
 
 
 
 

 یکصد معمار، یکصد انتخاب
 خورشیدی 1394مهر  22نشست اول: 

 موزه قصر باغ

 

 مچهارگزارش 
هایی شاخص و  عنوانِ نمونه بهرانان  ، از سوی سخن«یکصد معمار، یکصد انتخاب»یازده اثر معماری معاصر ایران، در نشست اول 

در فرم نشست بود نظر خود را درباره هریک از آثار معرفی شده در  شده  خواسته هم از حضاردر این نشست، معرفی شد. برجسته 
شد،  ای که به مدیریت پروژه برگردانده های پرشده بود، اعالم کنند و امتیاز دهند. هرچند تعداد فرم شده مشترکی که در اختیارشان گذاشته

ها هم نکات زیادی در بر دارند که در این  حال، همین تعداد پاسخکنندگان حاضر در نشست بود، با این  تعداد شرکت محدود یک سو
 .ستا گزارش مورد بررسی قرار گرفته

 آثار معرفی شده: یک
 اثر رضا دانشمیر. معرف: سیروس باور.« مسجد ولیعصر»

نکته مهمی که از سوی معرف برای انتخابِ این اثر به عنوان مصداقی از معماری 
 داثر است. سیروس باور، ضمن اشاره به چن« سنت شکنی»عنوان شد، معاصر ایران، 

و نوگرایی در طراحی معماری ابنیه شکنی  سنت نمونه برتر معماری جهان در حوزه
های رایج را  شدن سنت تهسمذهبی، اظهار کرد همیشه باید آمادگی پذیرش شک

 باشیم تا امکان تحول و پیشرفت در معماری بوجود آید. داشته

 اثر رضا دانشمیر. معرف: کاوه بذر افکن« پردیس سینمایی ملت»
ای از معماری شاخص  هچه که کاوه بذرافکن را به معرفی این بنا به عنوان نمون آن

ه، نه فقط نوع و جنس معماری آن، بلکه تعاملی است که بین معمار و معاصر واداشت
بذرافکن که بدون هیچ اسالید . است وجود داشتهبخش عمومی شهر برای اجرای آن 

و گزارش تصویری این اثر را معرفی کرد، آن را نشانه موفق معماری معاصر ایران در 
 حوزه بناهای عمومی برشمرد.

 اثر معمار ناشناخته. معرف: فرامرز پارسی« زار پاساژ بهار الله»
ژها در دوره پهلوی و توسعه عمودی بجای اچگونگی تحولِ بازارهای سنتی به پاس

های تجاری، زمینه پیدایی پاساژها در خیابان پر حاشیه و زیبای  مجموعهتوسعه افقی 
ساخت این خیابان نمونه  زار تهران است. به گفته فرامرز پارسی پاساژهای خوش الله

موفق معماری معاصرایران در تطابق با شرایط مدرن است. نمونه مشخص این 



 پاساژها، پاساژ بهار است. پارسی به ظرایف این معماری اشاره داشت.

 اثر رضا دانشمیر. معرف: ایمان رئیسی« برج جام»
رئیسی معتقد است این برج، که دارای معماری ویژه و متفاوتی است، به عنوان 

ن را دارد که نمونه شرق تهران عمل خواهدکرد و ظرفیت آای شهری برای  نشانه
خص و بلندمرتبه معاصر ایران بشمار آید. ایمان رئیسی به ابرای بناهای شموفقی 

تمایل و آرزوی همیشگی انسان برای رفتن سازی در ایران و جهان و  سابقه برج و برج
 به ارتفاع و بلندای شهر اشاره نمود.

 اثر کامران دیبا. معرف: غزال کرامتی« موزه هنرهای معاصر»
ی معماری اصیل ایرانی، که در چند مقوله کامال مشخص با استناد به وجوه جوهر

های  ترین نمونه ارزشغزال کرامتی، این اثر یکی از با قابل بررسی است، به باور
گویی به نیازهای کارکردی، واجد  معماری معاصر ایران است که ضمن پاسخ

معماری شناختی مهمی است. این اثر، مصداقِ ترجمه موفق اصول  های زیبایی ارزش
 اصیل به معماری مدرن ایران است.

نژاد  رضا قلی معرف: علی. اثر مهندسین مشاور تکنولوگ« انرژی مواد و هپژوهشگا»
 پیربازاری

های چهل و پنجاه خورشیدی ایران، بستر  های عام معماری نوین ایران در سال ویژگی
نژاد معتقد  است. قلیها  ثار با ارزش معماری معاصر ایران در آن سالآمشترک تمام 

نادر اردالن، کامران دیبا و دیگر   مشترک زیادی در آثار حسین امانت، هاست وجو
شده او نیز شاکله و شخصیت مشابه و  معماران شاخص آن دوره وجود دارد. اثر انتخاب

 قدر با آن آثار دارد. مه

ابوالفضل اثر دفتر فنی شهرداری تهران. معرف:  «محورهای پیاده بازار تهران»
 قمشه

پدیده مثبت و مبارکی که در طراحی شهری فضاهای عمومی، بویژه در تهران، رخ 
است « نوشهرسازی»تفکر جهانی های بارز  نماید، به باور ابوالفضل قمشه، از نشانه می

های شهری را ساماندهی کرده و تعامل  تواند فضاهای عمومی و عرصه که می
خرداد و ناصرخسرو نمونه  نوایی شهری را توسعه دهد. محور پیاده پانزده اجتماعی و هم

 شاخص چنین تفکری است. 

 اثر محسن فروغی و حیدر غیایی. معرف: ابوالحسن میرعمادی« کاخ مجلس سنا»
، به اعتقاد برداری قرارگرفته مورد بهره و فتتاحاخورشیدی  1334ثر که در سال این ا

ای با ارزش معماری مدرن و معاصر ایران است که عالوه بر ه میرعمادی، از نمونه
های مهم در زمان اجرای خود بود.  تحرک و شادابی در طرح و فرم آن، واجد نوآوری



ر حیدرغیایی( و تفکزمان خود )متجسم در  این اثر نشانه آمیختگی جسارت نوگراییِ
 ر محسن فروغی( است. تفکتفکر معماری اصیل )متجسم در 

 اثر حسین امانت. معرف: حمیدرضا ناصرنصیر« برج آزادی»
ها، هنوز هم نماد تهران است، از نگاه ناصرنصیر  این اثر که تا کنون، به باور بسیاری

رود. این بنای یادمانی که اثری  می نمونه مشخص معماری معاصر ایران بشمار
تواند  های مشخصی از معماری ایران دارد و می کامال مدرن و امروزی است، نشانه

مصداق درست این معماری در جهان معاصر باشد. طرح و حجم اثر کامال منطبق بر 
 های معماری اصیل ایرانی است. آموزه

 محمدرضا نیکبختاثر کامران دیبا. معرف: « سرای نیاوران فرهنگ»
در معرفی این اثر به عنوان نمونه شاخص معماری مدرن ایران از سوی نیکبخت، به 
یک نکته تازه اشاره شد. نیکبخت به وجه مردمی این معماری و تصمیم و مدیریت 

دفتر »کامران دیبا از کندن این محوطه از مجموعه محوطه مورد نظر برای ساخت 
ن برشمردن وجوه با ارزش معماری ایرانی و مدرن تاکید کرد و ضم« فرح پهلوی

 آن، به وجه اجتماعی نهفته در اثر اشاره مستقیم نمود. 

 زاده همایونی اثر لیال عراقیان. معرف: مهرداد هاشم« پل طبیعت»
های موفقیت یک اثر، نحوه  ترین شاخصه زاده همایونی، یکی از مهم از نظر هاشم

ن برداری آاقبال عمومی به آن است. این اثر در مدت کوتاهی که از عمر بهره 
شانه و عرصه نقرار گرفته و تبدیل به یک  مورد استقبال وسیع مردم ،گذرد می

ایراداتی از قبیل تظاهر   ونی،زاده همای است. به اعتقاد هاشم عمومی شهری شده
 هیچ زمینه کارشناسی ندارند.  -ها ها و پروفیل لوله -ای پل بیرونی سازه

 دو: استقبال از نشست
سو سبب خشنودی  نفر شرکت داشتند. این استقبال از برنامه، از یک 220، بیش از «یکصد معمار، یکصد انتخاب»در نخستین نشستِ 

کننده و  شرکتهای روشن و مصداقی است. این تعداد  شانه تشنگی محسوس حرفه به چنین بحثمجری پروژه، از سوی دیگر ن
های پرشده توسط  «نظرنامه»کند.  های انجمن مفاخر معماری ایران تبدیل می ترین برنامه میهمان در یک برنامه، آن را به یکی از موفق

 کنیم: شاره میدهد. به چند نکته ا ها نکات جالبی را نشان می کننده شرکت

تر از تعداد حاضرین  توزیع شد که بسیار کم« نظرنامه»برگ  120های چاپی متناسب با استقبال مخاطبین نبود. تنها  متاسفانه تعداد فرم
ر این شده د و هوای نشست بر اساس نظرات ارائه شد. بررسی حال برگه پرشده به مدیریت برنامه برگردانده 78بود. از این تعداد نظرنامه، 

بود. بقیه، عموما، از جانب  توسط دانشجویان معماری پر شده ،شده های برگردانده ل برگهدرصد( از ک 35برگه ) 27است.  نامهتعداد نظر
  ها وجود دارد. دهنده در میان پاسخ طراح منظر و شهرساز  ریز، بود. تعداد محدودی هم برنامه پر شده التحصیالن معماری فارغ

« یکصد معمار، یکصد انتخاب»های بعدی  نفر( در پاسخ این سوال که عالقمندند در برنامه 78نفر از  57ها ) کننده درصد از شرکت 73
اند. یکی از دو نفری که عالقمند نیست  پاسخ گذاشته اند و بقیه سوال را بی اند. دو نفر پاسخ منفی داده شرکت کنند، پاسخ آری داده



لطفا اساتید جوان و با »ارشد معماری است و نوشته  یبیاید، دانشجوی کارشناس« یکصد انتخاب یکصد معمار،»برنامه دوباره به دیدن 
انگاری »کننده عزیز، نوشته  این شرکت«. توانید از دانشجوها هم استفاده کنید می  انرژی بیاورید. لزوما نباید همه از اساتید باشند،

های  در نشستکه اعالم کرده دومین کسی «. هاشون نبود هیچگونه انرژی و برقی در چشم  ر نداشتند،ها باو روژهپخود به  ها،معمار
 است.  ضیحی ارائه نکردهوبعدی شرکت نخواهدکرد، دانشجوی کارشناسی معماری است. ت

اسخ مثبت داده و معماری و آثار با به درخواست برنامه پدرصد(  22)نفر  6اند، تنها  را پرکرده« نظرنامه»دانشجویی که فرم  27از میان 
درصد( به معرفی آثار مورد عالقه خود  35نفر ) 18مند معماری،  التحصیل و حرفه فارغ 51در میان اند.  ارزش از نظر خود را معرفی کرده

 اند.  نفر، آثار با ارزش از نظر خود را معرفی کرده 78نفر از  24اند. در مجموعه،  پرداخته

 ها سه: انتخاب
ها را امتیازدهی کنند. حاصل این نظرها و امتیازها را خواهیم دید،  ران بود، آثار معرفی شده توسط سخن ها درخواست شده کننده از شرکت

را پر « نظرنامه»که این نظرها میانگین و معدل نظرات همین تعداد نفراتی است که  د نکته توجه داشت. نخست آننولی باید به چ
این نظرها،   است. بنابراین، ها داشته ها تاثیر مستقیم در نظر بیننده ران که احتماال، نوع و چگونگیِ ارائه اثر از سوی سخن ناند. دوم آ کرده

ها به  کننده که برخی از شرکت آخرین نکته آنمعدل قابل تامل و مهمی است.   حال، ها در مورد اثر نیست. با این لزوما نظر خالص بیننده
 اند.  اند. به هر دلیلی، برخی آثار را از نظر خود محروم کرده تمام آثار امتیاز نداده

 شده بشرح زیر است: ها به هریک از یازده اثر معرفی کننده امتیاز( شرکت 100امتیازِ )از میانگینِ 

 امتیاز 32/80  معرفی محمدرضا نیکبختبا اثر کامران دیبا، سرای نیاوران،  فرهنگ -1
 امتیاز 19/78   غزال کرامتی با معرفی مران دیبا،اثر کا ،معاصرموزه هنرهای  -2

 امتیاز 27/77   حمیدرضا ناصرنصیرمعرفی  بااثر حسین امانت، برج آزادی،  -3

 یازامت 09/76 ابوالحسن میرعمادی با معرفی اثر محسن فروغی و حیدر غیایی، ،عمارت مجلس سنا -4
 امتیاز 11/72   زاده همایونی مهرداد هاشم با معرفی ، اثر لیال عراقیان،پل طبیعت -5

 امتیاز 70/69   فرامرز پارسی با معرفی اثر معمار ناشناخته، ،زار پاساژ بهار الله -6

 امتیاز 30/69   کاوه بذرافکن با معرفیاثر رضا دانشمیر، ، پردیس سینمایی ملت -7

 امتیاز 11/69    ایمان رئیسی با معرفیاثر رضا دانشمیر، برج جام،  -8
 امتیاز 78/63  ابوالفضل قمشه با معرفی اثر دفتر فنی شهرداری تهران، ،محور پیاده بازار -9

 امتیاز 09/62    سیروس باور با معرفیاثر رضا دانشمیر، ، مسجد ولیعصر -10

 امتیاز 72/61 نژاد رضا قلی علی عرفیبا م اثر مهنسین مشاور تکنولوگ، ،انرژیپژوهشکده مواد و  -11

ثار و آهای متنوعی دریافت شد. از جمله  های مورد نظر خود را معرفی نمایند. پاسخ بود آثار و معماری شده  خواسته ها کننده از شرکت
 توانند بعنوان آثار برتر معرفی شوند، عبارتند از: هایی که از نظر این عزیزان می معماری

)هوشنگ سیحون(، آرامگاه بوعلی سینا )هوشنگ سیحون(، دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی )نادر اردالن(، سفارت و آرامگاه خیام 
کنسولگری ایران در فرانکفورت )هادی میرمیران(، موزه فرشچیان )فرهاد احمدی(، دانشکده معماری )فرهاد احمدی(، تئاتر شهر )سردار 

فرمافرماییان(، اداره پست عبدالعزیز رزشگاه آزادی )یان، رامبد ایلخانی(، ونبتر شیفت )نشید ابنی(، دفرضا تغ ها )علی افخم(، خانه شریفی
فرمانفرماییان(، دانشکده مدیریت )حسین امانت(، پارک شفق )کامران دیبا(، شوشتر نو )کارمران دیبا(، ونک پارک )؟ (، عبدالعزیز )



زاده(، خیابان چمران  شریعت یوسفخانه شخصی )نرهای آئینی مذهبی )فرهاد احمدی(، سازمان میراث فرهنگی )حسین امانت(، موزه ه
(، موزه فرش  فرزامیدر دانشگاه تهران )کوروش رپاسبان حضرت(، س غالمرضا(، پارک جمشیدیه تهران ) مهرداد ایروانیانشیراز )

ومه )محسن میرحیدر(، کافه اسپرسو (، طرح توسعه حرم حضرت معصمظفریموزه قصر تهران )آرش  )عبدالعزیز فرمانفرماییان(، باغ
 (. کامران صفامنشباالزاده(، اکسپو میالن )هومن )

های بعدی دعوت شوند تا آثار برتر مورد نظر خود را معرفی کنند، عبارتند از:  کنندگان باید به نشست برخی از معمارانی که از نظر شرکت
رامبد ایلخانی، ناریه حسین امانت، کامران افشار نادری، یرج اعتصام، اآ اسالمی،  پانته کاترین اسپیریدونوا،نادر اردالن، فرهاد احمدی، 

سیاوش هادی تهرانی،  رضا تغابنی، علیهما بهبهانی، سید محمد بهشتی، سیامک پناهی، پور دیهیمی،  نشید بنیان،فرخ باور، ایمانی، 
پور، حمیدرضا خویی،  احسان حسینی، منصور حسینیمژگان و گیسو حریری، عیسی حجت، مهدی حجت، زاده،  تیموری، کوروش حاجی

بهرام رضا شرافتی، فرامرز شریفی، بابک شکوهیان،  علی سلطانیان، علی عباس ریاحی، بیژن رفیعی سرشکی، داراب دیبا،  رضا دانشمیر،
محمدرضا قانعی، کی، محمدمنصور فالمسمیرا فداکاری، شادی عزیزی، رضا صیادیان، کامران صفامنش، اکبر صارمی،  شیردل، علی

کاوه منصوری، میرزا، رضا مفاخر،  رضا مشهدی علیمحمد مجیدی،   سارا کالنتری،  ایرج کالنتری،پور،  رضا کریم علیعاطفه کرباسی، 
 .کامبیز نوایی رضا نعیما،نبوی نژاد،  زاده، فرشید موسوی، فرشاد مهدی

 گوشزدهاها و  چهار: یادآوری
بودند. برخی نیز  بود نظر اصالحی خود را یادآور شوند. بسیاری از آنان، رضایت خود از برنامه را نوشته خواسته شدهها  کننده از شرکت

 کنیم. از تکرار نظرهای مشابه اجتناب می کنیم. هایی را باهم مرور می بودند. نمونه ایرادهای منطقی خود را بیان کرده
ها  بار برگزار نمایید. زیرا حجم اطالعات دریافتی در یک جلسه زیاد و تحلیل آن بار، دو هفته یک ماهی یکجلسات را عوض » -

 «.است سخت است. در حال حاضر )پس از پایان جلسه اول(، احساس کسی را دارم که بمباران اطالعاتی شده

و در پایانِ تایم در نظر  ران گرامی ارائه شودها کمی نامنظم بود. اگر یک الگوی زمانی به معما رانی بندی سخن زمان» -
 «.شود شود، نظم همایش بیشتر و بدون استرس می  شده، سخنرانی تمام گرفته

 «.کاهش تعداد مدعوین هر برنامه، اختصاص زمان بیشتر به هر اثر» -

 «.فضای نامناسب نسبت به جمعیت» -

ند هم معرفی شوند؛ چرا که به نوعی ترکیب معماری معاصر ایران ا شاید بد نباشد کلیساهایی که در دوران معاصر ساخته شده» -
 «. باشند و معماری اروپا می

را معرفی کنند. درخواست می کنم « یک بنا»دقیقه،  15یا حداکثر  10باشند، باید، بتوانند در  اگر معماران عزیز برنامه داشته» -
 «. ها مقدمه و حاشیه نگویند ران سخن

 «.های دیگر، دعوت به نظر دهی کرد شده یا راه هم بصورت ضبط کشورتوان از معماران خارج از  می» -

های اول، دوم و  ا و آثار دهسال. چون کاره 60لطفا سال مشخصی به عنوان دوره انتخاب آثار مشخص نکنید. مثال نگویید » -
 «.توانند در این بازه قرار گیرند سوم نیز می

 «.سیستم تهویه خیلی بد بود» -

اساس خاصی برای ارائه اطالعات بر اساس زمان مورد نظر، در اختیار معماران قرار گیرد تا در یک فرمت و شکل خاص » -
 «.ارائه شوند



اکتفاکردن به چند عکس محدود، به نوعی بی احترامی به جماعتی است که  آوری مطالب و توجهی بعضی اساتید به جمع بی» -
 «.ها به این همایش آمدند به احترام آن

 «.روز در تشریح آثار ارائه نمایند لطفا، به معماران تاکید کنید چارچوب غیر حسی و به» -

وره پهلوی اول و دوم زیاد صحبت شده و از های د سال اخیر بود. در مورد ساختمان 37کاش انتخاب بناها محدود به بناهای » -
 «.ها همه آگاهیم آن

از اساتید محترم درخواست شود نکات اصلی موردنظر خود را درباره اثر انتخابی، در پاورپوینت خود، بصورت تیتروار ارائه » -
 «.شود بندی بهتری حاصل می جمع  ها، دهند. از صحبت

 «.ارکار هم استفاده کنید تا به ارتباط معماری آکادمیک با بازار کار کمک شودغیر از اساتید دانشگاهی، از فعاالن باز» -

ای را ببینم و بشناسم )نه آثاری را که قبال از طریق کتاب و مشاهده  دوست دارم، به عنوان یک معمار جوان، آثار تازه» -
 «.ام( شناخته

نقد و بررسی شوند، چون در مورد آثار معروف   اند، ندهکاش بناهای با ارزشی که از دید معماران )تا کنون( ناشناخته ما» -
 «.ها وجود دارد معماری، مطالب و اطالعات زیاد در مجالت و سایت

 «.حاضر فراهم شود. ممنون نظرات افراد فضایی جهت بیان نقطه رود انتظار می» -

 «. های خود را افزایش دهید. این زمان در شان استادان و بزرگان معماری ایران نیست لطفا زمان برنامه» -

 «.کار اختصاص دهید تری برای این سالن بزرگ» -

 «.زند شود، بهتر است بدون فالش باشد، چون تمرکز شنونده را برهم می اگر قرار است عکسی گرفته» -

 «.ه خود را ارائه دهدبهتر بود هر معمار اثر و پروژ» -

 «.شده، بر معرفی یک آثار یا آثار فاخر مورد نظر خود متمرکز شوند تا تبلیغ شرکت معمار مورد نظر بهتر است معماران دعوت» -
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