
 
 
 
 

 یکصد معمار، یکصد انتخاب
 خورشیدی 1394 ماه بهمن 21: مپنجنشست 

 موزه قصر باغ

 

 ام سیگزارش 

 «مبندی نشستِ پنج جمع»
 

، مجموع آثار برتر معماری معاصر ایران که توسط معماران معرفی «یکصدمعمار، یکصد انتخاب»با برگزاری پنجمین نشستِ 
نشست دیگر باید در انتظار بود تا یکصد اثر برتر معماری معاصر ایران بیش از پنج  این ترتیب، بهاثر رسید.  47، به ندشد

برجسته و شناخته شوند. هرچند، هرگز، این حکم وجود ندارد که آثار برتر معماری امروز ما همین یکصد اثر هستند یا 
رسیم، دایره انتخاب  می خرهای آ ای نیست و هرچه به نشست حال، انتخاب یکصد اثر هم کار چندان ساده خواهندبود، با این

برد و در هر نشست در انتظار آشنایی با اثر یا  کنجکاوی و هیجان مخاطبین را باال می ،شود. همین تر می تنگبرای معماران 
 شناختند. آثاری هستند که تا آن موقع نمی

در یکی تر کرد.  حلقه خود را پیدا کرده و باید کوشید این حلقه را بزرگ« یکصد معمار، یکصد انتخاب»آید  اینک به نظر می
درصد آنانی که به  57حضور داشته؛ بیش از های قبلی  آیا در نشست بود شدهاز مخاطب پرسیده « نظرنامه»های  از پرسش

 اند. این امر موجب خوشحالی است. اند، کسانی هستند که در یک یا چند نشست قبلی بوده این پرسش پاسخ داده

بازهم »، «نظرنامه»بقول یکی از مخاطبین در موزه قصر برگزار شد و  ماه در باغ بهمن 21نشست پنجم، عصر روز چهارشنبه 
هر »مخاطب است که شوق برگزاری  ههمین استقبال صمیمان«. م آمد و تعدادی مجبور شدند برنامه را ایستاده ببینندجا ک

آورد. همین استقبال ارجمند است که در هر برنامه پیشنهاد و  را برای مجریان برنامه بوجود می «نشست بهتر از نشست قبل
قرار بود، معماران، در پایان معرفی اثر مورد نظر خود، یک کتاب هم شکفد. در نشست پنجم،  ای می های امید تازه شکوفه

این سادگی : نام کتاب، نویسنده و مترجم، ناشر! همین. ولی در همان اول معلوم شد، کار به موجزمعرفی کنند. خالصه و 
صرفنظ شد تا زمان از دست  ها انتخابشان را هم بگویند! به همین خاطر از برخی معرفی« دلیل»خواهند  نیست! معماران می

در این نشست، برای نخستین بار مدیر پروژه مجبورشد از دو تن از معماران عزیز  بندی، رغم این دقت در زمان . علینرود
 درخواست کند ارائه خود را به نشست بعدی موکول کنند، چون وقت کم آمد!

ای موافق  است اگر با چنین برنامهرا مطرح کرد و از مخاطبین خو« کتاب برای کتاب»پنجم، مدیر پروژه پیشنهادِ  در نشستِ
زدن و استقبال بود. زیبا. طبق  توانند، تمایل احتمالی خود را نشان دهند! و واکنش مخاطبین کف هستند، به هر شکلی که می

ود های خ خواهد تعدادی از کتاب پذیرد و از معمارانِ نویسنده و مترجم و از ناشران می این برنامه، انجمن مفاخر مسئولیت می
رسند  ها به فروش می های اهدایی در جریان نشست اهدا کنند. این کتاب« یکصد معمار، یکصد انتخابصندوقِ کتابِ »را به 



 50خرند، به اندازه  هایی که از این طریق کتاب می دهد. تمام آن را تشکیل میصندوق این ها  و پول حاصل از فروش آن
ترتیب، مخاطبین این  گیرند. بدین تخفیف می «کتابِ یکصد معمار یکصد انتخاب»از مبلغ خرید خود را در خریدِ  درصد

کنند. این برنامه، که با  برای خود فراهم می «کتابِ یکصد معمار، یکصد انتخاب»ای برای خرید  برنامه، با خرید کتاب، ذخیره
 تداران برنامه خواهدرسید. سرت مدون و دقیق به اطالع دواستقبال مخاطبین مواجه شد، در روزهای آتی، بصو

 
 

 

 شده آثار معرفی

مدیریت سابق(، اثر نادر  مرکز مطالعاتصادق )امام دانشگاه 
اردالن )دفتر معماری فرمانفرمائیان و همکاران(، با معرفی ایرج 

 اعتصام
معماری باغ ایرانی،  ازاین اثر، به اعتقاد ایرج اعتصام، با تاسی 

است که سلیقه  ای طراحی و اجرا شده بویژه باغ فین، در دوره
مالیسم خشک در حوزه معماری خسته  فاخر عمومی از مینی

بود. نادر  های زیبا بوجود آمده بود و تشنگی به رنگ و فرم شده
ها و  اردالن، بعنوانِ مدیر پروژه و معمار ارشد پروژه، فرم

والر در این بنا بکار های معماری ایرانی را بصورت مد موتیف
 است. ای ساده، ماندگار و هنرمندانه خلق کرده برده و مجموعه

 

 
 شهرک شوشتر نو، اثر کامران دیبا، با معرفی گیتی اعتماد

گیتی اعتماد، بیشترین تکیه را بر پایداری معماری و طراحی 
دهد. محور اصلی پیاده در قلب  شهری این شهرک قرار می

 دیدیمحور، نشان از  شهرکی پیادهمجموعه، با نگاه خلق 
پیشرفته و مدرن به شهر دارد و دیبا توانسته با آمیختن این 

های معماری  ظرایف پیشرفته شهرسازی با الگوها و زیبایی
بومی ایران، اثری ماندگار خلق کند، بویژه با این نگاهِ مترقی که 

خواسته شهرک جدید را منزوی و جدا از شوشتر  هرگز نمی
 د.بساز

 

 



 

 آبادی ، با معرفی فریبرز دولتیتئاتر شهر، اثر علی سردار افخم

بنا که در بخشی از باغ شهرداری آبادی معتقد است این  دولت
است، چنان ارزشمند و فاخر است که تمامی  شده ساختهسابق 
و سازهای اطراف، صرفنظر از ارزش و درجه تفاخر خود،  ساخت

گوید این بنای با  ه شوند. میبا این بنا باید سنجیده و تطبیق داد
شده که انگار  متر، چنان ظریف و زیبا ساخته 15ارتفاع 
اند، نه اینکه حامل و  های اطراف از سقف طره آویزان شده ستون

های معماری ناب  جای اثر نشانه نگهدارند طره باشند. در جای
 تواند یافت. ایرانی را می

 

حاتمی، با معرفی آهن فوالدشهر، اثر جواد  دفتر مرکزی ذوب
 محمد سمنانی

جواد حاتمی از آن دسته معماران است که ساختار اصلی معماری 
دانند و خود در این اثر به شیواترین  را نظام و سیستم آن می

شکل ممکن توانسته این سیستم را در معماری پیاده کند. به باور 
ای  محمد سمنانی، این اثر که به دلیل قرار گرفتن در محدوده

شدن دارد، از شاهکارهای  و حس تر امکان دیده محصور، کم
معماری معاصر ایران است که ضمن حفظ روح و جوهر معماری 

دهنده عملکرد  و نشان ایرانی، کامال امروزی و جهانی است
 شده نیز هست. خواسته

 

 زاده، با معرفی بابک شکوفیر، اثر مهدی علیخانه کوهبُ
در ایران، بویژه در تهران، بناهای مسکونی ناب و زیبایی از 

یادگار مانده که نماد کامل معماری مدرن و  به های چهل سال
ترین  زیبای این سرزمین است. خانه کوهبر، یکی از شاخص

بندی زیبا، حجمی با  های این نوع معماری است. پالن نمونه
ظرایف خاص و ویژه، اسکانِ دقیق بر توپوگرافی و شیب زمین و 

ست. های این بنا ا مصالح خودمانی با اجرایی مدرن، از خصلت
بنایی که با تالش معماران توانسته به ثبت برسد و از تاراج 

 و سازهای سودجویانه در امان بماند. و ساخت« تراکم»



، اثر هادی میرمیران، با معرفی فرانکفورت کنسولگری ایران در
 فریده صائبی

موفق از معماری  فریده صائبی معتقد است این اثر تجسم ترکیب
است. او در کنار ظرایف  -آلمان -نایران با فرهنگ کشور میزبا

گذرد و بنای  متعدد بنا، به معبری اشاره دارد که از دل سایت می
رهاند و به مرور  کنسولگری را از بیگانگی با مردم و محیط می

شفافیت،  شود. در این کشور می« گذر هنر ایرانی»تبدیل به 
دوستی، صمیمیت، در کنار استفاده از آخرین  طبیعت
های مهم این اثر برتر  دهای فناوری جهانی، از ویژگیآور دست

 معماری است.

 

موزه بزرگ خراسان، اثر احمد میرفندرسکی، با معرفی 
 محمدحسن طالبیان

میرفندرسکی گفت  گوید، وقتی مرحوم دحسن طالبیان میمحم
عمارت خورشید کالت نادری را دیده و کامال به این نتیجه 

جوهر موزه خراسان باشد، همه رسیده که همان باید الگو و 
پذیرفتند که معماری زیبای دیگری با استناد به حافظه تاریخی 
این سرزمین پهناور در حال تولد است. این اثر، ضمن تاسی به 
الگوی تاریخی خود، به بهترین شکل ممکن به نیازهای امروز 

 دهد و نشانی از تفکر مدرن ایرانی است. پاسخ می

 

 
فهان )فرهنگسرای فرشچیان(، اثر فرهاد ی اصفرهنگ مرکز

 احمدی، با معرفی احمد گشایشی
گشایشی معتقد است، این اثر، تمام ابعاد معماری ایران را در خود 

دارد. از حرمت آب تا صمیمیت فضاهای پشت بام. از تفاخر 
ورودی تا آرامش محیطی. معمار توانسته نیازهای یک مرکز 

های تاریخی معماری ایران هنری مدرن را در چارچوب الگو
پاسخ دهد و با طراحی درست معماری آب در کنار بنای آجری، 

لطافت زندگی ایرانی را تجسم بخشد. در این بنا هیچ شکل 
 است. سنتی غیرضرور وجود ندارد و بهترین استفاده از حجم و فرم خالص انجام شده



 

 نهای مخاطبا انتخاب
های پرشده را به  شده امتیاز دهند. نود نفر از مخاطبین فرم بود، به آثار معرفی شده خواستهطبق روال معمول، از مخاطبین 

بندی نظرات این  جمعتعدادی از حضار هم در امتیازدهی شرکت نکردند یا فرم را برنگرداندند. مجری برنامه برگرداندند. 
 تعداد از مخاطبان، به شرح زیر است:

 امتیاز 09/78، یتئاتر شهر، اثر علی سردار افخم -1

 امتیاز 79/77، اثر هادی میرمیران، فرانکفورتکنسولگری ایران در  -2

 امتیاز 90/75فرمانفرمائیان و همکاران(،  ، اثر نادر اردالن )دفتر)مرکز مطالعات مدیریت( صادقامام دانشگاه  -3

 امتیاز 46/74ر، اثر مهدی علیزاده، خانه کوهبُ -4

 امتیاز 15/70فهان، اثر فرهاد احمدی، صا فرهنگیمرکز  -5

 امتیاز 26/67شهرک شوشتر نو، اثر کامران دیبا،  -6

 امتیاز 79/61احمد میرفندرسکی،  موزه بزرگ خراسان، اثر -7

 امتیاز 73/58اثر جواد حاتمی،  آهن فوالدشهر اصفهان، دفتر مرکزی ذوب -8

 

 های مخاطبان حرف
بینم در مورد معماری و اقتصاد نیز بحثی شکل بگیرد؛  ستر فرهنگی اجتماعی بررسی شده، بهتر این میبعموما معماری در × 

 است! یک پذیرایی مختصری صورت بگیرد، عالیاقتصاد در کالبد و هویت معماری. با تشکر. همچنین، 
 های قابل دستیابی و ارزان. برای مطالب. تهیه کتاب. حضور زیاد معماران تهران و ایران. تهیه سایت تادامه جلسا× 



. کارهای اساسی، مثال شهری. هکنند د. ترجیحا مدرن و ترسیمنباش هایی انتخاب شود که به معماری ایران تاثیر داشته پروژه× 
 های تاریخی و راهکارهای جدید. . . . مثل همین تئاتر شهر. حفظ بافت

 اشند.ای تر ب تواند حرفه ها می ارائه× 
 گذاری کنید و معمار شایسته انتخاب شود. برنامه بسیار عالی است، در صورتی که بهترین معمار ایرانی را ارزش× 
 امیدوارم در جلسات آتی، مشکل کمبود وقت برطرف شود.× 
اند اتفاق تو کنم معرفی کار هر معمار توسط خودش هم گاهی می برای فعالیت ارزشمند و مفیدتان سپاسگزارم. فکر می× 

 بیفتد.
فرمایی معماران پرسابقه و گرانقدر موجب امتنان و خوشنودی بالوصف اینجانب بوده و هست، ولیکن، معماران  تشریف× 

آید، نظیر جناب قیومی هندی، منوچهر معظمی و  به چشم میشان  خالی های نظری معماری قدری جای فعال در عرصه
شود بسیار گرامی و محترم است؛ تنها  ها مطرح و پیگیری می وان دغدغه این نشستای که بعن ایمان رئیسی و غیره. مسئله

شده انجمن  های جامع و حساب نماید که قطعا با برنامه ها در انتها قدری برای این حقیر ناشناخته می ماحصل این نشست
تجربه و  بی بین معماران جوان و کممفاخر معماری ایران همراه خواهدبود. . . . در هرصورت، پیوند بسیار الزم و مناس

 نظر بوده و هست. معماران کارکشته و صاحب
پردازی برای طراحی معماری و آثار  های دیگر معماری نیز سخنرانی و جلسات تشکیل دهید. برای مثال ایده لطفا در زمینه× 

 معماران بزرگ جهان مثل ذاها حدید. با تشکر از شما.برتر 
باشد. چون در معرفی وشناخت بناهای شاخص موثر  از پایان این دوره، در صورت امکان تداوم داشتهاین نشست ها، پس × 

 است.
تر از نشست پیش بود. درخواست دارم فرم و چارت مشخصی به  ست، منسجمشنشده در این  اطالعات معرفی ن،به نظرم× 

 تر بیان شود. تر و کامل معماران داده شود تا اطالعات درست
 شده را هم اعالم کنید. های معرفی فرستید، اسم کتاب هایی که می در ایمیل لطفا× 
با تشکر از زحمات. اوال از میهمانان تقاضا کنید بنا را فقط نقد کند و از توصیف بپرهیزند. دوما پروژکتور را عوض کنید، × 

 کیفیت است. تصاویر غیرواضح و کم
فشاریم. راه بسیار مهمی آغاز شده. با تدوین و گردآوری مناسب  رمتان را میتشکر فراوان از زحمات شما عزیزان. دست گ× 

 این مجموعه، انشااهلل دستاوردی مهم در این راه باشد.
 اندرکاران این نشست. نشست بسیار پربار و مفیدی است. نهایت تشکر و قدردانی از دست× 
باط بیشتری برقرار تآیند، با جوانان ار ور معماری ایران گرد هم میآ ها که افراد نام اگر شرایطی فراهم آید که در این نشست× 

های جوانان را ببینند، شاید استعدادهای نو و جدیدی در این میان پیدا شود، بسیار  کنند، شرایطی فراهم شود تا کارها و پروژه
 تر هدایت فرمایند. که حداقل ما را به سمت و سویی درست ی خواهدبود. یا اینلعا
توان  ها ادامه یابد. حتی می گونه نشست ، این«یکصدمعمار، یکصد انتخاب»های  شد اگر بعد از اتمام نشست لی خوب میخی× 

 شده توسط خودشان را معرفی نمایند. از معماران دعوت نمود تا آثار طراحی
یز آثار برگزیده معماری معاصر ها ن ها حاضر شوند و از دید آن تساگر از معماران غیر ایرانی نیز دعوت شود تا در این نش× 

 ایران را شاهد باشیم، خالی از لطف نخواهدبود. با سپاس.



چنین در نحوه  شود. هم های معاصر خارجی نیز پرداخته به پروژه ،های معاصر داخلی خواهشمند است پس از پایان پروژه× 
 شود. ممکناز مطالب ئه شود تا استفاده مفیدتری اپرزانته پروژه، برنامه مشخص و چارچوبی ار

کنندگان موفق به  ران، سبب شد تا تمامی شرکت های نامناسب به هر سخن دادن زمان بندی برنامه و اختصاص زمان× 
بایست طی این چهار  باشد، و می نشست اول نمی ،که این نشست ت. با توجه به اینصحبت نشوند که ضعف بسیار بزرگی اس

 توجه شما. آمد. با تشکر از میدوره گذشته تجارب الزم به دست 
نشانه ضعف مدیریت بوده و ران های حاضر در پوستر،  بندی مناسب جهت ارائه تمامی سخن جانب، عدم زمان نظر این هب× 

 باشیم. تری داشته بینانه بندی واقع امید است در نشست بعدی زمان
ان معاصری که در قید حیات هستند هرکدام خود بیایند ها را داریم تا معمار تسعاجزانه، درخواست تداوم این جلسات و نش× 

 و توضیحی برای آثار خود ارائه دهند.
 راهی است که باید رفت و راه خوبی خواهدشد.× 
شود بعدا از خودشان دعوت شود که راجع به کارهایشان  ها مطرح می کنم معمارانی که کارشان در این همایش پیشنهاد می× 

 ت تمایل خودشان نظر بدهند.توضیح بدهند و در صور
کردن تعداد معماران معرف  است که گویا با کم از نشست اول تا کنون، همواره مشکل کمبود وقت معضل اصلی بوده× 

 برطرف خواهدشد.
 هی است تا تعریف کامل از معماری نداشتهییک جلسه رابه مناظره در رابطه با تعریف معماری اختصاص بدهید. . . . بد× 

 راه به جایی نخواهدبود. ،های هنری ها و حتی نمونه زارها، روشبمعرفی ا باشیم، 
 

 :کنند مخاطبان دعوت می
مخاطبان نشست، در هر گام، عالقه خود به دعوت از معمارانی را اعالم 

همین سبب از  اند و به هایی نبوده کنند. برخی از مخاطبان در نشست می
اند. در  اند و اثری را معرفی کرده دهبرند که قبال دعوت ش معمارانی نام می

های قبلی  اند و در نشست بریم که مخاطبان خواسته جا، معمارانی را نام می این
 اند: نبوده

حسین امانت، امیرحسین  کامران افشار نادری،امیرپویا اصغری، نادر اردالن، 
بهروز بیات،  سیدمحمد بهشتی، هومن باالزاده، مهرداد ایروانیان،  امینی،

هادی تهرانی،  رضا تغابنی، پاسبان حضرت، شهرام پوردیهیمی، علیغالمرضا 
زاده،  عیسی حجت،  کوروش حاجیجواد حاتمی،  هوشنگ ثبوتی، فریار جواهریان، محمدرضا جودت، سیاوش تیموری، 

اصغر فریناز رضوی،  ان،محمود رازجوی پور، سعید حقیر، رضا دانشمیر، داراب دیبا، مهدی حجت، سید منصور حسینی
مهدی لیال عراقیان،  کامران صفامنش،بهرام شیردل، الدین،   ساعدسمیعی، نسرین سراجی، فرامرز شریفی، حسین شیخ زین

عاطفه  محمدمنصور فالمکی، شهاب کاتوزیان، فر، فرشاد فرهی، سعیدفالحعلیزاده، سمیرا فداکاری، محمد فرضیان، 
  .هادی ندیمی، یزدان هوشور، عباس یزدانفررشید موسوی، فپور،  رضا کریم کرباسی، علی
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