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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 آسو  ]برگرفته از سایت:[

 1396مرداد   29 ]تاریخ:[

 

 روایتی از زندگی معمار »برج آزادی« پس از آزادی: 

 سعید کمالی دهقان

بعد از انقالب اسالمی ایران، نام حسین امانت، معمار »برج آزادی« تهران، در فهرست مرگ قرار گرفت و معمار 

جوان مجبور به فرار از کشورش شد. امانت، که به دلیل پیروی از آیین بهائی تحت تعقیب بوده، از برخورد مقامات 

 .خواندهوری اسالمی با بهائیان انتقاد کرده و آنان را به تجدید نظر در رفتارشان فرا می جم

ی التحصیل شده بود، با تردیِد بسیار در مسابقه ساله که به تازگی از دانشگاه تهران فارغ  2۴، معماری 1966در سال  

ای برای  کرد. این مسابقه، در عمل مسابقه سالگی شاهنشاهِی ایران شرکت 2500طراحی بنایی به مناسبت بزرگداشِت 

کرد، به نیِت این که بنای منتخب به بنای یادبود خودش تبدیل شود و به همین یک عمر بود که شاه ایران برگزار می

 .دلیل نام »شهیاد« را برایش انتخاب کرده بود

اش روزی به  زدهد که طراحی شتابکرزمانی که طرح حسین امانت در آن مسابقه برگزیده شد، او هنوز تصور نمی

ترین حوادث سیاسی این کشور تبدیل ی برخی از پرخروشزمینهی پایتخت ایران و تصویِر پسی کانونی چهرهنقطه

شود، انقالب اسالمِی ایران، جنگ  فوتی( که امروزه به نام »برج آزادی« شناخته می 16۴متری ) ۵0شود. این بنای 

نژاد را شاهد  های مخالفان دولت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی پیماییعراق، و راهی ایران و هشت ساله 

 .بوده است

اما با وجود موفقیتی که این برج برای امانت به همراه داشت، زندگی او از هم پاشید. نظام پادشاهی با انقالب سال 

خمینی روی کار آمد. شاه و بسیاری از کسانی که وابسته  هللا سرنگون شد، و جمهوری اسالمی به رهبری آیت  1357

هاست، زیر فشار بیشتری شدند ایران را ترک کردند، و پیروان آیین بهائی، که امانت نیز یکی از آن به او فرض می 

قرار گرفتند. نام امانت در فهرست مرگ قرار گرفت و اموالش مصادره شد. او از ایران فرار کرد و دیگر به 

تواند در ایران زندگی کند و در معماری بناهای این کشور سهم بیشتری امانت از این که نمی .ش بازنگشتکشور

 .کندداشته باشد، ابراز تأسف می

بهائی به خاطر  200های مذهبی در ایران زیر ستم قرار دارند. پس از انقالب، بیش از بهائیان بیش از تمام اقلیت

، پیروی از این آیین در ایران ممنوع اعالم شد. از آن تاریخ  1358ین اعدام شدند. در سال وفاداری و اعتقاد به این آی

شان، از جمله تحصیالت عالی و آزادی در انتخاب شغل، محروم به بعد، پیروان آئین بهائی از بسیاری از حقوق اولیه 

 .اشان، و شیراز دستگیر شدندی سال جاری، دست کم شش بهائی در شهرهای گرگان، کاند. در ماه ژوئیهشده

چینی برای براندازِی نظام اسالمی  ها را به جاسوسی یا توطئهدانند و آن مقامات ایران بهائیان را وابسته به اسرائیل می

کنند، و این بیشتر به این خاطر است که هیأت امنای ارشد آیین بهائی در شهر حیفای اسرائیل مستقر است. متهم می

ی خود دارد، در یکی از معدود احی سه ساختمان اداری آیین بهائی در حیفا را نیز در کارنامهامانت، که طر

 .ی رویکردش تجدید نظر کندکند که دربارهی آیین خود انجام داده است، از ایران دعوت میهایی که دربارهمصاحبه

های خود را کنار بگذارند. بهائیان قصد آسیب زدن به نظام اسالمی را  ها باید سوءظنگوید: »آن ساله می  7۵امانت 

اند که بهائیان جاسوسند، اما آیا تا کنون حتی یک مدرک که این ادعا  ها ]مقامات ایران[ به کّرات مدعی شدهندارند. آن 
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ی ایرانیان داشته  ای مثل بقیهند. باید اجازه دهند بهائیان نیز زندگیااند؟ هیچ چیزی پیدا نکردهرا ثابت کند پیدا کرده

 «.باشند

هللا، پیامبِر آیین بهائی، این آیین آیین بهائی آیینی یکتاپرست است که تمام ادیانی را که منشأ موثق دارند قبول دارد. بهاء

اد و اتفاق اهل عالم« تعریف کرد، »نه این که  را در قرن نوزدهم میالدی در ایران بنیان گذاشت و هدِف دین را »اتح

هزار بهائی در ایران و حدود شش   300شود که نزدیک به علت اختالف و نفاق شود.« در حال حاضر، برآورد می 

 .کنندمیلیون بهائی در سراسر جهان زندگی می

به دلیل این که آیین بهائی در  ی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران،ی عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژهبه گفته

قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است، تبعیض علیه بهائیان در این کشور از نظر قانونی ضمانت اجرایی 

دارد. خانم جهانگیر در گزارش ماه مارس خود نوشته است که، در سال گذشته دو مرِد جوان یکی از پیروان آیین  

بهائی در ایران پشِت  90اکنون دست کم ، خارج از منزلش در یزد به قتل رساندند، و همبهائی را به خاطر دیِن او

 .برندهای زندان به سر می میله

ی انتخابات شد، امانت امید داشت که روی ایران برنده که حسن روحانی، رئیس جمهور میانه ، هنگامی2013در سال  

چیز تغییر نکرده، که  گوید که با انتخاب روحانی نه تنها هیچمیوضعیت بهائیان در این کشور بهتر شود، اما او 

ای گوید: »ایران در قلب پیروان آیین بهائی جایگاه ویژهاوضاع حتی در بعضی موارد بدتر نیز شده است. امانت می

صت داده شود،  ها فر کند. اگر به آن کیشاِن بهائی من در ایران زیر فشار قرار دارند غمگینم میدارد. این که هم 

 « .توانند کارهای مثبتی برای کشورشان انجام دهندمی

تواند در ایران زندگی کند و در معماری بناهای این کشور سهم بیشتری داشته باشد، ابراز تأسف  امانت از این که نمی

ا با استفاده از  گوید که در طراحی »برج آزادی« این فرصت را پیدا کرده بود که »معماری مدرنی رکند. او میمی

معنایش را کنار بگذارد، و چیزی تازه و  های بیزبانی کهن ارائه دهد، تا نکاِت مثبِت یک فرهنگ را حفظ کند، بخش

گوید که این بنا در عین حال که برای پاسداشِت »یک تمدِن کهِن انسانی« ساخته شده،  بامعنا خلق کند.« او همچنین می

توانید "برج یعنی مثالً شما نمی –شور دیگری قرار گرفته بود، هیچ معنایی نداشت ای است که »اگر در کبه گونه

 «.شهیاد" را در قاهره بنا کنید

، درست پس از آن که از سفرش  1971ساختن »برج آزادی« )برج شهیاد( پنج سال زمان برد. شاه ایران در سال 

برداشت. او برای برگزاری   عت کرد، از این برج پرده های تخت جمشید در شیراز به تهران مراجبرای بازدید خرابه 

ی گزافی نیز صرِف آن  سالگِی شاهنشاهی ایران، که هزینه  2500مراسمی باشکوه و عظیم به مناسبِت بزرگداشِت 

 .شده بود، به شیراز سفر کرده بود

ر گذاشته است، یک رویداد برای  ای که این برج در تاریخ امروِز ایران پشت سکنندهاز میان تمام رویدادهای تعیین

های  در زمان شورش ] 2009ها نفر در سال گوید: »از این که میلیونامانت از اهمیت بیشتری برخوردار است. او می 

شان کشته شدند، عمیقاً متأثر شدم.« و  نژاد[ به میدان شهیاد آمدند و بعد کتک خوردند و بسیاریدوران احمدی 

هایی عدالتی بخشم، روی بیسیار غمگینم کرد. من به این دلیل که بهائی هستم، دیگران را می افزاید: »این ماجرا بمی

کنم، اما دیدِن آن حادثه برایم خیلی دشوار  گذارم و از آن عبور میکه بر شخِص من روا داشته شده است انگشت نمی

 «.جا پناه گرفته بودندبود چون مردم در آن 

توان گفت که این دلتنگی تا گوید: »دلم برای ایران بسیار تنگ شده است، و میهش میی کشور زادگاامانت درباره

مان دور هستم. سه فرزند دارم که  چه داشتم و از محله حدی به خاطر آفتاب و معماری ایران است. امروز از هر آن 

زبان را ندارند و این   های فارسیامه اند زبان فارسی را یاد بگیرند، اما تسلط کافی برای خواندن اخبار روزنسعی کرده

شان برج آزادی را از نزدیک ها تا به حال در زندگیکدام از آن و در ضمن، هیچ  –کند موضوع مرا غمگین می

 «.اندندیده

 برگردان: سپیده جدیری

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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