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ــت  ــزار هزار تّكه اي اس ــهر ه تهران، ش
ــش همچون قطعه هاي يك  كه تّكه هاي
ــر جبر به هم پيوسته اند و در  پازل از س
مجموع يك اَبرمتن است كه ساختاري 
ــون و بي نظم دارد كه  از اجزاي ناهمگ
هر از گاهي تّكه اي جديد به آن ملحق 
ــود. تهران، شهري است الحاقي و  مي ش
ــت كه  كّالژگونه! و به همين جهت اس
ــن منظر قابل  ــت و از اي ــازي اس مي گويند : فاقد نظم شهرس
ــه با آثار هنرهاي تجسّمي جنبش پُست مدرن است كه  مقايس
ــاوت كه جامعة ايران  ــه و نو را با هم مي آميزد. با اين تف كهن
ــازي تهران، سير تاريخي و  ــير تحوالت معماري و شهرس و س
ــدرن را نگذارنده و البته  ــت م ــي گذر از مدرنيته به پُس منطق
ــن وضعيت برمي گردد به روند تكاملي جامعه و همچنين به  اي
ــالة آن كه به عنوان پايتخت، برگزيده شد و  سابقة دويست س
همچون آهنربا، هر قطعه اي را با هر شكل، ساختار و كيفيتي 
به خود جذب كرد و قوانين هم در هيچ دوره اي نتوانست اين 
ــد آن چه كه واقع شدني  آهنربايي اش را محدود كند؛ واقع ش
ــد با كالف درهمي از ساخت  ــنتي آميخته ش ــت. بافت س اس
ــي! و ساختمان هاي مدرن  ــازهاي شبانه و بساز و بفروش و س
ــد وحدت و هارموني،  ــبه مدرن به صورت چيدماني، فاق و ش
ــيبده هايي ناهمگون شدند. به گونه اي كه طرح هاي  به هم چس
تفضيلي هم قادر به نظم بخشيدن اين كالف سردرگم و مهار 
ــتند. كافي است به ميدان  اين نهنگ عظيم الجثه (لويتان) نيس
محمديه (اعدام سابق) و ميدان خراسان و چهار راه گلوبندك 
ــتوفي و گذر قلي،  خانة زنده ياد  و كوچة چاله حصار و گذر مس
ــيد نصرالدين در خيابان  جالل آل احمد و پاچنار و امامزاده س
ــوي و كوچه هاي  ــح در بازارچه مول ــذر لوطي صال ــام و گ خي
ــتي كنان اين  ــم و از كوچه هاي آش ــري بياندازي ــش نظ اطراف
محالت عبور كنيم كه عرض باريكش امكان عبور هم زمان دو 
نفر از كنار هم را امكان پذير نمي كند تا ببينيم كه چه تضاد و 
كنتراست حيرت آور و اعجاب انگيزي در مقايسة اين مناطق 
ــكوني و آپارتمان هايي كه با نمونه هاي اروپايي  با برج هاي مس
ــي نه تنها رقابت مي كند، بلكه در بعضي موارد چند  و آمريكاي
ــت و البته اين ساختمان ها نيز  ــر و گردن از آن ها باالتر اس س
در خيابان هايي تنگ و باريك جا خوش كرده اند ولي از امتياز 
ــده اند. در اين  ــذاري بزرگ راه ها، به خوبى بهرمند ش خدمت گ

برج ميالد از منظر هرمنوتيك
نشانه هاى شهرى را چه كسانى معنا مى كنند؟ مردم يا مسئوالن
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ــد و نطفه اش با اين آگهي  ــرآورده كه «ميالدش» نام نهادن ــر ب ــهر هزارپاره، برجي از خاك س ش
شهرداري بسته شد كه مي خواهد يك نماد 200 متري در تهران بسازد و عالوه بر كاركرد نمادين 
ــته باشد. سال 1371 برندة مزايده، كار  (Symbolic) كارايي مخابراتي و راديو تلويزيوني هم داش
ــال 1376،  ــد و عمًال از س را با مطالعات اوليه آغاز كرد. از 1372 تا 1376 طراحي پروژه انجام ش
عمليات اجرايي آن شروع شد. قرار بود كه طى سه سال، كار به پايان رسد كه به دليل مشكالت 
نقدينگى و مديريتى كار پيش نرفت و در نهايت با هزينه 260 ميليون دالر معادل 266 ميليارد 
ــاخت برج ميالد به  ــال 1387 س ــال باالخره در 16 مهر ماه س تومان و طى زمانى قريب يازده س
ــرانجام رسيد. برجى كه همة نشانه هاى يك شهر مدرن (بخوانيد تهران) را در اندام خود دارد  س

و ركورد جهانِى مقام چهارم را نيز كسب كرده است.

مشخصات و اطالعات برج ميالد
ــا،  ــهرك غرب و گيش 1 برج ميالد 435 متر بر روى تپة نصر ميان مركز و غرب تهران، بين ش

محصور ميان چهار بزرگراه رسالت، همت، چمران و شيخ فضل اهللا نورى قرار دارد.
ــتفاده شده  ــازه رأس و چند بخش ديگرش اس ــالمى در طراحى البى و س 2 از هنر ايرانى ـ اس
ــالن  ــتاره، مركز همايش ها، س ــت. هتل پنج س و داراى امكانات رفاهى و تفريحى تقريباً كامل اس
سينما، رستوران گردان، كافه تريا در اوج آسمان، نگارخانه، محيط هاى روباز و سربسته براى ديدن 

چشم اندازهاى تهران.
ــكو با 533 متر و برج شانگهاى  ــى ان تورنتوكانادا 553/3 متر، برج مس ــه با برج س 3 درمقايس
ــازه رأس برج كه  ــن با 500 متر ارتفاع در مقام چهارم برج هاى مخابراتى جهان قرار دارد. س چي
ــگران مى دهد در ارتفاع 315 مترى از سطح  امكان حضور در آن و ديدن همه تهران را به گردش
تپه نصر (گيشا) قرار دارد. بقيه ارتفاع برج، آنتن آن است كه 120 متر ارتفاع دارد. ريشه اى 19 
مترى در گودالى دايره اى  به مساحت 900 متر مربع قرار دارد. بزرگ ترين سازه رأس را در ميان 

ساير برج ها دارد. 
ــت طبقه ساختمان كه يك سالن اصلى دارد  ــالن همايش ها با 50 هزار متر مربع فضا و هش 4 س
ــور با گنجايش 23 نفر.  ــتگاه هاى نور، صدا و آسانس با ظرفيت حدود دو هزار نفر و مجهز به دس
ــتوران بين المللى درطبقه VIP است. چند تلسكوپى كه در فضاى بيرونى  VIPقرار دارد، اين  رس

امكان را براى بازديدكنندگان فراهم مى كنند كه نظاره گر آسمان و فضاى اليتناهى باشند.
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ــمان با  ــرار دارد و گنبد آس ــاع 276 ق ــتوران گردان در ارتف رس
ــت. فضاى باالى برج،  ــّقف شده اس ــة مخصوص مس 5000 شيش
ــت و داراى  ــازه رأس در ميان برج هاى مخابراتى اس بزرگ ترين س
ــتوران گردان باالى برج تنها يك  ــت. رس 13 هزارمترمربّع زيربناس

نمونه دارد كه آن هم در استراليا است.

انگيزه هاى ساخت برج و هويت آن
ــر 1387) گفته  ــروز (21 مه ــهروند ام ــران در ش ــهردار ته ش
است:"برج ميالد بيشتر يك سازة غربى است تا ايرانى! به نظر من 

معمارى تهران، يك معمارى بى هويتى است".
ــت. عملكرد آن دو جنبه دارد.  برج ميالد فرِم داراِى عملكرد اس

الف : جنبه هاى انتفاعى ب : جنبة نشانه اى و نمادين.
 دو روايت در اين باب شنيده مى شود.

ــگرى و  ــئلة گردش ــپس مس ــف : برج با انگيزة مخابراتى و س ال
ــرفت تكنولوژى  ــد. عملكرد مخابراتى با بيش ــاخته ش خدماتى س

شبكه هاى ديجيتالى كم رنگ شد. 
ــت و ساير جنبه ها،  ب : جنبة مفهومى (نمادين) آن اصالت داش
ــازى و معمارى پس از  ــاد ساختمان س ــرار بود تا نم ــى بود. ق فرع
انقالب باشد و نماِد تهران! يك سمبِل جديد كه كاركرد مخابراتى، 

ــد براى تجارت،  تلويزيونى، خدماتى و تفريحى دارد و مركزى باش
امور ادارى و جاذبه هاى شهرى!

ــهرهاى بزرگ دنيا هر كدام ساختمانى شاخص،  مى دانيم كه ش
ــهر محسوب مى شود.  ــمبل ش متمايز و نمونه دارند كه به نوعى س
ــه  ــال انقالب كبير فرانس ــبت صدمين س «برج ايفل» كه به مناس
ــد، نماد پاريس است. موزة  ــاخته ش ــتاو ايفل» س ــط «گوس توس
ــهر را مبّدل به مركز تحوالت هنرى جهان  «لوور پاريس»، اين ش
ــزى، «برج هاى دوقلو»  ــت. ايتاليا، «برج پيزا» دارد و مال كرده اس
ــمه  ــت. «مجس ــنتى اس كواال المپور كه تلفيق معمارى مدرن و س
ــور آمريكا  ــهر، بلكه نماد كش آزادى» در نيويورك نه تنها نماد ش

هم شده است. 
آيا برج ميالد بناى يادبود (Monumental)، مظهر يك نظام، 
تجّلى اقتدار و استقالل يك مّلت است؟ و بديلى است براى برج 
ميدان آزادى (شـهياد سابق) كه سـرافرازى اش را از اكثر نقاط 
تهران به رخ مى كشـد؟ برج ميالد، نماد چه ارزش هايى اسـت؟ 
ــت كه به چند مورد آن اشاره  ــخن بسيار رفته اس در اين مورد، س

مى شود.
"برج ميالد سمبل بناى يك جامعه محكم و استوار است. سمبل 
ــايل نگاه  ــيع و با ديدى كه از باال به مس يك نظام بلند، با ديد وس
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ــچى  ــين كرباس ــت". (غالمحس مى كند و نماد خالقيت ايرانى اس
شهردار سابق تهران، مصاحبه : 21مهر 1387 شهروند امروز).

ــتى» دو آرشيتكتى كه در  ــادمهر راستين» و «محمد بهش «ش
ــته اند، مى گويند : "در  ــاركت داش ــى برج ميالد مش ــى نهاي طراح
ــت و تنها  ــهر پاريس اس ــانزه ليزه» ويترين ش پاريس، خيابان «ش
ــهر است.  ــهر، معرف آن ش ــود. نماد هر ش يك معبر تلقى نمى ش
ــت؛ اّما  فرم ناب داريم و فرم كاركردگرا. برج ميالد نماِد عمل گراس
ــترى دارد و عملكرد آن امرى ثانوى  نمادين بودِن برج اهمّيت بيش
ــرورت و كاركرد برج هاى  ــت. جهان ارتباط هاى ماهواره اى، ض اس
مخابراتى را منتفى كرده است. برج ميالد نماد تكنولوژى و توانايى 
مهندسى كشور است. اين برج نماد تمّناى استقالل و آزادى است. 
ــا ز باالييم و باال  ــت. مى خواهد بگويد : م ــرج ميالد يك فرم اس ب
مى رويم. بناى سلطانيه ارتفاع مى گيرد. چون مى خواهد بگويد من 

چه كسى هستم!" (همان).
آيا اين معانى قابليت اطالق به ديگر برج ها را هم دارد؟ مى دانيم 
ــاى معنايى متعددى  ــمبوليك، داللت ه كه فرم هاى نمادين يا س
دارد. معانى نمادين اشياء، در بسترهاى فرهنگى، زندگى اجتماعى 
ــت كه به تدريج شكل مى گيرند. تصميمى اجتماعى  و تاريخى اس
ــخصى است كه تعيين مى كند تراز و نماد عدالت است و  و غير ش

كوه نماد استقامت و سرو نماد آزادگى!
 «هيدگر» در سخنرانى«تصوير جهان» (1938) گفت : "آن چه 
ــت كه  ــاى ديگر متمايز مى كند، اين اس ــدرن را از دوره ه دوران م
ــه مثابه  ــت". جهان ب ــده اس ــر تبديل به تصوير ش ــان يك س جه
ــانه هاى تك معنايى اند،  ــناخته مى شود و تصويرها يا نش تصوير ش
همچون پرچم سفيد در جنگ كه نشانة درخواست صلح و تسليم 
ــتر موارد، نشانه ها  ــت يا عاليم راهنمايى در جاده ها! اّما در بيش اس
چند معنايى اند و تفسيرپذير و به ايده هايى كلّى وابسته اند و معانى 
ــت از راه  متعددى با داللت هاى ضمنى پيدا مى كنند. جهان، نخس
ديدن شناخته مى شود و به عبارتى تفسير مى شود. شناخت زمينه 
ــير مفّسر شكل  و متن هايى كه تصوير در آن قرار مى گيرد، به تفس
ــرج بابل زيگورات بابلى  ــت : ب مى دهد. نمادگرايى برج، جهانى اس
ــومرى، نمادى از كوهستان مقدس،  ــگاه س بود. زيگورات پرستش
ــماره مى رفت و بند  ــكونت گاه ايزدان بود و محور كيهانى به ش س
ــمان و زمين، زمين و جهاِن زيرين و بندى افقى  عمودى ميان آس

بين سرزمين ها بود.
ــه نمونة  ــا طبقات متعدد ك ــكل ب ــورات يك برج هرمى ش زيگ
ــهرهاى بين النهرين است. يكى  ــيارى از ش معمارى مقدس در بس
ــدود 2200 پيش از  ــن آن در اور، ح ــهور و كه ــاى مش از نمونه ه
ميالد ساخته شد [بازسازى]، مشهورترين آن ها در بابل، يعنى برج 
ــم پيش از ميالد)، كه 3000  ــدة هفتم ـ شش توراتى بابل بود (س
ــت. زيگورات، نماد كوه مقدس بود كه  پا ارتفاع و هفت طبقه داش

آسمان و زمين را به هم مى پيوست. (هال، 1380 : 145).
ــا الهام از  ــه برج بابل ب ــاختمانى بين النهرينى، ك ــورات س زيگ
ــد، در كتاب مقدس اين نماد افراط  ــاختمان ساخته ش اين نوع س
ــتند برابر با خدايان باشند و گمان  ــان هايى است كه مى خواس انس
ــايل كامًال مادى به آسمان صعود كنند.  ــتند مى توانند با وس داش
ــه زيگورات ارزش نمادين نردبان  ــنت بابلى، پس از آن ب به تبع س

ــرود خدايان به زمين و  ــهيل ف ــد. اين برج عظيم براى تس داده ش
ــانة تالش غريب  ــود. زيگورات ها نش ــمان ب ــان ها به آس صعود انس
ــدن به خداوند بود. اين تالش منحرف شد  ــان براى نزديك ش انس
ــان منجر شد. مفهوم اصلِى زيگورات به  و به خود خداپندارِى انس
ــت كه دو مركز آسمانى و زمينى را به  عنوان درخت يا محورى اس
ــرج بابل كه ناتمام ماند،  ــاخت ب هم پيوند مى داد. اين مفهوم با س
ــاوردى و رفعت جويى در  ــد. برج بابل كه با انگيزة هم دگرگون ش
ــاخته شد، به نماد اغتشاش، پراكندگى و تفرقه مّبدل  برابر خدا، س
ــازندگان اين برج را متفرق مى كند. (همان  گرديد. زيرا «يهوه» س
ــخن مى گفتند و سخن  : 493) تمامى جهان با يك زبان و كالم س
ــوش كرد و  ــان را مغش يكديگر را مىِ فهميدند. «يهوه» زبان هايش
ــم ريخت. آن چنان كه هيچ يك كالم ديگرى را نمى فهميدند.  دره

(تورات، سفر آفرينش 9ـ1: 11)
ــاخت برج ها، درختان  ــد كه الگوى طبيعى س ــه نظر مى رس    ب
ــند. برج ها غير از كاركردهاى  ــر به فلك كشيده باش و كوه هاى س
ــهر از نفوذ بيگانگان و  معنوى و عبادى براى ديده بانى و مراقبت ش

دشمنان نيز ساخته مى شدند.
سنت ساختن بناى مقدسى كه به طرف آسمان برافراشته شود، 
ــك از ميل نزديك شدن به قدرت الهى و ساختن ترعه ايى  بدون ش
ــوى آسمان، ريشه گرفته بود. برج بابل [بابل به زبان  از زمين به س
ــأ گرفته و تمايالت  ــرى منش اكدى يعنى «دِر خدا» ] از غرور بش
ــدى باال برد.  ــا حد خداون ــت كه مى خواهد خود را ت ــانى اس انس
ــاش،  ــاد تفاهمى غرورآميز و جبارانه و در عين حال نماد اغتش نم
ــت مفهوم برج بابل. در سنت مسيحى،  پراكندگى و فاجعه، اين اس
ملهم ازساختمان هاى نظامى و دربارى، برپا كردن برج ها، مناره ها 
ــود و در عين  ــاد بيدارى و عروج ب ــد؛ برج، نم ــا ترغيب ش و باروه
ــيلة نردبان  ــمان كه به وس حال نردبان بود : ربط ميان زمين و آس
ــد، هر پلة نردبان، يادآور يكى از طبقات برج و  ــان داده مى ش نش
ــاد رفعت جويى و كمال يابى  ــانةمرحله ا يى از عروج بود. برج، نم نش

است. (شواليه و گربران :  74-76)
ــر دارد. و  ــخ تمدن بش ــابقه اى به قدمت تاري ــرج، س ــاخت ب س
ــته ها و مناره ها از جمله برج هايى اند كه عالوه بر جنبه هاى  گلدس
ــناخته شده اند.  كاركردى به مثابه نماد عبادتگاه و مكان مقدس ش
ــت و  ــرافرازى اس برج ميالد با رأس تاج گونه اش، نماد افتخار و س
ــه هر طبقه خود  ــمان با طبقاتى ك ــودى متعالى! و نردبان آس صع
ــا عدد 12 قرين  ــت و اين مراتب ب ــى از مراتب عروج اس ــاد يك نم
ــتر  ــت. چنين مفاهيمى اگر مورد پذيرش عام قرار نگيرند، بيش اس
ــت ها و علقه هاى شخصى ارتباط پيدا مى كند. برج ميالد  به برداش
ــايد در طى زمان، معانى خاص خود را  ــون هر اثر يادمانى ش همچ
پيدا كند و به عنواِن نماد شهر تهران توسط جامعة شهرى پذيرفته 

شود و جهان نيز، تهران را با برج ميالد بشناسد.
تمام

فرم هـاى نماديـن يـا 
سمبوليك، داللت هاى 
معنايى متعـددى دارد. 
معانى نمادين اشـياء، 
در بسترهاى فرهنگى، 
اجتماعـى و  زندگـى 
تاريخـى اسـت كه به 
تدريج شكل مى گيرند. 
تصميمـى اجتماعى و 
غير شخصى است كه 
تعيين مى كنـد ترازو 
نماد عدالت است و كوه 
نماد اسـتقامت و سرو 

نماد آزادگى!
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