
 
 
 
 

 یکصد معمار، یکصد انتخاب
 خورشیدی 1394 ماه اسفند 19: مششنشست 

 موزه قصر باغ

 

 ونهم سیگزارش 

 «مبندی نشستِ شش جمع»
 

با اقبال شایسته و گرم مخاطبین « یکصد معمار، یکصد انتخاب»های شب عید، ششمین نشست  رغم فشردگی کارها و بیکاری علی
ای هم ایستاده و چسبیده به  شد و عده های اضافی چیده های سالن پر شد، صندلی های پیشین، صندلی نشست برگزار شد. طبق روالِ

 دیوارها برنامه را تماشا کردند. 
برنامه با خوشامدگویی رئیس هیئت امنای انجمن مفاخر معماری ایران شروع شد. مهندس علیرضا قهاری، از این فرصت برای 

اعالم تسلیت خود و اعضای انجمن به مهندس بهروز مرباغی به مناسبت درگذشت پدرشان استفاده کرد و سالی نیکو برای همگان 
را تبریک اسفند(  18اسفند(، روز زن ) 15ها، روز درختکاری ) ارشی چندخطی از روند نشستبهروز مرباغی، با ارائه گز آرزو نمود.

 . گرامی داشتبان برنامه طمخا ا، پیشاپیش، نوروز جهانی را ب«آید بهار، می»و با نقل جمله گفت 

نشینی  مدعوین این نشست، متاسفانه، بصورت کامل حضور نداشتند. محسن میردامادی و اردشیر سیروس بدلیل کسالت و خانه
حضور نیافتند و محسن وفامهر بدلیل بستری بودن در بیمارستان. رضا بهبهانی، درگیر سفری غیرمترقبه بود. برنامه با ارائه هفت اثر 

اثر رسید. نکته عیان در این نشست، معرفی  54ها، تا کنون، به  شده در نشست برگزار شد. با معرفی این هفت اثر، مجموع آثار ارائه
کسوت بود. آثاری از شهرهای اصفهان، کرمانشاه، نیشابور، کرمان و تهران. به  شده از معماران جوان و پیش هتر شناخت آثار کم

موزه سالن را یک ساعت بیشتر در اختیار برنامه گذاشت که فرصتی برای پذیرایی کوچک و  مناسبت استقبال از نوروز، مدیریت باغ
 موزه بود. پاسگزار مدیریت باغهای مفید بود. حتما باید س و گفت گپ

شده، توسط مخاطبان خریداری شد تا  های عرضه در حاشیه این نشست کلید خورد و تعدادی از کتاب« کتاب برای کتاب»برنامه 
دهد این برنامه مورد  ها هم نشان می«نظرنامه»شکل بگیرد. نظرات مخاطبان در « صندوق کتاب یکصد معمار یکصد انتخاب»بنیاد 

 اقبال مخاطبان قرار دارد.
درصد  53اند، بیش از  اند، از میان آنانی که پرسش را جواب داده های قبلی حضور داشته بود آیا در نشست از مخاطبان پرسیده شده
هستند.  آنبرجای بیش از نصف مخاطبان برنامه، عالقمندان پا  اند. به سخن دیگر، های قبلی را تجربه کرده کسانی بودند که نشست

های  القمندند در نشستدر پاسخ به این پرسش که آیا عصد، در 83نخستین بار به این برنامه پیوسته اند، بیش از در میان آنانی که 
 اند.  اند: آری. بقیه نیز جواب نداده گفته  بعدی نیز شرکت کنند،

بردن از معمارانی است که مخاطبان عالقمندند به برنامه دعوت شوند. اکثریت قریب به اتفاق این  نامها  جالب در نظرنامهنکته 
 اند.  ولی این مخاطبان شانس دیدارشان را نداشته اند تههای قبلی حضور داش معماران کسانی هستند که در نشست



 شده آثار معرفی

خانه صبا، کرمان؛ اثر محمد منصور فالمکی، با معرفی افشین 
 پور اخالص
های  تمام محدودیت در مقابله باای مسکونی  مجموعه

های  شده به معمار، با حاصلی از معماری ایرانی با ارزش دیکته
با واالی معماری معاصر. ارائه کالسیک و زیبای اثر همراه 

یکی از برترهای معماری تبیین مبانی نظری معماری اثر، آن را 
ای که از زمین کنده نشده  کند. مجموعه می عرفیامروز ایران م

نیازهای مسکن در شهرهای و پاسخی است ایرانی و معاصر به 
 بزرگ.

 

با معرفی اثر هوشنگ سیحون، آرامگاه خیام، نیشابور؛ 
 محمدرضا حائری

، به اعتقاد «معاصر بودن»و   «بودن ایرانی»، «یمعمار»سه وجهِ 
محمدرضا حائری، این اثر را به یکی از آثار برتر معماری معاصر 

کند. معماری آرامگاه برگرفته و در امتدادِ  ایران تبدیل می
 حائریشود.  هایی است که با نیاسر شروع می معماری چارتاقی

الی معماری های وا اعتقاد دارد این اثر، ضمن داشتن ارزش
 کامال معاصر و امروزی است. کالسیک ایران،

 

خانه افشاریان، کرمانشاه؛ اثرر رسول نجفیان، با معرفی داریوش 
 مانیز

یکی از آثار برجسته از معماران جوان ایرانی، که به اعتقاد 
ش زمانی فرصت مناسبی برای تعامل بین کارفرما و معمار وداری

های کارفرما، از  به خواستگفتن  فراهم آورده تا ضمن پاسخ
های معماری نیز غفلت نشود. سادگی، خوانایی و زیبایی  ارزش

ای طراحی شده که در  های این اثر است و بگونه از ویژگی
شدن جمعیت خانوده، بتوان دو تراز به آن اضافه  صورت افزوده

 اش خدشه وارد شود. که به ساختار و معماری آن کرد بی

 

 



ن، با معرفی ااصفهان؛ اثر وارطان آوانسیساختمان بانک سپه، 
 مهدی فروغمند اعرابی

« اتو بانک»شده و در ابتدا  ساخته 1338اثری که در سال 
است با فضای شهری مناسب و در خور در پیشانی بنا.  بوده

هنوز  ،ها در حق آن رغم برخی نامالیمتی علی  امروز نیز،
صول معماری های معتبری دارد. معمار، ضمن تاکید بر ا ارزش

 غافلدر سقف بنا های زیبای اصفهان  کاشیکاشتنِ از مدرن، 
مصداقی از معماری مدرن است و این ترفند اثر را به  نشده

 است. اصفهان بدل کرده

 

مدرسه فیروز بهرام، تهران؛ اثر میرزا جعفر معمارباشی، با 
 معرفی خوبچهر کشاورزی

های معماری  و موتیفای از معماری متکی به الگوها  نمونه
با فضاهای مدرن و امروزی که ناشی از برنامه  گذشته ایران، 

ای با کارکردهای فراتر از  است. مدرسهفیزیکی مدارس نوین 
مدرسه و به عنوان نمادی از حضور زردشتیان در زندگی 

آموزشی و عمومی کشور. بنای این مدرسه ضمن تاکید بر 
نی، ظرایفی از تزیینات ساده و معماری اصیل ایرادر تقارن 

 خالص معاصر را دارد.

 

الدین، با  اقامتگاه سران )حافظیه(، تهران؛ اثر حسین شیخ زین
 معرفی حسین ناصری
رغم فرصت اندک برای طراحی و اجرا،  اثری معمارانه که علی

های معماری معاصر ایرانی را در خود  توانسته الزامات و ارزش
احترام به طبیعت و خط آسمان  ،که من آن لحاظ نماید. ض

محیطی معمار را بر آن داشته که از ارتفاع زیاد بنا اجتناب کند 
و ترازهایی را در سطح منهای یک اجرا نماید. معماری برگرفته 

های مدرن. ساده، محکم و  از اصول ایرانی با تاکید بر ارزش
 زیبا.

 



ترانه  کتابخانه مرکزی اصفهان؛ اثر محمدرضا قانعی، با معرفی
 یلدا

های معماری ایرانی و  عمومی با تاکید بر آموزهبا کاربری اثری 
ای شهری. فضای مقابل بنا، یادآور  عالقمند به خلق عرصه

های تاریخی، فضایی شهری است که ضمن احترام به  صفه
ها و فضاهای اطراف، شخصیتی مستقل و مدرن دارد. ابن

ماری اصراری بر استفاده شکلی از گذشته ندارد و جوهر مع
اصیل را به زبانی مدرن و پاسخگو به نیازهای امروز ترجمه 

 کند.  می
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  های مخاطبان حرف
 لطفا تورها و سفرهای آموزنده معماری در نظر بگیرید.× 
کارهای اساتید، هریک به نوبه خود، بسیار عالی ارائه شد. )دادن امتیاز بسیار سخت است(. اساتیدی که به معماران جوان اشاره × 

 به نظرم کار بسیار ارزشمندی انجام دادند. -های ایرانی و اصفهان باغ -داشتند و پرداختند
اند که ستودنی است. با توجه به امکانات و گسترش آن  معماران معاصر زحمات بسیار قابل توجهی در روند معماری در ایران داشته× 

باشیم. زیرا معماری ایرانی بسیار ارزشمند  ها آن را پیش نظر داشته باید به هویت و اصالت معماری ایرانی توجه کرد و در همه عرصه
اندیشان و اساتید محترم و برگزارکنندگان مراسم. با آرزوی سرافرازی و سربلندی وطنم  سپاس از زحمات بزرگو واالست. بسیار 

 ایران و معماران آن.
ایده مناسبی است و من هم امیدوارم بتوانم سهم کوچکی برای تداوم این ایده ادا نمایم. حتی « کتاب برای کتاب»کار فرهنگی × 

 جلد عرضه نمود. پیداکردن هرچه سریعتر این ایده، بشود کتاب را با قیمت دلخواه و باالتر از قیمت رویپیشنهاد دارم برای تحقق 
شود. با تشکر از زحمات  های بیشتر به نمایش گذاشته تر و با کتاب بسیار ایده جذابی است و امیدوارم مفصل« کتاب برای کتاب× »
 شما.

( از 3ری از دوران باستان و یک معماری از دوران قبل از اسالم هم معرفی کنید؛ ( در هر جلسه یک معما2( تداوم جلسات؛ 1× 
( نحوه پرزنتاسیون معماران 4معرفی فرمایید، مثل این جلسه؛ « پابلیک اسپیس»معماری پس از اسالم، بیشتر بناهای عمومی و 

 مطرحشان را بیان فرمودند، بسیار سپاسگزارم.( از معمارانی که دیدکلی و هنری معمار 5گذارد؛  محترم بر انتخاب تاثیر می
 تر شوند تا زمان بیشتری به معرفی هر بنا اختصاص یابد. ها بیشتر شود یا تعداد معماران مدعو هر جلسه کم زمان جلسه× 
 تعدادی کتاب هدیه بدهند.« کتاب برای کتاب»توانند به برنامه  غیر از معماران عزیز، شرکت کنندگان نیز می× 



کردن و بازکردن دید معماران  عرفی آثار معماران جوان و آثار معماری آپارتمانی معمولی درگیر با ضوابط شهرداری، باعث کمکم× 
ای که  جای کار معماران برجسته شود و امیدوارم به جوان می
هایی که دست معمار در آن باز  پالن شناسند با سایت همه می

به رعایت ضوابط است، کارهای کوچک که معمار مجبور 
 شهرداری در آن است، معرفی شود. بسیار ممنون.

از نظر من، هرکدام از جهات مختلف معماری را تعریف × 
 نمودند و در جایگاه خود یگانه بودند.

 
 24/12/1394 -بهروز مرباغی/ مدیر پروژه


