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معمار  حدیــد  زهــا 
عراقی االصل بریتانیایــی ]حدید در ۳۱ 
اکتبر ۱۹۵۰ در عراق متولد شد[ و برنده 
مدال ها و جوایز متعددی از جمله »مدال 
ســلطنتی معماری« در بریتانیا و جایز 
پریتزکر، این معمار نامی روز پنجشنبه، 
۳۱ مــارس 2۰۱6، در بیمارســتانی در 
میامی ایاالت متحده در پی حمله قلبی 
درگذشت. وی بعد از مطرح شدن آثارش 
برای طرح توسعه فاز 2 برج میالد و نیز 
هتل فرشته پاسارگاد، بیشتر مورد توجه 
جامعه معماری ایران قرار گرفت؛ هرچند 
بانــوی فقید معماری تکمیل آثار خود را 
در تهران نخواهد دید، اما روح معماری او 
]با تمام موافق ها و مخالف هایی که دارد[ 
برای نسلی از معماران ایرانی، منبع الهام 

بود. خدایش بیامرزاد.



رولن بارت در »لذت متن« می گوید: 
»اگــر بخواهم متنی را با ســنجه لذت 
ارزیابی کنم، دیگر نمی توانم بگویم این 
متن خوب اســت و آن متــن بد. دیگر 
نه احترامی اســت و نه انتقادی؛ تشویق 
و توبیخ همواره پیــرو اهداف راهکاری، 
اســتفاده های اجتماعــی و اغلب یک 
خیالخانه یا ایماژستاِن فروکاهنده اند. من 
نمی توانم خوب و بد بسازم؛ متنی را تصور 
کنید که کمال پذیر است و آماده ورود به 
بازی گزاره های هنجار گذار: متن ما بیش 
از اندازه چنین اســت و قدر کفایت چنان 
نیست...؛ جالی متن )که بی آن، روی هم 
رفته، هیچ متنی وجود نخواهد داشــت( 
سرخوشی خواهس آن است: درست آنجا 
که متن از خواسته در می گذرد، از غان و 
غون فراتر می رود، از این رهگذر می کوشد 
که طغیان کند، در سد صفت ها رخنه کند، 
صفت هایی که درهــای زبان اند، همان 
درها کــه ایدئولوژی ها و خیال پروری ها 
از آنجا در درون زبان سرازیر می شوند...«. 

از موصل تا لندن، 
داستان سه نسل آهنین

حاج حسین مرد متولی بود، آنقدر هم 
باهوش بود که بداند چطور اموال خود را 
در کوران حوادث جنــگ جهانی اول و 
فروپاشی امپراطوری عثمانی حفظ کند.... 
اموالی که از تجارت با شامات و بعد هم 
مالکی کســب کرده بود. حاج حسین 
حدید این کیاســت را چــه در انتخاب 
همســر و بعدها در تربیت فرزندان هم 
به کار بود. داماد خانواده چلبی شــدن و 
ازدواج بــا دختر عموی والی، کم چیزی 
نبــود. او باهوشــترین مــرد موصل در 
اوایل قرن بیســتم بود؛ آخرش هم والی 
موصل شد. محمد، نور چشمی پدر بود. 
وقتی می خواست برای ادامه تحصیل به 
بیروت بفرستدش لحظه ای درنگ نکرد 
و بعد مدرسه اقتصاد لندن. محمد حدید 
همه اینها را مدیون دوراندیشی پدر بود و 
البته سخت کوشی خودش. او اولین فارق 
التحصیل عراقی مدرسه اقتصاد دانشگاه 
لندن بود آن هم با درجه عالی و خاطره ای 
در ذهن اساتیدی از یک جوانک باهوش 
عرب.... اســاتیدی کــه در زمانی کوتاه 
خودشــان وزیر و وکیل شــدند و عنان 
امور بریتانیای نیمه اول قرن بیســتم را 
به دست گرفتند. تو گویی همه مهره ها 
درست چیده شده بودند. محمد به موصل 
بازگشت و درجات ترقی را در کشور تازه 
تاسیس به ســرعت طی کرد. چنان که 
بسیاری تحصیل محمد حدید در لندن 
را ریشه اقتصاد مدرن عراق بعد از پست 
وزارت دارایی او می دانند. کتاب خاطرات 
وی که بعدها با عنوان »مذکراتي؛ الصراع 
من أجل الدیموقراطیة في العراق« منتشر 
شد، گویای نکاتی ارزنده از سال های اولیه 

تاسیس کشور عراق است. 
زها ]در فارســی به اشتباه زاحا گفته 
می شود[ وقتی به دنیا آمد که پدر نماینده 
مجلــس و از رجال تاثیرگزار عراق بود و 
البته با سن 42 سال پدر جوانی محسوب 
نمی شد. زها محمد حدید هم قرار بود به 
همان راه پدر برود و البته او نه اقتصاد که 
به آموختن ریاضی در دانشگاه آمریکایی 

بیروت پرداخت و بعد از فارغ التحصیلی در 
حالی که 2۱ ســال بیشتر نداشت راهی 
لندن شــد. روزهایی که کمتر دختری از 
عراق در لنــدن درس می خواند، آن هم 
اما تیزهوشــی خانوادگی نوه  معماری. 
حاج حسین را به هنرآموزی شاخص در 
مدرســه معماری انجمن معماری لندن 
و بعدها متروپلیتن تبدیــل کرد و البته 
آشنایی او با استاد جوان هلندی که هیچ 
یک نمی دانستند در سال هایی نه چندان 
دور قرار اســت رقیب یکدیگر باشــند؛ 
رم کولهاس مدرس جــوان و معماری 
جویــای نام بود و زها البته دانشــجوی 
سوگلیش. نیجل کوتس که هم اکنون 
اســتاد معماری آکادمی  هنرهای زیبای 
لندن اســت، همزمان با زها دانشجوی 
رم کولهاس بــود. او می گوید: »هر دو 
بســیار مغرور و متکبر بودند؛ بحث های 
جالبی میانشــان در می گرفت که ســر 
منشــا همه این بحث ها عالقه وافر به 

انقــالب در معماری بود. با وجود اخالق 
تند زها و محدودیت هایی که در ارتباط 
ایجاد می کرد، همه او را دوست داشتند، 
چون می دانستند که او آدمی با اندیشه ها و 
اخالقیات خاص است. اما هیچ وقت فکر 

نمی کردیم که او اینقدر موفق شود...«.
داستان زها محمد حدید، از تالش های 
حاج حسین پدربزرگش در کوران حوادث 
جنگ جهانــی اول در موصل تا تجارب 
منحصر بفرد پدرش محمد در ســرآغاز 
تاســیس عراق امروزی، و نهایتا مسیر 
پیشرفت دختری تنها در دنیای نا آشنای 
معماری غرب، داستان زنی است که »از 
پس ابــری از ابهامات با آدم ها صحبت 
می کند، یکــی از همان انــدک زنانی 
اســت که جبر زمانه بر آنها کارگر نبوده 
و نتوانست جلوی پیشرفت آنها را بگیرد. 
داســتان موفقیت اعجاب انگیز معماری 
که بســیار حرفه ای بود اما خیلی خیلی 
کم می ساخت... زنی با خالقیتی وسیع، 
اندکی سر به هوا، گاهی خوش خنده ولی 

بیشتر خشک....«.

زنی تنها در آستانه فصلی داغ
زها به معنــای واقعی کلمه تنها بود؛ 
در دنیای مردان کار می کرد و ســقفش 
را هم با هیچ مردی تقسیم نکرد. زهای 
62 ساله همیشه تجرد را انتخاب کرد. او 
نه گلف بازی می کرد و نه به قایقرانی و 
ماهیگیری عالقه داشت، اینها مقوالتی 
برای دنیای مردان، اما بازهم می توانست 
قرارداد ببندد...! زها همیشه متفاوت عمل 
کرده بود؛ تمام ســرمایه او خودش بود و 
یحتمل همان نیرویی که ســرمایه حاج 
حسین را در ســال های افول عثمانی ها 
حفظ کرد: کیاست حدید ها در او به تبلور 
رسیده بود. بعضی معتقدند که آثارش هم 
موید همین کیاست حدیدی است. جایزه 
ارزشــمند معماری پریتزکر وقتی آنرا در 
این موضوع که زها اولین زن و جوانترین 
دریافت کننده آن اســت، ضرب کنیم، 
کرنشــی بود در برابر این کیاست. این 
جایزه نقطه عطفــی در زندگی حرفه ای 
حدید بود. حدید قرار بود از چنبره معمار 

کاغــذی بودن نجات پیدا کند، ســتاره 
بخت او رو به اوج بــود و قرار بود آوازه 
شهرتش تا کنار سمبل تهران امروز هم 
برسد. یکی از داوران پریتزکر در موردش 
گفتــه بود: »زها راه دیــدن ما و تجربه 
فضایی ما را تغییــر داد...؛ چه تعدادی از 
معماران می توانند این کار را انجام دهند. 
او مانند لباسی که بر تن ساختمان کشیده 
می شود، معماری نمی کند، بلکه زها بیشتر 
از بعد مادی معماری، طراحی می کند. او 
فضا را در دست دارد. او کف روان، دیوار 
لغزان و سقف هایی که در حال پروازند را 
به گونه ای که بیــرون و درون یگانه ای 
دارند، در هم می آمیزد...«. ســال ها قبل 
به خــودش قول داده  بود که همیشــه 
یک معمار کاغذی می ماند، حال هنرمند 
یا پژوهشگر باشــد، فرقی نمی کند. زها 
نمی خواست خود را با واقعیت های ساخت 
و ســاز و تجارت درگیر کند... روح حاج 
حســین اما گریبانش را رها نمی کرد؛ او 
تاجرزاده ای بود که نمی توانست از تجارت 
جدا شود. حدید در حین تحصیل، کارگاه 
خودش را در انبار یک باغ تاسیس کرد؛ 
زها بسیار برای ساختن بی صبری می کرد، 
اما آن موقع در دهه ای از کارش نبود که 

بتواند، ساختمانی بسازد. به همین علت 
معلم معماری شد. 

خودش می گوید: »پــدر و مادر من 
اعتقاد خاصی به تحصیالت داشــتند و 
می گفتند که آموختن ســبب استقالل 
می شود. در ســال های ۱۹۵۰ تا ۱۹6۰ 
بغداد جامعه ای سکوالر داشت، به طوری 
که بســیاری از خانواده های مســلمان، 
یهودی و مســیحی، فرزندانشــان را به 
مدارس کاتولیک می فرستادند و من هم 
به مدرسه کاتولیک می رفتم و این سبب 
اغتشاش ذهنی من شده بود. از ۱۱ سالگی 
می خواستم معمار شوم. دوست صمیمی 
 پدرم، پسری معمار داشت، او بسیار به خانه 
ما می آمد ]او در اینجا از عدنان چادرچی 
که اینروزها رقیب او در عراق است، نام 
نمی برد، عدنان بعدها معمار پارلمان عراق 
شد[. آنها از او خواستند که کارهایش را 
در خانه ما نگه دارد. تعداد بسیاری ماکت 
به خانه ما آورد. من در آن موقع بســیار 
کوچک بــودم و ماکت ها برایم بســیار 
وسوســه انگیز بود! گاهی فکر می کردم 
که آنها خانه عروسک هایم است. مادرم 
از آن معمار تاثیر پذیرفت و در همان سال 
دکوراسیون خانه را کامال عوض کرد. آن 

زمان شــروعی برای متفاوت نگریستن 
مــن به زندگی شــد...«. بعدها اما همه 
چیز تغییر کرد؛ نویســنده ساندی تایمز 
می گوید: »اولین باری که با او آشنا شدم، 
یک اتاق داشت و تعداد انگشت شماری 
همــکار کــه او را در تمامی مراحل کار 
همراهی می کردند. بسیار سخت و خشن 
به نظر می رســید و برقراری ارتباط با او 
راحت نبود؛ اما هم اکنون دفترش بسیار 
بزرگتر از یک مدرسه قدیمی بزرگ است 
که هر کالسش را ردیف های متعددی از 
کامپیوترها تشکیل داده اند و افرادی بسیار 
جوان و باهوش پشت هر دستگاه مشغول 
به کارند. آنها تولیدات زیبایی از فرم ها و 

مدل ها و ماکت های معماری دارند....«.
اما همــه چیز به راحتی عروســک 
بــازی دوران کودکی یــک دختر بچه 
پیش نمی رود؛ حدید مخالفان بســیاری 
داشــت، برخی نحوه تفکــر او را قبول 
ندارند و عده ای معماری نشــانه گرای او 
را زیر ســوال می برند و آن را به عنوان 
معماری نمی پذیرند. به نظر معمار سنتی 
بریتانیایــی، روبــرت آدام، کارهــای او 
معماری نیستند، حتی آنها ساختمان هم 
نیستند بلکه مجسمه هایی انتزاعی هستند 

که به معماری تغییر قیافه داده اند! مارک 
ویگلی استاد شاخص در عرصه تحقیق 
و تدریس معماری و پرفســور معماری 
در دانشگاه کلمبیا در مورد معماری وی 
معتقد است: »این معماری بیشتر معماری 
شکستن، جا به جا شدن، انکسار، انحراف 

و تحریف است...«.

معماری علی رغم سنت
محمد رضا شیرازی مدرس و پژوهشگر 
معماری)۱۳8۵( در مورد معماری حدید 
که به نوعی از معماران ســاختار زداست 
معتقد است که با مطالعه دیدگاه معماران 
دیکانستراکشن در می یابیم که آنها نیز 
همواره نگاه ویژه ای به ســنت داشته اند 
و آن را در مقــام دیگری مورد توجه قرار 
داده اند. این معماران، از آیزنمن گرفته تا 
حدید، اگرچه منتقدان بزرگ ســنت اند، 
اما انتقاد آنها از سنت، بر پایه شناخت و 
فهم مؤلفه های آن شکل گرفته است. زها 

حدید نیــز در هیچ پروژه ای یک راهکار 
معین را به کار نمی گرفت. وقتی چومی 
خطاب به او عنوان می کند که بر خالف 
ریچارد مه یر که یک راهکار مشــخص 
دارد، در هر پــروژه راهکار خود را تغییر 
می دهد، حدید با تأکید بر این تعبیر عنوان 
می کند که: »همیشه فشار زیادی روی 
من بــوده تا با آنچه بقیه انجام می دهند 
مطابقت کنم و دیگران به خوبی چنین 
می کنند. من عالقــه ای ندارم تا آنگونه 
کار کنم چون واقعــاً معتقدم که کارها 
بایست متفاوت باشند« او دوست داشت 
هربار، در هر پروژه ای نو باشد. برای حدید 
ســنت »اکنون« او بود. او از اکنون خود 
می گریخت و برای گریز از آن، ناچار باید 
اکنون خود را، که مدام در حال تبدیل به 

سنت بود را خوب می شناخت. 
مهنــاز محمــودی)۱۳86( به پدیده 
حیاتی در معماری حدید اشــاره می کند؛ 
وی معتقد اســت امــروزه  پدیده جالب 
توجهی در عرصه خلق فضا و کانســپت 
به وقوع پیوسته اســت. داخل ساختمان 
بعنــوان جزئــی از پیکــره  و حجم بنا 
دیده شده  و حجم تنها پوسته ای سامان 
یافته  بنا بر مقتضیات عملکردی نیست، 
بلکه  از در هم تنیدن سطوح پدید می آید 
که گاهی نیز همچون نــوار موبیوس از 
برون به درون و از مکانی به مکان دیگر 
منتقل می شــوند. فضــای داخلی ثابت 
نیست و حرکت جزء جدایی ناپذیر فضا و 
کالبد معمارانه است. اجزاء فضای داخلی با 
حجم بیرونی پیوستگی می یابند و سطوح 
خارجی گاه امتدادی از سطوح داخلی اند. 
در این حرکت نمــای دو بعدی معنای 
خود را از دست می دهد و نمای از جلوی 
حجم بی هیچ مرزی به نمای سمت چپ 
پیونــد دارد و این تبدیل چنان نرم انجام 

می پذیرد که  احساس نمی شود. 
بــا بررســی طرح هــای حدیــد به 
شخصیت بغرنج و روشــنفکرانه ای که 
سرچشمه طرح های اوست، پی می بریم. 
زها حدید، نمایانگر مدرنیته ای است که 
صرفا منحصر به سلســله مراتب زمانی 
نمی شود، بلکه در عین حال، دربردارنده 

رفتاری متاثر از درکی روشــن و واقعی 
است؛ معماری وی با روح زندگی معاصر 
هماهنگ است. در چیســتایی زیبایی، 
گروتر چنین بیان می کند که انســان در 
مواجه با یک جســم یا پدیده، پیام هایی 
را از آن دریافت می دارد که احساســات 
درونی او را تحت تاثیر قرار داده و ماهیت 
آن پدیده را در ذهن او شــکل می دهد. 
وقتی زیبایی شــناختی یک پیام به حد 
مشخصی برســد، فرد جسمی را که پیام 
را از آن دریافت نموده، زیبا تشــخیص 
می دهــد. این حــد خاص مقــداری از 
اطالعات اســت که گیرنــده را وادار به 
تشکیل طرح واره نموده و از این طریق 
ارتقائ، سطح ادراکش را به سطحی باالتر 
از سطوح ادراکی می رساند و به عکس نیز 
می توان گفت که یک چیز زیبا، ادراکی 
غنی را برای ما ممکن می ســازد و این 
باعث رضایت ما می شود )گروتر،۱۳7۵(. 
ساخت شــکني، اندیشــه هاي غرب را 
همواره زیر ســیطره متافیزیک حضور 
می داند و دریدا به عنوان یک فیلســوف 
زیبایی شناس، اساس گفتار خویش را بر 
مفهوم ”sous rapture“ قرار می دهد 
که به معنی نوشتن یک کلمه، خط زدن 
آن و بعد چاپ کردن آن به همان صورت 
خط خورده است، بی آنکه پاک شده باشد. 
منظور این است که این کلمه چون نارسا 
بوده، خط خورده اســت ولي ضروري به 
نظر می رســد که همچنان خوانا بر جا 

بماند )قره باغي،۱۳8۰(.

بانوی معماری به تهران می آید
بعضــی وقت ها نفس حضور هنرمند 
خود ذی ارزش اســت؛ اگــر واقع بین 
باشیم و قرار باشد طرحی از زها حدید در 
تهران ساخته شود، نوعاً بنایی خواهد بود 
که پیــش از این با طرحی از معماری با 
این مقیاس از شهرت ساخته نشده است. 
این که ایــن موضوع تا چه حد می تواند 
تولید ارزش افــزوده کند از حوصله این 
بحث خارج و در عین حال غیر قابل انکار 
است. حدید خود معتقد است که »جهان 
معماری بسیار اعجاب آور در حال تغییر 
است...«؛ روحیات او، مدیریت او و شرایط 
و امکاناتی که در آن قرار دارد به معنی این 
اســت که او الجرم یک بت  است. حال 
حضور اثری از وی در تهران یک فرصت 
است یا تهدید موضوعی علی الحده است 
که خود می تواند عرصــه ای برای یک 

پژوهش ساختاری باشد.

* پی اچ دی، دانشیار دانشگاه اسکوده 
سوئد، عضو اتحادیه معماران سوئد
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زها حدید در هر پروژه راهکار 
خود را تغییر می دهد، حدید 
با تأکید بر این تعبیر عنوان 
می کند که: »همیشه فشار 

زیادی روی من بوده تا با آنچه 
بقیه انجام می دهند مطابقت 
کنم و دیگران به خوبی چنین 
می کنند. من عالقه ای ندارم 
تا آنگونه کار کنم چون واقعاً 

معتقدم که کارها بایست 
متفاوت باشند«



داستان همانستِی سرخوشی و هراس، در معماری بانویی که هیچ گاه دلسردکننده نبود

برای زها، سنت »اکنون« بود...
بهرام هوشیار یوسفی*


