زیرزمینهایتهران 
سید محمد بهشتی
برای انتشار در:

روزنامه اعتماد


 ۳بهمن

 ۱۳۹۱

فی
همانند هر عنصر ،پدیده ،و رکنی در
زیرزمین عمارتهای تهران نیز
معماری ایران زمین تجلیگاهِ ویژگیها و صف ِ
ِ
ِ
فتات هرهنِف ِ
ِ
زمینی ایرانی بودن بپردازم ،و سففپس
ساحات مادی و
مردم ایران است .پس بهتر است در مقدمۀ بحث به جایِاهِ این موضوع در
ِ
ِ
ِ
وجوهِ آسمانی و شاعرانۀ آن را بیان کنم.
بدون استثناست .معماران تالش میکردند با یک تیر همۀ نشانهها را هدف قففرار
سنت
در ِ
ِ
معماری ایرانی همهجانبهنِری اصلی ِ
فر سففا تمانی عملکردهففای مختلتففی
دهند و کارشان را از همه وجوه معنادار کنند .به این اعتبار زیرزمین نیز به مثاب ِه یففک عنصف ِ
حتر زمین برای تدارکِ زیرزمین مقدار معتنابهی مواد
داشته ،و پاسخهایی به
ِ
اقتضائات محیط طبیعی میداده است .نخست آنکه ِ
دادن
و
مصالح سا تمانی در ا تیار سازنده قرار میداده است و او را تا حدودی ودکتا میسففا ته اسففت .در همففین حففا قففرار ِ
ِ
عمارت سا تمان روی زمین مهیففا میسففا ته
زیر زمین ریشه و کمربندی مستحکم برای
ِ
بخشی از پیکرۀ سا تمان و شالوده در ِ
زیر زمین بسیار کمتر از هضای روی زمین است لذا در زمستانها گرمتر و در تابستانها نکتر از
است .همچنین تباد ِ حرارتی ِ
فرایط
سرزمین ایران ،و
بودن
دشت تهران ،رسففیدن بففه شف ِ
ِ
ِ
موقعیت معتد ِ
سطح زمین است .میدانیم که با توجه به چهار هصل ِ
ِ
ِ
تغییر هصل است .به همفان ترتیبفی کففه شاهنشففین در جبهففۀ
به
توجه
با
تمان
سا
در
جابجایی
به
موکو
انه
در
زندگی
بهینۀ
ِ
فانون
حکم
قشالق انه است ،زیرزمین نیز
محل
جنوبی حیاط
ییالق سا تمان را دارد ،و در گرمای جانکاهِ ِ
ظهر تابسففتان بففه کف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مجاری قنات بر آن سوار میشود ،و بدین ترتیففم میتففوان در
زندگی تبدیل میشود .زیرزمین همچنین جایی است که آبهای
ِ
مقابل تهدیففداتی
ضمن اینکه زیرزمین میتواند به مأمنی برای ذ یرۀ مواد غذایی تبدیل شود تا در
آن حوض انه را ترتیم داد.
ِ
ِ
رامش یا به ارمغان آورد.
چون شکسالی آ ِ
آسمان زیرزمین وشتر است .اگر مسجد محلی برای
اما از این جنبههای مادی و زمینی که بِذریم ،صحبت از
سرودن غفز ِ
ِ
ِ
فام
عبادت است و
ِ
مسجد شیخلطفاهلل شاه ِ
بیت این غز است ،اگر حمففام محلففی بففرای سف ِ
فرودن غففز ِ اسففتحمام اسففت و حمف ِ
فت ایففن غففز اسففت،
بیت این غز است ،اگر پل محلی برای
سرودن غز ِ عبور است و پف ِل واجففو شففاه بیف ِ
گنجعلی ان شاه ِ
ِ
شعر آن را میسراید ،و زیرزمینهای تهففران اتتاقففا
زیرزمین نیز برای ود عرصهای است که طبع
ِ
شاعری ایرانی وارد میشود و ِ
ِ
شاهد بیتهای زیبایی از آن شعر است؛ از انههای کوچک و محقر گرهته تففا سففراها و کا هففا ،مففردم بففه اقتضففای تمکنشففان
ِ
هتح آسمانهایی رهیعتر مهیاتر بوده است.
شعر زیرزمین را بسرایند؛ البته در انههای اشراف و متمکنین
ِ
کوشیدهاند ِ
هرصت ِ
متهوم «جایی شدن» است .این زیرزمین دیِر جایی در پشت یففا زیففر سففا تمان کففه آت و
تجلی
محمل
به این اعتبار زیرزمین
ِ
ِ
ِ
صاحم هویت است؛ محلی است برای تترج و حظ از زمان
آشغا هایمان را در آن انبار کنیم نیست .زندگی در آن جریان دارد و
ِ
عمارت مسففعودیه
و مکان ،و عرصهایست برای کیتیت بخشیدن به زندگی .پس شاعر حق داشته که برای یکی از زیرزمینهای
ِ
چنین بسراید:
زیر زمین نیست  /در روی زمین زیرزمینی به ازین نیست
این زیرزمینی است که در ِ
1


