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 1"در ایرانبه دو زبان  نخستین مجله علمی هنر و معماری،"

 مدیر مجله هنر و معماری ،با مهندس عبدالحمید اشراق مصاحبه

  زاده طبیب آرش

م که ا هشد می باشد. بدین منظور برآنو سودمند  موثر  پرداختن به تاریخ ورویدادهای مرتبط با معماری هر دوره :زاده آرش طبیب

ند بخشی ا هسال گذشتۀ ایران حضور داشت  معماری پنجاه ی که به صورت مستقیم در رونداز خالل گفتگو با افراد آوری تاریخ  با جمع

 م.  تبط با معماری آن دوره را ثبت کنهای مر از واقعیت

و مجلاه هنار و    شاما  ی ازم، باه کارات ناام   ا هانجاام داد  با مهندسین مختلف ون در طی این چند سالکه تاکنی های مصاحبهدر طی 

 کاه  اناد معتقد یا هعاد  دارد. ادر فضای معماری آن ساال ها   جنابعالیحضور و  این نشان از استمرار است که آمده به میان معماری

معمااری و   هاای  و کاالس  د و از سویی دیگر جنابعالی باا سامینارها  نوارد ک ایرانجامعه  درون نقاشی را به توانست 2پورضیاء استاد

شاما   .انجام دهید، توانستید این مهم را در باب معماری آن را بر عهده داشتید متعدد و مجله معماری ای که سرپرستی نقشه کشی

یاد و تاا کناون قریاب باه      ا ههنر و معماری شد های ید، وارد حوزها هکنم بیست و اندی سال سن داشت شمسی که فکر می 03 از دهه

جدی  های م در حال حاضر هم درگیر فعالیتدان اید. تا جایی که می امه دادهصورت مستمر فعالیت خود را ادشصت سال است که به 

 در آن دوره مختلفی که در عرصاه معمااری   و موضوعات م تا درباره افرادیا هبدین سبب بر آن شدن در پاریس هستید. در دفتر کارتا

تاا   ید، گفتگاو کنایم  ا هی با این افراد به صورت تنگاتنگ کار کرده و یا در ارتباط بودو جنابعال ندا همطرح بوده و نقش مهمی ایفا کرد

  ی این افراد افزایش دهیم.ا هبتوانیم اطالعات جامعه معماری را درباره زندگی حرف

  

                                                           
 صورت گرفته است. "تاریخ شفاهی معماری معاصر ایران"و در امتداد پروژه در اینترنت، ، "هنر و معماری"انتشار مجدد مجله این گفتگو به بهانه  - 1

 11399-3399ساعت  1931آذر ماه  5تاریخ: 
2
او جدا از . شود یاد می« پدر نقاشی مدرن ایران»ایرانی است که از او به عنوان  مؤلف، پژوهشگر و استاد دانشگاه، نقاش (۹۷۳۱ –۹۹۱۱ ) جلیل ضیاءپور - 

 فرهنگ عامه، شناخت زبان، بررسی و شناسی مردمای را نیز در زمینه  های پژوهشی گسترده است، فعالیت آن که نقاشی پیشرو و پرچمدار نهضت نوگرایی بوده

 .است داشته ایرانهای زینتی مناطق گوناگون  نقش و
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شمسی در ایاران  چاا     03و  03 های که در دهه "هنر و معماری"مجله  انتشار و چگونگی ین گفتگو را با بحث درباره تاریخچهاول

 ایران و معماری و هنری به انتشار وقایع و رخدادهای تاثیر گذار، و جنابعالی به عنوان سرپرست و مدیر مسئول این مجله است شده

در ایران باوده کاه خاود بح ای      هزبان دو مجله، اولین نشریه علمی این م کها همطلع شد از سویی کنیم. می شروع ،یدا هپرداختجهان 

آتی مساالل و رویادادهای    های امیدوارم در مصاحبه  یم؟!ا هی به دو زبان نداشتا همجل در ایران جداگانه می طلبد که چرا تا آن زمان

 مورد بررسی و گفتگو قرار گیرد. ست ا هسال پیش ایران رخ داد 03و  03دیگری که در تاریخ معماری 

گیکری ن    کنم از پیشینه مجله هنر و معماری شروع کنید و از وقایعی بگویید که موجب شکل   خواهش مینخست، 

دغدغه و فلر جنابعالی چه بود که تصمیم به انتشار  ..مجله شد و در ادامه اتفاقاتی که در حاشیه ن  رخ داده است.

را منتشکر مکی کردیکد. اهکدا  و      «موزیک ایرا »؛ با توجه به اینله پیشتر نیز مجله مجله هنر و معماری گرفتید

 چه بود؟ نگرشتا  در ن  زما 

این موضوع( یک شرط دارد. به شرط آنکه در این بیان و اما ) .قبل از هر چیزی باید از شخص شما تشکر کنم: 3عبدالحمید اشراق

فاردی   هاای  خصوصایات ، فروغای صاحبت کانم    راجع به)م الً( اگر من می خواهم  .باشد کارتانسر فصل  گویی حقیقت نوشته شما

که دانشجویان ت! بگویم او چه گفت و چه کرد و حقیقت چیس کلنل وزیری صحبت کنم،راجع به فروغی را بگویم.... اگر می خواهم 

 .شودما گذاشته  گفتاری شما و در فرهنگ صحیح پایه باعث می شه یکافکار بدانند این آقا، آن آقا که بوده و این 

  

                                                           
گردیده است. تالش کتوب شونده می باشد و گفتگوی درج شده در این مصاحبه بدون هرگونه تغییر در محتوا ممباحث مندرج، نظرات شخص مصاحبه   -9

 بر آن بوده تا نحوی گویش فرد مصاحبه شونده بدون تغییر منعکس گردد.

 1931 -تصویر روی جلد نخستین شماره مجله هنر و معماری
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 کمبود هادغدغه ها و *

م عشاق باه   ا زنادگی  از ابتادای  مان  ...، این سئوال قشانگی اسات.  راه انداختمبه و چرا این مجله را  ما هحاال چرا من این کار را کرد

کردم. برگاردیم   کمبودهایش فکر میاجتماع داشتم. کمی که بزرگ شدم، این عشق بیش از پیش شد و همیشه بیشتر به اجتماع و 

 آقای با یک شخصی به نام ه معلم موسیقی بودم. در چهارراه منگل ِ پهلویسالم بود ک 11به زمانی که من خیلی جوان بودم. حدود 

 ایشاان  ود بزرگ تار باودم  یکی از نامداران موسیقی ایران یعنی استا کردم. من شاگرد قبلی علی اکبر شهنازی کار می 4بهمن هیربد

ناق   کاه  ،معاذرت مای خاواهم    بود. البته ما کارمان را تمام کرده بودیم. در همان هجده نوزده سالگی صبا خان ابوالحسنشاگرد  هم

اطرافیاان   ه خار  دارد....؟ م کاه چیسات؟ ایان سانتور چارا نا      ینا دا نمی اصالً زنیم، های موسیقی که ما می گاهم که این دستیزد می

تم واالئم کاه شصات ساال گذشاته روی سا     ها  حاالانستم.... د میآن زمان ن پرسیدم. کن! اما من باز می انکن، ولم ان: ولمندگفت می

؟ یک حکمت علمی دارد که ماا در آن زماان   ....کنند؟ چرا پرسم که چرا پرده تار را فلزی نمی م میزد کنم و من که تار می تاکید می

و باه   ن بپرسایم یم که ایان ساواالت را از ایان و آ   ردیک مجله درست ک با آقای هیربد یم وآمد ت ماندیم و ماسئواال روی این محور

االن ایشان در آلمان پزشک هستند. ایشاان ایان    کرد، در این کار به ما کمک می ردکتر احسان ماه. کسی به نام جامعه جواب دهیم

ر ای که بتوانیم در آن این چراهاا را د  اندازی مجله کردند. من و هیربد شروع کردیم به راه کردند و به ما هم کمک می کار را تایید می

آن زمان  مطبوعات علمی در جامعه م. دلیل این کار این بود کهقرار دهی و به موسیقی عالقه مند بودند زدند برابر کسانی که ساز می

نباود کاه    علمای  شده است، اما آن زماان یاک مجلاه    با شما صحبت می کنم خیلی خیلی بهتر حاال که منما جایگاهی نداشت اما 

ه گذارند. کسای نباود کا    در بنا در آب می ند که چرا آجر را پیش از کار گذاردنبخوان در کار ساختمان بودند مطلبی کسانی که م الً

 اساتاد  گرفتیم. آقاای  نیا کمکاز آقای پیر( در این باره)اما بعدها که ما مجله را درست کردیم،  را آنالیز علمی کند. (موضوع)بیاید و 

فنای  پیرنیا هم آمد و این مسالل را برای ما آورد روی کاغذ و نوشت. بنابراین من از اول فکرم این باود کاه کمبودهاای     محمد کریم

آوری  من ماامور جماع  )در مجله موزیک ایران( کنم و این کا را ما کردیم. الب علمی پرجامعه را با نگارش مطشود و  تشریح و تحریر

 سال داشات  99بیشتر ازاز من بزرگتر بود و  که هرچه از شخصیت، فداکاری و خدمت او بگویم کم است؛ مطالب شدم و آقای هیربد

د. پس من رفاتم عقاب   ادند میامتیاز نشریه ن سال 99این بود که به افراد کمتر از  دولت قانون  قعامتیاز مجله را گرفت. چون آن مو

 . اداری و تشکیالت و امتیاز (مسالل)و ایشان رفت عقب  و خورا  ) برای چا  در ( مجله مطالب

                                                           
 بخش خصوصی. این مجله نخستین نشریه (خورشیدی ۹۷۱۱تا  ۹۷۷۹) مجله موزیک ایران(، مدیر مسئول  شمسی 1959 -۹۹۱۷ ) بهمن هیربد - 4

 ه است.تخصصی درباره موسیقی در ایران بود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 پیشینه مجالت علمی در ایران  *

تا به اینجا تا حدی با اهدا  جنابعالی در ایجاد این مجالت نشنا شدم... نیکا تمایک  داریکد     ،نقای مهندس ن.ط:

 موضوعی را در تلمی  سئوال نخست اضافه فرمایید؟

 آماد  بیرون "دانش"ای با عنوان مجله  که نشریه 53یا  1559حدود  ره دارالفنون بود،دو که در ایران انتشار یافت اولین مجله علمی

آمد. من از بود که بیرون  "دارالفنون"مجله  ماه بیشتر طول نکشید. بعد هم گویا چهارانتشار آن کرد اما  علمی را مطرح می و مسالل

از این گفتگو را باز کنید که به تاریخچه شروع انتشار مجالت علمی در ایران که مجله هنار   خواهش می کنم که فصل مجزاییشما 

زبانه بود؟ مجله  کنکاش کنید که کدامیک از مجالت ما در ایران دوباره و معماری هم جزلی از آن است بپردازد. به خصوص در این 

مجله در خارج هم جایی پیدا کناد و   د و این دو زبان باعث شد که اینش ای بود که به دو زبان منتشر می اولین مجلههنر و معماری 

 فرهنگ ایران را به خارج معرفی کند.

های سی و چه  مطرح کردید که به تاسکی    تا  در دهههای اجتماع جع به اجتماع و دغدغهبحثی که شما را : ن.ط

ای تاثیر این  بعد از شصت سال فعالیت حرفه، حال منجر شد جالب است "هنر و معماری"و  "موزیک ایرا ه مجل"دو 

 کنید؟ نشریات را بر جامعه و مسائ  اجتماعی چگونه ارزیابی می

 1991 -مجله موزیک ایرانتصویر روی جلد نخستین شماره  ه.ش 1999تهران  -مجله موزیک ایران دفتر در موسیقی اساتید و نامداران

استاد علی اکبر شهنازی، استاد حسین ملک، حاج آقا ایرانی  عبدالحمید اشراق، بهمن هیربد،مهندس از راست: 

مجرد ) معروف به دانشنامه موسیقی(، رکن الدین مختاری )ویولونیست(، استاد ابوالحسن صبا، استاد فرامرز 

 پایور و استاد همایون خرم
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نظیاری در   این مجله دگرگاونی بای   :؛ در آن آمده بود5که درباره من نوشته شده بود گردم به مقاله آقای دکتر صارمی من برمی :ح.ا

دهم چون خودم مسئول بودم و اگر بگویم، دیگران خواهند گفت که از خودم  افکار دانشجویان ایجاد کرد. من به این مقاله ارجاع می

یشاان  ن افروغی بودم و خیلی هم با ایشان نزدیک بودم و باه نظار ما    سمهندیه آتل درکنم. من موقعی که دانشجو بودم،  تعریف می

خواهم گفت که خصوصیات نهاده ایشاان چاه باود و چارا باه       با دیگران قابل مقایسه نبود و بعداً ه اصالًیک شخصیت بسیار بارز بود

 .عنوان پدر معماری ایران معروف شد

، دادناد  ا مای به انتخاب خودشاان باه ما    )را( استادان این مجله دگرگونی به وجود آورد چون ما وقتی دانشجو بودیم وقتی یک پروژه

نبود که ماا راجاع    ادیم. هیچ منبعید میتحویل  به عنوان اسکیس د از ظهرما باید شش بع ،دادند را می ای ساعت هشت صبح سوژه

ها فقط با تصویر و تصور فکری خودشان کارهاا را انجاام    یم. بچهانستد میچون ما زبان خارجی هم که نبخوانیم،  آن به این سوژه در

 ...یعنی درواقع کمبود مسالل علمی و تحلیلی.دادند،  می

ما را کروکی کرد که و آثار  ما آمد و زندگی« 6فوآالیود» ما زدند. م الًهایی در افکار جامعه  جرقهای خارجی آمدند و  آن وقت که عده

 در 7دارگا کم بود که افراد بتوانناد بخوانناد.   مطالب نوشتاری  .میکن استفاده میاز آن  خورد و ما هم به درد من و شما می حتی االن

شناسی بود؛ افکار جامعه جوان ماا از لحاار رسایدن باه یاک       که فقط باستان (خیلی کوتاه)بروشورهایی بیرون داد  شمسی 1991

را  شاراق ا: باید بشنویم. اگر آقای صاارمی نوشاته کاه    می ای در چنین وضعیتی خیلی ضعیف بود، یعنی ما محکوم بودیم که  مسئله

 به این دلیل بوده است. ایجاد کرد در معماریباید محور و اولین فردی دانست که حرکتی 

نگااه   را رفاتم و آنجاا   هاای فرانساه مای    به انجمن آرشایتکت  دیدم، مسالل را میمحیط و فرانسه در دانشگاه بودم و ی که در وقتمن 

را نداریم؟ و باه   موضوعاتیچرا چنین  گفتم ما میبا خود ، معمار از ایران بودم کنند و چون خودم کردم که ببینم آنها چه کار می می

فروغی و آن انجمنی که از فرانسه ایده گرفته باودم پیااده کاردم. قاوای     مهندس همین دلیل تا پایم را در ایران گذاشتم رفتم پیش 

من اولین سمینار معمااری ایاران را هام در کتابخاناه      شد تاثیر زیادی داشت و که انجام میدماغی جامعه چون ضعیف بود هرکاری 

 برگزار کردم.  8آمریکا

کرد برایما  توضیح دهید. تکا   خواستم کمی هم راجع به مجالت معماری که در ن  زما  انتشار پیدا می می:  ن.ط

دوام  زیبکا  هکای  مثالً مجله نرشیتلت و یا مجله هنر این نشریات متاسفانه به علت مسائ  متفاوت دانیم ه میجایی ک

                                                           
و  39، ص193معماری و شهرسازی، شماره  ، مجله"به بهانه انتشار کتاب: دمی آسایش زیر سایه فرهنگ"رجوع شود به مقاله دکتر علی اکبر صارمی: - 5

31. 

6- Dieulafoy 

7 -  André Godard (1111-1365 معمار و :)معماری،  های فرانسوی که در طول فعالیت خود در ایران خدمات ارزنده ای در زمینه باستان شناسم

 باستان شناسی انجام داده است. مقبره حافظ در شیراز و ساختمان موزه ایران باستان در تهران از شاخص ترین آثار معماری اوست. تاریخ و 

 

جزء این ساختمان  است. ن پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان خالد اسالمبلی ) وزراء(ساختمان مرکز فرهنگی آمریکا که امروزه ساختمان کانو - 8

 پایتخت بوده که آمفی تئاتر بزرگ برای سمینار ها و کنفرانس ها داشته است.  های نخستین ساختمان
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سال انتشار پیکدا   در طی ده مستمر و منظم به صورت و اما مجله شما در چه  و هشت شماره نلردند، چندانی پیدا

 کرد.

از تجربیاتی که در خارج از کشور داشتید و نتایجی که از آنها گرفتید برایمان صحبت  ،تان های کاربردی همچنین از الگوبرداری

 ید و آنهاا هکه در فرانسه قدمت زیادی دارد، الگوهایی را برداشت کرد« 9یآرشیتکتور اوژور دول»م که شما از مجله ا هکنید. من شنید

دهد زیرا از یک  به یک مجله اعتبار می به نظر من این استمرار .کردیده معماری ایران پیادجامعه و  مسالل مرتبط با در قالب را

 و و مدیریت مجله است افراد و استمرار پایداری سویی دیگر نشانگررساند و از  و هنری می لیت آن را در جامعه معماری مقبو یسو

فعالیت فرهنگی کرده است. این را شما چگونه رسانی و  ده سال اطالع کند که میی اراله ا های را به جامعه حرف در مجموع مجله

  بینید؟ کنید و این استمرار را نتیجه چه موضوعی می بررسی می

 

 عشق به خدمت  *

ورزیدم کاه کااری انجاام بادم و چاون       رساند. من عشق می این البته دید شما را می تمام افکار من؛انگشت گذاشتید روی شما  ح.ا:

ساالم باود.  ایان تمااس باا ناماداران        59سابقۀ نوشتن داشتم؛ چون همانطور که گفتم وقتی مجله موسیقی را شروع کردم، حدود 

گفتناد   همه اینها به مان مای   وبود.  دیگران برای من یک دانشگاهازی و اهلل خالقی و علی اکبر شهن بزرگی چون ابوالحسن صبا، روح

ام را عوض کردم، همه قوایم را بگذارم روی معماری. همینطور کاه شاما اشااره     پسرم و این در من رشد یافت که حاال که من رشته

البته این که دربااره اون مجلاه گفتیاد     کنند. خواندم، حواسم به این بود که اینها چکار می کردید، در خارج عالوه بر اینکه درس می

                                                           
3-  L’ARCHITECTURE  D’AUJOURD’HUI  مجله معماری امروز( ) 

 1999 -نشریه دانشکده هنرهای زیبا شماره نخستینتصویر روی جلد  1955 -نخستین شماره  مجله آرشیتکتتصویر روی جلد 
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البته کاه  و ...  ام گویند من الهام گرفته کسی بود که آن را بنیان گذارد و هشت سال پیش فوت کرد. اینکه دوستان می« 10پیر واگو»

بسایار بسایار عقاب    ای داشت و من آدمی بودم که از یاک محایط    کننده من او نبودم. زیرا که او فرانسوی بود و یک اندوخته دیوانه

ریخاتم دور و مقاداریش را بارای     کاردم، مقاداریش را مای    گفتند گوش می کردم خودسازی کنم و هرچه دیگران می مانده سعی می

 داشااتم. او آمااد و یااک مجلااه درساات کاارد کااه بهتاارین مجلااه اروپااا شااد. بعااد اولااین کاااری کااه کاارد؛ در     خااودم نگااه ماای

یک برنامه بزرگی راجع به فرهنگ معماری فرانسوی گذاشت و معماران را جمع « 11د پالهگران»گویند  بهش میمکانی که در پاریس 

را درسات   12«آ یلاو»بود 59یا  1331سمینار در تهران برپا کردم. همچنین او وقتی حدود  اولین کرد. من هم این کار را به صورت

رضاا   دکتر عضو آن شدیم. آقایقبل  ایران حدود چند سال دراست، ما هم « المللی معماران اتحاد بین»مخفف همان « اولی آ»کرد؛ 

م، خاودم  یکارد های ایاران را تاسایس    انجمن آرشیتک که  خبرش را به من دادند. چون من در آن زمان بهبهانی به من زنگ زدند و

نتوانستیم پرداخت کنایم و  فروغی که ما را عضو کنید. اما شرایطش سخت بود و ما مهندس  یک نامه نوشتم به امضای آقای شخصاً

هایی که در دنیا هستند بایاد تاابع ایان تشاکیالت      و همه انجمن لیون معمار در دنیا داردما را عضو نکردند. اما این نهاد االن یک می

 ساختمان باا  کند. یونسکو یک تشکیالتی دارد که اگر با یونسکو همکاری می هم المللی در امور آثار ارزنده بین « آ یلاو »باشند. این 

شما دیگر  و گوید که این ساختمان مال شما نیست مال دنیا است کند و می ارزشی م ال چغازنبیل در ایران باشد آن را شناسایی می

 متخصاص   کناد. معماار و   هام کمکاش مای    «آ یلا او »حق ندارید که چغازنبیل را تعمیر کنید، بلکه باید با اجازه یونساکو باشاد و   

سال دبیر این سازمان بود و چون مان هام آمادم در ایاران      59یا  15را درست کرد و حدود  « آ یلاو »این « پیر واگو»فرستد.  می

گویند که تقریباا   به من می از این نظر دوستانکردم  ا درست کردم و حدود هفت یا هشت سال آنجا را اداره میر ها انجمن آرشیتک

 گویند تاو هام موتاور بارای      یک موتور معماران جهان بود و به من هم می« پیر واگو»دادم. با زبان دیگری را انجام او فرم همان کار 

 ایران بودی. معماران 

                                                           
19-   Pierre Vago   

11- Grand Palais   

15- UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES (UIA) 

 تصویر اولین هیئت مدیره اتحاد بین المللی آرشیتکتهای دنیا

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uia-architectes.org%2F&ei=ywbQUO3BMKf02wXSu4CQDQ&usg=AFQjCNHHbiicTHIsMXh4AKP-SRHXOEn9PA&bvm=bv.1355534169,d.b2I
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 در کنار مسکائ   محرک های اولیه یا موتور قههای شما هم مانند جر این تشابه نزدیک وجود دارد که فعالیت:  ن.ط

همیشه عکاملی بودیکد ککه جلکو      و ... مختلف، در مجالت های ، در انجمن عم  کرده است. چو  شما در دانشگاه

 ید. من به این سبب این موضوع را مطرح کردم، وگرنه بحث مقایسه نیست.ا هدنبر

زدم که پیااده   و آن در میگرفتم این در  ی که هرچی تصمیم مییعن وزر. بولد"بولدوزر معماری"گفتند  کامال درسته. به من می ح.ا:

معمولی و متوسط بودم و پدرم تااجر باود. زنادگی خاوبی      اهزاده نبود. من از یک فامیلشود. من که قدرت نداشتم. من که پدرم ش

شد. ولای   فتم درها برایم باز میر بودم هرجا می ی یا شخصیتیا هشازدپسر  کیالت بزرگ درباری نبودم. اگر منکردیم ولی وابسته تش

رفاتم کماک    شد. مان اونوقات کاه مجلاه را درسات کاردم، بایاد مای         دیدم تا آن کارم انجام می زدم و صد نفر را می من باید در می

)مجلاه(  ت مادیره  نامادارترین افاراد را آوردم جاز هیااء    نفر از  15باشم. من آمدم شناخته شده  گرفتم. خب من آدمی نبودم که می

نگاه کنید هرکدامشان جایگاه خاصی دارند؛ دکتار مناوچهر    اسامی این نفرات را اگر ترین افراد علمی و این نفر از شاخص 15خودم. 

مزینی، دکتر مهدی امانی، دکتر محمدکریم پیرنیا که استاد بود... حاال هرکدام از اینها حکایت دارند. آقای مهندس نادر خلیلای کاه   

 ریز بود.   برنامه ترین افراد و اصالً گرفته، دکتر بیژن دفتری یکی از شاخص المللی یک جایزه بین

 روش ایجاد موقعیت برای مجله *

دفتاری   بیاژن  دکتار یزی نبودم. ر برای مسکن، من اهل برنامه یک سمینار درست کنید خواست که بیایید یک روز آقای هویدا از ما

کرد که این کشور را باید بیاریم جلو، این کشور اینقدر  بود. یک چارت عملکرد درست میالعاده  فوقو در این کار کرده آلمان تحصیل

وزیر وقت این بود که یک سمینار بگیریم که ما باه انادازه کاافی مساکن بارای       آدم داره، این کشور اینقدر مسکن داره... نظر نخست

آقای امیر طاهری که سردبیر روزنامه کیهاان آن زماان باود هام      :د که گفتآی جامعه خودمان داریم را از آن نتیجه بگیرد. یادم می

 شرکت کند و تمام گفتارهای شما را بنویسد. 

گوریاان، آقاای   یگرزاره مقتدر، آقای دکتر  محمدرضا آقای پرویز تناولی، آقای مهندس )در مجله( از افراد دیگری که ما آوردیم اینجا

ببیانم،  را آقاای دکتار مناوچهر اقباال      یمم بارو یخواسات  حاال چون درها برای من باز نبود برای م اال مای   ..ی بود.دیعدکتر کاظم و

داد، تقریبااً یکای از    آقای اقباال باه هایچکس باه هایچ عناوان وقات نمای         بردم چگونه بود.... وشی که به کار میخواهم بگویم ر می

 تخصاص و   تماام بارای وقات گارفتن     تعماداً  اباود. ما   زیر دست او ،و نفتم ثروت مملکت ما قدرتمندترین افراد مملکت ما بود. تما

... رلیس دفتر ایشان حاس  جا. آقای بیژن دفتری دکترا از آلمان، دکتر فالنی دکترا از دانشگاه فالن . م الًمیگفت تحصیالت افراد را می

یم تاا راه بارای   دادند. بنابراین ساعی کارد   قت میو به ما که با یک گروه تحصیلکردۀ در سطح باال طرف هستند و فردا صبح می کرد

 ....ادامه و بقای مجله پیدا کنیم، وگرنه می شدیم م ل دیگر مجالت هنری

ساال نباوده؛ دوم اینکاه فارق مجلاه و بروشاور را درنظار         19سال بوده،  15کنم که دقت کنید ما زمان انتشارمان  من خواهش می

 ای کاه آقاای    هام باا یاک مقدماه     بود که این بروشور را داد و روی جلدش 99و  1953داد. بگیرید، دانشکده هنرهای زیبا بروشور 

در آن نوشته بود. یک بروشور بود مجله نباود.   ،مسئول دانشکده ،پور نوشت به زبان فرانسه و با یک مقدمه که آقای قهرمان« گدار »

 1933اصفهان  –ایران در کنگره بین المللی معماری  های نمایندگان آرشیتکت

چپ: مهندس محسن فروغی، مهندس کیقباد ظفر، مهندس هوشنگ سیحون، مهندس از 

 عبد الحمید اشراق، مهندس نادر اردالن، دکتر حسین شریفی، دکتر داریوش میرفندرسکی
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 59در اولاین شاماره مجلاه،    و ها را گذاشتیم در مجله، ما آمدیم . درحالی که ما آمدیم اینو فقط معرفی است یک مقاله وجود ندارد

نماا بلاد    ردناد در حالیکاه قطاب   ک اینکه قبله را چگونه پیدا می تا مسجد ساخته مصاحبه کردیم. درباره 119سال قبل، با لرزاده که 

ان و آقاای مشایری چقادر    آن آقای وارطمجله آرشیتکت که در  گرفت و برخالفکه مجله ما با این تفکر باال فرم د. حکمت ایننبودن

ظفر آمدند و تمام رجال بزرگ را آوردند در انجمنشاان و باا ایان حاال انجمنشاان یکساال بیشاتر طاول          و کیقبادکشیدند زحمت 

 نکشید، مال ما تداوم داشت این بود که پشت پرده آن یک تفکر عمیق وجود داشت.

 فعالیتش تداوم پیدا کند؟عث شد که در واقع یک تفلر عمیق با: ن.ط

از اساتادیاری باه   کاه  بدهناد   یای باه اساتاد   رتبه خواستند اگر می بیش از آن باعث شد که اثرگذار شود؛ برای اینکه آن زمان ح.ا:

را قباول  یاا مجاالت دیگار    « ساپید و سایاه  »باید یک یا دوتا مقاله در یکی از مجالت معتبار بنویساد. مجلاه    برسد، می دانشیاری 

، در حاال حاضار آرشایتکت    «ر»مهنادس  را قباول دارد. آقاای    ن اعالم کرد که مجله هنار و معمااری  ، اما دانشگاه تهرا....نداشتند

شایاری را باه مان    که یک مقاله برای من چا  کنید، چون اگر نکنید ارتقا از استادیاری به دان مد و از ما تقاضا کردآایشون  هستند،

دیدم که آنها چکاار   زدم می هر مجله خارجی را که ورق می ..تمام تالش من این بود کهبود. سطحی باالدهند. چون این مجلهدر  نمی

من باشد را پیدا کانم.   )مجله( های ای که بتواند جوابگوی رنگ چاپخانه چونسه تا چاپخانه عوض کردیم... کنیم.  کنند که ما نمی می

 ر.ریختم دو و می رد میکردم کردند را آنچه چا  می

 این سه چاپخانه کجا بود؟ و تیراژ مجله از چقدر شروع کرد و تا کجا صعود کرد؟: ن.ط

 15من ارقام را دقیق به خاطر ندارم و همان اول هم گفتم که تاکید دارم کاه مطلبتاان خاالف واقعیات نباشاد. مان در سان         ح.ا:

 ما رفت باال.... ندارم. اما تیراژ مجله... به همین دلیل من اطالعات دقیق .مندار( در دسترس)سالگی مدر  

 ارسال مجله به دانشجویان خارج از کشور * 

مان رفاتم    ...... رفتند به ایتالیاا  ، یک گروهای راضی نبودند نبود و عده یا همورد توجه عدوضع دانشکده معماری  چون در آن زمان  

کنید از مجله ما؛ بیایید و به  و تعریف می می نویسید شما که اینقدر نامه برای ما ،وزیر وزیر، گفتم که آقای نخست پیش آقای نخست

هاای   مان یک لطفی بکنید. یک تعداد مجله بخرید و به صورت رایگان بفرستید برای دانشاجویانی کاه در رشاته    ما و جامعه فرهنگی

و هاا و نقاشاان    باا تماام گاالری   آن زماان  برای اینکه ماا   رد. .. و ایشون این لطف را ککنند. کار میدر خارج از ایران معماری و هنر 

م. باا او مصااحبه کارد    ساال قبال   35نمایشگاه دارد، بنده در پاریس معیری که  کردیم. االن آقای عباس مصاحبه میهنرمندان هم 

غالمحسین ناامی.... یاک میاز گارد در     آقای پاکباز، آقای توانید با او صحبت کنید،  است و می تهران)در( که  ایران دَرّودیهمینطور 

ترین هنرمندان ایرانی باود   ارزش یالرام که یکی از باامرز پآقای فرآقای پاکباز، دم، مرکب از آقای غالمحسین نامی، دفترم درست کر
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 ....... خیلای ..خیلی جوان فوت کرد. هنرمند بی نظیری باود  و یکی از روی جلدهای ما را کشید. او خیلی خیلی زود فوت کرد. خیلی

   13.متاءثر شدم. خیلی با او رفیق بودم

 

 

 فرستادیم بارای آنهاا   ما این مجالت را میاز این نظر مجالت ما به درد دانشجویان خارج هم می خورد، چون شامل همه خبرها بود. 

فرساتادند   برای ما مقاله مای  و سایر کشورها از آلمان )آنها نیز(العاده بود.  و انعکاس این کار برای ما فوق )دانشجویان خارج از کشور(

کردند، همینطور از دیگر کشورها. در واقع پشت صفحات این مجله یک فکر عمیق بود که کاار   و معماری آلمان را برای ما مطرح می

سن هشتاد و انادی هناوز   ، من االن در که چکار کنیم که کار بهتر بشود. آقای مهندس اش این بود ش دغدغها هکرد و هم را ول نمی

یم. چرا باید هر سه ماه یک بار یک مجله بیرون بیاید؟ باید هر روز اخباار هناری   اردچرا یک روزنامه هنری در ایران ندر فکرم که ما 

 .  می رود... باال شود و اش بیشتر میشود و توانایی  از مینگونه فکرش بباشد. جامعه ای و هنرمندان دنیا جلوی چشم معماران

                                                           
مجله هنر و  روی جلد تصویروی  است مکتب سقاخانه از پیشگامان ونقاش و خوشنویس معاصر ایرانی  (شمسی ۹۷۱۹ - ۹۷۹۱ م، )راآ فرامرز پیل  -19

 است. طراحی کردهرا  1953به سال  51-51معماری شماره 

 مراآ فرامرز پیلتصویر روی جلد مجله هنر و معماری اثر زنده یاد  (شمسی ۹۷۱۹ - ۹۷۹۱ م، )راآ فرامرز پیلزنده یاد 

ایران و از پیشگامان نقاش و خوشنویس معاصر زنده یاد فرامرز پیل آرام 

 بوده است.مکتب سقاخانه.

 

 معماری اثر زنده یاد فرامرز پیل آراممجله هنر و تصویر روی جلد  

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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 جامعه در آگاهیفرهنگ و باال بردن  *

. ..ببریم در جامعه باال معماری را رفتم و با بزرگترین شخصیت مملکت صحبت کردم که بیایید فرهنگکه  1955حدود سال من 

و تمام مملکت یک هفته فقط راجع به معماری صحبت کنند. از توی  14چکار کنیم؟ گفتم بیایید هفته معماری درست کنیم ندگفت

ها و مجالت همه را مجبور کردیم راجع به معماری حرف بزنند، البته من مجبور نکردم، دولت  دانشگاه تویخانه گرفته تا  قهوه

این هفته رادیو و  )در( مجبور کرد، من خواستم از دولت. باور کنید بنده شبانه روز زحمت کشیدم برای این کار، تمام مدت

ها و چهارتا دانشجو  کردیم چه کسی را بیاوریم، استاد دانشگاه د. فکر میساختن برنامه می )معماری( این کار بارهتلویزیون باید در

ند و دارند ا هها در تبریز نشست خانه بیایند بنشینند و با هم صحبت کنند که معماری چیه؟ از اینها من عکس دارم که در تمام قهوه

ان اختصاص داده بود. بنابراین تمام زورم این بود کنند. روزنامه اطالعات آن زمان هر شب یک صفحه را به معماری ایر صحبت می

که کنم.  که یک حرکت در جامعه ایجاد شود. البته االن امکاناتم کمتر شده، اما باز هم رها نکردم. االن چندتا انجمن اینجا اداره می

                                                           
 شمسی هفته معماری در کلیه شهرهای ایران برپا شد.  1955در سال به ابتکار مجله هنر و معماری و با همکاری روزنامه اطالعات  14

مهندس محسن فروغی، نخست وزیر وقت، مهندس عبدالحمید اشراق،  وزیر  مهندس کیقباد ظفر، مهندس علی صادق، وزیر فرهنگ وقت، دکتر عبدالمجبد مجیدی، از راست: مهندس فرمانفرمالیان،

 و معاونان وی.  آبادانی و مسکن

 

 1955-تبریز های هفته معماری در یکی از قهوه خانه 
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  د.انجام میدهمربوط به هنر و فرهنگ  های فقط، تاکید می کنم فقط فعالیت
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 یکی از جلسات هفته معماری با حضور معماران تجربی ایران

 

 سالن اجتماعات روزنامه اطالعات –یکی از جلسات هفته معماری 

 مایشجواد مجابی، دکتر منوچهر مزینی، مهندس کامران دیبا، مهندس عبدالحمید اشراق، دکتر شاپور راسخ، مهندس محمدرضا مقتدر، مهندس منصور پیاز راست: دکتر  
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مخاطبین مجله شما چه کسانی  در ابتداتامین هزینه مجله به چه صورت بود؟ از طریق تبلیغات بود یا فروش؟: .طآ

شده  مجانی هم پخش می مجله شما فتید کهها چگونه گسترش پیدا کردند؟ شما گ بودند و بعد به مرور این مخاطب

!؟است؟  

و ایشاان   برای دانشجویان خارج از کشور باه صاورت مجاانی ارساال شاود.     )مجله( گرفتم تا می نه نه، من از نخست وزیر پول  ح.ا:

 معادل تعداد ارسال مجالت پول پرداخت می کرد.

شد. دو چاپخانه اولیه ما کوچک بودند و اسمشاان را یاادم    "شهریور بیست و پنج" اشتباه نکنم، فکر کنم چاپخانه اصلی ما خدا کند

باشم که یک تشکیالتی برای مهندسان درست کرده بود و ماا رفتایم لیسات را از     15ابتهاج ابوالحسن آید. من باید ممنون آقای نمی

های مهندسان مشاوری که داشاتیم را بارویم و    سازمان برنامه گرفتیم و ماموران خودمان را فرستادیم و سعی کردیم که تمام آدرس

که ایان مجاالت را   عماری مملکتمان تهیه کردیم و ما مامورانی داشتیم مشتر  کردیم. یعنی اول یک لیستی از تمام دفاتر م را آنها

 .  ...شماره اول ما بیش از حد آگهی گرفت و ما مجبور شدیم قیمت آگهی را ببریم باال ند.فروخت ها و می و دانشگاه رتبردند به دفا می

روی کاغذ گالسه و با چا  رنگای   بود. اولین شماره ماا  نکرده چ و تا به حال روی کاغذ گالسه کسی رنگی بود)آگهی(برای اینکه  

یک نفر بود کاه بارای شاماره اول خیلای      ..بود. از این نظر اولین شماره در کارخانجات جلوه کرد و ما هم قیمت را خیلی بردیم باال.

کردیم. یعنی در واقاع یکای    یآگهی درست م ،ها ما تشویق شدیم. ما روی آگهی پول برای من آورد که من تعجب کردم و از این نظر

د، وقتای مان از   ودند. این آقای خرمشاهی شخصیت واالیی باو مسئول این کار ب اکبر خرمشاهی بود و دیگری آقای پشوتن آقای علی

. ماوقعی کاه   باود  یزدگمان کنم ،یزد هدیه کرد به دانشگاه تمام کتب و مجالت آن را ، ایشونبزرگ داشتم یک کتابخانهم آمدایران 

چهار نفر  آقای پشوتن، صمد ذواشتیاق، خساروی   دادیم به می داد، ما بر روی آن آگهی ها کار و طراحی می کردیم. آگهی می کسی

   .هستند معروفیهای  و حسن هاشمی. اینها همه االن آرشیتکت

 

 

                                                           
 مدیر عامل ۹۷۷۳تا  ۹۷۷۷که در فاصله سالهای  ایران در ریزی توسعه برنامه گذار اصلی پایه(، شمسی ۹۷۳۳ اسفند ۱ - ۹۹۳۱ آذر ۱) ابوالحسن ابتهاج -15

 ه است.بود و بودجه سازمان برنامه

 سال قبل 35در  در مجله هنر و معماریروش و نوع آگهی ها  

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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کردند و چه کسانی رفتند و دیگکرا    به هملاری مجله کجا بود و چه کسانی از ابتدا با شما شروع دفتر مح : ن.ط

 مقطعی؟  یا ند به صورت ثابت وا هخواهم بدانم چه افرادی روی مجله کار کرد پیوستند؟ من می

ز مان شاهنا   چهار اتااق داشات و همسار   ه بودیم که م یک ساختمان را اجاره کردسومحل مجله ما روبروی دانشگاه بود. طبقه  ح.ا:

ی پشوتن از بعد از ظهر آنجا مای آمدناد. همچناین آقاای     آنجا بودند. اما آقای ذواشتیاق و آقا هوشمند و آقای خرمشاهی تمام وقت

هام کاه    پاژ بود. آقای پشاوتن  کرد. آقای ذواشتیاق مسئول میزان آمد و مقاالت را تصحیح می پور هر بعدازظهر می منوچهر سلیمانی 

کرد. دفتار خاود    های روی جلد را او برای من درست می العاده خوش ذوق بود و دست قوی داشت و عکس آمد فوق بعد از ظهرها می

آمدند و چون فاصله آنجا هفت یا هشت دقیقه  می آقای خرمشاهی و آقای پشوتن بیست و یک آذر بود و )خیابان( 35من در شماره 

شاریک باودم باه ناام      کردند و با مهندس سیحون رای من کار میری بزرگی داشتم که پنجاه شصت نفر ببیشتر نبود، من دفتر معما

   ...مهندس مشاور سازمان برنامه بودم.« اساکو»

در مردادماه سکال  که  72و  72به شماره  روی بنده است مجله هنر و معماری پیش ای از نسخه :در حال حاضرن.ط

ای را که در اینجا درج شده خدمتتا  بگویم که اگکر   خواهم اسامی هیات تحریریه انتشار پیدا کرده است، می 4000

پیرنیکا، پرویکز تنکاولی،    دهید: دکتر مهدی امانی، مهندس محمکدکریم  پیرامو  این افراد است توضیح  موضوعی

گوریکا ،  یگر دکتر رضا کسائی، دکتکر زاره پور،  نوچهر سلیمانیخلیلی، دکتر بیژ  دفتری، مهندس م مهندس نادر

ی هکا  اداره بخکش  .. در.مهندس محمدرضا مقتدر، دکتر منوچهر مزینی، دکتر کاظم ودیعی، دکتر پرویز ورجاوند

ترجمکه   پشوتن، حسن هاشکمی.  اکبر خرمشاهی، طرح: مهدی : صمد ذواشتیاق، روابط عمومی و نگهی: علیمجله

ه فرانسه: مهرداد نائب، بخش اشتراک: شهناز هوشمند و در این شماره قیمتش انگلیسی: محمدرضا طباطبایی، ترجم

ریال و بعد بهای اشتراک در ایرا  و  03ید ا تهتوما  و شماره مخصوص را نوش 73شود هما   ریال است که می 733

رضکا،   : شکاه سکت که نوشته شده ا بینم میرا مجله اداره ندرس  اینجادر  من شتراک در خارج از کشور.....بهای ا

 ، طبقه سوم.700روبروی دانشگاه تهرا ، شماره 

جلسات تحریریه داشاتیم در هماان    شتر؛ییا ب یکبار یادم نیستز نامداران بودند. ما حدود ماهی درست است. اینها همه اکامالً  ح.ا:

نشستیم دور هم. آقای پیرنیا خیلی  می، یک اتاق بزرگی داشتیم و میزگردی در آن بود و سوم، شماره دویست و پنجاه و شش طبقه

اش از کف دست بزرگتر بود، ایشان عاشق معماری قدیم ایران بود و باه مان    قوطی کشید که سیگار اوشنو میایشان آمد و  ر میزودت

. ماا اگار   ...هایش را با من در میان بگذارد. من در آن زمان بیش از حد گرفتار باودم  خواست حرف گذاشت و می هم خیلی احترام می

آقاای  "گفات:   کشاید. مای   ی اوشنو کروکای مای  نشست آنجا و روی آن قوط آمد و می ساعت چهار قرار داشتیم ایشان ساعت سه می

هاای دیگاری باود و     داد، اما من حواسم روی برنامه برای من توضیح کامل می "این شهر و قوس آنجا را کپی کردم.اشراق من رفتم 

گویاد. اماا    مند بودم چه دارد مای  م. برای اینکه احترام به این وجود عزیز بگذارم و مقداری هم عالقهکرد کردم و گوش نمی گوش می

داد و  ه اداماه مای  را. بااز دوبا  ...کردم آماده کانم  مطرح میت تحریریه ءحواسم جای دیگری بود برای اینکه مساللی را که باید در هیا
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ولی عشقش را رها نمی کرد و مای خواسات حقیقات را     رفت ها کج و معوج می لرزید و کروکی دستش می ،کشید کروکی دوم را می

... ایان  .کارد  ای از این مملکت است و تشریح می ها متعلق به ناحیه . ایشان استدالل داشت که هرکدام از این قوسعریان و ثبت کند

 پرمحتاوا باود.  العااده قاوی و    م. مزینی یک آدم فاوق اه ملی پیدا کردمزینی را هم من در دانشگمنوچهر خصوصیات این شخص بود. 

گفات   وزیر تلفن کانم مای   توانستم به آقای وزیر و نخست داشتم می ه ما و چون من ارتباطات بسیار زیادآمد خان می)مزینی( منوچهر

بیایاد در   و نمای خواسات   کارد  رفت و ترجمه مای  بکن. خودش فقط در دانشگاه ملی بود و می درست بیا و یک کاری هم برای من

کرد اما خیلی قوی بود من با او آشنا شدم و خواستم بییاید در هیئت تحریریه  کم صحبت میبود.  ، پر محتوا و ...اجتماع اما پرمحتوا

 ما.

مجله نام در «واو»چرا "کرد که  کرد. داد و قال سر من می ر مجله ما پیاده میالمللی د که نوگرایی را در سطح بینتناولی آقای پرویز 

خالصه ما با ایان افاراد    "«.هنرِ معماری» !، واو یعنی چه؟...ولم کن اشراق را بردار.« واو» ؟!....یعنی چه هنر و معماریماری است؛ مع

 اساتاد زاره  و بیش از حد باا ارزش اسات.   که نشان دهنده جرقه فکری طرف است روبرو بودیم و هرکدام اینها حکایتی گفتنی است

اسم ایشان به عنوان مهندس محاسبات و سازه را دارد. من های بلندمرتبه  ک ر ساختمانگوریان متخصص محاسبات زلزله بود و ایگر

حبتی بکند، یاک خاانم سالطانی ناامی باود کاه       هنوز با ایشان ارتباط تلفنی دارم و هفته پیش هم به من زنگ زد که با من یک ص

 ایشاون لطاف    یم.کاه باا هام صاحبت کنا      زنگ زده بود چند وقت پیش ایشونرلیس دفتر کارهای ما بود. ایشان االن آمریکا است. 

 می کرد و می گفت وزارت هنر و معماری...

تحصایلکرده فرانساه، اساتاد     اسات و متاسافانه فاوت کارد؛     برجستهشناس  جامعه ،و به شما عرض کنم که آقای دکتر مهدی امانی

داد. آقاای دکتار ودیعای بعاداً      ما را انجام مای )مجله( شناسی  شناسی و جمعیت یونسکو و کارهای جامعه بین المللی دانشگاه، مشاور

یادی هم نوشت. آقاای  های ز جمعیت بود و خیلی در این کار تخصص داشت و مقاله  دهات و شهرهای کم وزیر شد. ایشان متخصص

دانسات و خیلای محقاق و در     زبان مای  دانشکده معماری ایران بود. چند 95-1991های  ز اولین دیپلمهپور یکی ا منوچهر سلیمانی

ی متخصص در را اصالح کند. آقای دکتر رضا کسالما  بودیم که مقاالت نظر ما ایشان را انتخاب کردهرشته خودش دقیق بود. از این 

نظیار   نونی درست کارد بای  شناسی و تحصیلکرده ایتالیا بود. ایشان آرشیوی که برای دانشگاه ملی آن زمان، شهید بهشتی ک باستان

اش کی  درباره اینکه بنا کجاست و تاریخ یهای یادداشت کرد و های قدیمی ایران را با شاگردانش رفت عکسبرداری ساختمانبود. اک ر

ماا   دا کرد و از طریق ایشان آمد پیشای نادر خلیلی تحصیلکرده آمریکا بود. با مهندس سیحون ارتباط پیآقبه آن اضافه کرد.  ،است

ورد و یک جایزه از آقاخاان گرفات.   آمریکا و مقداری زیادی بودجه درآ و رفت درست کرد برای زلزله های گلی و رفت یک ساختمان

 آمریکایی بود برای ما تهیه کرد. ایشون یک شماره تمام انگلیسی هم با همکاری همسرش که

لبته حدود هفت یا هشت مااه بیشاتر   اای بود و وزیر فرهنگ بعد از انقالب شد،  العاده شناس فوق ، باستان16آقای دکتر پرویز ورجاوند

 .نبود که بعدش نقای مهدی برکشلی شد

                                                           
کفیل  مهدی بازرگانمهندس گرایانه داشت در کابینه  های ملی که گرایش. ایشان شناس باستان و استاد دانشگاه (:۹۷۱۱ -۹۷۹۷)دکتر پرویز ورجاوند - 16

 .نامیده شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت فرهنگ و هنر بود که بعد 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 در قید حیات هستند؟ فوت شدند. اال  چه کسانیای  ای که خواندم عده از هیات تحریریه :ن.ط

 رویز تناولی، محمدرضا مقتادر، زاره ند؛ آقای پا هند در مقاله باشد. فقط چهارنفر مانده اخواهم عکس کسانی که فوت شد من می  ح.ا:

 کنند. گوریان و کاظم ودیعی. اینها همه االن در کشورهای مختلف زندگی مییگر

و این مطالکب  ها و چه مطالبی را در برمی گرفت  نقای مهندس مجله شما در چارچوب اصلی اش چه بخش : ن.ط

شد و چه کسانی در این زمینه با شکما هملکاری    نوری می منابع ایرانی و خارجی چگونه جمع شد؟ چگونه تهیه می

 کردید؟ کردند؟ به چه صورت شما ننها را پیرایش و در مجله ارائه می می

کردیم چناد   ای. پرونده اول را سعی می کردیم به پر کردن هرپرونده کردیم. شروع می پرونده درست می ما ابتدای هر سال چهار: ح.ا

بخش کنیم؛ یک بخش خارجی برای مطالب خارجی. اما مطالب خارجی هم شامل چند قسمت بود. یکای اخباار هناری و معمااری     

درسات شاد ماا از آقاای     )پااریس(  اینجا  یدوژرژ پمپزرگ که م ال عنی یک اثر بدنیا، یکی نامداران جهان و سوم آثار ارزنده زمان. ی

ای که باه   خواستیم که یک مطلب تهیه کند و در واقع پیش بینی کرده بودیم که موزه ،پاریس بوددر آن زمان که در  منصور وکیلی

 با شخصی که آن را ساخته بود. پردازد و بعد مصاحبه کردیم ای باشیم که به آن می این عظمت درست شده، ما باید اولین نشریه

)مطالاب  هاا   بارای ایرانای   گذاشاتیم. ما الً   سردبیر موقت مای  مان را کرده بودیم. برای هر شماره تقریباً نی یکسالبی واقع ما پیش در

 هاای  شد مصااحبه  می)در نهایت( و ورت می کردیم ، برای ترجمه یک نفر و البته مشها یک شخص ایرانی( یک شخص، برای خارجی

که هر مطلاب در کادام شاماره جاای داده      ریختیم و بعد برای این کارها برنامه می Yو   Xفالن با آقای  )و( فالن سال ،فالن شماره

شخص دیگری را مامور  درباره کنزو تانگه یا آقای پل آبکار برود نزد آقای لرزاده یا یک (اطالعات  ال)مسئول برای جمع آوری. مشود

چون فالنی کارهاای   ...خواهیم از فالنی یا گفتار خواهیم. عکس می م این بود که چه چیزی را از چه کسی میشرط ما همی کردیم. 

  1956مجله در سال  های روی جلد یکی از شماره تصویر مرکز هنری ژرژ پمپیدو بر

 

 بازتاب شاهکارهای معماری روز جهان محور عملکرد مجله بوده است

 



18 
 

ریازی   یاک برناماه  دادیام، باا    کردیم و به خبرنگار مای  می. برنامه را ما تهیه ..خواهیم از بهمانی می .خوبی کرده اما اهل گفتار نیست

   ..دقیق.

یلکی   یلی مطالب مربوط با شکهر،  پردازند؛ در هر شماره به موضوع خاصی می :  این روزها مجالت معمارین.ط

 ؟نیا برای شما هم به این صورت انجام می شد. کند؛ دیگری معماری مسلونی و.... معماری غرب را بررسی می

ت. مطبوعات معماولی هام ایان کاار را     این روش دو یا سه دهه است که شروع شده و این البته ذیل مطبوعات علمی فقط نیس ح.ا:

را باه بااقی    درصاد بقیاه   39دهد و اختصاص می یا هرا به سوژدرصد مجله  69گیرد و  اند. یعنی مجله فالن یک موضوع را می کرده

دهند بهتر  کردیم چتری باشیم روی تمامی مسالل. البته این کار که امروز انجام می کردیم و بیشتر سعی می نمی قضایا. ما این کار را

 است. 

ستا  پهلوی را شه، مثال شما پروژه هنر و معماری این روند به نوعی دیده می شود های بعضی شمارهالبته در : ن.ط

به یک  یک شماره به صورت کام  شایدید. ا هها را مطرح کرد ید یا در یک شماره استادیوما هخیلی کام  توضیح داد

 به نظر می نید... روندیاما چنین  عنوا  اختصاص داده نشده باشد،

 

ناام مساابقه کتابخاناه پهلاوی و     ستان پهلوی را معرفی کردیم و یا یکبار که یک برنامه گذاشتیم به در واقع وقتی شهنه ببینید  ح.ا:

به جزلیات بپردازیم. برای م ال یک کار بزرگ در مملکت  )تا( که کردیم ، این کار ا میقه بود و توضیحات آن را منعکس کردیممساب

 نوشاتیم و حااال   د درمورد جزلیاتش میتهیه کردند، بای« 17ویکتور گرولن»ما نقشه جامع شهر تهران بود که آقای فرمانفرما به اتفاق 

                                                           
11- Victor Gruen 
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بوده است. بنابراین ماا   مان این نقشه چهند که آن زکناش  ند که ترجمها هاین مجله را خواستبرای همه سمبل شده و در فرانسه هم 

 کردیم. این کار  را می

 پوشکش کامک    ه در اصفها  و شیراز برگزار شکد، سمینارهایی را ک شما در چند شمارهنقای مهندس ، مجله  :ن.ط

در مجاورت ن   . به عالوهها منبعی است برای تحقیق درمورد ن  کنفران ها  در حال حاضر ن  شماره ؛دخبری دا

... این موضوع به چه صکورت  داخبار تمام کسانی را که برای سخنرانی نمده بودند معرفی، مصاحبه و گفتگو کردی

 ؟بود

گیری درباره اینکه چه کسی را دعاوت کنایم و غیاره.     ها موتور اصلی من بودم. جلسه پشت جلسه و تصمیم در اک ر این کنگره ح.ا:

، لیساتی  و اطالعاتش چیست و اطالعات داشتم که فالن آرشیتکت آمریکایی آدرس و شماره تلفنش  چون من منبع بودم و مدار 

ها من یکی دوتاا   برایمان باز بود. در تمام برنامه همین دلیل دست ما باز بود و درهاگرفت و به  کردم مورد توجه قرار می که تهیه می

ها هم من از سه نفر خواهش کرده بودم یکای آقاای    دیگری، دو نفر بودند، برای کنگره فرستادم؛ آقای خسروی و شخص ینده مینما

رفتناد و باا فارد فارد      فالمکی و آقای مهندس ریحانی هم بودند که سه نفری مای )محمد منصور( دکتر داراب دیبا بود و آقای دکتر 

کردیم که چه سواالتی را بپرسایم   بحث می جلسات درو  نکردند. ما جلسات هفتگی داشتیم در دفتر ما های علمی می اینها مصاحبه

کاردیم   ان ما و از این طرف ما سعی مای های خارجی آمده بودند در ایر یتکتچه بگوییم و چه نگوییم. در واقع از یک طرف آرشیا و 

)را(  هاا  یند. طبق توافق پرساش گو گویند و اینها چه می های خودمان را با آنها روبرو کنیم که ببینیم آنها چه می بزرگترین شخصیت

شان بفرستیم و برای)را( ها همه از ما خواستند که آنها  خوبی شد و خارجی های شمارهبیش از حد در نهایت هم  کردیم که تنظیم می

تشاکر کانم   م و دیگران ا هما هم فرستادیم. در اینجا باید از داراب عزیز که افق و دید دیگری دارد و همیشه از وجودش استفاده کرد

 ند. هرچه به این خادمان بار  اهلل بگویم کم است.ا هکه صادقانه و رایگان برای فرهنگ ما زحمت کشید

ر اصافهان باود و   ها حکایات زیادی دارند که اگر بخواهم یکی از آنها را برایتان بگویم، عکس آن هم هست که د البته خود این کنگره

آماد و صاحبت    18یسَافد موشاه  آمد صحبت کرد و بعاد   کنزو تانگهاول  ی و نادر اردالن... غهمه نشسته بودند من بودم و آقای فرو

های در ارتفاع شده بود کاه در آن پشات باام     برنده جایزه بین المللی ساختمان م بود که موشه سَفدی1361سال  کرد. در آن وقت

او آمد و ایان برناماه    ..ا گرفته بود و شهرت پیدا کرده بود.المللی ر هرساختمانی حیاط ساختمان باالیی شده بود و بهترین جایزه بین

سن آمد پایین یک آقاایی او را کشاید کناار و     اینکه از روید از بع ست زدند. اماانداخت و صحبت کرد و همه برایش درا روی پرده 

گویید کاه مان اولاین نفار      این کار شما را کرده بودیم. شما چرا می ترما هزارسال قبل ،آقانگاه کنید عکس ماسوله را نشانش داد که 

دستش را بلند کارد و گفات   (موشه سَفدی )آقای فروغی رلیس جلسه بود و آن آقا  ..این دو نفر را نشنیدیم. )میان( ما حرف !بودم؟

نشان داد و شروع کرد به اینکه:  آمد و عکس ماسوله را )نهایتاً( ..تمام شده بود. )پیشتر( با اینکه صحبتش ،م روی سنیم بیاهخوا می

ایاد. مان    متاسفم، متاسفم. تاسف برای من نیست. بلکه برای شاما ایرانیاان اسات کاه فرهناگ و تمادنتان را باه خاارج نفرساتاده         

                                                                                                                                                                                           
 

18 -   Moshe Safdie 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moshe_Safdie
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دانساتم   شناختم و نمی را نمیکردم که اولین نفر هستم. ولی من ماسوله  ید و فکر میا هدانستم که شما قبال این کار را انجام داد نمی

م المللای شاد   برنده جایزه بین 1361بازار داشتید و حاال که من در سال  باغ درست کردید و روی پشت بام، ،که شما روی پشت بام

 شناختم. متاسفم که این را نمی

 

شامن، پاو    یدار، گرری ما را به خارج برد صفر است. گهایی که فرهنگ معما خودمان، زیرا که تعداد کتاب حرف گردم به حاال برمی

 یاد یاک  ا هآماد  ری دنیا را بدهاد. االن اسات کاه    خیلی کم است و کجا است که جواب فرهنگ معما شان(های )کتاب اینها تیراژشان

برید در کامپیوتر که دنیا بفهمد کاه ماا چکاار     . اکنون است که شما دارید مجله ما را میالت درست کردید به کمک کامپیوترتشکی

فهماد کاه ماا     خواناد مای   شود و دانشجویی که در ماساچوست دارد معماری می کنیم. اینگونه است که دنیا دستگیرش می داریم می

توانسته فشاار و باار را تحمال کناد راه حال دیگاری پیادا         پنج طبقه ساختند با این تفکر که چون نمی چغازنبیلی داشتیم که اصالً

حکمتش ایان   ،بنابراین این ارسال مطالب توسط مجله ما دنیاگیر شد. اینکه ما آمدیم روی صحنه نیست. اینجا بح ش حاال ...کردند

حکمات   ش.ا همطلب چا  کردیم درباار  را به زبان خارجی فرستادیم بیرون و به زبان خارجی بود. شما ببینید که ما چغازنبیل ..بود.

ها مدول باوده را بحاث کاردیم. یعنای روی یاک       است، حکمت این اندازه که آنوقت 1در  55آجر را که چرا در زمان اشکانیان چرا 

 م.دانشی کار کردیم که در اجتماع روی کاغذ نیامده بود و ما آمدیم و آن را مکتوب کردی

 دقت و ریزبینی در کار  *

دادید و روی ککوچلترین مطالکب پافشکاری     العاده دقت باالیی را به خرج می شما در انتشار این مجله فوق ن.ط:

بکوده طرحکی از صکورت     ید یلبار قرارا هکردید که به بهترین نحو ارائه شود. ننطور که برای من تعریف کرد می

ی در سن هفتاد سالگی نلتکو در  ها چین و چروک خواستید می قرار بدهید و شود که در مجلهنلوارو نلتو طراحی 

چاپ کنید. کمی از ایکن  نها را کشیده شد و شما قبول نلردید که نشود و دو تا سه بار این طرح طراحی نشا  داده 

 ید.دقت درکار بفرما

کنگره بین المللی معماری با حضور  های یکی از میزگرد موشه سفدی و با  مینستر فولر در 

 نمایندگان مجله هنر و معماری
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سافارش  کنید من این را به چند نفار   م ال برای نوشتن خود هنر و معماری بود. شما فکر می .همانطور که گفتید دقت عملکرد ح.ا:

برای همه بفرستید، نداشتم. اگار نگااه    که با کامپیوتر کردم و تازه من اینطور که شما االن دسترسی دارید بنویسند؟ قبول نمیدادم 

یاک   داده بودم که از آقاای کاامران رهگاذر    برای روی جلد ون عکسی کهشماره اول من یک هفته در چاپخانه بودم، چ ، برایکنید

باود.   تهرا گرفن توانستند بزرگ کنند و همین قضیه نفس م عکس را نمی . من بیچاره شدم؛خالی بودمتر پایینش  میلی چندسانت و 

   درست نبودکه من یک مجله بیرون دهم که )ابعاد( شماره بعدش فرق کند. روی جلد پاژ چون میزان

 

 نقای مهندس، نهایتاً عنوا  هنر و معماری را چه کسی طراحی کرد و نوشت؟ ن.ط:

یادم نیست باالخره چه کسی عنوان هنر و معماری را نوشت اما چند مرتبه عوضش کردم. همینطور جایش را، وسط گذاشاتم.   ح.ا: 

گرفت. تنها بودم، یار دلسوز  باال گذاشتم، زیر گذاشتم و باالخره در شمال غربی کاغذ آن را گذاشتیم. این چیزها بود که نفس مرا می

 هم هست. و خادمیت هنوز رهن به این عشق، عشق، عشق... و فقط به شما بگویم عشقنداشتم؛ 

م ال در یک شماره دیگر طرح روی جلد راجع به مسکن بود و پشوتن آن را درست کرد. من گفتم که کره را درست کن. این چاون  

 نبودم ولی مجباور باودم،   که می بینید و من راضی و باالخره هم آن شد مال سه یا چهار شماره بعد بود چندین بار آن را عوض کرد

دادناد، ولای    دادم و پشوتن و همکاران آن را انجام می م. من سوژه را میو باید تایید می کرد رفت زیر چا  می)آن شماره(چون باید 

 کنم که روزنامه داشته باشم. سعی کردم که خاودم چاپخاناه بیااورم و از ژاپان     کردم و می من امکانات کمی داشتم. من که آرزو می

اش را  توانست بکند. مجبور بودم که بخشای  کرد و چا  نمی ام فقط اسکن می را چاپخانه کردم. البته چاپخانه آوردم و زیرزمین دفتر

 آذر درست کنم. این چاپخانه را من بدون ورودی )گمر ( و با حمایت دولت وارد کردم. 51خیابان  35در زیرزمین 

 

 هنر و معماری در کنار مجالت دنیا *

نقای مهندس اگر خاطره یا نلته خاصی هست که مای  باشید به این گفتگو اضافه نمایید؟ و بفرمایید که بعد از  ن.ط:

 ن  می گذرد، و سی و اندی سال که از مسلوت ماند  گذشت چه  و اندی سال که از انتشار اولین شماره این مجله

و با توجه به اهدافی که داشتید چه ارزیابی از دستاوردهایش دارید؟ البته با  ند را چگونه ترسیم می کنیدیاین فرن

 یابد. مقایسه با مجالتی که امروز در ایرا  انتشار می

اماا امکاناات    ،العاده شده گویم. برای اینکه االن مجالت فوق اگرچه کار غلطی است اما من به خودم و به اکیپ خودم تبریک می ح.ا:

ی و گرفتن مطلب و چاا  کاردن و   هایتان را ببندید و مقایسه کنید چهل سال قبل را با االن. دوندگ ست دارم که چشمرا ببینید. دو

 آقای مهدی پشوتناز طراحی  -جهان های نامدارترین آرشیتکته عملکرد مجله هنر و معماری در ترسیم صورت حقیقی یکی از نحو 
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ترین کار بود و تا آنجایی کاه امکاان داشات توانساتیم مطاالبی       گیری کردن و این چیزها و آن نتیجه را دادن برای من شاخص غلط

م مجالت معماری دنیا را جمع کاردم و یاک نمایشاگاهی از مجاالت معمااری دنیاا در       بدهیم بیرون که ماندگار باشد. من وقتی تما

وزیر وقات دوتاا مجلاه را     تهران گذاشتم، بطوریکه خبرش پیچید و همه مطبوعات نوشتند و جماعتی آمدند که نگاه بکنند و نخست

. همه مجالت را از هماه جاای دنیاا    ..ین ما هستیمنگاه کنید ا :بلند کرد و گفت مجله ما رابرداشت، یکی مجله معروف ژاپنی و یکی 

بود که مسئول امور خارجی ما بود. مکاتباتی را باا آنهاا    جا و چه زحماتی کشیدیم. یک خانم الزاریانآورده بودیم و گذاشته بودیم آن

شان را  یم و آنها یک نسخه از مجلهداد خواستند و ما هم به ایشان می شناختند از ما پول می داد و چون آنها مجله ما را نمی انجام می

 آوری کردیم.  گذاشتیم. یکسال طول کشید تا ما همه اینها را جمع فرستادند و ما آن را در آنجا می برای ما می

 

ها( چکار کردند. ناوع کارشاان    )خارجی که آنها)تا ببینیم(زدیم  ورق میمجالت آنها را() کردیم دید جامعه را باالتر ببریم. ما سعی می

، فرهناگ  داریاد، مجلاه معماار داریاد    برابر شده بنابراین توقع شما باید بیشتر باشد. مجله شارساتان   19حاال امکانات شماچیست؟ 

فوق العاده است. چقدر اینها آگهی دارند. یک ساوم مجلاه آگهای اسات و چاه       همه .دارید معماری، معماری و شهرسازی، معمارنت

پرسم کاه چارا    شود کرد. برای همین من می و جهان و ایران عوض شده و خیلی کارها می بنابراین دنیاالعاده.  های خوبی، فوق آگهی

درست است و بخشی از آن غلاط.   لیت ها وکارهافعا یک روزنامه هنری نداریم؟ من به کسی پیشنهاد کردم که تمام اینهنوز هم ما 

تان روی جامعه فرهنگی ایران نیست. است. ولی تفکر در جامعه رتقا یک بخش کوچکیخوب بشود در جهت ا یا هچون اگر این مجل

رد در پااریس و  گیا  آن آقایی که میآیاد عکاس مای    )م الً( شود. اگر شما بتوانید قوای دماغی جامعه را ببرید باال معماری ما بهتر می

دهد به کس دیگری کاه   گوید عین این را برای من در چهارراه حسن آباد درست کن اگر شما بگویید نه می دهد دست شما و می می

بایاد   آباد پیااده شاود.   تواند در چهارراه حسن درست کند. ولی اگر فکر او را ببرید باال که اون خودش بفهمد که معماری پاریس نمی

و  م که به اندازه کاف دسات باا کاغاذ کااهی مطالاب سااده       کن کار ا بتواند انجام شود پیشنهاد میبرای اینکه این  رد باال.فکر او را ب

مملکات بدهناد تاا     های پرتیراژ پنجاه هزارتا چا  کنند و به یکی از روزنامهیا را بنویسند با عکس و تصویر. صدهزار مردمی معماری

رایگان به دست مردم برسد. پولش از کجا بیاید؟ هر دفعه یکی از کارخانجانت صنعت سااختمان آن را تقبال کناد. یعنای ایان مااه       

است. اینگونه جامعه را بردید باال. فرهنگ جامعه رابایاد ببریاد بااال. االن     سازنده آجر تقبل کرده، ماه دیگر سازنده کاشی تقبل کرده

 با حضور نخست وزیر وقت جهاننمایشگاه مجالت معماری  
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 کند. خیلی هم خوب است اما این مجله معماری باید فکر جامعه هم باشاد.  ا مجله معماری بدهید بیرون این مجله چکار میاگر شم

م، به نوع دیگری باید این هفته معماری در ایران امروز به وجود بیاید. بارای اینکاه فرهناگ    اگر من آمدم هفته معماری درست کرد

 هاای ارزشامند آنجاا را خاراب     اختماننگ جامعه یزد را ببرید باال امکان ندارد که دیگر یکای از سا  جامعه را ببرید باال. شما اگر فره

د. این فرهنگ برعهده شماست. برعهده دولت نیست. من با جامعه فرهنگی معماری ایران صحبت کردم. خودم هم همین کار را نکن

دارد. و این زحمت شما و بردن ایان مطالاب هنار و معمااری در      جامعه احتیاج به فعاالن عاشقکردم. باید شما درست بنویسید که 

 اینترنت هم یک نوع عشق است.

 


