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کتــاب فــرار از  مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن( 
کــه بــه بررســی آثــار و احــوال محمدکریــم پیرنیــا اختصــاص  مدرســه را 

کــرد. دارد منتشــر 

پیرنیــا  آثــار محمدکریــم  و  احــوال  )بررســی  از مدرســه  فــرار  کتــاب 
محمدمهــدی  نوشــته  ایــران(  معمــاری  یخ پژوهــی  تار منظــر  از 

کــرد. منتشــر  هنــر  فرهنگســتان  انتشــارات  را  عبدالــه زاده 

کتــاب آمــده اســت: »در طــی ســالیان، مــدح  در پشــت جلــد ایــن 
نقــد  و  یک ســو  از  او  از  ابــزاری  بهره گیــری  یــا  پیرنیــا  بی حســاب 
و  معــوج  را  اندیشــه اش  و  او  چهــره  دیگــر،  ســوی  از  او  نامنصفانــه 
کــرده اســت. بــرای اینکــه ایــن چهــره آشــکار شــود،  پنهــان و غبارآلــود 
کــرد؛ درد او را  ــد موقعیــت او را درک  ــا پیرنیــا همــدل شــد؛ بای ــد ب بای
کــرد. در ایــن صــورت  فهمیــد؛ و راه او و ادب راه پیمــودن او را کشــف 
کــه نقــد و ســنجش او و پیش تررفتــن از او ممکــن خواهــد  اســت 

شــد.

ــا  ــد پیرنی ــم و نق ــرای فه ــا ب ــتین تالش ه ــره نخس ــر در زم ــاب حاض کت
بــه چنیــن شــیوه ای اســت. امیــدوارم ایــن قبیــل تحقیق هــا دربــاره 
کامــل و ناقــص  کلیــات و جزئیــات اندیشــه پیرنیــا و همــه پروژه هــای 
او ادامــه یابــد و راهــی بــرای ایجــاد نشــاط در تحقیــق دربــاره معمــاری 

گشــوده شــود.« گذشــته آن  ایــران و 

همچنیــن مهــرداد قیومی بیدهنــدی، دانشــیار دانشــکده معمــاری و 
کتــاب  کــه بــر ایــن  شهرســازی دانشــگاه شــهید بهشــتی، در تقریظــی 
کــه  نوشــته آورده اســت: »پیرنیــا، هرچــه باشــد، پنــج دهــه اســت 
کافــی  بــر تــاَرِک مطالعــات معمــاری ایــران نشســته اســت. همیــن 
گــر  یــم. ا کــه بــه او، بــه فهــم او، و بــه نقــد او نیــاز دار یابیــم  اســت تــا در
کنونــی به درآیــد  می خواهیــم تحقیــق دربــاره معمــاری ایــران از وضــع 
ــر بــرود، بایــد پیرنیــا را عمیقــًا فهــم و ســپس او را نقــد  گامــی پیش ت و 
کــه  کنیــم. الزمــه فهــم پیرنیــا نشــاندن ســخن او در ســیاقی اســت 
بــدان تعلــق دارد؛ فهــم انگیزه هــا و دردهــای او؛ و پیــش از همــه، 
فهــم “نــوع”  ســخن اوســت. ... آثــار پیرنیــا مجموعــه ای اســت از 
کارهــای تعلیمــی، ُجســتارها  کارهــای خطابــی،  کارهــای علمــی، 
کارهــای او بــه  و ایده هــا. الزمــه احیــای پیرنیــا تأمــل در هریــک از 
کارهــای علمــی او را بایــد بــا  کار اســت.  مقتضــای ســنخ خــود آن 
کارهــای تعلیمــی او را بــا معیــار آمــوزش، و  معیــار علمــی ســنجید و 
کلیــت اندیشــه و عمــل او را بایــد به منزلــه  ... . و البتــه خــود پیرنیــا و 
مصلحــی اجتماعــی و فرهنگــی در زمینــه معمــاری در نظــر آورد و او 

کــرد.« را این چنیــن ســنجید و نقــد 

خانــه  از  پیرنیــا،  »داســتان  عناویــن  بــا  بخــش  دو  در  کتــاب  ایــن 
»سبک شناســی  و  باســتانی«  آثــار  حفاظــت  ســازمان  تــا  کودکــی 
معمــاری ایــران« بــا هفــت فصــل بــه نــگارش درآمــده اســت: در فصــل 

بررسی آثار و احوال محمدکریم پیرنیا 

اول، »گلجــام و خرابــه«، بــه معرفــی اجمالــی پیرنیــا پرداختــه شــده و 
گفتــه می شــود. در  کودکــی و نوجوانــی او  از تولــد، عالقــه و خاطــرات 
فصــل دوم، بــا عنــوان »مدرســه معمــاری«، نویســنده بــه تحصیــالت 
کاِر ســاختن«، بــه  پیرنیــا پرداختــه و فصــل ســوم را، ذیــل عنــوان »در 
نیــز  و  مدرسه ســازی،  پروژه هــای  همچــون  او،  فنــی  فعالیت هــای 
نــگارش نخســتین مقــاالت او اختصــاص داده اســت. در فصــل 
در  پیرنیــا  فعالیت هــای  نگهبــان«،  »فرشــته  عنــوان  بــا  چهــارم، 
یخــی  ــار باســتانی، اداره کل موزه هــا و حفــظ بناهــای تار حفاظــت آث
بررســی شــده و در فصــل پنجــم، تحــت عنــوان »قبیلــه فکــری«، 
یابــی شــده اســت. فصــل ششــم،  کاری اش ارز عملکــرد او در دوران 
بــا عنــوان »ســابقه ســبک«، بــه ســابقه و خاســتگاه سبک شناســی 
و جریانــات معمــاری در نیمــه دوم قــرن بیســتم اختصــاص دارد و 
کتــاب، بــه »سبک شناســی  آخریــن فصــل، یعنــی فصــل هفتــم ایــن 

می پــردازد. پیرنیــا« 

کتابفــرار از مدرســه )بررســی احــوال و آثــار محمدکریــم پیرنیــا از 
یخ پژوهــی معمــاری ایــران( را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و  منظــر تار
نشــر آثــار هنــری )متــن( در 288 صفحــه بــا شــمارگان 500 نســخه 

کــرده اســت. منتشــر 

نشــانی  بــه  کتــاب  ایــن  تهیــه  بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان 
بــه چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550،  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد. مراجعــه  هنــر،  فرهنگســتان  کتاب فروشــی 


