
 هاپنجشنبه عصر شهرسازی و معماری هنر، تخصصی علمی شستن

 1399دی ماه  4ها پنجشنبه: زمان

 . زیاده خواهی4معماری داخلی ایران در گذر زمان      عنوان:

  های سیر تحول معماری داخلی ایران؛ نوگرایی، عقل گرایی، انبوه سازی و زیاده خواهیسلسله نشست

 دکتر عبدالرضا محسنی، مهندس امیر جلیلی، دکتر بهروز منصوری، دکتر محمدمهدی محمودی اعضای میزگرد: 

 

  

 :هاسخنرانی از ایچکیده

زمان آخرین نشست از سلسله و نشست یکصد و چهل و نهمین، هم 1399کنم اولین هفته زمستان سال سالم عرض میمحمودی: 

و این نشست چهارم هست ابتدا روی بحث نوگرایی، بعد  بود فصل در چهارهای سیر تحول معماری داخلی در ایران که نشست

ناب ج در سه نشست قبلی در کنار جناب آقای دکتر محسنی و خواهی صحبت خواهیم کرد.سازی و این بار زیادهگرایی، بعد انبوهعقل

کتر رستمی و جناب آقای دکتر جاویدنژاد را مهندس جلیلی نظریات مهمانان بسیار عزیزمان سرکار خانم دکتر کاتب، سرکار خانم د

زرگوار خدمت دو ب قدر داریم جناب آقای دکتر بهروز منصوری و همچنین درمند شدیم. این بار هم یک مهمان بسیار عالیشنیدیم و بهره

و  کنیمان سپری میدر آن دور االنخواهی در معماری داخلی که آقای مهندس جلیلی و آقای دکتر محسنی هستیم با موضوع زیاده

 خواهی در کل جامعهنه؟ آیا این زیاده خواهی برای این دوران درست است یابینیم. اولین سؤال این است که آیا این عنوان زیادهمی

پله و پله متحول معماری داخلی را داشته باشی جای اینکه ما سیرچرا به گرفته در بخش معماری داخلی یا فقط یک گروه خاص؟شکل

طور شروع کنیم و همین ایم؟ این بار هم اگر اجازه بدهید از آقای دکتر محسنی بحث راخواهی رسیدهمرتبه به زیادهیک باال برویم

 هستیم. صحبت را ادامه بدهیم. آقای دکتر محسنی در خدمت شما
 

د من حاال که امر کردی صحبت کنند. مانیشده خیلی دوست داشتم که مهمان گرامخیلی ممنونم که وقت اول به من داده :محسنی

کنم ، اگر اجازه دهید یک گذری به آنچه گذشت داشته باشم و بعد شروع کنیم سالم میبه همه جمع ابتدا  من در خدمتتان هستم. در

 پاسخ به سؤاالتی که شما فرمودید.

تر و در ایران شاید بیست سال عقب میالدی و 1900 حدود سال که ازجمع بندی بکنیم بیست سال اخیر را  و این صداگر بخواهیم 

ا ب هم موازی شدنمورد  مند هستم که یک تحلیلی کوچک درشمسی را در نظر بگیریم تا به امروز برسیم من عالقه 1280سال  هم

ب ین چهار دهه که غردوم در ا و غرب داشته باشم و به این موضوع یک نگاه بیندازیم که ببینیم مثالً در جنگ جهانی اول و خودمان

یاسی کردند و تحوالت سدیگر پیوند پیدا می هم کرد، هنرها بای جنگ جهانی دوم را بررسی میکرد و سایهبررسی می ها راتنوع سبک

 اشتد  و مدتی که ما تحول اقتصادی را شروع کردیم که منجر به نوگرایی شد غرب یمها به دنبال نوگرایی بودما چگونه در آن سال

شان دنبال وعها تنکردند، سبکدیگر پیوند پیدا می هم به معنایی که هنرها با ،دادتجربیات مختلفی را از بعد جنگ جهانی اول انجام می

هایی را دوره آن ما از گذاشت. بعدتأثیر می روی تاریخی که ما مدنظرمان است میالدی که 1940شد و بعد تحوالت سیاسی سال می

نوین روی  حکند، بعد تأثیر مواد و مصالافتد یعنی اینکه انسان به کره ماه سفر میاین دوره اتفاقات دیگری هم می بینیم که درمی

گرایی را تجربه آید. ما عقلمیالدی بحران نفت به وجود می 1980آن دیگر در سال  از گذارد و بعدسزایی میکارهای مختلف تأثیر ب

انگیزی ی ما که کارهای شگفتآن عیدهای جامعه ارهای کیفی را انجام بدهیم معمارهای بزرگمان وکنیم و دنبال این هستیم که کمی

ما  ود وشداریم تا انقالب می کنیم که شروع خیلی خوبی را در آن زمانفکر می کنند که مادهند و یک شرایطی را ایجاد میانجام می

کند و انسان در حال های مختلف تجربیات دیگری میدهد و در زمینهادامه میدانش  بینیم که غرب به همان صورت توسعه را بامی



توانیم آیا می که گذارد و ما به دنبال این هستیمو هیجانات اقتصادی در تحوالت اجتماعی آن تأثیر می را تجربه می کنددر لحظه زندگی 

تیم و گرایی داشکه شروع خوبی در اواخر این کثرتحالی نیم، درگرایی را به چه صورت عنوان کبرای افراد خانه بسازیم و این کثرت

کردیم. اگر ما بعد از انقالب را به چهار قسمت اروپایی و غربی تجربه می هایتکنیکشاید  ،های خیلی خوبی که با مشارکتمجتمع

عد از جریان نفت ببه سرعت  گردش مالی  گرایی بدون داشتن مصالح مناسب منجر به فقط انگیزه شد، بعدتقسیم کنیم: اول این کثرت

د که دسته شوند: یک عده دنبال این باشن ها دوکردیم( باعث شد که انسان)غرب دیگر تجربه کرده بود و ما بیست سال بعد تجربه می

ی داشتند معماران ما آمادگ های الیت ما وانسانتوانمندی از این گردش مالی سود ببرند و دسته دیگر اینکه لذت ببرند. برای هر دو گروه 

ارد کنیم آنچه بخواهیم از غرب و ها به یک تمکنی رسیدیم که گفتیم هربعضییعنی ولی به نظر من بخش گردش مالی برتری داشت 

رسیدیم  کنم(. دوباره به اول خطاش صحبت میآن اتفاقاتی افتاد )که بعد درباره از را داشته باشیم و بعد آن بدون اینکه ظرفیت و دانش

 دآن ضعیف ش اختیارمان نیست و در بحران نفت که گردش مالی در مواد در که االن انگیزه هست دانش هم هست ولی آن مصالح و

های الیت جایی که آن انسانگذاران بزرگ فروکش کرد و رسیدیم بهها یا سرمایهدیگر آن سرعت هیجانی تولید ثروت توسط بانک و

 جامعه ایجاد بکنند. مواد گماور شرایط جدیدی را درتوانند با مصالح و می
 

بردند ی کشورها از گرانی نفت رنج میآقای دکتر محسنی مطلبی را اشاره کردید که در آن شوک نفتی وجود داشت بقیه: محمودی

که آن  منصوری را بشنویم که من دوست دارم نظر آقای دکتر ها یک فرصتی بودکشورهای پیشرفته و آن زمان برای ما ایرانی جمله از

رمودید بنا به صحبتی که شما ف مان رسیدیم.نتیجه ما به یک نوگرایی در معماری و معماری داخلی زمان با صحبتی که اشاره کردید در

ایم هف شدنظر اقتصاد ما ضعی یعنی برای ایران برعکس شده است با توجه به اینکه قیمت نفت پایین آمده است و یک مقدار زیادی از

پایین  نظر درآمد نفتی بسیار می برند، االن ما به دورانی رسیدیم که از ولی کشورهای پیشرفته روند سیر تحولشان را خودشان جلو

من یک واقعیت هست  معماری و معماری داخلی در یک قشری از ما وجود دارد. به نظردر خواهی و افراطی ایم و از طرفی زیادهآمده

 کنیم. آقای دکتر منصوری نظر شما هست؟میکه مشاهده 
 

 طور عرض تشکر از آقایهمین سالم خدمت اساتید بزرگوارم آقای دکتر محسنی، آقای دکتر محمودی و آقای جلیلی و :منصوری

رض کنم دمه ععنوان مقخواستم یک پیشینه تاریخی بهمی دکتر محمودی بزرگوار که زحمت چنین سلسله گفتارهایی را تقبل کردند.

صورت هب خواهی در فضاهای داخلی ما شکل گرفت؟فرهنگی تحول پیدا کرد و منجر به این شد که زیادهـ  که چگونه این بستر اجتماعی

گیری شکل دانیم که پس از رنسانسمختصر اگر بخواهیم بیان کنیم اینکه آن خردگرایی که موضوع بحث جلسات قبلتان بوده است، می

گیری پیشرفت علوم، که یکی از تأثیراتش که شکل بود subject در مقابل object ،خرد در مقابل احساس ی یعن یک دوئالیسم

این انقالب صنعتی  هست به انقالب صنعتی منجر شده است. subject در مقابل object ریاضیات و منطق عقلی است پایه و اساسش

از چدن و فوالد در  ،کردندنمی اتمعماران ابتدا امر جر یعنیتدریج و خیلی محتاطانه صورت گرفته است تأثیرش روی معماری به

جای  هخاطر اینکه جایگزین شدن نیروی بخار ب به بود.اش خیلی سریع جای مصالح سنتی بهره ببرند ولی تأثیر اجتماعیساختمان به

شد که نظام فئودالیسمی که پایه و اساسش تولید انبوه شد. این تولید انبوه یا براساس فلسفه  تولید انبوه دست انسانی باعثنیروی 

جود آمدند که یعنی قشری به و. داری بدهدنظام کاپیتالیسمی و سرمایهی رنسانسی بوده جایش را بهاسکوالستیکی که هزار و صدساله

عنوان کارگر که دارای شرایط و الگوی مصرف یکسان بودند، این ها را تأسیس کنند و قشری بهدار، کارخانههعنوان سرمایتوانستند به

قدرت  شکوه و برند دنبال این بود که عظمت،عنوان بورژوا از آنها نام میاصطالحاً بهدر تاریخ هنر قشر تازه به دوران رسیده که امروزه 

بینیم و ما می داخلی به ظهور برساند. در مقابلش کارگران قشری بودند که در حداقل امکانات بودندفضاهای  الب بناها،قخودش را در 

 های سوسیالیستی که در شوری شکلهای اکتبر فرانسه، انقالبشود، انقالبکه هنر پاپ آرت که بعدها در قرن بیستم شروع می

د به مخالفت گرفته بودنبورژوایی( که شکلکارگر در مقابل آن بورژوازی )خرده هایی بوده که این قشرگیرد اینها نیازهایی یا مخالفتمی



ها در عقل و منطق شرایط یکسان دارند فارغ از ی انسانعنوان اینکه همهپرداخته بودند به طبع آن خردگرایی منجر به چیزی شد به

 شود در هند، اروپا یا آمریکا دو ضربدر دو یک عددر باشد نمیشان بایستی که دو ضربدر دو همه جای دنیا چهابستر اجتماعی و فرهنگی

 دیگری شود.

ا به عنوان باکس های شیشه ای رواج پیدالمللی در همه جای دنیا عنوان یک سبک بیناین را همه مستحضر هستید که معماری به 

دانیم ون ما میگرایی مدرنیسم بود چی هنر ماحصل شکلشناسالمللی زیباییکنم که این شیوع تفکر بینخواهم این را اشارهمن میکرد. 

های شناسی، الگوی مصرف و الگوی خواستهی شکل برمحتوا هست، این منجر شد که حتی الگوی زیباییکه مدرنیسم ذاتش غلبه

اهیم ماری داخلی هم بخوشناسی معهای زیباییبینیم که در سبکالملل مطرح شود. حال از طرفی میعنوان بینمردم در تمام دنیا به

ثالً م .می شدجا ی مردم همواره وجود داشته است و جابهدار با آن هنر پاپ آرت عامهخواهی طبقه اشراف یا سرمایهاین تقابل بین زیاده

های هنری فعالیتکه در ایتالیا به  futurismدر هلند یا  de stijlدر روسیه،  de stijl ،constructivismدانیم ما سبک اینکه می

خواهی نوعی مخالفت نسبت با آن هنر نئوکالسیکی بود که ابزار زیادهشان را شروع کردند در واقع بینانه به آینده فعالیتخوش دید با

سه تا گرایش این  زا کند یعنی بعدکنند  هنر مردمی افول پیدا میدار بیشتر قدرت پیدا میبعد وقتی طبقه سرمایه. دار بودآن طبقه سرمایه

 و تأثیرات هاorderبینیم که در غرب معماری مونومانتال، نئوکالسیک با ی مختلف اتفاق افتاد ما مینقطه آوانگاردی که در سه

با  السیک راهای نئوکنی و هیتلر و استالین آمدند و دومرتبه آن ساختمانلیوموس .شودمجدد جایگزین آن هنر آوانگارد می نئوکالسیک

د، نقاش افتد که معمار، هنرمننوعی این اتفاق میکند. بهشان را احیا میتر یونانییا حتی از آن عقب و تزیینات رنسانسی و جزییاتآن 

 کرد و اعتقاد داشت که این روش کارگاهوسطا هنرش را برای آمرزیده شدن گناهانش در کلیساها خرج می سازی که در قرونیا مجسمه

پس از  اش تبدیل به جنبه انسانیی الهیوقتی که جنبهکند برای خدا است، اینکه آنشاگردی چیزی که تولید میـ  آموزشی و استاد

نید بیکند. میدار هستند خرج میشود آن هنرمند مهارت خودش را در خدمت کارفرمای جدیدش که حال این طبقه سرمایهرنسانس می

د، شود دیواقع در تاریخ معماری باروک می خواهی را درو دیگر حداکثر زیاده رسدش مییناتش به اوج خودئکه معماری باروک که تز

منتهی  .ی همان تحول معماری کالسیک در غرب بودکه پایه و الگوی اصلی آن ادامهصورتی یک هنر درباری بوده است در این

سازی ارائه مجسمه و در کلیساها بوده و توسط نقاشی و ای که در کتاب مقدسجای اینکه بخواهد بهشت و مدینه فاضلهتزیینات به

شود. یکی دیگر از تأثیرات که های شخصی ارائه میها و فضاهای شخصی در بخش نمازخانهآید در خانهاین دفعه می .شده استمی

شود الگوی یرد که باعث میگهایی شکل میدانم اسم تأثیراتش را مثبت بگذاریم یا منفی انقالب صنعتی این است که کاربرینمی

لیسا ک محلی بود صرفاً برای این دنیای محدود انسانی، ،زندگی همان شود که ما داخلش هستیم به معنایی که اگر تا قبل از آن مسکن

های اربریک ،شدند حاال با فروپاشی شدن آن تقدس و آن مونومانتالیزم مذهبیدیگر برای ابد ساخته می های های مونومانتالو ساختمان

ها، کند و نمایشگاهیعنی بحث ارتباطات تغییر پیدا می .آیدهای جنبی جدیدی به وجود میگیرند که به طبعش فعالیتجدیدی که شکل می

ی بحث برسد که وقتی متأخر به دورهشود که این تعامل اجتماعی بیشتر شود تا های عمومی باعث میساختمان ها، دفاتر اداری وگالری

شود، اینکه همه باید حقوق یکسان داشته باشند و همه باید در یک حد از امکانات در جامعه برخوردار میبرابری و برادری کراسی دمو

 عرض کردم.که بندی تاریخی بود یک جمع اینجاتا حاال من باشند. 

چیزی که در جامعه امروز ما وجود دارد واقعیتش این است که آن مدرنیزم به معنی مدرنیته یعنی این اتفاق فرهنگی که ما بتوانیم  اما

رای چرا؟ ب اکنون ما و حتی قبل از انقالب ما هم حادث نشده است.ی همهای محتوایی در جامعه را پیگیری بکنیم در جامعهاین بحث

جهت آن چیزی که ما پایبندش هستیم و الگوی  این از .وقت فراهم نبوده استاش هیچفی، اجتماعی و مذهبیاینکه آن بستری فلس

واقع مدرنیزاسیون بوده است. )مدرنیزاسیون یعنی آن رفتار شکلی و آن رویکرد عملی که ماحصل آن تفکر  ایم بهمصرف قرارش داده

بینیم که یجهت م این شده است ولی محتوایش یک محتوای مدرنیستی نیست. ازاعمالجامعه ما مدرنیزاسیون  یعنی درمدرنیته است.( 



 های سیاسی پشت سرش هست. بحث، بحثاست گرفتههایی که شکلوجود اختالف طبقاتیخاطر  به( گردیمبرمی )به دوران معاصر

ل ری مؤسسات و یا یک قشری از جامعه دارای تموبینیم یک سمی،قیمت نفت را شما اشاره کردید پولدار شدن کشور یا فقیر شدن آن

فاق جامعه ادامه داشت و ات در بورژوازی که در غرب شکل گرفت هیتلر و سولینی،مثال موها دقیقاً داستانی که اند و این آدممالی شده

هزینه که قیمت و پرگران ،پیچیدهروند سراغ معماری داخلی، تزیینات و جزییات افتد برای به رخ کشیدن آن عظمت و اقتدارشان میمی

ها بریچها، گبینیم تصاویری که در نقاشیها میشود که در معماریآن چیزی می و شوداش هم الگوهای غربی میمتأسفانه الگوبرداری

ر حال نمود شهر تهران د قیمت باالهای گرانی غرب بوده است در حال حاضر در ساختمانو تزییناتی که در معماری باروک دوره

شناسی برای آنها توسط معماران ارائه نشده است، اینها الگوبرداری از سبک برای اینکه الگوی مناسب زیبایی چرا؟ پیداکرده است.

عنی اینکه فضای داخلی بیشتر باشد ی کنیم که هرچه این تزیینات درهم رونق دارد و مشاهده می کنند و بازارشاننئوکالسیک غربی می

 عرض کردم اگر شما صورت کلی آقای دکتربه این را های مفهومی معماری که چه هست.تر است فارغ از بحثمان درجه یکآن ساخت

 خدمت هستم. دستور دهید هر بخشی را که الزم باشد بیشتر توضیح دهم در
 

چه زمانی بوده است. در بحث  غرب اشاره کردید و اینکه در خواهی را درآقای دکتر منصوری خیلی قشنگ این زیاده: محمودی

رب ای کردند که در غآقای دکتر منصوری اشاره ادامه بحث را از آقای مهندس جلیلی بپرسیم. خانه را اشاره کردید. کلیسا و مذهبی،

 وگیرد خواهی در شهرهای بزرگ ما، در شمال نشینان شهرها چگونه شکل میاالن این زیاده خواهی چطور شکل گرفت واین زیاده

افتد. خواهی دوباره همان اتفاقی است که در غرب در چندین سال پیش بوده واالن در ایران برای قشر خاصی این اتفاق میاین زیاده

 دوست دارم نظر آقای مهندس جلیلی را روی این موضوع بشنویم.
 

آقای مهندس جلیلی بخواهند چیزی که خیلی هم دوست داشتم تأکید کنم قبل از اینکه آقای دکتر محمودی یک: منصوری

در هنر و معماری صادر  المللی هستعنوان یک سبک بینبه international styleطور که سبک همان  کنند.ان را شروع شفرمایش

 .بیفتداق تواند همه جای دنیا اتفاش میفارغ از بستر اجتماعی و فرهنگیمنطق عقلی شد و براساس منطق عقلی که اعتقاد داشتند این 

شد، الگوی تولید، معیشتی که بعد از انقالب صنعتی و  کل جهان صادردر معماری به international style طور که این سبکهمان

هم به ایران صادر شد. من تأکیدم بر این است که مدرنیزاسیون با آن الگوی مصرف متأثر از انقالب مدرنیزاسیون جامعه اتفاق افتاد آن

به  subjectو  objectیا  و مان آن تقابل بین حس و عقلکه بستر فرهنگی و اجتماعیصورتی وارد جامعه کردیم در صنعتی را ما

ا معروف در بستر اجتماعی ما نیست به تعبیری مقولیعنی آن دوئالیسمی که ذات و اساس تفکر مدرنیته هست به وجود نیامده است؛

اش از یم ولی به لحاظ الگوی مصرف و الگوی تولید حتی ساختمان و فضاهای داخلییک جامعه سنتی هستبه لحاظ فرهنگی هنوز 

 الگوهای وارداتی در حال استفاده هستیم.
 

فکرمان ت ای هم که باشیم باز نگاهمان ومرفه کند حتی قشرهم فرقی نمیفرمایید که ازنظر درآمدمان یعنی حتی اشاره می: محمودی

 اوت است.خواهی خیلی متفیعنی این زیاده دانیم چگونه از آن استفاده کنیم؟کنیم نمیرا که دریافت می لذا این نگاه هم سنتی است

 شما چه هست؟ آقای مهندس جلیلی نظر
 

کنم خدمت تمام دوستانی که طور سالم عرض میکنم خدمت هر سه بزرگوار و همینعرض میممنون من هم سالم خیلی : جلیلی

 اند.شنوند و این بحث را به تماشا نشستهمیتصویر و صدای ما را 

های را که آقای دکتر منصوری تمام کردند را ادامه بدهم باید بگویم: بله. اگر بخواهم بحث .های جالبی مطرح شدخیلی بحث

ذار از عنوان یک گبخواهیم از رنسانس به هایی مانند رنسانس و انقالب صنعتی را سپری کرده است که اگرطور است غرب دورههمین



افتد تا قرن نوزدهم که انقالب صنعتی به می  Rom And Artحتی گوتیک و اصوالً  و اتفاقاتی که در روم باستان، یونان باستان

شود د از قاجار میخواهم بگویم بعاما در مورد ایران می ،سال هست 600تقریباً نزدیک  .گیردکند و شکل میشکل کامل قوام پیدا می

، های از گوتیکیعنی شروع مدرنیسم در غرب، یعنی اینکه تمام این سبک میالدی، 1925مصادف با سال شمسی  1304گفت در سال 

در فرانسه  ،ی اینها را سپری کردیم رسیدیم به قرن نوزدهم که قرن امپراتوری، قرن آمپیرورنسانس، باروک، روکوکو و نئوکالسیک همه

ه در ایران این کصورتی داریم که اینها همه را سپری کردیم. در در ادامه ویکتورین در انگلیس را ناپلئون و شکل بسیار اشرافی داریم و

را در  کنیم شاید متهجریشود گفت امروز که به آن نگاه میای داریم که میگذار اتفاق نیفتاده است یعنی ما حکومت حدوداً صدساله

خواهیم شمسی وارد شدیم اینکه ما می 1304دفعه به سال عنوان قاجار داریم و ما یکهایی هم نه بههایی و در یک بخشیک بخش

ن چه زمانی است؟ شویم. حاال ای خواهیم نو شویم و یا اینکه مثالً معاصرتعبیر درستی نیست بلکه میکه البته این غرب بشویم  شبیه

و سبک مدرنیسم و مدرسه  dstyleمنصوری اشاره کردند و مکتب  وع مکتب انترناسیونالی که آقای دکترمیالدی شر 1925در سال 

ی زینهشاید گ تهجراصطالح ) گرایی شبیه کنیماین همه سنت از آمدیم خودمان را بعد خبری از گذشته داریم ویک بی،  .باهاوس و..

ی اگر بخواهیم اندازی کنیم یعنهیم خودمان را پاکیزه و نو کنیم و به اصطالحی پوستخوامی مناسبی نباشد( و میل به گذشته داریم، حاال

خواهیم گامی را گذرد و ما میکه از آن موقع می و اندی شمسی هست، معادل نود سال 1399شمسی تا امروز که سال  1304از سال 

کشیده است و دو قرن هم اضافه کنیم که بشود قرن بیستم قرن( طول  6) سال 600برداریم که تازه تا انقالب صنعتی برای غرب 

که به منظوری چیزی که از ما عبور ( شبه هستسال طی کنیم )همان مفهوم یک 100خواهیم در کمتر از سال را می 700حدود معادل 

ی هست اشود یک طبقه مرفهمی بیاوریم و تغییر ماهیت دهیم. دلیلش این است که طبقاتی که ایجاد خواهیم ادا درنکرده است را می

های دیگر یکی از دیدگاه افتد. )اینخواهی به این شکلی که هست اتفاق میطوری که آقای دکتر منصوری اشاره کردند زیادهکه همان

 هست.(

فویه ان، تیموریان و صواقع بحث معاصر بودن که در تمام طول تاریخ گذشته ما وجود دارد یعنی ما از زمان ایلخانی از دیدگاه دیگر: در

پایه و ریشه نگه قبلی نیست و هرکدام یک اصالتی دارند به صورتی که اتصال را یک کپیکدام هرکدام از اینها بخواهید نگاه کنیم هیچ

ین ا همیشهشویم و گوییم معاصر میتمدنی که می کند ما در فرهنگ و تمدن قبل از آن فرهنگ ودارد ولی واقعاً خودش را نو میمی

افتد بدون اینکه آن منظر غرب را ببینیم نگاهی که در روکوکو، نئوکالسیک و آمپیرو  داریم مثل اتفاقی که در روکوکو می نو شدن را

 ما با خواهی دیگر خیلیبندی این چهار جلسه من فکر کنم این زیادهاما طبق جمع شکل دیگر ما در ایران داریم؛افتد به یکاتفاق می

کنیم ولی واقعًا شمسی بررسی می 1300معاصر است یعنی ما گفتیم این چهار جلسه تاریخ معماری داخلی معاصر ایران است. از سال 

میالدی هست یعنی از  1990االن است که ما در آن هستیم؟ اگر بخواهم تاریخ بدهم شاید از سال آن زمانی که معاصر است همین

ای که در اینجا خیلی مهم هست این است ای که در آن هستیم و نکتهمیالدی یعنی همین سه دهه 2020 میالدی تا سال 1990 سال

ی اندازهتی که در دنیا هست )بهاز آن اتفاقا ها را ایرانی بکنم وکه در این سه دهه، حاال خصوصیات این سه دهه چیست؟ بخواهم ویژگی

ینکه ما جنگ راداریم و دوباره گویی کرده باشم. یکی ا خواهم موضوعی راچون نمی ( از آنها بخواهم جدا بشومشدمکفی به آن اشاره 

 حدی بررسی کردیم، بعد از جنگ سازی تاخواهی رسیدیم که این جنگ را در جلسه گذشته در بخش انبوهیم که به زیادهسپری کرد

هست که  dissolveخواهی اتفاق نیفتاد عین یک همیالدی( دقیقاً همان زمان که زیاد 1990 شمسی )سال 1368 یعنی بعد از سال

 2000و  1990تقریباً بین ) 70 زمانی برایش تعیین کنیم شاید بگویم اواسط دههخواهی را بخواهم یکافتد بنابراین این زیادهاتفاق می

ا یک هستیم یعنی اگر بخواهیم بکیفیت است مواجه شده و بیجنگ را سپری کردیم و با محصوالتی که ساخته میالدی( شود. دیگر

ز اگر بخواهم خالصه اندکی ا.سازی حرف بزنیم باید در مورد تفاوت معماری و ساختمان حرف بزنیممورد انبوه ی خیلی کوتاه دراشاره

 هر ی قبل را بگویم که در مورد معماری و ساختمان بوده است چون هدف معماری که ایجاد ساختمان نیست ساختمان را کهجلسه



معمول داخلش باشیم و  طورتواند بسازد. هدف معماری ایجاد تنها یک چهاردیواری که بههم می نامهندس عمر مهندس دیگری مثل

با خالقیت  و آید روی سرمان نیست.( ایجاد یک هنر است شاید چیزی که اصالت داشته باشدخراب نشود نیست. )سقفی که پایین نمی

های سازیما نداریم بنابراین یک سری آثاری داریم که پس از جنگ با آنها روبرو هستیم که اینها یک سری انبوه و یا خالق باشد و این را

و  واقع شروع رونق اقتصادی ی دیگر درشود. از یک جنبهای به اسم کیفیت در آنها کالً حذف مییعنی مقوله کیفیت هستندبی

شوند و گذارها پیدا میگذاری بکنیم، سرمایهتوانیم که سرمایهما می 70اواسط دهه  کنیم که ازگذاری هست. تازه فکر میسرمایه

ر شود. دیگباالخره بحران شکلش شاید عوض می( می شود کنیم کم شده یا حتی برای ما عادتما فکر می)شود. ها کم میبحران

جز کیفیت  که آن چیزی به سازی اضافه کنند به نظرمانبوهخواهند حاال یک چاشنی به این موضوع توانیم بگوییم اینکه مردم میمی

 نیست.

گذاران و بورژواها که آقای دکتر منصوری اشاره کردند در اینجا هم یک سری سرمایهطور که در زمان بورژواها و البته خردههمان

 شد؟ اوالً شود؟ یا چه فضاهایی ساخته میساخته میکنند. حاال چه فضاهایی گذاری میشوند و شروع به سرمایهافراد نوکیسه وارد می

اساس سازند. حاال افراد برشده است که اگر نگاهی کنیم طراح و معمار پشتش نیست یعنی افراد مییک سری بناها ساخته می همه از

اش توانم بگویم همهمی م مسکن هسته ترین حالت کیفیت برخوردار است و بیشتر آنبنابراین این از نازل .سازندای که دارند میتجربه

کیفیت است که همان اوضاع اقتصادی و شروع  توان گفت آثار نسبتاً بای دوم میوهله در جز مسکن نیست. چیزی بهمسکن است

های دولتی هم به یک سری مهندسین که این پروژه های دولتی هستشود. یک سری هم پروژهگذاری باعث ساختش میسرمایه

های های کالن هستند یا حتی پروژهشود که پروژههایی اطالق میرسمی داشتند و اینها به پروژه و شده که اسمداده می یمشاور

وپاش معماری )اطالق بینیم که اتفاق یا ریختکه موفق هم نیست. می ی نواب از همین دسته هستشهری هستند که پروژه

افتد که به این چندگونه هست یعنی ما در فضای شهری که هنوز هم به خوبی است.( اتفاق می طالقنظر من ا وپاش دقیقاً بهریخت

تد؟ مثاًل افپردازیم که در دنیا چه اتفاقی میاین را کنار بگذاریم به این میاگر بینیم. حاال هستیم این موضوعات را می آن مبتالً

و سازد و یا اوج آن چیزی که رنززاها حدید آن سارتر هنرهای معاصر را در آمریکا میسازد، یا هایم را در بیلبائو میگری که گوگنفرانک

بنابراین خیلی باهم متفاوت است. اگر فرصت شود راجع  هم است؛ یعنی همه اینها با دهند؛یا زاها حدید که از خودشان بروز می پیانو و

ت باعث ایجاد توانسخاطر شرایط مالی داشت شاید می یل بستر مناسبی که بهخواهی به این دلاما این زیاده کنیم؛به همه اینها بحث می

 که این اتفاق نیفتاد.یک سری بناهای فاخر شود، درصورتی

اشتیم گرایی پشت سر گذگویم، یعنی شاید با چیزی که در عقلدر این صدسال( هستیم که می) امروزه ما در شروع این دوران معاصر

د در معماری دانییعنی می فاخری هستند و اینکه درست است یا غلط مسئله مهمی نیست؛ اریم که آنها بناهایما یک سری بناهایی د

توانیم هر یک از این بناها را نقد کنیم که در هر هنری وجود دارد و می طوریوجود دارد ، همانبه نام نقد و معماری داخلی موضوعی 

 یکی اینکه معاصر هستند به نظر من سه ویژگی کلی دارند: لوی دوم آثاری داریم که اینها بهحال چیزی که وجود دارد ما در په هر به

د مدرن بنابراین خو غربی است؛ نظر من مدرن به معنای معاصر شدن فکر بلکه به استمدرن به معنای معاصر  معنایی مدرن هستند.

ی کنونی در مدرن دوره به معنی این است که بگوییم ما دورهاین اطالق مدرن از طریق ما به یک  و هم یک نوع معاصر شدن است

پس بنابراین باید  میالدی هستیم. 1925 گوییم که ما امروز در سالواقع داریم می هستیم.( در contemporaryدر مدرنیسم ) هستیم

صر هستیم نه در دوران مدرن چون مدرن را در دوران معا بگوییم مایعنی  جای مدرن استفاده کنیم؛معاصر( به) ای شاید به اسماز واژه

که  ،هم مشخص شد  در سیام واقع همان سبک انترناسیونال و مدرن خودش هم با شکست مواجه شده است. در پشت سر گذاشتیم و

خیلی که این موضوع چون بعد در میتسنشی هم اتصال به ریشه داشتیم. شود به اصل و به ریشه لگد زد این ریشه مهم است ونمی

 کنم به شاخه وصل شوم و دوباره به تنه برگردم.وسیع است من سعی می



ی واقع شاید معمار برای ما در مواجه شویم که معنی یک اثر فاخر با آثار فاخرتوانیم چون پول است خیلی می خواهیدوران زیادهدر 

ر هایش را داگر بتوانیم با اغماض نگاه کنیم و کاستیی پهلوی دوم داریم و ای هست که در دورهیک ده سال یا یک دهه یا دو دهه

که ) عماراناند مخواه شدهاینکه مردم زیاده ی من عالوه بردر این دوران به عقیده توانیم بگوییم این معماری فاخر است.نظر نگیریم می

بینید که اول معمار پروژه را معماری ها میوقتشود که خیلی همین می افتد؟چه اتفاقی می خواه شدند.هم زیاده( همان خودمان هستیم.

چه  وشند؛فرپروژه را می یعنی دیگر گذار همان پروژه هم هستندشان سرمایهمشناسیبینید که همان معمارها که میکند و بعدها میمی

رود بنابراین آثار عیناً تکرار سازیم فروش میی میچرسیم که دیگر هررود و وقتی به این میوقتی فروش باال می افتد؟اتفاقی می

بینم توانم صدها مثال برایتان بیاورم. اصالً آنقدر برای من عجیب است که میکنم میخود من چون در بخش مسکونی کار می .شودمی

 ششـ  کند برایش که طراحی داخلی در سه جای مختلف انجام دهم و در سه سال مختلف با فواصل پنجیک معمار من را دعوت می

سال ولی برای همان آدم که یکی در ولنجک، نیاوران و دیگری در فرمانیه است ولی پالن مشترک هست. چطور ممکن است همچنین 

ان عنوولی من به .بینمام در امسال هم همان پالن را دارم میهمان چیزی که من در پانزده سال پیش دیده چیزی باشد یعنی پالن

نی کنم پالن متفاوتی ارائه بدهم یعشناسی که میکدامشان براساس آسیب کنم برای هرشوم سعی میمی داخلی که وارد پروژه معمار

 سناریو به سمت جلو ببرم. کنم از منظرشناسی و حل پالن و حل فضا را سعی میآسیب

رمربع هست در طبقه مت 880 که حدودپنت هاوسی شوم یک سال پیش وارد یک پروژه در ولنجک می 8زنم: حدود یک مثال می

( احدی است.و اند و تبدیل به یک پالن شده است. )ساختمان دوهم یکی شده باال واحدهای مختلفی که در طبقه پایین بوده در باال با

راه ارتباطی بین فضاهای خصوصی در سمت شمال و فضاهای عمومی در سمت جنوب وجود دارد که این راه ارتباطی یک  بعد یک

متر  4شویم به راهرویی که عرضش حدود (. وارد میبگویمخواهم تناسب را شویم )میکه ما اتفاقاً از همین راهرو وارد می راهرو هست

متر است، چطور همچنین  8ارتفاعش هم  متر و 45خواهیم در این فضا درب، فضای ورودی و... هم در آن ایجاد کنیم طولش است می

چنین موضوعی را نفهمیده است یا  کرده استاست که آیا معمار موقعی که پالن طراحی میبرایم سؤال مطرح  چیزی ممکن است؟

ای عهچنین فاجهمموقعی که ساخته متوجه نشده است یا موقعی که تمام کرده متوجه نشده است، در چه زمانی متوجه نشده است که 

 به وجود آمده است؟

 رود.یعنی فقط اثری است که فروش می رسد،دانسته که به فروش میچون میکنم که اصالً برای آن مهم نبوده است من فکر می

ت و شده که برند باکارا هس هایی روی دیوار کارشود. اپلیکفضا استفاده می قیمت درجای تمام اصول فنی از کاغذدیواری گرانبه 

آن چیزی که ما فکر  نابراین فضاهای فاخر یاب .ی اینها یک عدد استیا لوستری در آنجا وصل هست که مورانو هست یعنی همه

بعدها هم  ،گذاریم لوکسشوند به یک سری فضاهایی که اسمش را میگرایی فضای فاخر هستند تبدیل میکنیم در دوران عقلمی

اخر ف گوییم خیلی الکچری هستند. حاال این فضاهای الکچری که جای فضاهایگذاریم. میشویم اسمش را الکچری میراضی نمی

فاخر  بنابراین یک فضای شوند؛تنها براساس قیمت انتخاب می ها بدون توجه ودارند: یکی اینکه متریال زیر را گیرند مشخصاترا می

های عنوان یک فضای الکچری، فضایی هست که خیلی متریال گران و خارجی دارد. مثال: سنگ بهدر دوران زیاده خواهی امروزی 

تواند خیلی گران هست. مثال: مبل می مبلمانی دارد که خیلی برند است و میلیون و بیشتر حتی داشته باشد. 40 میلیون، یا 15متری 

ای وجود ندارد، سناریویی دیگر سوژه بژه جایش را با سوژه عوض کرده استمی خواهم بگویم فقط وسیله دارد دیگر اُیورو باشد.  8000

کنیم چون بژه هست مثالً به فرش فکر میکنیم؟ دیگر وجود ندارد. دیگر االن فقط اُ طراحی می وجود ندارد، اینکه برای چه کسی داریم

گوید یافتد مبنابراین اتفاقی که می رسد؛و پالن به دلیل اسم مشاور به فروش می وجود ندارد شناسیشده است و آسیب دیگر پالن تقلید

سال گذشته نداشتیم یعنی به موضوعی بنای  50وجه در هیچدهم. چیزی که ما بهش میجای سوژه و بدنه نمایبژه این تفاوت را بهبا اُ

 شد که اصالً این ویژگی را نداشته باشد.فاخر گفته می



فضای  الیمتوانیم به آن اندکی ببوجود داشته باشد که فضایی که می ی اینکنم در هیچ کشورافتد که فکر نمیبعد اتفاقی که می

این  است که داشته ویژگیکنند. کنیم ولی آنها هنوز کار میموردش امروز نمی سال پیش است که کاری در 50ضای ، فامروز نیست

دوم اینکه یک گذاری داشته و یک نیم نگاهی به گذشته اش داشته است و اینکه شده است در زمان خودش ساخته اینکه اول  بود که

برای آینده طراحی می شده است و آن آینده چه کسی است؟ آن آینده ما هستیم که هنوز هم داریم از آن استفاده می کنیم. هنوز هم 

ه در زمان خودش آن خصوصیت مدرن را داشته است. یک اثر فاخر محسوب می شود یعنی اثری ککه موزه فرشی، تئاترشهر وجود دارد 

کامال نگاه به آن گذشته هم نگاه به تاریخ را داشته است و برای آینده هم یعنی ان سه مولفه  ای که باید یک اثر ماندگار داشته باشد 

ی وجود ندارد کمااینکه شاید را در خودش دارد و این را هم می خواهم توضیح بدهم که حاال ما هم کپی می کنیم یعنی دیگری مرز

سال پیش هم کپی می کردیم ولی یک چیزی هم اضافه می کردیم. شاید همه این ساختمان هایی که االن داریم در آن زمان  50

 اما متریال ، متریال روز بود ولی مفهوم ، مفهوم کپی نبود. االن بتنی و شیشه بود ولی ما ساختمان هایی داشتیم که کپی هم نمی شد

کپی می شوند. اصال اطالق  18با ساختمان هایی مواجه هستیم که اینها کپی هستند منتهی کپی وحشتناک هستند چون دارند از قرن 

ما فقط فساد است که طراحی  و فساد دیزاین است یعنیچیز در ظاهر است  کند همهمشخص میکامال نما رومی به یک ساختمان 

داخلی طراحی  عنوان معمار یا معمار که شما روح فضا را بههای طراحی هست درحالیا یکی از ویژگینم که بدنه وصورتی کنیم. درمی

 ی دیگر است.ی شکلی یک وجههکنید، وجههمی

شود که این شکل معماری سروسامان بگیرد؟ شاید دانم چه موقعی میکه من نمی هایی داریمشود که ما اینچنین ساختماناین می

شویم و آن زمانی ولی بازهم دور میداریم نزدیک می شویم هایی در حال جواب دادن است ها زمانشهرداریبعضی از ای هگیریسخت

ی یک ههایی که در منطقاین ساختمان ها چه کنیم؟ باکه سروسامان بگیرد و تصمیم بگیریم درست معماری کنیم با این ساختمان

یگر ها هست. ببخشید پرگویی من را دتوانم بگویم که در اکثر جاهایش این مدل ساختمانتی مییا ح تهران تماماً به این مدل هستند و

 بندی کنم.کنم مبحث را جمعسعی می

تا از  خواهم جلب کنم به اینکه دورا می متر است و ما چهار برج داریم. من توجه شما 8ای به عرض فرشته کوچهخیابان مثال: در 

توجه قرار  چیزی را مورد هیچ شود؟ یعنی دیگر ماافتد؟ پارکینگ چه میشب مهمانی بدهند. چه اتفاقی می در یک این واحدها بخواهند

ن که دهه اال کنیم که تاریخ این معماری و این نوع طراحی گذشته است. چطور اینکه در دهه هفتاد بوده است ودهیم. تازه فکر مینمی

شمسی  1375 در سالانگار که طوریآید به نام هتل اسپیناس پاالس بهدهه نود به وجود مینود هستیم دیگر نیست. یک هتلی در 

رود نه ام که آتریوم به سمت داخل میمن معموالً دیده، در وسط هست یخواهی یعنی یک آتریومبا همان تفکر زیاده شده استساخته

 اجاری وهای قی نیمکره مانند آمده است میان البی که پایین آن قوسحجم یک( ایم.خواب و در پذیرایی دیدهبه سمت پایین در اتاق

 شمسی( 1394در سال )!های رنسانس وجود دارد چطور همچنین موضوعی ممکن است؟باالی آن مشبک

ن واتگویم بیایم تطابق دهیم که در آن زمان چه بوده است و در این زمان چه هست؟ برای همین خیلی ساده میاین است که می

)عدم  deconstructivistداریم این ایسما را برمیدانید چون ما می یخیلی از کارهای بیلبائو، زاها حدید و آندو را مثال زد. منته

سازیم یک اثر فاخر کنیم. چطور هست که ما یک اثری می)نرم و منحنی( کار می foldingو امروز کمی   گرایی( کارکردیمساخت

ار دهد. مگر ما معمساختمان کار خودش را و مترو هم کار خودش را انجام می بینیمو اصالً آن را داخلش نمیسازیم مانند تئاتر شهر می

س گفتیم که معمار جایش را با مهنددوران کالن سازی نمی نیستیم؟ مگر حساسیت در یک هنرمند نباید وجود داشته باشد؟ مگر در

 تگوییم این معماری کارمانند دوران قاجار نیست که می شکل برسیم مگرعمران عوض کرده است؟ اینکه ما به هر طریقی به یک

ی آن است را برای من ایجاد فرنگی که رو گوید عکس کالهدهد و میپستال نشان میپستالی بوده است؟ اینکه شاه قاجار یک کارت

طور ب امروزه هم که همینوپستالی، خگوییم معماری کارتوجود دارد میکاشان  بینیم درهای دوران قاجار که میکنید؟ خیلی از معماری



 و houseی کنیم و دیگر معمارژورنالی بوده است بعد دیگر به اینترنت دسترسی پیدا می 1380 تا 1370است. اگر معماری در دوران 

pintrest سی که ککند بین آنمن هیچ فرقی نمی کنیم و به نظرشود یعنی همه آن تصویری که وجود دارد ما همان را تقلید میمی

داقل آن فضاهایی زند. ححال جفتش به زبان فارسی حرف نمی هر کند. بهیک اثر کالسیک را تقلید و کسی که اثر فولدینگ را تقلید می

گوییم بناهای فاخر هستند اگر فاخر نیستند، اگر تعداد زیادی ایراد دارند، مثل برج آزادی حداقل بیان فارسی دارد. آن ارتباط میکه 

خواهم یعنی می زند؛کدام با ما حرفی نمیهای نوین که هیچزند( طرحتوانیم از آن دریافت کنیم. )با ما حرف میکالمی و نگاهی را می

دانید االن زبان خودش را پیداکرده است و به زبان مختلف در ژاپن که آقای دکتر محمودی شما خیلی بیشتر از من میبگویم جوامع 

 «وقتهیچ»کنیم؟زبان مشترک پیدا میخودش در حال طراحی کردن است. به نظر شما چه موقعی در ایران ما یک
 

هایی که من برای خودم یادداشت دل زیادی را داشتند ولی لغتآقای مهندس جلیلی صحبت زیادی را کردند و درد و : محمودی

 شده استبه بناهای لوکس تبدیل لغتو بعد چگونه این  گوییمگفتیم فاخر و هنوز هم فاخر میکردم جالب است که ما به چه بنایی می

الکچری آمد،  بعد هم. شده استفرانسه گرفتهدانستند حتی دولوکس یعنی چه که این دو از ها هم حتی بهتر جلو رفتند و نمیو بعضی

هایی گذاشتند بناهای مجلل و دیگری الکچری گذاشت. اشارات هم مجلل آمد و دیدیم حتی سمینارها و حتی کنفرانس آن آن از بعد

 سال پیش حتی هستند. 40اینکه برای  فاخر هستند با ،بسیار خوبی را کردید ولی هنوز بناهای فاخر ما

 گریسال ما به یک افراط 30-20 اشاراتی که بزرگواران کردند که طی با ،اینکه این اتفاقات افتاده ر محسنی بفرمایند باآقای دکت

من » رد؟دا االن به الکچری و مجلل رسیدیم. آیا راه برگشتی وجود رسیدیم. از نمای رومی شروع کردیم و به نمای لوکس رسیدیم و

ن این االن تصور م« .گرددند و به دنبال مسیر درستش میرسیم جامعه پس میزخواهی میه یک زیادهب موضوعیدارم: وقتی در  اعتقاد

مان وجود داشته است راهی برایش وجود دارد اگر سالی که در معماری و معماری داخلی 30. ولی دگرداست که به دنبال راه درست می

هماهنگ شان با لباسشان و فضای پشتشان االن رنگ فریم عینکهمین پرسم کهمن از جناب دکتر محسنی می بخواهیم برگردیم؟

 تواند برگردد و به همان بناهای فاخرمیخواهی از این حالت زیادهشده است. آیا جامعه ها بسیار زیبا انجاماست یعنی این هماهنگی

 نه؟ ، حتی برای یک مجموعه مسکونی کوچک یابرسد
 

چه چیزی که لوکس است؟ چه چیزی باعث افتخار شخصی اینکه خواهم کمی برگردم به خاطر اینکه صحبت از من می: محسنی

شود. یک موضوع دیدن ها شروع میشمسی اگر یادمان باشد که این حکایت 1380 هایشود؟ برگردم به حدود سالبعضی از افراد می

این گردش مالی باید به صورتی خودش را نشان بدهد. در آن زمان ما آنقدر ساختمان  هم به خاطر اینکه آید که آنو دیده شدن وسط می

 1980 طور است یعنی تا حدود سالبینیم که در دنیای غرب هم همینو اثر به وجود آمده نداشتیم که بتوانیم به آن مراجعه کنیم. می

های دیگر خودشان را شود که انسانهمان معیاری می .تادن استدهد که در مملکت چه اتفاقاتی در حال افمیالدی تصاویر اطالع می

نیم که تا حوالی بیها اجرا شد، این مصالح به وجود آمد و میها ساخته شد، این فنکه بگویند این ساختمان تطبیق بدهند و استفاده کنند

لی بعد از حدود بیست سال یعنی اوایل قرن ی معماری و معماری داخلی نداریم وعدد مجله میالدی نزدیک بر چهارصد 1980 سال

ذریم که حاال بگ .کندرسد. این قطعاً عبور جریانات فکری، اجتماعی وکال تخصصی ما را رصد میبیستم مجالت به بیش از هزارتا می

تان خواهم خدمتری میطوصورت مجازی همه اینها در اختیار ما هستند ولی دیدن و دیده شدن را من این آقای مهندس جلیلی گفتند به

ما در مسابقاتی شرکت کنند این  کشوردر  توانندمعماران داخلی می معماری ومیالدی باب شد که معماران و 1980 بگویم حوالی سال

دیگر رقابت کردن و اگر اشتباه نکنم هم از معمار  هم باعث شد که ما مجالتی داشته باشیم که ارتباط برقرار کنند و شروع کنند با

آید و آنها هم به خیلی مجالت دیگر مثل معماری ساختمان می هنر معماری و معماری داخلی و بعد و  زکیبِرسد خانم خدابیامرز می

شده باشد و بگوید  خواهد گردش مالی داشته باشد حتماً در آن مجله باید کار معمارش دیدهکنند. اگر کسی میمی این دیده شدن کمک



یعنی  کند؟آید: یکی اینکه آن پول و سرمایه چگونه نجات پیدا میام اینجا دو بحث پیش میبه وجود آورده راکه من همچنین اثری 

گذاران هشود که آن سرمایشود و فرصتی میخورد با این مسابقاتی که اجرا میکند؟ جامعه محک میاینکه با چه شکلی نجات پیدا می

شویم تا مرعوب یعنی ما مرعوب جنس می را وارد بازار کنند؛ بدهندآن انجام  رویمالی  خواهند مجدد گردشبتوانند اجناسی که می

بیاورد و معمارها حق  های نهایی راها و پوششپوشانواع و اقسام کف دلش می خواهدچیزی که  تواند هردار میسرمایه یعنی سرمایه

آقای مهندس جلیلی که به آن اشاره کرد  ه قول آقای دکتر منصوری وب. آن عبور کردیم سالی که ما از 20انتخاب دارند برخالف آن 

ن معمار، طراح جایی از ذهتوانند دیده شوند پس بنابراین یکشود و اینها هستند که میتر باشند بیشتر مورد تأیید واقع میهرچه گران

جر آن توانست با آکه می شیک نظرم فقریری. به باید برای من بگ شود که این تصمیم راداخلی و معمار داخلی مرعوب سرمایه می

توانستند کار بکنند، جای خودش را به مصالح دیگری که با سنگ می اشخاص ابزارها را در جدار قوس مثالً توسط مارکوف انجام دهد یا

زرگ، های بگردش مالی توسط شرکتآن، این  از زنند غیرآخر را می ها هستند و آنها هستند که حرف اول ودهد که کامپوزیتجدید می

تر دنیا ارتباط پیداکرده است، مردم راحت تمامسرعت سفر با  ما چه کم داریم به .گذار بزرگ هم باید نشان داده شودها یا سرمایهبانک

ن ایم اییکا دیدهکه در فرانسه و آمرخواهیم شبیه همان. ما یک مال میمی شودهایشان اعالم و خواسته توانند مسافرت کنندمی

کند. حاال خیلی خوب است چون یکی از سؤاالت آقای دکتر آید و آن را دنبال میگذار میشان است و سرمایههای ذهنیخواسته

شود گذار وقتی بازی بزرگ میمان در چه جایگاهی است؟ سرمایهمحمودی این بود که ما در چه جایگاهی هستیم و معماری داخلی

کما  کند.تجربه استفاده می های باتجربه و انسان بزرگ و باهای رود از شرکتشود و میمقداری ترس ایجاد میر او دبینیم که می

وازی صورت م ها محقق شوند. بهتا آن پروژه باز می شود پایش و ادکینگزو پایش باز می شود  شودکانادا وارد می اینکه دیگر نورِ

ان بزرگ گذارسرمایه اینافتد و کارهای بزرگ که توسط تر اتفاق میگذاران کوچکلوکس که توسط آن سرمایه معروف قول کارهای به

ند که چه می بین کنند این قضایا راکسانی که دنبال می یعنی اینکه در مجالت مردم و شود؛افتد معیاری برای آموزش میاتفاق می

ودش از خ تا عکسی که با داخلی چه هست؟ مرعوب کارفرما شود یعنی اینکه با چند معمار اینجا وظیفه معمار یا افتد. دراتفاقاتی می

 برساند ولیبه کارفرما  استایلش را صورت موازی و هوشمندانه اینکه خودش را به خواهم یاخارج آورده است بگوید من اینها را می

 .بدهدبه او  آن سرمایه گذارو کار بعدی را هم  پولش هم نجات بدهد

سازد افتد و آن کاری که کارفرما خودش میچیز خوب اتفاق میشود همهمنظم وارد می تکنیکهایی که این بینیم که تا زمانمی

وب مطرح شود، تواند خچون باید بیاید و در مسابقه شرکت کند، وقتی در مسابقه شرکت کند و امتیاز بیاورد پس می دیگر نیست چرا؟

آنقدر هست که در حال انفجار هست فقط ساخت دیگر نیست یعنی اینکه یک شخصی و یک گروهی که آزمایش  چون دیگر این کثرت

خورد بینیم که محکی که در جامعه میکمک کنند ولی میبه کارفرما اند بیایند و خودشان را در بخش معماری و معماری داخلی پس داده

 این است.

ده است شصدساله که تبدیلی ششایم آن پوستهگونه بدهم که ما چون عبور نکردهرا اینخواهم جواب آقای مهندس جلیلی من می

ساله میزان صد هزار تومان  8-7ماند که شما به یک کودک به صدسال، ظرفیت این را ندارد تحمل کند و ضخیم شود. مثل این می

ول در اختیارش قدر پآن کودک بدون هرگونه دانشی آن بدهید و بگویید بستنی بخرد. بستنی مقیاسش مشخص است ولی وقتی قطعاً

 فروشند.هزار تومان به او می خواهند به او بستنی بفروشند بستنی را صدقرار بگیرد، کسانی که می

که بحث در اینجا به همین طریق جلو برود. آقای محمودی اشکالی  جا امکانش هست؟ توانم یک جوابی بدهم در همینمی: جلیلی

 د؟ندار

تا مطلب وجود دارد من با نظر شما کامالً موافق هستم. حاال در مورد مسابقات کمی بحث کنیم خیلی خوب است کمی  فکر کنم دو

که تعداد خیلی کمی از این هنرمندان هستند  زنیم چرای معماران حرف نمیای را بگویم. ما در مورد همهخواستم نکتهجلوتر چون می



 کنند، مطمئنم که آقای دکتر منصوری یکی از آنها هستکنم یکی از آن معمارهایی باشم که به آن شیوه کار میکه امیدوارم و سعی می

الً ادا نظر من هنر اص طوری هستم ازاز این آدم ببینید. حداقل من این توانیداداترین معماری را می طوری بگویم که بیتوانم اینمی

آن   باای که کامالًاما در مورد نکته ،شودو دور از اختیار ایجاد می شودایجاد می کند وعبور می شما نیست بلکه هنر چیزی هست که از

ار ایرانی هنرک کنم که هنرمند ایرانی که اگر بشود اسم آن را هنرمند گذاشت یامن فکر می گویندموافقم که آقای دکتر محسنی می

کنم خود مدرن یعنی معاصر توجه به اینکه من فکر می و با پذیردیک امر بدیهی میعنوان  شود یعنی مدرن را بهمرعوب هنر غرب می

 هاند اگر ما بکرده تائیدشتواند داشته باشد ولی چون مقبول افتاده و همه شدن آن دوره از قرن، هیچ ارتباطی به زمان حال ما نمی

نصوری م ت که قبول شود تا نسبت به کاری که آقای دکترتر اسصورت شانسی یک طرح فولدینگ انتخاب کنیم کمی ریسکش پایین

گرایی( که ریسکش پایین است حتی اگر در مسابقات هم شرکت دهیم )عدم ساخت deconstructionیا یک طراحی  .دهندانجام می

عنوان  ا بازگو کنم که ما بهخواهم این رمورد مسابقات خیلی نظر دارم که خیلی دوست دارم بگویم ولی می شویم. دراحتماالً برنده می

یم خواهم بگوکنیم بدون توجه یعنی میپذیریم و چون وارد میها را میپذیریم و اصوالً این ریسکیک امر بدیهی غرب مدرن را می

و  deconstruction ،foldingهای هنر(، )انواع سبک ismusدیگر اینکه ما یک  جز معماری نیز وجود دارد. که یک موضوعی به

وقتی  ،است دریدا گفتهدیگر دیگر فوکو،  .کنیمپذیریم و ایرانی میها را بدون منطق میاست خیلی از حرف بحثیک  وریم اینآیا... می

کنیم شود یک امر مبرهن و به همین خاطر ما فکر می. این میدیگر اندآنها گفته گفته، ژیلدلوز گویدژیلدلوز میوقتی ، گفته ژاک دریدا

 دهد.توانیم وارد ایران بکنیم و این جواب نمیالمللی هستیم بنابراین میالمللی وجود دارد و هنوز در زمان بینبین که آن

 ایم، خیلی هم آثاری که خارجی بودند ورتبه آوردهایم خیلی همدانید من حرفم این است ما در مسابقات خیلی شرکت کردهیعنی می

 اند. ما در تاریخ معاصر معماری دنیا چه سهمی را داریم؟ هیچ. هیچ سهمی را نداریم چرارا کسب کرده در ایران ساخته شدند رتبه اول

شوند مطمئنم که بسیار آثاری هم هستند که امروز ساخته می کنم.ده است من کلی دارم بازگو میعنوان تک اثر بو که فقط اینها به

کنم آن ایرانی بودن داخلش باشد و حداقل کنم نقشی داشته باشم و سعی میشوند و من سعی میتوسط خود شماها هم ساخته می

-2رکود نوآوری  -1اش: لیکنم دلیل اصی آثار اینها نیست و من فکر میکنم فارسی حرف زدن را داشته باشد ولی عمدهتالش می

 کنیم.کنیم ما همان را فقط گرفته و وارد میی غرب تفحص نمیاندیشه که ما در است رکود اندیشه
 

خواهم ادامه بحث را خصوصاً آقای دکتر منصوری من می .ای کردید که ما هیچ سهمی در معماری جهان نداریمولی اشاره: محمودی

ی خواهگری، زیادههم در داخل هم هیچ معماری درست و اصولی نداریم به این افراطی یک طرفریم از هیچ سهمی را ندا داشته باشند.

های و بعد در مجموعه شد گری اول در بناهای مسکونی آغازاین افراطی و این زیادهمن  به نظرمان رسیدیم، در معماری و معماری داخلی

های خصوصی ها اتفاقاً قسمتی اینهمه .های تجاری و تفریحی تبدیل شدجموعهها و متر شد و به مالتجاری رخنه کرد و بزرگ

مام ی خاصی بود ولی االن تهستند اگر بناهای فاخری را اشاره کردیم درگذشته اتفاقاً بناهای عمومی و دولتی بودند یعنی از بودجه

 مسکونی هایها هستند. اول هم از مسکن و مجتمعاند همه خصوصیبناهای خاصی که لوکس و دولوکس و الکچری و مجلل شده

آقای دکتر منصوری شما امیدی را با نمای رومی است.  و افراطی شروعشاست که اشاره کردید در کدام مناطق خیلی زیاد  شروع شد

 دارد؟پذیرد کدام قسمت جامعه قدم اول را برمیاگر جامعه می پذیرد؟جامعه می کم خارج شویم؟که از این منجالب کم بینیدمی
 

دس ای را آقای مهنهایی که آقای دکتر محسنی و آقای مهندسی جلیلی کردند. نکتهمن خیلی استفاده کردم از بحث: منصوری

ست که در ه آبجکت هاییاینکه فاخر شدن یک بنا در بستر و فرهنگ اجتماعی امروز آن  استکه به نظر من درست  کردجلیلی اشاره 

 خواهیم یک معماری داخلیشد برای این بود که ما اگر میتمام بحثی که در اینجا می گیرد نه خود محتوای آن فضا.آن فضا قرار می

ود قیمت باشد( که این باعث شدهیم )برند یا گرانداخل آن قرار می آبجکت هایییا بنای فاخر داشته باشیم. مهم این نیست که چه 



یا معماری داخلی را بتوانیم معرفی کنیم که فارغ از مواد و بافت آن بنا فاخر جلوه کند بلکه مهم این است که ما یک الگوی معماری 

خیلی به مفهوم و بستر اجتماعی،  کنیم وگرایی که االن در آن زندگی میی کثرتمفهوم اجتماعی ما در این دوره بتواند آن هویت و

واری هفیگور بودن و مجسمبودن، اسکالچر دیدن معماری، دیگر آن دوران فرمالیسم  .کنندفرهنگی همه دنیا دارند توجه می اقتصادی و

است. آن چیزی که آقای مهندس جلیلی اشاره فرمودند هنوز الگوی قضاوت مسابقات معماری ما درواقع  شده سپریمعماری دورانش 

 جیبمبلمان ع ها هم ما ازفرمبودن این  جهت تکمیل کردن فاخر محتوایی باشد. در است. با معماری تا این حد فرمال برخورد نکنیم و

 کنیم که بگوییم گران شده است.برند استفاده میغریب  و

خواستم داشته باشم که آقای دکتر هم اشاره فرمودند اینکه چطوری ما از غرب و از طریق ژورنال، فضای حاال من یک عرضی که می

ون گردم به عرض اولم که ما چواقعیت این است که من هنوز برمیکنیم. کنیم و الگوبرداری میاستفاده میمعماری تصاویر و مجالت 

ها اش در تفکر ما حادث نشده است. همواره از فارابی تا سهروردی و بوعلی سینا توی شعرها و بیانمدرنیته به مفهوم فرنگی و فلسفی

ساسی نوشتند یا افالطون در کتاب جمهوریتش حتی آزادی و برابری به معنای همان آزادی که در غرب برایش انقالب کردند و قانون ا

بستگی ما یعنی آزادی از قید مال دنیا و از قید تعلقاتی که دل به زعمهستیم یعنی آزادگی  های سنتیما انسان .نوشت برای ما معنا ندارد

 شود.آورد مطرح میبه این دنیا به وجود می

 آزادی مثل سخن حافظ:

 ست )به معنای آزادی وارستگی است( چه رنگ تعلق پذیرد آزاد زهر دغالم همت آنم که زیر چرخ کبو
 

وقتی وارستگی باشد ما با آن رویکرد سنتی چیزی به نام سبک معماری که ماحصل ایندیویژوالیسم )فردگرایی( و خالقیت فردی یک 

البته اولین آن ) شده معماری که در رنسانس شروععنوان دومین تئوریسین  سبک معماری که از خود آلبرت به .انسان باشد را نداشتیم

های معماری گذشته را بنا آیم و المانخودش گفته من می .معماری را تئوری کرده استسال آمده است  صد بعد از چندویتروویوس( و 

شود ن میای .کنمکنم و یک سبکی برای خود درست میمی ترکیبخالقیت فردی خودم  ایندیویژوالیسم و )بیان(، expressionبه 

ام فردگرایی به آن معنی در فرهنگ ما وجود نداشته ولی چون ما مثالی که زده .شود و تا امروزم ادامه داردچیزی که در غرب حادث می

 اریاستاد معمخصی داشت و هیچ مثال: خانه الگو مش می کردیمالگویی را معماری یعنی ما  و سیستم ورکشاپ معماری بوده است

دستگاه موسیقی، در فرش  این الگو در هفت ای با یک الگوی متفاوت شخصی و براساس خالقیت فردی خودش خلق کندآمد خانهنمی

که  دشناختی چه در موسیقی، هنر و ادبیات کسی نتوانسته خارج بگویاین چارچوب الگویی زیبایی و در رباعیات ما بوده است و کسی از

گذاری ام که وزنش مفاعیلن و مفاعیلن و مفاعیل نیست یک وزن دیگری است ولی رباعی است و یک سبک پایهمن یک رباعی گفته

 کند.

که در دانشگاه تهران شروع  ذار فرانسه هستبوالگوی آموزش اصطالحاتش برای  هم که شکل گرفتند حتی مدارس آکادمیک ما

خواهم عرض کنم که ما اگر را بخواهم صراحتاً جواب بدهم می شود. برای همین من سؤال شمامی جا استفاده شد و االن در همه

وره که برای د سبک معماری باشد هنری که براساس مکتب و ،ی شخصی گرایی، هنر آوانگاردبر بزنیم در دورهبخواهیم یک میان

توانیم برای خودمان یک سبک، مکتب و گرا میمدرنیستی کثرتپست دوران مدرن بگذریم با رویکردهای روی مدرنیسم است و از 

ی ی معماراش همان شیوهکه شیوه روش معماری کردن داشته باشیم که این روش معماری کردن در حرف زدن خیلی کار راحتی هست

چه حد  را و تاتا چقدر شکل گ این رویکرد یها منتهمدرنیسترویکردش به تاریخ و گذشته باشد مثل رویکرد تمام پست ،باشد یالگوی

و  نیمآنها را اقتباس ک اند وعنوان مفاهیم فرمال معماری بودهمحتوا گرا باشد یعنی ما برویم سراغ قوس، هندسه، طاق، تویزه و... که به

تأویل کنیم بعد )هرمنوتیک( امروز  hermeneuticsهای محتوایی معماری خودمان که آنها را به زبان برویم سراغ یک سری جنبه یا



بتوانیم به یک ساختاری برسیم و بگوییم که اگر ساختمانی این مفاهیم داخلش باشد یعنی یک ساختمان فاخر است دیگر به قول 

ارزش نشان دهد یا برند بکند. اگر این  با ها رابرند که بخواهد آن ساختمان آبجکت هایصحبت آقای مهندس جلیلی نرویم سراغ 

های معماری که داریم زیاد هستند و آقای افتد. ما االن دانشکدهجامعه می زی شود بعداً این اتفاق خوب هم درساداستان فرهنگ

های المللی تأثیرگذار باشیم ولی واقعیتش این است که معماران خاص از پروژهمهندس جلیلی اشاره فرمودند نتوانستیم در سطح بین

یش بین هستم به این اتفاق چون شاید بیست سال پمن خیلی خوش اند.شدهالمللی برندهشده است که در مسابقات بینخوبی ساخته

یک  ای تجارت کنند. اینآیند توانستند خودشان را وارد بازار حرفهترهایی که میرود جوانجلوتر می چه چنین موضوعی نبود هراین

برساند  دهایش را بفروشخواهد جنسگذار که میافتاده است بین سرمایه گیر گذار و معمار. معمارکننده، سرمایهمثلث هست بین: مصرف

بینیم که خیلی از ما اخیراً می کننده هم شعورش را ندارد ببیند ساختمان فاخر چه هست.ی بعدی را شروع کند و مصرفو پروژه

های آوانگارد بینیم یک سری پروژهده است اتفاقاً میعنوان برندهای گران بوعنوان سبک نئوکالسیک در تهران بههایی که االن بهپروژه

مت الگوهای گذار هم به سبینم که سرمایهبینانه دارم میی ایرانی دارد یا نه ولی الاقل فاصله گرفته و من خوشحاال کاری نداریم ریشه

این نشان  افتدتی هم که داخل اتفاق میو مطابق ها محور قضیه نیستقضا تزیینات و گران بودن متریال رود که ازجدید فضایی می

ت کند ولی ما اگر بتوانیم از این فرصوکالسیکی مردم فروکش میئهای نآید که سلیقهکه در جامعه حساسیتی به وجود می .دهدمی

وانیم یک سبک جهانی تولی نمی به تدریج می تواند این اتفاق بیفتد ترویج بدهیمانیم الگوهایی که درست باشد را تواستفاده کنیم می

 شده است.توانند انجام دهند دورانش سپریکار را هیچ جای دنیا نمی کما اینکه این ایجاد کنیم و صادر کنیم
 

 سال گذشته به 15-20کاری که  ها هم کردید و اینای به جوانخوشبختانه آقای دکتر نگاه شما خیلی مثبت بود و اشاره :محمودی

ندی گرایی و خردمرود و اشاره کردید شاید هویت معماری خودمان کمی کمتر شده ولی بخش عقلسوی روند مثبتی می بهصورت آرام 

هایی بوده است که هنر، موسیقی، شعر و گذشته سبک های شما هم بود اشاره کردید که درآن در حال رشد هست. ولی در صحبت

و هم جل ی اینها باداشت و همهقافیه میهم مثال: شعرمان قافیه داشت، ساختمانمانآمده است. می هم جور در لباس پوشیدنمان با

مان متناسب است. مان با معماریکه شعر، آهنگ و موسیقی آیند چرامی هم جور در ی اینها بادارم االن هم همه من اعتقاد رفت.می

یر تازگی داریم مس راهه رفتند که بهدارد. همه به یک مسیر بیهم وجود  درست است که نوعش فرق کرده ولی این هماهنگی همچنان

هم کم است از آقای دکتر  ها بسیار خوب، مفید و طوالنی بود. ولی فرصتمانبحث نه؟ داریم یا کنیم. این امکانش رارا اصالح می

 بحث امروز را تمام کنیم. محسنی تقاضا دارم که آخرین صحبت را بفرمایند و
 

لی های آقای دکتر منصوری موافق هستم. وبندی کنم. من بسیار با صحبتکنم خیلی کوتاه جمعچشم. من سعی میبله : محسنی

شود من هم کنیم و این باعث تکمیل زمان میکنیم دوباره همان کار را تجربه مینظرم این است که ما باید عبور کنیم چون عبور نمی

مان هستیم اگر دانشگاه زیاد شده است به نظر من هیچ اشکالی ندارد. کیفیت بعضی ایحرفه ینظیر جامعهیکی از شرایط بی موافقم در

بینیم که بعضی از معماران ما االن ما می .یا طراح داخلی زیاد شده کیفیت آنها مهم است هایمان مطرح است. اگر معمار واز دانشگاه

 ا را دنبال کند؛دیگر رفتار آنه اشخاصکه  شوندو خودشان الگوهایی می یدندبه فهم ثانویه رس ار نازنین هستند و به یک استایلیبسی

ها، شما کنیم کمااینکه آمریکایییعنی اینکه اگر اجازه بدهید هیچ مشکلی نیست ما از این نوع مدل کالسیک و یا رومی هم عبور می

اند و شبیه ها آمدهطور بوده است. هلندیهم همین بودنشانشان و آن الکچری بینید که شروع تحول صنعتیاگر نیویورک هم بروید می

بینیم می کردند بعد وقتی عبور .کنندکنند و به آن افتخار هم میها برای آنها ساختند و هنوز از آن معماری استفاده میها و رومییونانی

 کنم همان جوری که فرمودید در موسیقیدند. من فکر میهای متفاوت تربیت کربا معمارانی که در نسل زنندای را میهای تازهکه حرف

ای را صورت بیوژن موسیقی کنند این توانمندی را دارند که بهبینیم که هنرمندهای ما که موسیقی کالسیک را دنبال میاالن ما می



بینیم که ما می .چیز به کیفیت برسد مهنواز باشد و سنت موسیقی ایرانی را در برداشته باشد و امیدوار هستم که هارائه کنند که گوش

سیار معاصر و مدرن اگر دنبالش بخواهیم بکنیم کیفیت ب کنم هنرینات وجود ندارد علتش این نیست. اتفاقاً فکر میئدر غرب خیلی تز

کند  پیدا نجات پولشخواهند آن را بپوشانند و کارفرما هم برای اینکه روند چون میسخت است برای این است که دنبال تزیینات می

کنیم و کارهای خیلی خوبی طراحان ما دارند ما از این مرحله عبور می کند آن راه درست هست. با هوشمندی که مهندسین وفکر می

 .ببینیمرا در آینده نزدیک 

 ممنون از توجه همگی
 

آقای  .های خوبی بوددادند و بسیار نشستحال چهار نشست داشتیم که آقای مهندس جلیلی پیشنهاد  هر در امیدوارم.: محمودی

اری بار بزرگو صحبت کردیم و هر سیر تحولش را معماری روند و دکتر محسنی همیشه کمک کردند و این صدسال معماری داخلی و

ندس قای مهکنم از آها بسیار عالی و خوب بود. تشکر میایم و صحبتخدمت آقای دکتر منصوری بودهدر مهمان ما بودند که این بار 

های ستگذارند. نشخاکبان از مجله ایوان این مجموعه را به عهده گرفتند و منظم و مرتب در اینستاگرام، تلگرام، آپارات و یوتیوب می

ی ما هست که این تجربیات را به نگاه کردند و از ما هم باالخره سنی گذشته است و وظیفه نفر 1700قبلی را من نگاه کردم حدوداً 

ست دارم نش این چهار از یک صحبتی هم من بعد .کنم از شما سه عزیز که در این جلسه کمک کردیدو تشکر می ان انتقال دهیمجوان

مورد  بعدی ما بحث در هایهایش در خصوص هنر و معماری و شهرسازی هست. نشستها و نشستچون اندیشکده هرم پی بحث

 ها را با آنها ادامه دهیم.خواهیم بحثاین هنرمندان عزیزمان جفا شده است و میسال هست به دلیل کرونا به  تئاتر هست که یک

 تک شما عزیزان در ظرف کمتر از یک دقیقه هستیم.اگر صحبت پایانی دارید در خدمت تک
 

میدوارم . اطور کسانی که این مصاحبه را گوش دادندخاطر تمام زحماتی که شما کشیدید و همین ممنونم آقای دکتر به: منصوری

قدر آقای جلیلی و آقای دکتر محسنی که سعادتی بود طور دوستان گرانبرای همه باب سؤاالت جدیدی در ذهنشان شده باشد. همین

 ایم.خدمتشان بوده و در
 

طور همانه خواهم بکنم اینکتا نشست که به نظرم خیلی مفید بود. صحبت آخری که می خیلی متشکرم از برگزاری هر چهار: جلیلی

ی یندهآ طور که آقای دکتر محسنی گفتند امیدوارم که دری آموزش خیلی اهمیت دارد و همینکه آقای دکتر منصوری فرمودند مقوله

هانه است ب یکو این چهارتا نشست  شوندترهایی که وارد این عرصه میاز جوان .در پیش رو شاهد کارهای خیلی مؤثر و پرتوانی باشیم

 به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. ینکه تلنگری بزنیم به آن اتفاقاتی که افتاده است.فقط برای ا
 

 . زندگی امید است و حرکت: محسنی
 

 . کنم با همه شما عزیزان و عزیزان بینندهکنم و خداحافظی میتشکر می: محمودی


