
 در خانۀ معماری رُمآجر و آینه 

 یگزارش از الناز یوسف

با عنووان  ان و ایتالیا، میزبان نشستی م با هدف تبادل فرهنگی بین دو کشور ایرمعماری رُ ۀخان 4931روز سوم فروردین  -معمارنت

و مهندسوان ایرانوی در ایتالیوا م ورب و بوا اشوتیبانی  ورک         انجمون معمواران    بود. ایدۀ اولیۀ ایون برناموه از سووی   « آجر و آینه»

 .و همکاری خانه معماری رم اجرا  د  Labs Architettiمعماری

 

کننودگان   داد؛ نشستی کوه  ورک    موفق میخبر از برگزاری نشستی ظهر  بعد از در ساع  سه صف طوالنی مقابل خانۀ معماری رُم

 .بیشتر از معماران ایتالیایی بودندآن 



مود  کوتواهی بوا ایون     تنهوا   بر خود دا ته؛ اموا  را« مآکواریوم رُ» ساله که ابتدا نام 491انی اس  با قدم  خانه معماری رم ساختم

 های فرهنگی دیگر اختصاص یافتوه  تئاترها و فعالی  ،ها برگزاری نمایشگاه ،عنوان فعالی  کرده و اس از آن به محل تشکیل جلسا 

 . روع کرده اس  «ممعماری رُ خانۀ»میالدی فعالی  خود را با عنوان  2112از سال  اس . این بنا

 

ایون نشسو  را اولوین    و میزبان ایتالیایی ضومن خو وامدگویی بوه راضورین       دبرنامه به صور  رسمی آغاز  ار عصرچهساع  در 

ابوالحسون رواتمی،   . در ایون برناموه   یران و ایتالیا ادامه ایدا خواهدگردهمایی از سری برنامه های طوالنی دانس  که در آینده بین ا

معمواری و   در سه بخش جداگانه بوه توضویو و معرفوی     ،راضر در ایتالیاماران ایرانی معاز جملۀ مهوش عالمی  اور و رسین ماهوتی

 .ارداختند فرهنگ ایرانی

را  ناسواندن   آننجمن ارداخ  و هدف اصلی به معرفی ا عماران و مهندسان ایرانی ایتالیا،مدیر انجمن م راتمی، در ابتدا ابولحسن 

و در مقابل  ناساندن معماری ایتالیا به جامعه معماری ایران عنوان کورد. او توضویو   یایی معماری و معماران ایرانی به معماران ایتال

اوروۀۀ معمواری    01آوری  موفق به جمع م،برای برگزاری نمایشگاهی از آثار معماران معاصر ایرانی در رُطی فراخوانی داد که انجمن 

ی هموای افی این برنامه به مررلۀ اجرا نرسویده و در نتیجوه ایون گرد   مکانا  کبه دلیل مشکال  مالی و نبودن ا معاصر  ده اس . اما

های جغرافیوایی،   ویژگیبه معرفی  ی از ایرانها و تصاویر ادامه آقای راتمی با نمایش نقشه د ارداخ . دراثر خواه 41تنها به معرفی 

یون  ضرین در جلسه راکی از این بود که اهای را ارداخ . زمزمه کشورمان فرهنگی و معماری ،سیاسی ایی،آب وهو قومی، مذهبی،

 و معماری در ایران آنها را  گف  زده کرده اس .رجم وسیع از تنوع فرهنگی 



 

و   نماهوا  ،ها ین آثار را همراه با نمایش االنو ا اروۀه منتخب را برعهده دا   41اور مسئولی  معرفی  سخنران دوم، رسین ماهوتی

 :این قرار بود های منتخب به اروۀه . عناویننمودنقد و بررسی  ،تصاویر

 2112- رک  طراری آراد  -ارند  -اانول اایکاربنیان کارخانه

 2141-2142 -نیلوفر نیکسار -تهران–مجتمع مسکونی 

 2142-2112 -گروه معماری کلیاس کویر -مهدی آباد یزد –خانه باغ 

 2112 -مهندسین مشاور توان -تهران -سینما آزادی

 2111 -دفتر معماری بن سار -میگون -ال هرمجتمع مسکونی وی

 2112-گروه معماری اادیاو اار   –جزیره کیش  -مجتمع مسکونی سحر

 2142-2144-فر اد مهدیزاده -اصفهان-بازسازی اسنک بار دایره

  BRT Engineering Gmbh -موزه و مرکز اسناد مجلس ایران ،کتابخانه

 2149-علیرضا تغابنی  -تهران -ها خانه  ریفی



 2149-بهزاد اتابکی -تهران -ساختمان اداری نیایش

 2141-گروه طراری  یف -تهران -مجتمع ایل خانه

 2149-رضا نجفیان-کرمانشاه –خانه افشاریان 

 2144-2112-طراران و بناکنندگان زاو-خوانسر -مهمان سرای ادری

 2141-2113 -گروه معمار ی دیبا-تهران-ال طبیع 

 2113-گروه معماری آرش -هرانت -مجتمع مسکونی اداری



 

مسکونی در ولنجک که در طراری این اوروۀه   خانۀ های خود در ایران ارداخ . به معرفی یکی از اروۀه عالمی مهوش سخنران سوم

بواغ ایرانوی در    ،یوزد  هوای  کوچوه  ،قوااو  عالی ایوانمانند  و با نمایش  تصاویر معماری ایرانیه لهام گرفتهای معماری ایرانی ا مانلاز اِ

ا و نمود آن در طراری این منزل مسکونی تحسوین مخاطبوان ر   اصفهان خواجو ال زیرگذر ،کا ان بزرگ آقا مسجد ،ایرانی مینیاتور

فقط بایود در دو طبقوه    ،خود چنین عنوان کرد که طبق قوانین  هرداری ساختمان ساخته  ده در معرفی اروۀۀ برانگیخ . عالمی

 چنود  و بوزرگ  ریوا   یوک بنابراین طرب  وامل   .بودقابل استفاده برای ساختمان سازی صد زمین در 01 اعد د و طبق قو اجرا می

 هوم  از کوامالا  هوا  خانه داخلبه این ترتیب  .رسد می باغ به و این فضاها  د که از ورودی آغاز  ده میان در ای کوچه و کوچک ریا 

 مشوتر   یریواط  از هوا  آن این تمام های ورودی طراری  ده که بزرگ و کوچک خانۀ هش  با ای مجموعه واقع در ؛هستند متمایز



 آن به سراو یده کوچۀ مسیر از که اس  مجموعه ریا  از  ان ورودی ،هم هستند خیابان کنار در که ای خانه چهار رتی. گذرد می

 ریوا  .  وود  موی  اجود  بوزرگ  ریوا   از قوسی طریق از که دارند را خود ورودی ریا  ها خانه از هرکدامدر عین رال  اما .درس می

برای ترتیوب بنودی فضواهای     .مشتر  اس  باغ و استخر محل که در نظر گرفته  ده زمین ماندۀ باقی درصد 11 در دیگری بزرگ

  .اجرا  ده اس  طبقه دو در وس ی ورودی ریا درونی و برونی و تفکیک بهتر آنها، 

 طراروی  تاثیر معمواری سونتی  ایوران بور ایودۀ     نیز به توضیو اروۀه و  ،مسکونی ولنجک دیگر خانۀطراب  و،در ادامه لودوویکو میکار

 ارداخ . 

 

مارگریتوا   )اسوتاد دانشوگاه معمواری سوااینتزا رم      آنتونیو ساجو :دی برگزار  د که اعضای آن عبار  بودند ازدر اایان برنامه میزگر

ایرانوی   و متخصو  بواغ   )معمار  استاد دانشگاه اسکارا  مهوش عالمی) ری موزه ماکسی  لودوویکو میکارومدیر بخش معماگوچونه )

 دو معمار جوان ایرانی و ایتالیایی  .  هرگان عدالتخواه و جینورا سللی )م

ماکسوی بورای    آموادگی مووزۀ    از خو حالی خود را از این تقابل فرهنگی ابراز کرد و «ماکسی» نمایندۀ موزۀ ی این میزگرد،در ابتدا

 های فرهنگی بیشتر بین دو کشور در آینده خبر داد. همکاری

 کاف  های خود در ایران سخن گفتند و ضمن تحسین معمار سنتی ایرانی تاسف خود را از و لودویکو میکارو از تجربه وآنتونیو ساج

 ایجاد  ده بین معماران جوان ایرانی و  ناخ  معماری سنتی ابراز کردند.  



هوم   ن رسوانده و بوه اایوا  یال  کار ناسی خود را در دانشگاه معمواری ونیوز   تحص ر مهمان این میزگرد کهدیگ  مهرگان عدال  خواه

از یکوی   معماری صوحب  کورد. بوه گفتوۀ او     در روزۀ های ایران و ایتالیا در مورد تفاو دانشگاه رم اس ،  ا دراکنون دا جوی دکتر

معمواری   ۀۀآن بتوان از نزدیک با ارو های ساختمانی اس  که در ن جوان کمبود کارگاهود در ایتالیا برای معمارامشکال  اصلی موج

دا وته   به ندر  این  انس راسالی که در ایتالیا زندگی کرده  3در های خود مثال زد و گف   از تجربه او .آ نا  د و مرارل ساخ 

یا در خوار   های معماری ایتال های ساختمانی  رک  مکان ساخ  بیشتر اروۀه ، زیراداز نزدیک دنبال کن اکه یک اروۀه ساختمانی ر

بوا  مسوتقیم   برای معماران و دانشجویان معماری وجود دارد که بوا اوروۀه در ارت   یامکان بیشتر س در ایرانعکیا هستند. براز ایتال

هوای   ای معمواری ایوران نسوب  بوه دانشوگاه     هو  ایی که او ا اره کرد کمبود م العۀ تاریخ معماری در دانشگاهه با ند. از دیگر تفاو 

سواع  بوه م العوه تواریخ معمواری       41ای  ری ایتالیوا دانشوجویان روداقل هفتوه    ی معموا ها معماری ایتالیا اس . در برنامۀ دانشگاه

  بسیار کمتر اس .های ایران میزان م العه تاریخ معماری  دانشگاه در صورتی که در برنامۀ ؛اردازند می

 .رسیدبه اایان  کنندگان میزگرد مخاطبان و  رک  ی میانهای برنامه با ارسش و ااسخ

 کند. تر می تالیایی و ایرانی را به هم نزدیکمعماران ای با د که در آیندۀهای خوبی  تواند نوید اتفاق می این نشس 


