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«آسیابهای ایران»

تألیف و ترجمه:
دکتر سودابه ملک زاده
دکتر محمدجعفر ملک زاده
«پنجاه سالی از پایان کار آسیابهای ایران میگذرد .طی این مدت
ساز و برگ آسیابها زیر آوار پوسید ،کار آنها به یغما رفت ،ساختمان
آنها بر اثر عوامل طبیعی یا دستکاری انسانها فرو ریخت و آسیابانان
چشم از جهان فرو بستند یا بسیار سالخورده شوند .به یک معنی،
همهی آثار آسیاب ایرانی نابود شد ... .این به معنی فراموش شدن
معماری آسیاب فنآوری آسیاب و فرهنگ چند هزار سالهی آسیاگری
است که همگی بخشی از فرهنگ ایران زمین بودند ... .هیچکس
یا هیچ نهادی به این فکر نیفتاد که یک گزارش جامع و دست اول
علمی از آسیابی که در حال ویرانی است ،تهیه و منتشر کند( ».از
پیشگفتار کتاب)
نویسندگان این کتاب برای ُپر کردن این خالء فرهنگی و به
منظور ثبت و ضبط گوشهای از یک صنعت قدیمی ایران در مدت
هفت سال «همهی کوشش خود را به کار بردهاند تا از یک طرف،
مطالعات دیگران در زمینهی آسیابهای ایران را بررسی کنند و از

دیگر سو ،با دوربین عکسبرداری و کارافزارهای نقشهبرداری به
مسافرت به اطراف استان فارس بروند و برای یافتن ویرانههای
آسیابها و گفتوگو با آسیابانان سالخورده به جستوجو بپردازند و
اطالعات موجود را فراچنگ آورند و ثبت کنند».
حاصل آن کتابی است بسیار گرانقدر که در  370صفحه به
همراه تصویر ،جدول ،نمودار و عکس که با همت و سرمایهی مؤلف
دوم به زیور چاپ آراسته شده است .پسندیده است که برای تشویق
اینگونه پژوهشها ،در جشنها و گرامیداشتها چنین کتابهایی
هدیه داده شود.

کتابخوانی

اهدای جایزهی بینالمللی طراحی  Aبه آقای دکتر محمد علی آبادی
(عضو سازمان و مدرس دانشکدهی هنر و معماری دانشگاه شیراز) ،دی ماه 1397
این مسابقه که هر دو سال یکبار در کشور ایتالیا برگزار میشود ،به طراحی و اجرایی که ویژگیهای خاصی داشته باشد تعلق میگیرد.
این جایزه به پروژهی بهشت که با سرمایهگذاری مشارکتی شهرداری شیراز و شرکتهای خصوصی در بولوار دکتر حسابی شیراز اجرا
و به بهرهبرداری رسیده است ،به دلیل بهرهگیری از رویکردهایی مانند استفاده از نور بهینه ،درنظر گرفتن شرایط اقلیمی ،همسازی با
محیط زیست ،استفاده و بومیسازی تکنولوژی نوین ساختمان ،بهینهسازی هزینههای اجرایی ،مناسبسازی استفادهی معلوالن ،خالقیت
در فرم و زیبای پروژه و نورپردازی زیبا و منطقی شبانه اهدا شده است.
فصلنامهی گزارش این موفقیت را به ایشان شادباش میگوید.
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