ص
- از نظــر اقتصــادی اجــرای پــل هــای فــوق بــه صــورت 
هــم ســطح و پــس از اجــرای جــاده اصلــی بــا خاکریــزی 
و بــاال بــردن ارتفــاع آن در روی پــل  هــا ارجحیــت دارد. 
ــل هــا اجــرا شــده  لیکــن اگــر جــاده قبــل از اجــرای پ

ــود. باشــد، اجــرای پل هــای روگــذر مناســب خواهــد ب
- شــبکه هــای ارتباطــی داخلــی براســاس ســرعت طــرح 
30 کیلومتــر در ســاعت و در نظــر گرفتــن سلســله 

ــد.  ــده ان ــی طراحــی ش ــب ترافیک مرات
- محورهــای شــریانی اصلــی بــه صــورت بلــوار بــا پهنــای 

دو خــط عبــور بــا ســرعت پاییــن طراحــی شــده انــد.
- محورهــای شــریانی درجــه دو بــه صــورت خیابان هــای 

دو خطــه و ســه خطــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــور،  ــط عب ــز دارای دو خ ــی نی ــای دسترس ــان ه - خیاب
ــای  ــردان در انته ــر و دوربرگ ــر از 100 مت ــی کمت طول

ــتند.     ــود هس خ

گلرخ شیرزاد



مهدی امامپور

  پدری مهربان، 
پشتیبان، مغرور و توانا 

اما خسته...

علی اکرب بابایی
   

  خیلی ها به رشکت آتک 
    میگویند: اَتک، یعنی حمله ...

    بنابراین مثل همیشه آتک باید 
    به پروژه ها یورش بربه و آنها 

    را تسخیر کند.

عیسی میرصفوی

 کشتی در طوفان

فرانک دارایی

خانه پدری ام

ازسی و هفت سال پیش بر دوشش بود
نقش ستون های کولوناد

زردی ها و سبزی ها 
در چشمانش جوانه زد

دستی دیگر اما، لرزان و کشیده
گرمای وجود او را 

بر ستون احساس کرد
کم کم سردی سنگ، قلبش را لرزاند.

او به غروب خیره شده بود
با گام هایی آهسته وسبک به غروب رفت...

سایه اش، دراز و درازتر شد
دراز و درازتر

تمامی زمین را در بر گرفت
و دیگر از ان جدا نشد

سارا حق دین

 پلی بین هرن و تجربه

هدیه حسینی

 امنیت/ تجربه/کوله بار

    )آتک: الف-ت-ک(

14

بنفشه شفیعی

 جمعی بزرگ در 
    مشاوره و ساخت و ساز

فهیمه عامری

آرمان، تالش،کاوش 

مریم فیروزی وفا

 مثل خانه دوم

ماریا غفاری

 بن بست مهربانی

پدرام مطلبی

آمیزه ی هرن و علم

علی غفوری صنعتی

 خانه سفید

حسن میالنی

 اخالق، نظم، تالش،
    پویائی و خالقیت 

مریم بشیری

 پلکان ترقی

» آتک « در یک جمله/ آئینۀ نگاه همکاران

ــه در شــرکت مهندســین مشــاور  ــن از روزی ک  م
نمــی  را  اســتخدام شــدم،  هیــچ کســی  آتــک 
شــناختم،  اولیــن شــخصی کــه بــه مــن توجــه نمــود 

کسی نبود جز مرحوم مهندس علیقلی ضیایی. 
ــد  ــوز بودن ــان و دلس ــیار مهرب ــرد بس ــک م ــان ی ایش

ــده ام.  ــی کاری ام دی ــر زندگ ــام عم ــه در تم ک
مــن در اتــاق کارم کــه مشــغول تایــپ گــزارش 
بــودم  ایشــان اولیــن کســی بودنــد کــه از مــن بــرای 
 صــرف ناهــار دعــوت کــرد و بعــد برایــم یــک جــدول

 جــام جهانــی 2010 طــرح و روی USB خــودم 
کپــی نمــود و یــک یــادگاری برایــم خریــد کــه خیلــی 
ــت  ــوز اس ــه هن ــم ک ــوز ه ــه هن ــود ک ــمند ب ارزش
نگهداشــته ام و آن را هیــچ وقــت فراموشــم نمیکنــم.

یادش به خیر باد...

خاطره ای از  مهندس ضیایی
علی بدیع

ابراهیم حبیبی

  رضایت مشرتی/ کیفیت
معامری  سبز و توسعه پایدار

گردآورنده: پرستو خاکسار

س از: پرستو فرهادزاده
عک

همسفر راه جوانی 
به  یاد  هم  پای  دانشگاهم  علیقلی  ضیایی

 فرزانه عطاالهی
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آوازه خوان.../ نه آواز

یادداشت های مهندس پیاده

هوشنگ امیر اردالن

 ایــن نشــریه تــازه پــا و »نــو« قــدم دارد جــان مــی گیــرد 
و مثــل دانــه نیلوفــری جوانــه زده و در ســایه درخــت تنــاور 
36 ســاله »آتــک« بــا ســاقه ی تـُـرد و پیچــان اش- در حــال 

باال آمدن است.
ــم در  ــی بین ــرم و م ــی گی ــم نم ــت ک ــریه را دس ــن نش ای
ســایه کارهــا، بارهــا و آثارهــا- از آغازشــرکت تاکنــون یکــی 
ــی اســت کــه بمــدد نفــس گــرم  ــن اقدامات از ســازنده تری
مدیرعامــِل »گشــاده دل«، »آســمان مــرام« و»آبــی پســند« 
ــع آراســته  ــور طب ــده و بزی ــت گردی ــت و حمای ــان، هدای م

ــده اســت. گردی
تاثیرگــذاری پنهــان ایــن »حاشــیه نقــش« در داخــل 
شــرکت و مهــم تــر از آن در خــارج و در جامعــه مهندســی 
کشــور بــاور نکردنــی اســت، زیــرا بــدون شــعار و در نهایــت 
ســادگی، همدلــی و در کنــار یکدیگــر بــودن را در خانــواده 
»آتــک« معنــا مــی بخشــد و در خــارج از ایــن مزرعــه پــر 
برکــت کارســاز )یعنــی آتــک( اهمیــت و پایــگاه و جایــگاه،  
را در مقایســه بــا ســایر همــکاران و همقطــاران مــی باورانــد 

و مــی شناســاند.
ــدی  ــدم« را ج ــا و »نوق ــازه پ ــریه ت ــن نش ــه ای ــم ک  گفت
ــه  ــدارم ک ــی پن ــه« ای م ــد »آئین ــرا همانن ــرم و آن ــی گی م
فرصتــی را فراهــم آورده تــا  قامــت تمــام نمــای ایــن کانــون 
کار و زندگــی و ســازندگی را، بــا تمــام ارزش هــای آشــکار و 
نهــان و فرازهــا و فرودهــا و گاه- کاســتی هایــش نشــان دهد.

ذات »آئینــه« پــاک نظــری و بــی رنگــی اســت، امــا در عین 
حــال راز و شــگردی بــا آن همــراه اســت کــه بــه کشــف و 
شــهودی مــی مانــد: هرآنچــه مــی بینیــم، همــان نیســت، 
وارونــه ای کــه چــپ، راســت اســت و راســت،چپ، در جــان 

مطلــب- وارونــه ای اســت کــه واقعــی مــی نمایــد.
ــم و  ــد حــدود 14 ســال پیــش دورهــم بودی ــادم مــی آی ی
البتــه در ســاختمانی کوچکتــر و گروهــی داشــتیم کــه مثل 

»آئینــه« بــود و همانطــور هــم عمــل مــی کــرد.
ایــن جمعیــت کوچــک خانگــی »شــورای عالــی معمــاری« نام 
داشــت، »شــورا« بــودن اش- »شــورا« بــود چــون از مشــورت 
ــران و  ــود چــون از همــت مدی ــی« ب ــت، »عال ــی گرف ــه م مای
طراحــان مایــه مــی گرفــت، و معمــاری بــود چــون نیــت بــه 

ــاد کــردن داشــت. عمــارت کــردن و آب
بــر ایــن ســفره آمــاده، خــوراک- دســتاوردها- آثــار طراحــان و 
مهندســان بــا تجربــه و جوانــان خــالق آینــده دار بــود. کارهــا 
را مــی آوردنــد و دور هــم مــی دیدیــم، » وارونــه « ای بــود کــه 
بــه » واقعــی« اش نزدیــک مــی کردیــم و یــا – مــی رســاندیم.

در هــرم ســازمانی ایــن هســته، اولیــن دبیــر شــورای عالــی 
معمــاری مــن بــودم که در کســوت یــک » مهنــدس پیاده« 
همــه گفــت هــا و شــنودها را خلــق الســاعه بــا دســت ثبت 
و ضبــط مــی کــرد و بهمــراه نظرهــا و پیشــنهادات فنــی، 
ــل ــان تحوی ــروژه و طراح ــران پ ــه مدی ــده ب ــی ش  کروک

ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــگار امانت ــت- ان ــی داد، درس  م
ــود. ــانده ش ــش رس صاحبان

ــم  کار »زمــان« گذشــتن اســت و خاطــره ســاختن، بگمان
هفــت ســال از آن روزهــا دور شــده ایــم و کســانی بیــن مــا 
بــوده انــد کــه دیگــر نیســتند و تغییراتــی صــورت پذیرفتــه 
ــا  ــی چیزه ــه خیل ــویم و ب ــا دور ش ــی چیزه ــه از خیل ک
نزدیــک، در خیالپــردازی هایــم بــه فضائــی بــاز مــی گــردم 
کــه » آتــک طراحــی و مطالعــات معمــاری« نــام داشــت و 

مــن مســئول و ناظــم آن.
ــر  ــژده نف ــدود ه ــی ح ــا جمعیت ــک ب ــون کوچ ــن کان ای
ــر  ــای دیگ ــه ه ــل نمون ــز مث ــان نی ــه درخش ــا کارنام و ب
ماهیــت خــود را از دســت داد و بجــای آن کتابخانــه 
ای بــی رونــق و اتاقکــی در بســته بجــا مانــد، البتــه 
 جائــی کــه مــن مــی نشســتم و بــه آن»آکواریــوم« 
مــی گفتــم خوشــبختانه عاقبــت خیــر یافــت، ایــن 
ــارک  ــر ت ــاق جلســات اســت کــه ب ــوم« اکنــون ات »آکواری
ــر از 65  ــی فرات ــگ تلویزیون آن صفحــه مرصــع و ســیاه رن

ــد. ــی درخش ــچ م این
اگــر از گذشــته بخواهــم تعریفــی بــرای آینــده بیابــم- در 
خلــوت از خــودم مــی پرســم براســتی جــای ایــن » شــورا« 

را چــه و - » کــه« گرفتــه اســت.
ــی  ــت )و کم ــن نی ــا حس ــم- ب ــاوت کن ــه قض ــی آنک ب
دلتنگــی از آن خاطــره( جــای خالــی ایــن » کلــوپ« را در 
شــرکت خالــی مــی بینــم. ترانــه ای آشــنا را در نظــر آورید 
مثــاًل مثــل » مــرا ببــوس« بــا ســابقه ای فراتــر از شــصت 
ــذکار شــعرگونه  ــن زمینــه ی اشــارت و ت ــا ای ســال کــه ب

همــراه مــی گــردد.
» شــورای عالــی معمــاری« نمــاد همــان ترانــه اســت، اگــر 
دلنشــین و تاثیرگــذار بــود از ذات صــدای خــوش خواننــده 
بــه دل مــی نشســت و آن صــدای خــوش را همــان طراحان 
ــروژه و گرداننــدگان داشــتند، آواز همــان آواز  ــران پ و مدی
اســت امــا مثــل اینکــه ایــن روزهــا کســی آواز نمــی خوانــد 
ــاه – کــه  ــد و گاه آنقــدر کوت و بجــای آواز- حــرف مــی زن
ــام ــی بن ــا خدانگهــدار، داشــتن جائ ــه کوتاهــی ســالم ی  ب
 » شــورای عالــی معمــاری« یــا نداشــتن اش فرقــی

نمــی کنــد. دلــم بــرای آن آوازه خوان تنگ اســت که ســاده 
 و روان و اســتوار و پایدار بخواند و به واژه ها رنگی ببخشــد با
ــان ــر و زم ــر هن ــاری و جوه ــس معم ــی از جن   واژه های

»........................................ آوازه خوان/ نه، آواز«.

فهیمه عامری

آرمان، تالش،کاوش 
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