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 ها مختلف معماریآشنایی با دیدگاه و اندیشیه اساتید و معمارانه در حوزه

ور کش در رشته معماری در را تحصیالت دانشگاهیمن محمدمهدی محمودی متولد اراک، تحصیالت قبل از دانشگاهی را در ایران گذراندم و 

اوران شهر  سال در 6بعد از آنجا به الجزایر رفتم به مدت  فارغ التحصیل شدم و D.P.L.G .دانشگاه تولوز با مدرک از 1982فرانسه بود. در سال 

به  1987در سال  و سپس بودم عضو هیات علمی و تدریس کردم علوم و فنون شهر اوران دانشگاه در دانشکده معماریو  اقامت کردمو یا وهران 

کنار معمارهای ژاپنی  ژاپن رفتم و در شهر کیوتو دو سال و نیم در دفتر مهندسین مشاور اَتوجی طراحی کردم و به عنوان یک معمار و طراح در

 بودم.

 نییع شدم تا دو سال پیش معماری و عضو هیات علمی گروه از همان سال در دانشکده هنرهای زیبا مدرس بازگشتم وبه ایران  1368سال 

و هنوز  به همکاری شدم آن طرف حیاط یعنی دانشکده فنی دعوت درروز بعد  15به تقاضای خودم بازنشسته شدم و  آن سال و مهر 1394در سال 

پارس  ،مثل تربیت مدرس شهر تهرانهای ماری دانشگاهمع هایبعضی از دانشکده بادهم. بعد از بازنشستگی ادامه می به تدریس هستم، هم آنجام

 اری دارم.کعلوم تحقیقات هم آزاد و

معماری و شهرسازی را برای مملکت  مختلف هایرا تشکیل دادم و پروژه طراحی دفتر یک که ایران آمدم 1368از همان سال همزمان و 

 .اندشده ها ساختهاین شانس و اقبال را داشتم که اکثر آن. انجام دادم

 معمار چیست؟ معمار کیست؟ 

د دارد کند و عملکرگیرد و هویت پیدا میو فضا شکل می شود و حجم پیداکه روی این کره خاکی توسط انسان ساخته می اثریمعماری آن 

یبایی که احجام بسیار ز معمار است. معمار خالق آن فضا و بناست که باید به غیر از این ،کندمی خلقها را و کسی که این گویندمی به آن معماری

سوال ه همین دلیل ب داشته باشند. اصولی و منطقی نیزو در عین حال کاربری  پیدا کنندبه مکان و بسترشان تعلق و  باشند باید هویت داشته باشند

و یا در  رتمهمفنی  وقسمت علمی  تواندمی که بنا بستگی دارد به کاربری ،ولی دارم هر دویشان؛ علم است یا هنر، من اعتقاد معماری شود کهمی

 .تر باشدیک بنای دیگر قسمت هنری قوی

 کنید؟سطح کیفی نظام آموزشی معماری را چگونه ارزیابی می

که دیگر همه  مایرسیدهشاید به یک مرحله بسیار بدی  ببنیمبا نگاه مثبت اگر  ،ولی وضع کیفی آموزش معماری خوب نیست؛ در حال حاضر

 .بهبود یابد از حاال به بعد به همین دلیل امیدواریم آمده،وجود بو این نگرانی  که در شرایط خوبی نیستیم اندشدهمتوجه 

ته و های تئوری بسیار باال رفبحث های آموزشیمحیط در چرا بد شده؟ چون از نظر کمی بسیار زیاد شده و از نظر کیفی بسیار پایین آمده و

 است. به بیراهه رفته معماری های علمی کم شده و کسانی که باید مدرس باشند مدرس نیستند. بنابراین آموزشبحث

    بهترین شیوه آموزش از نظر شما برای نسل جوان معمار، چه روشی است؟

معماری گذشته مملکت و هم زمان آشنا شدن با  مباحث دروس عملی، ارتباط مستقیم دروس عملی با باارتباطات مستقیم دروس تئوری 

 .تکنولوژی جهانی امروزه

مکانی است از این لحاظ که فرهنگ  و شویممیتکنولوژی آشنا  با معماری جهانی شده ولی مکانی هم هست. جهانی از این لحاظ که امروزه

 ید رعایت کنیم.را با خودمانگذشته و اقلیم 



 میزان تأثیرگذاری مسابقات بر ارتقای سطح کیفی معماری را تشریح کنید؟

 مثبتی أثیردرصد تصد لذا کنند،و فارغ التحصیالن شرکت می هیاندانشگااز  های مختلفیشود گروهمعماری مطرح میمسابقات  موضوع وقتی

و  کاربردی تأثیر واقعیکنند. ها شرکت میهای دانشکدهو فارغ از آن محدودیتهای مختلف در هر دانشکده معماری خواهد گذشت. چون گروه

ارغ التحصیل ف که دانشجویان کم وقتیکم در حالی که، هستندکه فقط تئوری  روندمی جلو هایی را با دانشجویانپروژه هادر کالسبیشتری دارند. 

 کرده باشند. اربرقربیرون هم ارتباط  ایحرفه واقعیت اشوند باید بمی

ی، چه نوترین علت عدم هماهنگی بین فضای آموزش، فضای صنعت ساخت و نیاز جامعه مصرف کننده معماری در وضعیت کنمهم

 تواند باشد؟مواردی می

ه اساتید و چه چهای فنی، در دانشکدهوجود دارد. برای مثال ی بین دانشگاه و صنعت ترمستمرهای دیگر ارتباط با یک نگاه ببینیم در رشته

معماری متاسفانه ارتباطات آموزش و صنعت کامالً بریده است. امیداورم دلیلی که من  دانشکدهدر  ارتباط بسیار قوی با صنعت دارند. یاندانشجو

کنند عی میهیچ آشنایی با حرفه ندارند. بنابراین س کنندتدریس میکه  یاساتید اکثر دارم به دلیل اینکه باور اشتباه باشد. ولی من کنمعنوان می

فارغ  دانشجو و آن اینکه دارد وجود یک نگرانی آشنا نشوند. اییو حرفه محیط کاری با تا و دانشگاه نگه دارند حال و هوایدانشجویان را در همان 

ای دیگر هبیند هم رشتهولی می ،نکردهپیدا  تحصیل دروان  در های تئوری اوبا آموزهکه هیچ ارتباطی  رودمی یمحیط کار به شود والتحصیل می

حصیل شوند آنها قبل از اینکه فارغ الت ،معدن هستند مثل رشته عمران، رشته برق، رشته مکانیک، رشته اقتصاد و حتی رشته اوکه نزدیک به رشته 

 اند.برقرار کردهارتباط  ایو حرفه با محیط کاری

 های معماری هستند که هیچبینم اساتیدی متاسفانه در دانشکدهامیداوارم اشتباه باشد. ولی در مجموع می و دارماین نگاهی است که من 

 باشد.بزرگی برای آموزش معماری میو این خطر اند و نه ساختهطراحی  نه بنایی را

 باشند؟نظام اجرا و نظام طرح، در ساخت به چه میزان با هم سازگار می

 ونهگو باید فکر کنیم چ کنیماجرا  یمخواههمزمان باید بدانیم که چگونه می کنیمرا آغاز می طراحی معماری یک بناوقتی که ما معمارها 

هرداری ولی دوران ب شود.ایی که ساخته میباشد برای یک پروژه نیاز شود. دوران ساخت کوتاه است، شاید یک سال، دو یا سه سالبردرای میبهره

 بشناسیم کننده هستند رااستفاده  برداربهرهبرداری و چه کسانی کنیم باید دوران بهرهتر است. پس ما معمارها موقعی که طراحی میبسیار طوالنی

 تمان ماندگار و پایدار است.ساخ شوداگر این کار . دهیمانجام  را نگاه طراحی آنو با  بینی کنیمبررسی و پیش با دقت و دوران ساخت را باید

 های ما عمراشان کوتاه است؟چرا ساختمان

تی خواهیم اجرا کنیم. در صورآید با آن مصالح میکنیم و در موقع اجرا مصالح جدید گیرمان میچون در زمان طراحی به صورت سنتی فکر می

بنایی که  دانیم ایننمی و بردار قطع استبرای اینکه ارتباط ما با بهره دیگر.دلیل آن مصالح در ذهن ما باشد فرم و فیزیک باید در زمان طراحی که

ر . ده استبرداران نداریم که متاسفانه در معماری معاصر امروز ایران این اتفاق افتادسازیم برای چه افرادی هست، شناخت زیادی از بهرهما می

 خواهند بسازند برای چه کسانی است.دانستند بنایی که میشتند و میصورتی که معماران گذشته با جامعه ارتباط بسیار قوی دا

 معماری برسبک زندگی، تأثیرگذر است یا تأثیر پذیر؟

در حال حاضر هر دو وضعیت خوبی ندارند. هر دو  .تأثیرپذیرندگذار و تأثیر به هم معماری آینه جامعه است. جامعه آینه معماری است. هر دو

، بینیمب اییحاال بیاییم قسمت حرفه که حال خود و دیگری را خوش کنند. دارندو هم معماران هر دو این وظیفه را  وضعیت ناگواری دارند. هم جامعه

 و پویا کند. معمار وظیفه دارد که جامعه را شاد و سرزنده

که بناهایی را اجرا کردیم و کنار هم  است ما معمارها سهم ایراد از کنند سرزنده نیستند. بخشیها عبور میاباندر خی که امروز چرا مردم

اگر  و نیز .دهندیی مدهند و شاید دلخوشی این باشه که پیام منفی کمهیچ پیامی را نمی ، یادهندهویت هستند. پیام مثبتی را نمیکه بی ایمچیده

  د.ندار تماًح را تأثیر بر جامعه هاشهرحضور بناهای ما در  پس .شان پرخاشگر استکه چهره شویممتوجه میبینیم شهرها کنیم، می به چهرهنگاهی 



 شود؟مسئولیت اجتماعی یک معمار چگونه تعریف می

ست اش این ا، وظیفهداشته باشدهویت  و دهد نیز اش این است که به آن حجم روح، وظیفهدفقط احجام را بساز که اش نیستمعمار وظیفه

 وبخ های داخلشباید کاربری و سازد که زیباست، ولی بناید سقف آن چکه کندایی را میبدهد. پس معمار مجسمه نیز که به آن حجم عملکرد

ی ییار قوپس تأثیر اجتماعی بس .کندارتباط بر قرار  به هویت و مکان به طریقیبدهد، باید  به جامع باید این مجسمه یک پیام مثبتی .جواب دهد

 .فراوانی داردهای منفی این تأثیر اجتماعی همیشه مثبت باشد. ولی اگر به بیراهه برود پیام امیدواریم حاال دارد.

 کارفرما، معمار، مردم  معمار برای کیست؟

 کهم کن، یعنی اگر یک بنایی را من طراحی میو جامعه برای مردم بلکه برای کارفرما فقط بردار و برای جامعه است. نهمعماری برای بهره

ابعاد، اندازه  و ندکنبرای کسانی که از آن محله عبور می بلکه کنند نیست،زندگی می آن فقط برای آن کسانی که داخل داردمسکن  کاربری داخلش

ه افرادی د کنگیرقرار می هاییمکانسازیم در بناهای که می که . پس معماری برای کل جامعه است چونباشدنیز می و سیمای آن تأثیرگذار است

 بینند و تأثیرگذار است. بله برای افرادی که داخل بنا هم هستند بسیار مهم است.را می هاکنند آن بناکه از آن بنا استفاده نمی

 های آئینی گونه است؟تأثیر پذیری معماری از هویت ملی و آموزه

 بشناسیم موضوعات هویتی گذاشته را باید و های دینیاشتباه است. یعنی حتماً آموزه امروزیبدون شرایط  ولی تکرار آنهابسیار تأثیرگذار است 

یرد گ. هویت در مکانی شکل میشودهویت می، هویت به مرور زمان گیردنمییک برگ امروزی به آن اضافه کنیم. هویت یک روزه شکل  و سپس

قدم سپس  و بشناسد، فرهنگ آنجا را بشناسد و نیاز امروزی جامعه را بداندآن مکان را  ابراین معمار باید معماری گذشتهگیرد. بنجامعه شکل می که

رمتی به ححرمتی به گذشته است. اگر معماری صفوی را ما امروز تکرار کنیم یک بیتکرار کند یک بی کورکورانه بعدی را بردارد، یعنی اگر آن را

ن آ نگاهی به معماری هیچ ولی اگر بوده، ما باید بتوانیم دوره بعدی را انجام دهیم. آن. آنها توانشان در آن زمان ایمکردهفوی معماران دوران ص

 .ایمنکردهبیراهه رفتیم و با جامعه ارتباط پیدا  کار اشتباهی است و نداشته باشیم.ها دوره

 معماری ایران در نسبت با معماری جهان در چه جایگاهی است؟ 

معماری ایران  از برهه زمانیدو  در بینیمجهان میرا در معماری جهان داشت. در تاریخ معماری  مهمیمعماری ایران در گذشته جایگاه بسیار 

 هم در معماری اسالمی. حتی دیگر قوی بوده و یکی پُرعظمت و هخامنشی که یک معماری بسیار حرین ونبین الیکی از زمان  .شودصحبت می

بعد از حمله مغول، و قبل از حمله  معمای ایرانی اسالمی، گویندکنند. میمی دو بخش آیندهای تاریخ معماری جهان معماری اسالمی میدر کتاب

 .شودکه تأثیر فرهنگ مغول نیز در آن دیده میمغول 

 ایی و سبک وزیب چه از نظر فن و تکنولوژی و چه از نظراند. تأثیرگذار بوده کهبناهای بسیار با ارزشی داشتیم ا و فضاه بنابراین در گذشته

 و فرهنگی. های معنویهویت و بحث

 ودخ از گذشته و دانیم چه کار کنیمیک مقدار آشفته شودیم. یعنی نمی است، امروز معماری جهانی شده به نظر من که ماندر معماری امروز

دیم امروزه از نظر تکنولوژی هم ضعیف ش .برداریم را بعدی قدم و تکرارش نکنیم لیها بیزار شدیم. در صورتی که باید آن را بشناسیم وبعضی وقت

یعنی  مایهماهنگ نشده مانبا اقلیم بیاموزیمفن را کامل  و اگر هم ایمنیاموختهکامل  آنرا مصالح جدید گیرمان آمده ولی فن معماری جهانی شده

رای محیط ب وبرای اقلیم ما  در حالی که و کشور خوب بوده اقلیم مصالح و فن ارتباط با بستر و اقلیم و اجتماع هم دارد. شاید آن مصالح برای آن

 دهد. ما جواب نمی

 تواند باشد؟های معاصر جهانی چه میها و سبکترین رویکرد و واکنش معماری ایران به جریانمناسب

یا  که همیشه سال پیش یک مقدار دور شده بودیم. 40تا  15ایرانی هستیم. زمانی دور شده بودیم جهان و جایگاه و سهم معماری در امروزه 

نجام ا را در ایرانتش آوردیم و کپی غلطکردیم و میکردیم به معماری گذشته خودمان یا چشم بسته یک نمونه خارجی را انتخاب میاشاره می

هم استفاده کنیم و سهم خودمان  آن آوریباشیم. از جهان و فن داشته ن راخودما زمانه و کم کم به این نتیجه رسیدیم که ما باید هویت دادیممی

سال  15یا  10در این  معماران جوانشود. دیده میامروزی  نشان دهیم. که این در جوانان از نظر معماری، چه از نظر سبک، چه از نظر هویت چه



را اج به خیلی کارها جایگاه معماری امروز خود در جهان را داشته باشیم. توانیماند ما میاند که نشان دادهگذشته کارهایی را در ایران انجام داده

 دارد. ارتباط اقلیم و فرهنگ وها را کردند که خط خطوط معماری ایرانی با این سرزمین ولی صحبت نرسید

 تواند به شرایط اقتصادی جامعه پاسخ دهد و تأثیر گذار باشد؟ ماری چگونه میمع

به  که همه  یعنی مسکن، مسکنیباشد  . خصوصاً اگر معماری انبوهداده استمثبتی  بسیار تر باشد به اقتصاد جامعه پیاممعماری  اگر ماندگار

 . از نظر اقتصاد جامعه بسیار مفید است.نشود کلنگی گیسال 15 و بیشتری داشته باشد. اگر آن مسکن پایدار باشد. یعنی عمر مفید ندنیاز دارآن 

 برون رفت از سوداگری در معماری؟راه

 وریت قسمت مدی سه نگیرند. در قرارساخت و ساز  طراحی و ها بیایند در این کار و کسانی که جزء این حرفه نبودند داخل کارایفقط حرفه

انجام دهند همیشه  اصول و درست و با هویت را در زمان فارغ التحصیلی یاد کردند که برای جامعه معماری سوگندی که همان اجرا وطراحی 

 فراموش نکنند.

 در فضای خیال، معماری ایده آل خود را تعرفی کنید؟

 رای بهره بردار و چه برای شهروندان،چه ب معماری است که آسایش به وجود آورد. آن کنم،معماری که در دوران خیال برای خود تصور می 

باعث ناراحتی دیگران نشود. یعنی باعث ناراحتی شهروندان نشود. کسانی  چه از نظر دید و منظر، چه از نظر ایمنی و امنیت و چه از نظر آسایش و

لکه از کنار آن ب یگران که در آن بنا نیستندشحالی دخوشحالی من در یک بنای باعث خو راضی باشند و نهایتاً اینکهکنند عبور می کنار آنکه از 

 نه برعکس. و باشد نیز کنندعبور می


