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سـینما گلشـن یزد

امین اخوان کفاش

سـینما
در پــس گــذر از کوچــه پــس کوچــه هــا و معابــر اصلــی شــهر تاریخــی یــزد بــه عمارتــی در کنــار خیابــان امــام خمینــی 
بــر مــی خــورم کــه هــر نگاهــی را بــه خــود مــی خوانــد. بــا نزدیــك شــدن بــه عمــارت متوجــه تابلــوی ثبتــی میــراث 

فرهنگــی بــر روی بنــا مــی شــوم کــه عبــارت: »ســینما گلشــن، قدمــت پهلــوی« بــر روی آن نقــش بســته اســت.
ــا نمــای تجــاری ســه  ــوی اول، ب ــل حکومــت پهل ــدان دور، در اوای ــه چن ــی ن ــده از روزگاران ــادگار مان ــه ی ســاختمانی ب
طبقــه در حاشــیه خیابــان امــام خمینــی. ســاختمانی کــه از همســایگان قدیمــی و جدیــد خــود یــك ســر و گــردن بلنــد 
تــر اســت، و ایــن برتــری را بــا آجــر کاری نفیــس آن خــود بــه جلــوه گــر مــی کنــد. ســاختمانی بــا نمایــی پلکانــی. در 
طبقــه ی همکــف چنــد دهانــه مغــازه قــرار گرفتــه کــه درب ورودی اصلــی مابیــن آنهــا جاخــوش کــرده اســت. طبقــه 
اول بــا بالکنــی بــه عقــب رانــده شــده و کاربــری تجــاری را داراســت و ســایه تابــش بنــد افقــی بســیار زیبــا و طبقــه 
بعــد کــه بــاز هــم اندکــی بــه عقــب بــرده شــده و تــاج ســاختمان بــا ســه اتــاق اصلــی دو طرفــه بــا کاربــری تجــاری 

یــا اداری شــکل گرفتــه اســت.

پــس از گــذر از ورودی اصلــی بنــا، وارد فضایــی هشــتی ماننــد مــی شــویم کــه روبــروی آن پلکانــی بــرای بــاال رفتــن و 
راهرویــی کــم ارزش تــر بــرای ادامــه راه مســتقیم و و راهرویــی در ســمت چــپ کــه بــه نظــر اصلــی تریــن راهــرو اســت، 
تعریــف مــی شــود. بــا گردشــی بــه ســمت چــپ و روانــه شــدن از چندیــن پلــه بــه ســمت پاییــن، بــه درگاهــی در ســمت 
راســت مــی رســیم کــه در پــس آن در ســالنی بــزرگ و یکدســت بــه مثابــه ی ســالن هــای ســینمای کنونــی وجــود دارد. 
ســالن ســینما گلشــن در پــس نمــای پهلــوی ســاختمان، ســالنی شــبیه بــه ســالن هــای ســینمای امــروزی اّمــا بــا اندکــی 
تفــاوت: جایــی ســقف طاقــی شــکل و جایــی دیگــر شــکل گرفتــه از مصالــح ســنتی؛ پلــه پله ســطح هایــی برای نشســتن 
ســالن تعریــف شــده و بــا شــیب انــدک بــه ســمت پاییــن مــی رود تــا بــه پــای ســن یــا محــل برقــراری صفحــه ســینما 
برســیم. پشــت ســر، بــر بــاالی درب ورودی فضایــی بــرای کاربــری آپــارات خانــه و پخــش فیلــم تعبیــه گردیــده اســت 
و پیــش رو ســکویی بــا عمــق زیــاد، کــه نشــانگر ایــن امــر اســت کــه ســالن دارای دو کاربــری مختلــف ســینما و تئاتــر 
بــوده اســت. حضــور اتــاق هــای پشــت ســن بــرای امــر پشــت صحنــه و پیــش آمادگــی هنرمنــدان تئاتــر ، توجــه همــه 
جانبــه معمــار بنــا بــه کاربــری جدیدالــورود را بــه رخ همــه نظــاره گــزان ایــن بنــای تاریخــی جلــب مــی کنــد .و چــه 
بســا جالــب تــر از آن در پــس ِ اتــاق هــا راهرویــی آغــاز میگــردد و بــا راهــروی خروجــی در کنــار ســن ، همــگام بــه 
مــوازات ســالن تــا فضــای ورودی ســاختمان بــه پیــش مــی رود  و کاربــری هــای خدماتــی وابســته بــه ســالن ســینما 

در ایــن راهــرو شــکل مــی گیــرد .
ســالنی کــه بــا اســتفاده از مصالــح بومــی و زمانــه خویــش امــا بــرای کاربــری و نیــازی تــازه شــکل میگیــرد، بــا آجــر و 
خشــت بــه زبــان خــود آنهــا لــب بــه کام گشــوده و بــا قــوس و طــاق ســازه عمــارت را اســتوار مــی ســازد . از طرفــی 
بــرای توجــه بــه صــدا و امــور مرتبــط بــا صــدا و ســکوت و آکوســتیك فضــا از گچــکاری در مــکان هــای مختلــف ســالن 
و تعبیــه عناصــری شــبیه شــانه تخــم مــرغ در زیــر انحنــای طــاق ســالن اصلــی بهــره مــی گیــرد کــه بــه مانــد یــا حــذف 

صــدا کمــك کنــد و ایــن جوابــی اســت معاصــر بــا زمــان خــود بــدون کپــی بــرداری از نمونــه وارداتــی .
و ســؤال هــا چنیــن در پــی هــم مطــرح مــی گردنــد کــه: طــاق و قــوس بــا ایــن دهانــه وســیع بــا چــه ترفنــدی اجــرا 
شــده اســت؟ و چگونــه ســالنی بــا ایــن همــه نــکات ظریــف و پاســخگوی کاربــری ســینما توســط معمــار و معمــاری 

ســنتی خلــق گردیــده اســت؟
ــه ســاختمان  ــه هشــتی ورودی اولی ــی ب پــس از خــروج از راهــروی خروجــی ســالن ســینما و گــذر از فضاهــای خدمات
مــی رســیم کــه بــا پلکانــی مــا را بــه بــاال مــی رســاند. پــس از گــذر از پلــه هــای نخســتین بــه راهرویــی مــی رســیم 
کــه کاربــری هــای تجــاری واقــع در جــداره خیابــان و طبقــه اول در آن تعریــف شــده و بــا عبــور از ایــن راهــرو توســط 
پلکانــی دیگــر بــه فضایــی حیــاط ماننــد مــی رســیم. حیاطــی ماننــد حیــاط مرکــزی خانــه هــای قدیمــی بافــت مرکــزی 
ســرزمین ایــران، اّمــا قــرار گرفتــه بــر روی ســقف طــاق ســالن اصلــی کــه در گرداگــرد آن فضاهــای خدماتــی و اداری 
و تجــاری شــکل گرفتــه اســت. فضایــی بــرای ســر ریــز جمعیــت و از جهتــی فضایــی بــرای تنفــس و اســتراحت تّجــار 
و بازاریــان و کاربــران مجموعــه، کــه بــا انعطــاف پذیــری خاصــی قابلیــت کاربــری هــای مختلــف را داراســت. جالــب 
توجــه آنجــا اســت کــه کاربــری دیگــر ایــن فضــای بــاز، صحنــی بــرای نمایــش هــای تابســتانه مــی باشــد؛ صفحــه 
نمایــش بــرای ســینما بــر روی حجــم بلنــد تجــاری رو بــه خیابــان متصــل گردیــده و در جبهــه مخالــف فضایــی بــرای 
آپــارات خانــه و پخــش تصویــر تعبیــه گردیــده اســت. طراحــی فضایــی چنــد عملکــردی بــر روی ســقف ســالن اصلــی 
بــه نحــوی شــکل گرفتــه اســت کــه بــا اندکــی تأمــل و درنــگ متوجــه ِرنــدی و زیرکــی معمــار ســنتی بنــا خواهیــم 
شــد کــه شــکل گیــری فضــای بــاز بــر بــاالی بــام و حجــم گــذاری بــر گرداگــرد فضــای بــاز ســبب ســنگین شــدن دو 
طــرف طــاق ســالن اصلــی و در نتیجــه شــکل گیــری طاقــی بــا ایــن دهانــه مــی شــود، کــه تــا آن زمــان بــرای چنیــن 

کاربــری هــای تجــاری و عمومــی و توســط معمــار ســنتی بنــا تقریبــًا بــی بدیــل و بــی مثــال بــوده اســت.
پــس از گــذر از حیــاط و ســینمای تابســتانه توســط پلکانــی بــه طبقــه بــاال هدایــت مــی گردیــم . کــه در آن جــا ســه 
فضــای متصــل بــه هــم بــر روی تــاج ســاختمان خلــق گردیــده کــه کاربــری تجــاری یــا اداری صاحــب اصلی این ســالن 
و ســینمای خصوصــی را بــه خــود اختصــاص داده بــود. در اطــراف و گرداگــرد آن بالکنــی موجــود اســت کــه مــی تــوان 
خــط آســمان شــهر یــزد را بســی زیبــا در قالــب تصویــر آورد، ســایه بانــی افقــی کــه در ســمت خیابــان امــام، -خیابانــی 
بازمانــده از ســّاخی بافــت تاریخــی- کــه توســط خیابــان کشــی هــای صلیبــی دوره پهلــوی اول شــکل گرفتــه اســت و 
در کنــار آن بــه خودنمایــی مشــغول اســت . ســاختمان ســینما گلشــن هنــوز و هنــوز هــم پــس از گــذر زمــان در جــای 

خــود بــا وقــار تمــام نشســته اســت و تحســین هــر صاحــب نظــری را بــر مــی انگیــزد.
هنگامیکــه هنــر و کاربــری جدیــد و نــو ظهــور پــا بــه عرصــه میــدان گذاشــت و نیازمنــد فضایــی بــا ایجابــات مخصــوص 
بــود، وارد ایــن مملکــت شــد؛ در آن زمــان معمــار یــزدی بــر آن شــد تــا بــا اندوختــه هــا و داشــته هــای خــود و رجعــت 
بــه راه حــل هــای خویــش ، پاســخی در خــور را بــرای آن نیــاز خلــق کنــد؛ معمــار بــا الهــام از گدشــته خــود و بــا درس 
گرفتــن از پیشــینه و عقبــه اش دســت بــه تفســیری جدیــد و بیانــی نویــن زد. کــه در هــر ســرزمین و هــر شــهر حاصــل 

اندیشــه هــای بومــی و ذاتــی و برخاســته از همــان شــهر اســت .
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بسـتر 
شــهری کــه بــا اندیشــه هــای بومیانــش، شــهری کــه برخاســته از خــاک در دل فــات مرکــزی ایــران شــکل گرفتــه 
اســت، شــهری کــه مگــر دردوره ای کوتــاه پایتخــت ایــن ســرزمین نبــوده اســت، اّمــا همــواره از مهــم تریــن و تعییــن 
کننــده تریــن شــهر هاســت، شــهری کــه معمــاری ایــن ســرزمین در دوره هــای مختلــف را در ســینه خــود بــرای مراجعان 
و بازدیدکننــدگان و صاحــب نظــران و اهالــی فکــر بــه گرمــی نگــه داشــته و پــس از گــذران قــرون و اعصــار و در پــی 
لطمــات ِگذشــت زمــان بــه ارمغــان آورده اســت. شــهری کــه نــه بــه علــت توجــه زیــاد حکمــا و امــراء بــا ســاخت و 
ــه علــت جنــگ و قهــر حاکمــان و شــاهان گوناگــون و دوره هــای  ــه ب ــرو بــوده و ن ــر ســازمان روب ســازهای اضافــه ب
مختلــف تاریخــی ســر بــه ویرانــی ننهــاده اســت. شــهری کــه معمارانــش خــود ســاکنانش بــوده انــد و بــر اســاس نیازهــا 
و توانایــی هــا و قابلیــت هــای آن شــهر بــه طــرح و اجــرای چنیــن معمــاری دســت نخــورده و ارزشــمندی گرویــده انــد. 
معمارانــی کــه عــاوه بــر معمــاری در آن شــهر بــه کســب و تجــارت و عبــادت و در یــك کام بــه زیســتن و زندگــی 
کــردن پرداختــه انــد و بــا اندوختــه هــای خویــش بــه خلــق هــای رو بــه اعتــا دســت زده انــد و ایــن گنجینــه را بــرای 
مــا بــه جــای گذاشــته انــد. معمــار ســینما گلشــن یــزد نیــز فردیســت برخاســته از ایــن خــاک پــاک؛ خاکــی کــه بــا دل 

و جــان مردمانــش عجیــن اســت و در خــور احتــرام.
معمــاری ایــن ســرزمین و معمــاران آن همــواره بــرای کاربــری هــا و نیــاز هــای جدیــد، نســخه و جوابــی از خــود داشــته 
انــد. اّمــا بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه نــه تنهــا معمــار ایرانــی از هیــچ نقطــه ای فروگــزار نبــوده بلکــه بــا معمــاری در 
حــال اعتــای خــود، همــواره پاســخی جدیــد و بــه ترجمــه همــان زمــان معاصــرش داشــته اســت و جامعــه ای تولیــد 
کننــده و بیــزار از مصــرف گرایــی و مصــرف زدگــی و کپــی بــرداری بــی دلیــل از نمونــه هــای وارداتــی چنیــن عمــل 

کــرده اســت. چنــان کــه تحســین هــر بیننــده ای را بــر مــی انگیزانــد.
چــه بســا اندیشــه هــا و افــکار معمــار ســینما گلشــن یــزد و دیگــر معمــاران ایــن ســرزمین سرمشــقی باشــد بــرای تــازه 
قــدم گذارنــدگان در ایــن مســیر و ایــن نحــوه نگــرش ، راه نمایــی باشــد بــه ســوی طلــوع صبــح ســپید معمــاری معاصــر 

ایــن ســرزمین.


