
 
 
 

 یکصد معمار، یکصد انتخاب
 خورشیدی 1395 ماهخرداد 19: متشهنشست 

 ع(0موزه هنرهای دینی امام علی)

 

 مهشتو چهلگزارش 

 «متشهبندی نشستِ  جمع»
 

علی )ع(  در موزه هنرهای دینی امام« یکصدمعمار، یکصد انتخاب»، نشست هشتم 95خرداد  19روز دوم ماه رمضان، مصادف با 
، ایستاده، نار بگیرد. تعداد زیادی از مخاطبیاستقبال گرم و وسیع مخاطبان سبب شد تا لحظاتی نظم جلسه تحت تاثیر قربرگزار شد. 

ای نیز مجبور شدند از طریق ویدئوپراجکشین و در سالن  کردند و عده در کنار دیوارهای سالن، فشرده و سنگین، برنامه را تعقیب می
 رانان توانستند آثار مورد نظر خود را ارائه نمایند.  با تمام این فشردگی، برنامه بخوبی پیش رفت و سخن انتظار، برنامه را تعقیب کنند.

بود، در نشست  بودیم که سرکار خانم فاطمه کاتب، به سبب مسافرت اضطراری که برایشان پیش آمده از چند روز پیش، خبر شده
مسعودی، در میانه مجلس، به سبب بدشدنِ حالشان جلسه را به سمت اورژانس نخواهند بود. بقیه مدعوین حضور داشتند ولی عمید 

شده را در کنار صحبت میهمان ویژه،  یک سخنرانی ضبط ترتیب، هفت ارائه به همراه خیر گذشت. بدینترک کردند، که خوشبختانه ب
 در این نشست شاهد بودیم. 

که چند صباحی در یک آتلیه معماری کار کرده و  به معماری گفت و این رضا کیانیان میهمان ویژه برنامه، از عالقمندیش نسبت
گفت وقتی در رشته تئاتر در دانشگاه تهران ثبت نام کرد، و دانشجوی تئاتر شد،  است. او می حتی مدتی کوتاه نیز سرپرست آتلیه بوده

عماری سر در بیاورد. کیانیان به رسم مراسم خواسته از م گذرانده چون می هنرهای تجسمی میهای  بیشتر وقت خود را در کالس



تاب ها در طول کامضا کرد و این  بود، ه قبال توسط برنامه تهیه شدههای خود را ک ابه، به خواست مدیر پروژه، چند جلد از کتابمش
نما و تئاتر با معماران و ای شاخص از دنیای سی نشینی چهره قید قرعه بین مخاطبین توزیع شد. فضای خوبی بود. کنارِ هم برنامه، به

ای به رضا کیانیان هدیه شد که او را در کنار دوستانش در سفری به  شده سفید قاب شهرسازان. از طرف مدیر پروژه، عکس سیاه
 داد، ازجمله مرحوم مهدی فتحی. این عکس از آلبوم شخصی مدیر پروژه هدیه شد. نشان می 1353میناب در نوروز 
های نوینی برای شناسایی مصادیق معماری با ارزش معاصر ایران باز کردند. از  ، باال بود و دریچهنشستدر این  شده تنوع آثار معرفی

 ترین کارهای معماران جوان تا آثار نوستالژیک سال های سی و پنجاه. تازه
  

 شده آثار معرفی
 زاده هما ادیببا معرفی   ،«معمار ناشناس»اثر ، رامسر-بانک ملی ایران

حال  های پنجاه، با پالستیک حجمی راحت و منسجم، در عین اثری از سال
زاده معتقد است مبانی نظری این بنا، که بانک را شفاف طراحی  شفاف. ادیب

انداز شده  دهد که پولش در جایی پس کند، به مخاطب این اطمینان را می می
روشندان آن،  سقف مسطح این بنا با گنبد .که کامال شفاف است و قابل کنترل

 ای اثر است.ه ید زیبایی شده، از مزیتیل به وکه در داخل تبد

 رضا بهبهانی، با معرفی «محمد مجیدی»اثر   ،بازار چارسو
پاساژ های اولیه داریم، مثل فروشگاه پالسکو و  بزرگ ای که از فروشگاه اپیشینهب

ها تنها به فکر حداکثر تراکم و  که در آن هایی آلومینیوم؛ و تداوم ساخت پاساژ
بیشتری مغازه و دکان هستند، هنرمند جوانی پیدا شده بازار چارسو را ساخته که 

 هم فروشگاه بزرگ یا پاساژ است و هم جای لذت و زندگی.

 ، با معرفی سیدمحسن حبیبی«علی صادق»اثر  ،هوایی چهارصد دستگاه نیروی
 کشی آب شهری در تهران شروع به کار  در اولین روزهایی که سامانه لوله

هوایی طراحی و  ای از چهارصد خانه دوطبقه در خیابان نیروی کند، مجموعه می
های مدرن ایرانی است.  سازی شود که مصداق نخستین مجموعه ساخته می

 درن. ای م فضاهایی دلنشین و ایرانی، با مفهوم زندگی شهری در جامعه

مهندسان مشاور ارگ  -الدین ارفعی شهاب»اثر  ،بندرعباسشناسی  موزه مردم
 داراب دیبا، با معرفی «بم کرمان

داراب دیبا معتقد است اگر در پی معرفی معماران و معماری مولف هستیم، 
شناسی هرمزگان، با  ها است. موزه مردم ترین الدین ارفعی یکی از شاخص شهاب

ارزشمند بومی منطقه و دانش باالی معماری طراحی شده و  استناد به ذخایر
شه صفدی، حسن فتحی و امثالهم وتواند با کارهای بزرگانی چون م می

 شناسی منطقه. سنجیده شود. اثری معمارانه با تکیه بر فرهنگ و زیبایی



  علیمدیر طرح: -شهر آینده مهندسان مشاور نگین»، اثر مهرشهر 210آپارتمان 
 بابک قصیریمعرفی ، با «ینینقوی نم

های آن را  شوند باید ویژگی« خانه»ها تبدیل به  اگر قرار است آپارتمان
باشند. علی نقوی نمینی با برداشت از فضاهای مکث و خودمانی معماری  داشته

اصیل ایرانی، این آپارتمان چهارطبقه را طوری طراحی کرده که در ترازهای 
هم نشینی وجود دارد و کلیت بنا هم اثری  دورهایی برای  مختلف آن حیاط

 .زیبا و هنرمندانه است

مهندس »، اثر ایران های مهندسی برق و صنایع دانشگاه علم و صنعت دانشکده
 ، با معرفی محسن وفامهر«مهندسان مشاور سکنا -عطایی

ترین عنصر معماری ایران، حیاط مرکزی،  از یک سو با جوهری در این اثر،
از سوی دیگر  کند، ده بعنوان حلقه پیوند عمل میکه بین دو دانشکمواجهیم 

اشیم. تمام دیوارهای این دو ب ساخت و اجرا در حد اعالی آن می شاهد سادگی
ها فقط  و نما هستند. آجر بکار رفته در آن دانشکده، به رسم معماری کهن، سازه
 دهد. نما نیست کلیت دیوار را تشکیل می

معمار ناشناس »، اثر دربند میدان خدمه کاخ سعدآباد مجموعه مسکونی 
 شناس ماندانا یزادن ، با معرفی«فرانسوی

شاید نخستین بلندمرتبه مسکونی تهران است که با تسلط خوب معماری 
های واالی معماری  گیری از ارزش فرانسوی بر معماری شمیرانات و با بهره

زی، با سلسله مراتب درست واحدهای کوچک و امرو است. طراحی و اجرا شده
های پنجاه ساخته شده،  شناسی محسوس معماری. در سال فضایی و زیبایی

 ولی هنوز تازگی و طراوت الزم را دارد.
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 ما و مخاطبان
د. این موضوع از ان اند، آری گفته های قبلی حضور داشته اند که آیا در نشست دقیقا نصف مخاطبانی که به این پرسش جواب داده

که با مقایسه نظرات  نتوانسته مخاطبان خاص خود را پیدا کند. دوم آ  که این برنامه جهات مختلفی حائز اهمیت است، نخست این
نوایی در شناخت و تحلیل معماری معاصر ایران در حال  شویم جریان نسبتا مداوم و هم برنامه با نوآمدگان، متوجه می این دوستان،

ات عمومی کلیه مخاطبان این نشست با نظرات مخاطبینی که در جلسات قبل هم بودند، نکته مثبتی رمقایسه نظ ی است.گیر شکل
گیری است. خرد جمعی کارشناسانه، عموما،  نشده، در حال شکل دارد. ظاهرا، نوعی سامانه نقد و امتیازدهی یکسان، ولی تعریف

 شده: ها بشرح زیر است که داخل پرانتز گذاشته ه مخاطبین با میانگین کلی امتیازدهیدرست و قابل اعتنا است. امتیازهای این دست
( 49/58) 58/61 -6(، 69/69) 60/69 -5(، 29/71) 32/71 -4(، 10/72) 08/72 -3(، 65/71) 57/72 -2(، 03/80)  42/82-ا

7- 40/56 (42/58) 
های قبلی  هایی که در نشست دهند. آن برای غنای بیشتر برنامه میهایی است که مخاطبان  نکته شایسته یادآوری دیگر، آدرس

بنابراین، اند.  های پیشین معرفی شده هایی را معرفی کنیم، که عموما، در نشست اند، از برنامه انتظار دارند معماران و معماری نبوده
 است. هعام مخاطبان حرکت کرد گویی به نیازهای برنامه در جهت پاسخ توان ادعا کرد می

 گویند: مخاطبان می
 مدعوین را با گنجایش سالن قبال در نظر بگیرید. با سپاس فراوان. تعداد با احترام. لطفا× 
 ام، در جلسات آتی شرکت خواهم کرد. کنون موفق به حضور نبودهبا توجه به اینکه تا× 
اند از کارهایی که متعلق به معماران  ر ضعیفی داشتهدهید، سخنران . . . ارائه بسیا رغم حرکت خوب و مفیدی که انجام می علی× 

ها هم ادامه پیدا  است. متاسفانه این روند در مابقی ارائه وجه در خور یک نشست تخصصی معماری نبوده است و به هیچ دیگری بوده
 ها بسیار ناقص بودند. کرد و اطالعات و ارائه

 های شما. با تشکر از فعالیت× 
بود، حرفی نزدند. برخی از توضیحاتی هم که دادند، چندان قوی  در مورد موضوعاتی که برایشان مشخص شدهبرخی از اساتید × 

 نبود.
های مختلف و حرکت مدعوین بر روی سن، جهت کیفیت بهتر صوت،  با توجه به برنامه و ارائه دوستان و صحبت درباره پروژه× 

تواند بر روی سن حرکت کند و  شد( استفاده شود که در این صورت فرد مذکور میسیم . . )خوانده ن شود از میکروفن بی پیشنهاد می
 اثر معماری را با حرکت و احساس خود بیان نماید. با سپاس.

 .ها در دسترس ما قرار گیرد کاش ارائه تر از مکان فعلی است. ای بسیار مناسب« فرخی یزدی»فضای سالن × 
 های انجمن قرار دهید. با تشکر. معماری برگزار شده در ایران را در برنامه در صورت امکان، جلسات نقد مسابقات× 
چهار برای هر -شود، یک برگه آ کنندگان ارسال می کنند و به شرکت در پی.دی.اف که جناب مهندس مرباغی و همکاران تهیه می× 

اف  دی معرفی تصویر فرمایید. این پی چهار-گه آشود. در این صورت، سخنرانان پروژه را در آن بر شده در نظرگرفته پروژه معرفی
 شدن به یک ماهانه زیبا را دارد. تبدیلقابلیت 

 توجه معماران سخنران به میراث معماری و تالش برای تعمیر و مرمت قابل تقدیر است.× 
های  وتکت خوب دعبا تشکر از زحمات شما دوستان، تشکر برای پیشرفت و بهبود اطالع رسانی مجموعه. با توجه به حر× 

شناسان نیز دعوت شود. مانند  شناسان و انسان های مربوط مانند جامعه کنم از اندیشمندان دیگر رشته ای، پیشنهاد می رشته میان
 دکتر شجاعی.اهلل فاضلی،  کتر فکوهی، دکتر نعمتاساتید دانشگاهی از قبیل د



طوری که  ایند بیشتر توجه دهید. مدیریت برنامه به شدت ضعیف است، بهچه که قرار است پرزنت فرم لطفا معماران را در مورد آن× 
کند. با تشکر از  دعوت از افرادی مثل . . . برنامه را تقویت نمی مشخص نیست هر فرد چقدر زمان دارد. در این کمبود وقت،

 های انجمن. برنامه
 کنم. برنامه شرکت می کنم و راضی هستم از اینکه در این برنامه خوبی را دارم دنبال می× 
 ممنون از شما در طول این سالیان.× 
شده در مسابقات معماری  های برنده ای خوب. خواهشمند است نسبت به پروژهه ها و ایده نون از زحمات در نشستسپاس و مم× 

 توجه شود و معماران مربوطه دعوت شوند.
 Take Careممنون. × 

های دیگر در محل بهتری برگزار شود. شایسته بود نسبت به عدم  . امیدوارم در نشستباشد محل برگزاری جلسات نامناسب می× 
 شد. رسانی می حضور آقای مهندس اردالن از قبل اطالع

یت و اصالت ایرانی را نشست ارزشمند هشتم، به تمام معماران و دانشجویان و نیز خودم، الگوی هو بطور کلی، من با توجه به× 
 ها محافظت کرد و . . .  کنم. قدر بناهای ارزشمند را باید دانست و به لحاظ مرمتی از آن پیشنهاد می

باشد.  شده هرکدام گویای رسالت معماری می اشد. لیکن کارهای ارائهب بزرگواران دشوار می طشده توس از دادن به کارهای ارائهامتی× 
شده؛ کار ارزشمند و دارای هویت اصلی معماری ایرانی حیاط  نقوی دیده کارهایی که از جنبه هنر و ارتباط فضایی در کارهای جناب

مرکزی در دانشکده مهندسی برق که توسط وفامهر ارائه شد؛ کار ارزشمند جناب ارفعی که بنده از نزدیک شاهد زحمات ایشان در 
شناس که به بنای قدیمی  نم یزدانار خااند. تشکر فراوان از سرک شناسی بندرعباس داشته قسمت مرمت و موزه بسیار زیبای مردم

شناسی آن؛ جناب دکتر حبیبی و معرفی طرحی از علی صادق برای عودالجان؛ بازار  اند و از جمله نکات مربوط با آسیب ره داشتهااش
ا معرفی کردند؛ و ملی رامسر ر زاده که بانک چارسو که بازهم نشانی از معماری ایرانی به شکل نوین داشته؛ ارائه سرکار خانم ادیب

 های نادر اردالن که . . .  حرف
 های مرمتی نیز استفاده شود و مطرح شود )مرمت معماری و مرمت شهری(. بهتر است ازپروژه× 
 .اید منتی که برای جامعه معماری داشته با تشکر و سپاس از شما بزرگواران برای زحمات بی× 

 
 22/03/1395 -بهروز مرباغی/ مدیر پروژه


