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 . عقل گرایی2   معماری داخلی ایران در گذر زمان عنوان:

 دکتر عبدالرضا محسنی، مهندس امیر جلیلی، دکتر ژنیت رستمی، دکتر محمدمهدی محمودیاعضای میزگرد: 

 

  

 :هاسخنرانی از ایچکیده

خدمت دوستان عزیز همچنین خدمت خانم دکتر رستمی و جناب آقای مهندس جلیلی و جناب  کنمسالم عرض می :محمودی

 .قسمت اول نوگرایی بودو آقای دکتر محسنی عزیز و گرامی. در نشست قبلی که صحبت در مورد معماری داخلی در گذر زمان 

دورانی ما این نوگرایی را شروع کردیم، از اواخر قاجار بسیار خوبی را شما و خانم دکتر کاتب داشتند که صحبت بود که در چه  هایبحث

د که چطور این نوگرایی را شروع کردیم. آخر صحبت به این یهای بسیار خوبی را اشاره کردها و مثلرسید ، نمونهبه پهلوی اول بود تا 

اد و به طریقی یک دکه دیگر نوگرایی جوابی نمی افتاد دوران شاید پهلوی اول یک تغییراتی شکل گرفت و اتفاقاتی رسید که در انتهای

گرایی آمد و اینکه معماری ما و معماری داخلی ما و معماری بیرونی ما باید با هم ارتباط داشته باشد و در عین حال آن نمک ایرانی عقل

. کل گرفتبنابراین نوگرایی شیا از غرب آمدند  رفتند خارج و غرب  به ید در دوره اول حکام یا دانشگاهیانباید بیشتر باشد. اشاره داشت

سال تقریباً آن نوگرایی جا افتاده بود و الزم بود یک تجدید نظری شود که با مشورتی که با شما دوستان  40یا  30ولی بعد از حدود 

 بریم. جلو مان کمی خرد جمعی بود که یک مقدار روی سرزمین و هویت مملکت را گذاشتیم ، یکگرایی عقلکردم اسم آن 

ه سطح یا ب ود یا برای طبقه باالی جامعه بوداولین سوال آیا واقعاً این بحث نوگرایی که یک خرد جمعی بود فقط برای حکام ب

 کتر رستمی شروع کنیم در خدمت شما هستیم.کنم صحبت را با خانم دمن خواهش می ؟تر و حتی دانشگاهیان هم رسیده بودپایین
 

و بعد به  بینیمکنم که ما مدرنیته رو به عنوان یک جریان فکری در جامعه مییک یادآوری کوتاه می، ممنونز لطفتون ا: رستمی

که در  تعاملی بودداری به دنبالش گشتیم آنچه که ما در جوامع غربی به عنوان میراث کنیم.یک اتفاق در داخل جامعه تبدیلش می

صدها سال شکل گرفته بود ناشی از تعارضات داخلی جوامع و ایجاد یک تفکر در بطن جامعه و ایجاد یک جریان حرکتی در درون 

ین ا ی ما با روندهای گسسته و ناکام به یک جریان پیوسته و منطقی نرسید.این اتفاق در جامعه جامعه یعنی یک اتفاق درون زا بود.

الش ت برخواهیم خورد و نهایتاً آن هم به رگیجاهای د رام به خاطر اینکه این ویگ ی روندهای گسسته و ناکام را من دوباره میکید روأت

تواند چنین رویایی را در تحقق شهر فرنگ در چنین آرزو از فرنگ برگشته نمیسرتاپا پادشاهان خودمحور روزگار به سرآمده و جوانان با 

دانیم به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جهان که به شدت ما در انتهای دوران پهلوی اول می نقش بزند. پرماجرا  بستر کهنه

طی در چنین شرای آیا واقعاً ما دچار نوعی پاشیدگی اقتصادی و اجتماعی بودیم. به کشور ما کشیده شد طرفیرغم بییهم پایش عل

ت و ای از ابهام اسدر حاله برای خود من که کامالً؟ ن استی شکل گرفتدهاگرفته یا آمتوان گفت بستری برای خرد جمعی شکل می

مامی هایی که دیدیم به تاما آنچه که عواقب و عوارضش و دیدیم و حرکت واقعیت این است که هرچه گشتم جوابی برایش پیدا نکردم.

ه ای است سوای آنچه در جامعکل گرفت یعنی یک موتور محرکهآن چیزهایی بود که در اثر نیروهای محرک سیاسی حاکم بر جامعه ش

 .بینیم در معماری و معماری داخلیمون آنچه که قابل رد گرفتن است فقط در بخش خواص استبه همین دلیل هم ما می .بوده است

فاقی از نظر من واقعیت این است که ات ؟برای انبوه مردم جامعه چه اتفاقی افتاددر بخش توده ای جامعه پرسند که سوالی که دوستان می



وانم آثار تتبلور ادراک جمعی و خرد جمعی من خیلی نمی نیفتاده بود برای اینکه اینها همچنان در همان بستر قدیمی گرفتار بودند و

در رکات ری حگیری یک سدر شکلل همیشه خواص ث. البته مو از آن صحبت بکنم پیدا کنم مستند در آن دوران راش یمستند رد پا

ان ی باالی جامعه و اینکه دانشگاهیطبقه .است این اتفاق افتاده و این ماجرا رخ داده ی ما هم طبیعتاًدر جامعه ی جوامع نقش داشتند.همه

 یاز دل طبقات باال ی تاریخی کشور ما باز هم عمدتاًکنیم بخش عمده به واسطه این است که دانشگاهیان این دورهرا هم قاطی می

های شاخص ن چهرهاهم وارد این قضیه شدند ولی تمامی کسانی که به عنو رگیجامعه بودند چرا حاال در شرایط ویژه یک تعداد د

به  ی متوسط هم یک جوریی علمی و قشر باالی جامعه هستند بنابراین جریان حرکتی ایجاد طبقهبینیم متعلق به همان جامعهمی

  گنجند.و این ها هم به عنوان یک جمع کوچک در این مجموعه می کنداین قضیه کمک می
 

ای داشتند که نه جامعه آنچنان حضوری نداشته و بلکه یک صحبتی که خانم دکتر کردند، آقای مهندس جلیلی اشاره :محمودی

هم آن  زآن قشر خاص حتی اگر دانشگاهی بودند با و گرایی را داشته و آن خرد جمعی وجود نداشته استقشر خاص بوده که این عقل

تر هم خاص زای به صحبت خانم دکتر اضافه کنم که خصوصاً دانشجویان رشته هنر و معماری باد من شاید بتوانم نکتهقشر خاص بودن

 یند.فرمامیخانم دکتر  یشود. آیا آقای مهندس جلیلی شما موافق هستید با صحبتبودند و این خیلی محدود می
 

ت میاد درس چیزی که فرمودند به نظرم کامالً بله هر جمعتون هستم.خوشحالم که در  کنم خدمتتون ومن سالم عرض می: جلیلی

خصوص جذب دانشجویان آن زمان نه در ایران حتی در خارج از ایران کسانی همتوجه بشیم که ب راتونیم این و با یک نگاه اجمالی می

ط جامعه نیستند ی متوسدانیم از طبقهانگلستان یا حتی آلمان کسانی هستند که می شدند به فرانسه،تحصیل خارج میی که برای ادامه

 .است ی هنره خاطر گرایشات این طبقه در محدودهبکنم این بیشتر درست است و من فکر می این کامالً .های مرفه هستنداز خانواده

گفت دید بهتری به عموم جامعه بگیرند و برای قشر  ودش واقع می گری ببینند و درییا امکان اینکه خارج از ایران را به یک طریق د

به  ن کالًافتد نسبت به بحثی که جلسه پیش کردیم چوولی در مقایسه چیزی که اتفاق می .گیری کنندتر حتی تصمیمبعدی و ضعیف

کنم مهم گذاریم و بیشتر مفهوم فکر میمی ی داستانکه ما رو .است Labelکنم اسم یککه فکر می است اسامی نگاهم متفاوت

ی گرایی یک اسم است ولد برایش گذاشت یا حتی عقلوش گر میینوگرایی یک اسم است ولی هزاران هزار اسم د شاید واقعاً باشه.

د بررسی یکی در خود ایران بای ،بینممتفاوت می ی کامالًتاریخی را در دو جبههبندی من تقسیم .گر داشته باشیمینیم اسامی داتومی

اتفاق  آمرانهاون تجدد که شاید به شکل  و سال را بررسی کردیم 20ـ25کنم حدود کنیم که در زمان پهلوی چه اتفاقی افتاد و فکر می

ه ارتباطی ب م اصالًویگکه می ایامرانهاین تجدد  تر شدیم.دقیقی آثارش هم یه خورده ریزتر و افتاد را دیدیم و تا حدی دربارهمی

ر من فک .دگیروار در جای جای دنیا شکل میآورد و به صورت اتوماتیکحاکمان آن زمان ندارد این تجددی است که دنیا به وجود می

وم کنم دوران دمن فکر می که سپری شده بعدیدوران گرایی یا گرایی اگر بخواهیم دورانی را به عنوان عقلکنم بعد از آن نوعمی

در نیم و کبندی من به این صورت است که مباحثی که در این جلسات بررسی میشه یعنی تقسیمخودش به دو بخش تقسیم می

یزی که چ گویندطور که خانم رستمی فرمودند میهمان .کنمو تحقیق مطالعه دارد که خیلی در مودش می وا مرازنیم حرف می موردش

دا که لغات مشترکی را در آن پی است چون این تاریخی است که می خوانیم و سعی می کنیم  طوری من هم همینپیدا نکردند درباره

روع میش با وارطان طور که در جلسه پیش آقای محسنی اشاره کردنددو بخش دارد یک بخشی که هماناین کنم می رمن فک کنیم.

ر تو این پوسته به یک غشای شاید داخلی ودش ی ظاهری از آثار معماری و آثار معماری داخلی گرفته میستهیعنی در واقع پو ودش

لسه طور که آخر جهمانوارطان و عالوه بر  و می بینیم بریمتر میگرایی و تاریخی را یک مقدار داخلشود و این تفکر بومتبدیل می

دانیم مهندس فروغی طبق فرمایشات خانم دکتر طور که میکار دخیل است و همان مهندس فروغی خیلی در این پیش اشاره کردم

 درست است زیرا %1000تونم بگم گفتند مربوط به یک قشر خاص است میاینکه می است. )ذکاالملک( رستمی پسر نخست وزیر وقت



نکاتی  ءاید جزش است،گرفته نشاید از گذشته وام  ،استه در ایران اتفاق نیفتاده کشاید نگاهی است و معماری ی هنر ن به مقولهانگاهش

ن ترتیب باشد که ما به ای است بندی بهترکنم تقسیمحال من فکر می به هر توانستند پیدا کنند.بوده که با سفرکردن بیش از اندازه می

د که انگار افتگرایی ثانویه اتفاق مییک عقل و مهندس فروغی داشته باشیم و وارطانی زمان بندی در حیطهگرایی یا طبقهیک عقل

من در  .است یک مقدار متاخرتر،کامران دیبا  سیحون، ،فرمایانتوسط فرمان شودتر وارد میهای یک مقدار درونیاین تزریق به الیه

از و ل کنیم تحلیکه ای برسیم اگر بخواهیم به یک نتیجه .گنجندی اینها در یک ظرف نمیکنم همهمی رکنم فکبندی که میطبقه

تر حکند که اگر بخواهم واضبندی دو بخش پیدا مییم در تحلیل من این طبقهومعماری عبور کنیم و وارد معماری داخلی و مبلمان بش

قبل انقالب ادامه  و تا ودش ادامه پیدا کند و دومی از همون موقع شروع می 1330/1335بگویم شاید یکی از پهلوی اول شروع شود تا 

 .ندارد های خارجیها و شرکتکنیم و خارجیهایی که وارد میبه آدم یارتباطخیلی ای که خیلی مهم است این دوران نکته. کندپیدا می

ل ما آدمی را داریم مث مثالً .کنندروند و خارج تحصیل میهاست کسانی که در ایران در زمان پهلوی اول میاین بیشتر در گرو داخلی

های اخلیکدام از د کنم از این آدم کسی بیشتر خانه درست کرده باشد و هرگنجد و فکر نمیبندی دوم میکه در طبقهمهندس سیحون 

؟ این است هباطنی شد چه زمانیای و ظاهری بود و این عوامل پوسته چه زمانییم ویو بگ نیمبررسی ک بتوانیممهندس سیحون را شاید 

است  20ی اولین دانشجوهای هنرهای زیباست و بعد در دهه ی اول جزمهندس سیحون در وهلهی مهمی است ولی خود خیلی مقوله

 یاز نظر تطابق زمانی با زمان احداث مقبرهدر واقع  گرددبیند و برمیمی راو بوزار  رفتهکه به خاطر یک سری تحقیقات به فرانسه 

ذاریم چون که گهم در یک ظرف ن دو گروه را با است برای همین بهتر، از آن سال قبل 4ـ5 مثالً .گردد که نفر اول شدبوعلی برمی

 .ستا طبقه شکلش در طراحی داخلی از نظر من متفاوت کدام از این دو گرایی برای هرکند و ورود تاریخ و بومعملکردها فرق می واقعاً

یا کار مهندس فروغی است مطمئنا با کاری که در بینید که کار حیدرقلی خان قیایی نظر من اینکه آن چیزی که در مجلس سنا می

رایی گبندی به نام عقلدو در این طبقه اند ولی هردو رویه مختلف بینیم کامالًهای مهندس سیحون میدر کار مقبره دهه بعد مثالً 2ـ3

 کنم که طوالنی شد.هم عذر خواهی می باز گنجند.میگرایی و مفهوم عقل
 

رستمی داشتند آقای دکتر محسنی من به این فکر افتادم که یک هایی که آقای مهندس جلیلی و خانم دکتر با صحبت: محمودی

به  و ریاحی بود و بعد جلوتر فروغیان، طرا آقای مهندس جلیلی کردند که قسمت اول وارگرایی در مورد عقلبندی قشنگی تقسیم 

سومی هم وجود دارد و آنها رفتند در غرب و در اروپا در هنرهای زیبا بودند  رسیدیم. من در ذهنم رسید شاید یک گروهسیحون، دیبا 

تر کسانی ولی چرا گروه سوم بیش بودند برگشتند، هم در کار حرفه و هم در تدریس در دانشگاه پرتری به ایرانولی رفتند اروپا و با دست 

از گروه  بودند ن و از دربارهیاین گروه اول و دوم اشاره شد از مرفدر صورتی که  داشتند چپیکه دانش آموخته بودند یک مقدار گرایش 

راً بینیم اکثولی چرا قشر بعدی یک مرتبه می از قشر خاص و باالی جامعه بودند د و خیلی هم شاخص بودند وخاندان قاجار بودن

 روی نوع طراحی، طراحی داخلی و مبلمان ها و معمارها و معماران داخلی گرایش سیاسی چپ آنها خیلی بیشتر شده است. اینخروجی

خواهم بحث را سیاسی کنم ولی واقعیت این شکلی شد این قشر بعدی این شکلی از آب در آمد. آقای دکتر . نمیگذاشتتأثیر می

 محسنی شما نظر خود را بفرمائید. 
 

ه من تمام چیزهایی ک بینمشون.خانم دکتر رستمی که می تمام دوستان مخصوصاًکنم خدمت سالم عرض میمن هم : محسنی

یایم به این بگری قضیه نگاه کنیم یی دکنم از یک زاویهفکر می بندی هم من برای خودم دارم.پذیرم ولی یک تقسیماتفاق افتاد و می

ل که روش عطفی رو گفتیم در جلسه قبرسد. یعنی اگه در قبل نقطه بندی برسیم که دانش همراه با تاریخ به یک هماهنگی میتقسیم

ا از لحاظ عمومی کند؟ یب این چگونه تطابق پیدا میوگفتیم و اکثر اتفاقاتی که افتاد از باهاوس افتاد خ صنعتی رابندی روش تقسیم

 .ساده استی ب خیلوخ کند.از تفکر دیزاین در معماری داخلی استفاده می ،بندی که داریم بگوییم افراد معمولی جامعه به گونهتقسیم



تند در آن توانسهای عمومی ساخته بودند که با بلیط سینما خیلی راحت افراد میاینها مکان، صحبت کردیم وارطانوقتی که راجع به 

، وزهنشان بدهد یعنی م رای تاریخش خواهد سابقهگرایی که مییم به عقلهحاال وقتی ما این را تعمیم بد ها حضور پیدا کنند.مکان

 ب ما باید این را نهادینه کنیم و تبدیل به یک دانش کنیم.وخ خواهد آن را تجهیز بکند.هتل می یعنیخواهد مهمان دعوت کند می

ی م که سابقهبینیکمک کند و میبه روش زندگی  توانست های تهران چه دانشی بود کهاز دانشگاه بعدب حاال ما باید بررسی کنیم وخ

آقای کاظمی  1335 سال وقتی که در یعنیموسیقی است از دانشکده  ترهای هنرهای تزیینی عقبدانشگاهاست از تر دانشگاه هنر عقب

ند یعنی ثیر لوکوربوزیه و غیره قرار گرفتن حضور دارأتحت تاز بوزار هایی که افتد تمام آدمشود ببینید چه اتفاقی مییس دانشگاه میئر

عنی تمام ی فیلیپیوس را می کنند تفکردارند ی هنرهای تزیینی حضور دارند االن همه در دانشکده تآلمبایاش، ژیران، ژوبرچی یعنی 

 برخی آید.دانشجوهایی که شما فرمودید در میهمان  ، حاال از دل چه چیزی در می آید؟ی مهندسیهنرها به اضافه صنعت به اضافه

زاویه  ی آبگینه از دومثل موزه ی هنرهای معاصر،افتد مثل موزهدر جامعه میکنند به اتفاقاتی که به صورت روزمرگی گرایش پیدا می

در معرض طوری کردم آنکه شما فرمودید که چدنبال میدر معماری داخلی من خودم بحث هتل را  ب چگونه؟وخ شود.اینها دیده می

ش معماری داخلی در خود راتاریخ مبلمان  ولی چگونه ها فضایی است که همه داخلش قرار بگیرندالبی هتل گیرد.ی مردم قرار میهمه

و فضای در منزل  طوریهاین چ نشینند.بینند و رویش میمی استفاده می کنند کووان چیرببینند. وقتی که هتل شراینگتن از مبلمان 

 ی هرگر خانهیحاال د .افتدو چپ اینجا میاد و آن اتفاق می رولهسال بعد از همان منظر یعنی تفکر  20بینید می شود؟منتقل میکار 

طور که بقیه دوستان گفتند من خودم فراموش کرده بودم شود همانکسی به یک باهاوس ایرانیزه شده تبدیل می کسی دفتر کار هر

شدن از  کرده و این موازی رو کار آنجا سردرفتممثل اینکه  بینیدمی ساختمان رااد حیدر غیایی ولی شما که هتل هیلتون برای زنده ی

کند به معماری داخلی و بعد اجزایی در آن تبدیل می غرب را با زمینه آرایه های ایرانیجور تفکر دانشگاه به یک فضای عمومی یک

 ها در خانه،عروس و جهاز االن جز در فندگتو ادعا می کندسال قبل  50در  اونتوپنگتز ی کهبینیم که از تاریخحضور دارند حاال می

نم کرجوع می آن به اگر توانستمپنداری این دو گروه هست که  کند و یک مطلب راجع به همزادکردن می اجزای اینها شروع به کار

پذیر بودن یعنی مهمان را در یک فضایی دعوت کنید خود مهمان ،است بینم در دو تضاد ایران و غربولی اصل داستان را من اجزا می

 روش زندگی آنها به چه صورت است؟  افتد.ها در آن زمان ببینند که چه اتفاقی مینیایرا
 

 محدودیخاص و بسیار گرایی پس به جامعه نیامد یک قشر در این دوران عقل که اشاره داریدهر سه شما بزرگواران  :محمودی

هنرهای معاصر تا موزه فرش، تا موزه آبگینه همه اینها را اگر ببینیم کنید از هتل هما گرفته تا موزه داد و بناهایی که اشاره میانجام می

ای از اول خانم دکتر رستمی داشتند سوال اشاره .شهرهای دیگر ما نداشتیم باشد و همه اینها در تهران شد دربرای یک قشر خاصی می

ی بودند یا حتی به دوران نوگرایی معماری و معماری پرسم پس بقیه جامعه آیا در آن دوران نوگرایهم این است که از خود ایشان می

 ؟ما فقط کل ایران تهران و آن چند تکه را نبینیم کل جامعه کجا بودند در آن دوران قبلی سنتی قبلی بودندداخلی هم نرسیده بودند و 
 

ه ای کمعماری را به عنوان مقولهاگر ما یک بازنگری کنیم  درست است. مودید به نظر من تماماًیآدآوری که شما فر: رستمی

 نه به تمامی آنچه که در مکتب گروپیوس کندصحبت می آن مخلوطی از دانش و هنر است نه به تمامی آنچه که بوزار به تمامی راجع به

در معماری  قگوید این حرکت بین احساس و منطشناسی در معماری که میدر کتاب زیبایی گورتاک مشویم. به گماناز آن برخوردار می

 .گیردهای حاکم بر جامعه است که شکل میثیر ایدئولوژیأتحت ت ، در واقعگاه به سمت منطق دبررا به سمت احساس می ماگاه که 

این سیستم ما  در کند.یعنی این اتفاق نیست این انتخاب اجزا نیست یک جوری کلیتی است که برای مجموعه تعیین و تکلیف می

لوی اول و کمی په یاما در انتها فقیرند و به منابع دسترسی ندارند ،ی مردم از روزگار جا ماندندجامعه بستر سنتی دارد تودهبینیم که می

اید در کند که این مطالبات بگیری طبقه متوسط و بزرگ شدنش یک مطالباتی را در دل جامعه ایجاد میبعد از شروع پهلوی دوم شکل



امعه به جآید و بینیم اولین چیزهایی است که میآنچه که ما در خارج از ایران می کل خودش را پیدا کند.معماری و دکوراسیون هم ش

ت و تا ماهی ،شکل جزئیات مبلمان گرفته تا جزئیات خود ساختمان دیتایل ها درها از ریزترین ی شکلحاال در همه .شودتزریق می

قتی آمدند ما و آن سو ن ما که در واقع به نوعی وام دار این تفکر بوده اند وقتی که از معمارا و افکار خودکلیت ساختمان و حتی ایده 

یرو آندره گدار و ماکسیم س مارکوف،بینیم که ها را میکنیم اولینهای اولیه حرکت در فضای معمارانه صحبت میداریم در رابطه با خط

در مورد گدار  ثالًم بکنندی ایرانی پیدا ی درک بسیار عمیقی که از جامعهاما به واسطه .ایرانی نیستند هستند یعنی اینها خودشون ماهیتاً

ی ایران باستان موزه قالبی امروز ما در ی خودش و شاید تا همین دورهترین معماری دورهیکی از فاخرترین و در عین حال خالص

مطالبات  حال به هر اما در انتها ،این فهم جای دیگری پخته شده استشود که ببینید این باز از یک فهمی ناشی می. گیردشکل می

در نهایت یک پای آنها در سمت سنتی جامعه  ،ی متوسط هم هستندی در واقع داخلی ما که به نوعی همین گروه کوچک طبقهجامعه

اجزا  ،یناتئشما آن تز افتد که مثالًقاتی میبعد در مبلمان اتفاو است بعد از دل این سیستم است که ما در معماری و جزییات معماری 

ی این اتفاق است استحاله یدر واقع یک جور شودازش اسم برده میدر جامعه و تولیداتی که تحت عنوان کارهای حاج ممد حسینی 

ها است اینی خودش شود یک سبک برای خودش است یک تولیدات خاص با جزییات ویژهیا کارهای چوبی که در آباده تولید می

همه  برای آن به هنوز هم عمومی و همه گیر نیست و دستری ب طبیعتاًوگیرد اما خبینیم که در دل این جامعه باز داره شکل میمی

تتون تری بود خدممیسر نیست این در واقع چیزی است که تا اینجا من در این مورد بررسی کردم و به نظرم میاد اگر که مورد اضافه

 کنم.عرض می
 

بررسی بسیار جالبی بود که اشاره کردید افرادی مثل گدار که از آن طرف آمدند جامعه ایران و گذشته ایران و موقعیت  :محمودی

کردند  تربیت هایی کردند که هنوز هم ما نتوانستیم بهتر از آن را انجام دهیم و هم زمان کسانی راآن زمان ایران را خوب شناختند و کار

های بسیار خوبی را توانستند انجام بدهند یعنی هم ایرانی بودنشان را گروه بعدی کامران دیبا که اینها هم باز نمونهون و مثل سیح

گونه باز چکه  کنندبمهندس جلیلی اشاره قای آای که شما کردید ب این اشارهوخ .آمدندجلو رعایت کردند و هم از آن بزرگان گرفتند و 

مد و آو جلی پهای چهای سیاسی و بحثضعیف شد یعنی بحثاز آن  جاهاییگذاریم مون عقل گرایی بمرحله بعدی این اگر اسمش ه

آنها  یشانهاشکسوتپیو  انشانچنانی دیده نشد. چرا؟ مگه استادارزش آن کارهای با رسیحون دیدیم دیگ، ایی که از دیباکاره آنبعد از 

ای که خانم دکتر داشتند اشاره ها و کارهای بسیار با ارزشی را انجام دادند.از نظر حرفه مثال ، چهاز نظر آموزش چه نبودند.گدار و ... 

 نظر شما چیست؟ د.شدن آنو گرفتار  است سنت آنبه  وصل پای آنهااین  گفتند: شایدمی
 

جتناب ا وجود دارد؟ این واقعاًببینید این خیلی موضوع جالبی است چرا یک زمانی رشدی وجود دارد و چرا یک زمانی افول : جلیلی

 خواهم بگم اینشویم میشویم یا از زندیه وارد قاجار میگرایی میی نوگرایی وارد عقلطوری که ما از دورهناپذیر است یعنی همان

د در یک خانواده رش نفر دو نید اینکه مثالًادی طراحی در ادوار مختلف فرق دارد. میها و نوع طراحی و این نگاه طراحان به مقولهسبک

شکده خونی است این را در یک دان این رابطه بین آنها کامالً و برادر هستندولی خواهر و  .با همدیگر متفاوت هستند کنند ولی کامالًمی

ای اما نکته. ندککنند اینها با هم تفاوت پیدا میاجزایی که تربیت می نیم ببینیم،اتومثل هنرهای زیبا عین همین مثل یک خانواده می

های طراحی در همه جای دنیا به این ترتیب است که ها و تمام روندتمام سبک اشاره کنم این هست که معموالً آن خواهم بهکه می

رسد یا این کند ولی آخر به ابتذال میشود و رشد میکه از یک جایی شروع می 18مثالً روکوکو در قرن بینیم اوج و فرود دارد ما می

م هنر ناب است و دیگر هیچ چیزی به نااینکه در نئوکالسیک بعد از آن ابتذاالت که روکوکو که فقط تزیینات  ها مثالًشت سبکبرگ

 .طور استهم همین 19نسانس داریم یا حتی داستان ویکتورین در آخر قرن یک برگشتی به دوران ر هبینیم کمعماری نیست ما می

هایی مثل ویلیام موریز و یا از شاگردانش مکاینتاش، شود. در همان زمان آدممی ائیدهبه همین دلیل که این هنر به ابتذال گر اصالً



خواهم بگویم که این اوج و فرودها در هر زمانی و هر مملکتی وجود دارد و به هیچ وجه تنها بستر دهند. میشکل هنر را تغییر می

شی از آن بخاقتصادی است و یا  بخشی از آنیک  ،و دانشگاه نیست یک بخشی از آن اجتماعی است یهنرپذیرش این فقط بستر 

خواهم به می مثالً گر بررسی کرد و به نتیجه رسید.توان این وادی را به صورت پرسشاز بسترهای مختلف می بنابراینسیاسی است 

گذارند می رسال در سوئیس قرا هر .افتددر اولین دوره اتفاق می 1928ه در خود کنگر خیلی جالب است مثالً .کنگره سیام اشاره کنم

فرض کنیم  مثالً 1928سال  کنند.سال برگزار می شناسی را باال ببرند این کنگره را هردانش، هنر و زیبایی برای اینکه سطح معماری،

ی مقوله 4آن  گویند مثالًمی شود.شود و گروپیوس وارد میمیسال بعد کوربوزیه وارد  آید بعد چندی شهرسازی به وجود میبا مقوله

ه تمام اینها شوند کدر کنگره هشتم متوجه می بعد از مدتی مثالً .ارتباطات و کار اینها باید در هر بستر شهری دیده شود فراغت، مسکن،

شویم یا می ومیتسنشز دوران مدرنیسم وارد دنیای یعنی ما ا .اشتباه بوده است و کنگره هشتم زمانی است که سبک در حال تغییر است

  گروپیوس، میس، پروپوتیز گفته استشوند آن چیزی که متوجه می ی مدرن بعداًشویم یعنی خود مقولهنیمه قرن میوارد دوران 

یلی ما تزئینات و خ تواند اثر کند ولی در درازمدتمدت میبلکه مسکنی است که در کوتاه تعالج قطعی نیس ،تدرد نیس آن داروی

ثیر داشته آن بماند أکه چقدر در ایران تهستندکان ثیرگذاری مثل لوییأهای تهایی هستند که آدمآدم چیزهای دیگر را الزم داریم.

معماری کرد یک نوع که در همان زمان که کوربوزیه کار می کان کسی بودولی لویی .دهمتوضیح می ی آن اگر فرصت بشود حتماًدرباره

تفاوتی م این کار کامالً است، گرای کوربوزیهدهد که مبتنی بر تاریخ است و نه آن کار ارگانیک رایت است و نه مدل مدرنرا ارائه می

که در آن زمان ناکوک است ولی  دسازی میزن آید و خیلی جالب است که کالًشود به خاطرم میدانید اینها چون بحث میاست و می

به  .ودشخود کنگره سیاه با شکست رو به رو میکنند. استفاده می شکه شاید نیم قرن حتی بعد از او از تعالیم ودشمیخودش بستری 

ری  ز،مای شویم چالرزوارد نیمه قرن که می . و این حکم جامعه بود ندکردحکم می ، پروپوتیزرادیکالی که لوکوبوزیههای دلیل تئوری

ه این اوج و م کویخواهم این را به صورت کوتاه بگمی شود.برچیده می د کالًتافتمام اتفاقاتی که می آینداسرلینگ که میایمز، جیم 

ی طور که دفعهاز آنجا مستثنی نیست و همان ایران اصالً فرودها چه به صورت کوتاه چه در شرق و چه در غرب وجود داشته است.

 ینه به جنبه مهندسی بلکه به جنبه این نگاه به مقوله معماری دهدانجام میپیش گفتم کاری که یک معمار به عنوان آرتیست 

عف و قوت وجود بینیم که نقاط ضبا نگاه گذشته می .را سپری کند یدوران وشود که تمرین یا مشقی بکند آرتیستیک داستان باعث می

پوشی شمکنم شاید قابل چدر هر اتفاقی فرودهایی هم در قضیه است ولی فکر می ،نسانسیگرایی و در هر ردر هر نو مطمئناً داشته است.

ت با تشابهاتی که در غرب وجود داشته اس خواهم این را بگوییم که در ایران هم دقیقاًمی اید بهتر باشد.شها نگاه کنیم باشد و به اوج

این قضیه در ایران هم به خوبی مشهود است و خودش را نشان  م.رویجلو می موازیافتد ما به صورت ها اتفاقی که میاز نظر سال

 دهد.می
 

تاثیرش را در کل  ه استکنند در غرب بودرودی که آقای مهندس جلیلی اشاره میفولی آقای دکتر محسنی اوج و  محمودی:

در  ود.ب جامعه معماری جهانگذاشت یک مالک عمل برای کل کرد و بنایی را میجهان گذاشت یعنی وقتی لوکوبوزیه صحبتی می

آن اوج و فرود را داشتیم من اعتقاد دارم که اون فرودیم که در غرب بوده باالخره به یک تحلیل درست رسیدند بنابراین ما  ایران واقعاً

یا این جامعه بسیار کوچک و محدود بوده و  ؟در جامعه آن زمان ایران آیا چنین چیزی وجود داشت شکل گرفته است.ها فراز و نشیب

مان در ه ثیرگذار بودند.أایران هم تدر  غرب بود ردر این اوج و فرودهایی که اشاره کردند د اگر بوده چه افرادی شاخص بودند که واقعاً

وه رد شده و از گروه فروغی دوره پهلوی دوم و روی قسمت معماری که از پهلوی اول دریافت شده و از گدار دریافت شده و از آن گر

 .آمده است رد شده و به گروه بعدی
 

ی طباطبائیان در کاشان خانهدر جوری هسال پیش چ 100حدود  کردم که مثالًکردم و به این فکر میمن داشتم گوش می: محسنی



به نظر  ؟ فتداچرا در جاهای دیگر این اتفاق نمی افتد؟باشی چگونه اتفاق می ارتباط بین کارفرما یا مالک و معمار اصالً افتد.اتفاق می

 ،شوندبینیم یعنی اتفاقاتی که شاخص میها را میببینید ما همیشه خوبی، ی کارفرما نسبت به مسائل روزمن نهادینه شدن خواسته

ای بیرون دانشگاه و چه در فضخواهد چه در تمامش به کسی بستگی دارد که می کنیم. ایناتفاقات بد یا شاخص نیستند را فراموش می

خواست گرفتم و این بود که یک شخصی می خورشیدی من در جریان کاری قرار 47ـ50هایزنم اوایل سالمن یک مثال برای شما می

سازی بود و دنبال این بودند که کسی معماری داخلی و دکوراسیونش را انجام بدهد که ن عینکاصنف ایش ،ای را درست کندیک مغازه

رد ایرانی به نام آقای کردند یک فزندگی می فرانسهدر  اینها که .کنند در ایران که گشتند نتوانستند کسی را پیدا .یک کار شاخصی بشود

بین  من  در اینجا میخواهم ارتباط کنند که ساکن پاریس هستند.ن معرفی میابه ایش بیزینسمهندس مختاری را که تحصیل کرده 

و  100آن مغازه را که حدود  ،است تومان هزار 290کند کند و برآوردی که مین در تهران بررسی میاایشرا بگویم. کارفرما و دیزاینر 

ی کارفرما چون سابقه کندمی به کارفرما اعالموقتی که  ن دست مزد خودش و از آنها خواسته بود.اتوم هزار 320 خرندای میخورده

ایران  و دکوراسیون معماری داخلیمعیارهای  جزء که واقعاً ،دادپذیرد آن شخص کاری را انجام میکاری آن معمار را دیده است می

قل عمنظورم این است که  اید؟متوجه هانسوالنرجوع کند یعنی قبل از  آن تواند بهمیهرکس عکسش را دارد  سازی نورعینک است.

انند استفاده داز بضاعت نیروهای ایرانی که تاریخ و تکنیک را می هانسوالن ،کندانتخاب می هانسوالن رادر فضای عمومی وقتی که  گرا

 یموقع کارفرما خواسته رسد که هربه نظرم می یعنی موزه آبگینه اتفاق می افتد.کند و آن کار شاخص معماری داخلی در ایران می

 کار طعاًتونم مثال بزنم که قهم می افتد من بازاین اتفاق می .اش را بپردازد و درست انتخاب کندی خواستهدرستی داشته باشد و هزینه

وستان د که حتماًایرانی آن معماری و معماری داخلی . تواند یک مدیر حکومتی باشدجوری اتفاق افتاد و کارفرما میاین سردار افخمی

کس که اینجوری درس بخواند  ب هروخ رسد.می های اجزای درس طراحی کرده یعنی معماری داخلی به تمام الیهدیدند که برای تخته

بعد  .بیند که چه اتفاقی افتاده استمی این تکنیک ها را ی عینک فروشی نور رد شودکس از جلوی مغازه گیرد هرها رو میتکنیک

این نوع تفکر از همان فضای عمومی که تصمیمات مهمی کارفرماها گرفتند که  .گیردی مسکونی چگونه شکل میه در خانهبینیم کمی

 ای قرار استوقتی یک پروژه دیدیم آن زمان در اروپا این را می افتد.میراحان داخلی را انتخاب کردند اتفاق به درستی معماران و ط

هر این د و خودشان مظکم طراح و دیزاینر دارمگر خود فرانسه  .دانیمداستان لوور را همه می .سریع آن اتفاق را می بینیم اتفاق بیفتد

آورند اتفاق بیفتد چیست؟ بعد یک چینی آمریکایی را می است گویند بهترین کاری که در دنیا قرارگذارند و میمسابقه می کار هستند.

هد دباز یک کارفرما و کسی که آن کار را سفارش می شود ولیدهد حتی با مخالفت شورای شهر مواجه میکه آن کار عظیم را انجام می

ها را بیاریم بیایم به از مارکوفبندی را حاال اگر ما این دسته  شود.ی معماری و معماری داخلی آن مقطع زمانی میپذیرد و نمونهمی

ه فضاهای عمومی هستند ک برای یادگیری افتد در اجتماعبینیم که خود معیارهای که اتفاق میها میها به اردالنها و سیحونفروغی

بینیم انگار که خود روح رایت را آوردیم ولی با ی هنرهای معاصر را میوقتی که ما موزه .خود آنها درسش را از استادهای دیگر گرفتند

 و عاطفیاریخ معماری ی تکردیم و آن دید و منظر و آن فضا و آن اجزایی که در آن طراحی شده است را همه ترکیبمعماری ایرانی 

ی باشد ی درستی کارفرما یک خواستهگیرد که خواستهمنظورم این است که زمانی این تلفیق و ازدواج صورت می معماری جهان است.

تی قواست   طوردر بناهای مسکونی هم همین .خواهد تا آن اتفاق بیفتدنقدر میآکند و ازش و بعد از آن طراح یا دیزاینر را مجبور می

افتد که اق میها زمانی اتفی شریفیخانه ،شما باید بگردید و کارفرمایش را پیدا کنید .افتد که خیلی شاخص استکه یک اتفاقی می

 ی حیات معماری و معماری داخلی.شود برای ادامهکارفرما در آن دخیل است که بخواهد بالکنش بچرخد و آن معیاری می
 

ادامه می دهیم با این صحبتی که آقای دکتر محسنی و آقای مهندس جلیلی داشتند من متوجه خانم دکتر صحبت را  :محمودی

عنی سوالی ی بقیه جامعه کجا بودند؟ واقعاً .رفتند و یک بناهای خاصی را انجام دادندجلو در این دوره یه گروه خاصی فقط  شدم که واقعاً



 مملکت ما در این دوره پهلوی دوم کدام مسیر ،معماری داخلی جامعه و مسکنگویند روی معماری و کنند میمخاطبین می خیلی ازکه 

امعه و آن ج ؟کردندکار میه بقیه چ همیشه که  موزه هنرهای معاصر نیست و معماران معروفی مثل سیحون و دیبا نبودند ؟رفتمی را 

اگر هم آقای دکتر اشاره کردند در خانه عامریان در  جوری بود؟هچه در بقیه شهرها چ ،شان چه در تهرانمعماری و معماری داخلی

  کردند؟آنها چگونه زندگی می کل جامعه کجا بودند؟ آن قشر خاص شدبینیم هم می کاشان باز
 

طور انهم گرایی رخ داد در یک زمانی همه جا یکسان نبود.واقع تالشی که در دوران مدرن برای رفتن به سوی عقل ما در :رستمی

 راییگیعنی اگر ما به دنبال ماجرای عقل .کردندخود مکاتب هم در درون خودشون در یک طیفی حرکت می واقع خود تفکرات،که در 

ینیم که بشوند و در این مجموعه کار کردند کسانی را میهایی که در این دسته جا میبینیم در طیف آدمدر جهان بگردیم می و شارلیزم

ر مورد کسانی و د گشتندها و اصول قضیه میترین شکل به دنبال چهارچوبل این قضیه بودند و در کاملبسیار به شکل افراطی دنبا

به خردگراها رسیدند  واقع بعداً ها که درگراها و مدرنیسمحرکت کردن سنتهم  به موازات تر بودند حتی moderateبینیم که خیلیمی

 طبعاً  ند.تر بوداین در جوامعی بود که یک مقدار یک دست منجر شدند همزمان همیشه بودند.ها به پست مدرنیست وها که بعداًو میانه ر

وقف در تتوسط یک سری اتفاقات تقویت شده بود های دیگر بودن در بسیاری از جنبه تراین سنتی تر بودند ودر جوامعی که سنتی

 ود.بخش بزرگیش مسائل اجتماعی و طبقاتی ب اقتصادی بود، های سنگین خود مسائلمهمل که یکی از دوران سنت شکل گرفته است

ما  رمی گردیمب یم یا به عقبور نم بگویم واپسگرایی چون ما با تفکر مدرن یا به جلو میاتوتجربه کردیم حتی می در واقع ما توقف را

سبت دور پس ما به ن کنند،گران حرکت میدی ایم،کنیم ایستادهجهان نداریم به خاطر اینکه ما حتی تصور می چیزی به اسم توقف در

سکن در ی متوانیم انتظار داشته باشیم که در حیطهنمی .یم. ما این واپسگرایی را داشتیمورتر میافتیم و همچنان عقب و عقبمی

بیعی در واقع طور طبه ثیر مستقیم نداشته باشد.أاین قضیه ت ی مبلمان که در واقع پیامدهای دسته چندم اوضاع یک جامعه استحیطه

های دانیم و به عنوان شاخصهاش را میشود و اسامیهایی که ساخته میبینیم که اگر در ساختماناین اتفاق افتاده است ما در واقع می

عمارانه مبینیم اما این عناصر بی بدیع و بی نظیر بی بدیعی را می های بی نظیر ویک پدیده زنیم،حرف می آن معماری این دوران از

اگر ما فکر کنیم یک کسی مثل آقای سیحون که یک بنای  به این اعتقاد دارم من واقعاً شوند.ثیرگذار نمیأدر جامع در واقع ت اصالً

 یل آن،لددرک هندسی معماری ایرانی در شکل بی یعنی تلفیقی از پیچیدگی در تفکر، ای را که در عین حال بسیار پیچیده استساده

اثرش  ،ینیمبمثل آرامگاه خیام توسط آقای خیام می عالی دیگری که در معماری بتوانیم به دنبالش برویم تفکر حدت و هرایجاد حس و

هش ب ی منقطع ناقصی که من قبالًآن چرخه زمان نیاز دارد و توانیم دنبالش بگردیم؟و چگونه می بینیم؟را کجا در زندگی مردم را می

نهادینه شدن اتفاقات در عمق زندگی مردم بعدا تبدیل به نهادینه شدن این اتفاقات در ظواهر  اشاره کردم ما همچنان گرفتارش هستیم.

ینیم بتا وقتی که آن اتفاق نیفتاده است این اتفاق دوم را ما شاهدش نخواهیم شد و اگر هم ببینیم در جاهای خاص می .می شود زندگی

 نیم و به باور من این اتفاق افتاده است.بییمو بی ارزش جاهای عام ببینیم به صورت قالبی  اگر هم در
 

 ثیری تو جامعه و قشر کالنأگویند باالخره هیچ تکنند میای که میآقای مهندس جلیلی خانم دکتر این اشاره ،بوخ: محمودی

هم  دانشگاه شهید بهشتی، زیبا نیستبینیم که فقط هنرهای می ن زمان یعنی در اواسط پهلوی دوم مااولی هم است جامعه نداشته

ایه و اساس آن از هنرهای زیباست که معماری داخلی و نقاشی دارد و آن پ است درست .آنجا هم رشته معماری دارد دگیرشکل می

گر آمد حاال یک دانشگاه دی ،در جامعه نگذاشتثیر را أای که خانم دکتر کردند این بود که این تاشاره ،اندسیحون و بزرگواران آنجا بوده

جامعه را  ؟هم یک تضادی به وجود آمد تا آیا باز بین این دو مکانش هم در جای مرفه بود یعنی باالی شهر بود. شکل گرفت که اتفاقاً

 جوری بود؟هی چثیرش در معماری داخلأکه کنار گذاشتند ولی آن قشر باال باز یکپارچه بود یا نه؟ یا دو تیکه بود و ت
 



 کما د.برای افراد مرفه بو شاید اصالً ه ملی گادانش این خیلی مهم است که همان موقع که شهید بهشتی بوجود آمد اصالً: جلیلی

سردمداران که داشتند این جریان را در ایران  ای که مهم است اینجا و لوکیشن خیلی مهم نیست.نکته اینکه حالت انتفاعی داشت.

همه  کالً یعنی .های فلسفی و ایدئولوژیک کار رخنه کرده بودندن محدود بود که این سردمداران به تمام الیهاکردند تعدادشهدایت می

دانشگاه  ی خودجایی که درباره کرد،شناسی کار میی باستانها مثل جایی که دربارهشد که آن سازمانهایی اداره میزیرنظر سازمان زچی

 یمنته .زنیم که رئیس سوم هنرهای زیبا وارد شده بود و آن شخص خود سیحون بودی زمانی حرف میداریم درباره ،کردکار می

ما این زمان را نداشتیم و ما همه چیز را در ایران به  برد تا اینکه در کل جامعه رخنه کند وم که این جریانات زمان میویخوام بگمی

ه یک چیزی این را موافقم ولی ب من کامالً است. لی فشرده تجربه کردیم نه این اتفاق نیافتادهخیت شکل خیلی کمپرس شده و به صور

 که شاید امروز اگر فکر کنیم بتوانیم از آن آثار استفاده کنیم یعنی هم ایمان دارم اینکه ما آثاری را برامون خلق کردند و به جا گذاشتند

خواهم بگم خیلی جالب است خود چیزی که می ها در کارشان آوردند.ام از آن آدمکد منطق و فلسفه معماری و ایدئولوژی که هر

ها راجع به مقاالتی که در آن زمان چاپ شده مطالعه کردم و خیلی وقت .کندمقایسه می هم مهندس محسن فروغی وقتی بناها را با

که  ساختمان بانک ملیه گوید کیک جایی می مثالً .عالقم بودندم چون خیلی این جریانات برام حائز اهمیت بود و خیلی هم مورد اخو

های مهندس فروغی این درکی است که از صحبت .و هانریش آن را ساخته این ارزش هنری ندارد( صندوق پس انداز  ساخته شده)

ی فرش انهخ مثالً .است عین کالژ است و چسبیده ای است دقیقاًخانم رستمی باسمهقول شود گرفت یعنی هرچیزی که هست به می

 .اینها ارزشی ندارد است شدهآنجا چسبیده  های تخت جمشید کامالًسی است که آن ستونخالق آن چه کدانم نمی .است طورهمین

اشاره به ساختمان شرکت نفت دارد در تخت  افتد مثالًاتفاقی که می .فقط در ظاهر است چرا برای اینکه اینها هنر مفهومی نیست و

دارد و از انرژی معماری ایرانی در آن و مفهومی ی باطنی گوید این کار جنبهمی فرمایان است وشید خیابان طالقانی که برای فرماجم

د هایی که آنجا هستنگرفتند که چه در تابستان و چه زمستان آدم بازشوها در جهت قرار ها وپنجره چطوری؟ مثالً استفاده شده است.

ه معماری اگر ب از نظر آن آدم و متاخرین آن کار، . سپری کنند. از نظر نور و برودت و حرارت به اینها فکر شده استبهترین اوقات را 

ی زمانی که معمار که با عدم نیاز تطابق داشته باشد. ودشکان دارد که هنر معماری زمانی متبلور میای لوییواسطه هنر باشد یک جمله

ه فقط شود کهایی ساخته میتجدد ساختمان کنیم یعنی یک زمانی نیاز به نوگرایی وما لمس می امالًدر جهت نیاز است و این را ک

خواهد تبدیل به یک هنر بشود و متبلور شود در زمان عدم نیاز است و زمانی که این معماری می آیند.جهت کارکردگرایی به وجود می

بگذرد و  ان کنم این زمان را سپری نکردیم چون این باید یک مدت طوالنی ازمی رما متاسفانه فک فقط برای بهبود حال جامعه است.

سیم .اینها رافتد و یک دفعه به یک آدمی مثل زاحدید یا پیترآیزرمن یا نورمن فاستر میمی نریعنی اگه شما فکر کنید اتفاقی که در ه

را گذراندیم به نام روکوکو )نئوکالسیک(  18قرن  ،ی به نام قروکرا گذراندیم با یک معمار 17ب ما قرن وخ رو بخواهیم تجربه کنیم،

ها یک کنند که اینروند و موضوعاتی را خلق میها میان و میو آدم ودشها سپری میدانید قرنیعنی می آپیررا گذراندیم به نام  19قرن 

هایی را در آن بنا به فراخوری که الزم است ایجاد تفاوت دهند وگذارند و آیندگان همان راه را ادامه میرد پایی را از خودشان می

یک شالق  کند،سال تغییر می 30خورد یک شالق می یعنی شالقی است، ای استافتد ضربهاینجا در ایران اتفاقی که می کنند.می

سال روندی را  53که ما در این  .کند و شاید فقط در دوران پهلوی اول و دوم باشدسال دیگر تغییر می 20 خورد و مجدداًدیگر می

ها و تفکرات ها با تمامی سلیقهی آدمچرا برای اینکه همه افتد شاید از همیشه بیشتر است.بینیم که انقطاعی که در آن اتفاق میمی

ند و به کحرکت می ثیر مثبت دارد و در یک جریانأکرده که تفکر می گذارند که آگاهانه است وشوند و یک اثری را به جا میوارد می

م هوااگر بخ شود.این نگاهی که به سرعت به این تجدد میاتفاقی که در ایران می افتد  کنمرو فکر میدهد و از اینجامعه سیر می

نقاط  م کهویگاندازند ولی میای نیست و از یک جایی ما رو به یک جایگاهی میم انگار یک برههویی حرف خانم رستمی را بگادامه

 شود.شود اشاره کرد ولی از نظر من داستان این طوری سپری میثبت خیلی دارد که به آنها میم



است. نبوده  ایاینکه در اروپا این سیر تحول خیلی بسیار زیبا و قشنگ آمده جلو و یک مرتبه ای که داشتیدولی اشاره :محمودی 

آمده ولی از موقعی که این معماریمون جلو طور پله پله که همین ،ایمرا داشتهمن اعتقاد دارم در معماری قبل از دوران مدرن هم ما این 

ظر ای که شد کامالً از نشود. این اشارهها به ایران باز میشود و غربیها به غرب باز میپایه ایرانی شودشود و آکادمی میدانشگاهی می

افتد. آقای دکتر محسنی آیا در دانشگاه شهید بهشتی یا ملی سابق شود و اتفاق دیگری میمن درست است که مقعطی است قطع می

رفتند و تأثیر معماری و شهرسازی آن در جامعه که گفتیم جامعه، جامعه هنرهای زیبا پیوسته جلو می و هم یک مقطعی بوده یا نه آن

 متفاوت بوده است.  آنها هست. آیا یک دست بوده یا آن هم ایبود که فقط بر همحدود و قشر خاص است و مرف
 

 کنم بهتره که برگشت کنیم به معماری داخلی بیشتر دقت کنیم شایدها من فکر میبرم از مقایسهمن خیلی دارم لذت می: محسنی

ریافت دهایی بودیم که آنها هستند که فقط معماری و معماری داخلی را ما تنها انسان  وقتی که درسمی مبه نظر زودتر به نتیجه برسیم.

ن مغازه ببینید من وقتی راجع به دکوراسیون آ توانند این در آن دوره اجتناب ناپذیر بود.کنند و آنهایی که بضاعت کمتری دارند نمیمی

 ار دیگراقشآید که ی دکوراسیون از خود ملک باالتر بوده یعنی در آنجا یه گپ اقتصادی به وجود میصحبت کردم دیدید که هزینه

بینید شما خود ب تونیم این را حل کنیم.یم میومی وارد مبلمان بشک به نظرم اگر ما یک توانستند از معماری داخلی استفاده کنند.نمی

ایی که ما از نظر هبه دست الیه دبرس تولید کنند چگونه باید این را عرضه کنند؟مبل را بیزینس مبل شما فکر کنید جاهایی که باید 

بل خام آنها م سرکان و اطرافش.یتو استاد همدان، ؟تولید مبلمان کالسیک کجاست در ایران قطب اصالً. یموگیاقتصادی متوسط م

بنابراین  .کندکند و صادر میبیند و ازش الگوبرداری میهایی که میکالسیک را بدون اینکه بدون حتی برای کدوم دوره است نمونه

به بازار نگاه  .ودکسی که وضعیت متوسط دارد چگونه معماری داخلی و دکوراسیون انجام بش یگیرند در خانهآنها هستند که تصمیم می

ی کرو هاکنیم از فرمدر نیویورک صحبت می سارینتوقتی که ما داریم راجع به فرودگاه  .ه استش در همان اندازاکند سطح مالیمی

داخلی درست شده که داره خودش راجع به معماری داخلی صحبت یعنی توسط هنرمندان و معماران  .کنیمصحبت می circle و

نند کی هنرهای معاصر یا باید بپذیریم کسانی که این اجزاء را کار میکار سردار افخمی تئاتر شهر به وجود بیاد یا موزه کند. یا مثالًمی

ل بگیرد با خودش یک ست از تمام چیدمان یک خواهد شکمیعرض کردم اجزا  به چه صورت اتفاق بیفتد. منازلتصمیم بگیرند داخل 

نند اوتکند و یک مبلمانی داریم به اسم باروک کسانی میصفری برای آقای فرجی طراحی میدنبال دارد. وقتی که آقای کامبیز  خانه

 کنندید میباروکی که االن تولحتی در ست مبلمان  پذیراییشون. کنند،دل انتخاب میفرش تبریز دارند ، دکورشان را از این مبخرند که 

ویند آن را گمی دخرنکنند ساخته شده است. ولی در روش زندگی ما وقتی مییعنی اینکه آن صندلی مخصوص کسانی که ترجمه می

 شود یا از روی آنپس به نظر من خود مبلمان و اکسسوری اعضای چیدمان که وارد می دانند که برای کجا است؟نمی خواهیم.هم می

مبلمان  های خامهای مختلف از توسرکان الیهحاال در الیه .کنندتعیین و تکلیف میبرای روش زندگی خودشان  ودشبرداری می الگو

. شودخانه می یاز اجزا جزئیهای عجیب و غریب و چون قیمت مناسبی دارد آید و آن مارکهای سطح شهر میآید به مبل فروشیمی

زمان و مکان و شرایط اقتصادی اجازه  کارفرما بخواهد و دوماً شوند که اوالًهمدیگر مچ می که زمانی با یعنی موضوع کلی این است

 گاه برود؟تواند آن دانشکردیم با یکی از بستگانمان که چه جوری میمن قشنگ یادم هست که صحبت می .بدهد که آن اتفاق بیفتد

ب معلومه آنجا برای کسانی بود که فقط به فکر هدف وارزد ختومن می 30000ا ی ماش است گفت خانهتومن هزینه 4000گفت سالی 

های دگر جامعه تعمیم بدهیم برای این بود که گفتم معماری داخلی خودشون بودند اسمش دانشگاه ملی بود خب این را ولی به الیه

احت بندی من هتل را مثال زدم که مردم ره در این دستههای عمومی درستی اتفاق بیفتد کتواند الگوبرداری کند که ساختمانزمانی می

اگر شرایط مالی  عداًتوانند بتوانند به صورت شهودی دریافت کنند که چگونه میمثل سینما و فیلم خیلی از اینها رو می .بتوانند ببینند

 ن را درست کنند.هایشابراشون خانهآن شرایط را برای خودشان ایجاد کنند و با دیزانرها صحبت کنند که  براشون پیش آمد،
 



در این  یک صحبتی بشود که واقعاًدقیقه  2دقیقه حداکثر  1مان تمام شده است ولی هرکدام از بزرگواران حداقل زمان: محمودی

وع محسنی شردکتر مان در معماری داخلی کجا بوده است؟ بازم مجدد از خود آقای فترین نقطه ضعگرایی بود بزرگدورانی که عقل

 دقیقه. 2کنم حداکثر می
 

عمومی  تاریخ انفجار ترینبزرگ اوالً .راهبری کرده است هایی که دیزاین را در آن زمانمن اعتقادم بر این است که مولفه: محسنی

هم کارفرما و دیزاینر خیلی مپس ارتباط بین  که آن اجزای فاخر به وجود آمد. کارفرماست معماری داخلی و معماری اتفاق افتاد به خاطر

نند ولی استفاده ک توانستندمی با توجه به این نوع هزینه ها که داشت آنها و شرایط اقتصادی بستگی به شرایط آن زمان دوماً بود .

 افتد.ی فضای عمومی درک کردند چه اتفاقی در مبلمان و دکوراسیون داخلی میثیری که گذاشت حداقل مردم به وسیلهأت
 

ما بفرمایید که نظر ش است وقتمون هم تمام نقطه ضعفی که در این دوره بود و حقیقتاً خانم دکتر نظر شما چیست؟: محمودی

 چیست؟
 

برداشت  م.یوچیز نشنیدم امیدوارم حرف تکراری نگ ره عدر واق های آقای دکتر ببرم.متاسفانه نتوانستم بهره زیادی از صحبت: رستمی 

 ودشای است که باعث میمقولهیک های ماهیت اصلی فضا و ساختمان و خود این داخلی با هزینهمعماری های من عدم تطابق هزینه

ب طبیعتی است که این شرایط اجتماعی واین خ .ودشمی محدودتر  توانند وارد این حوزه بشوند باز دایرشون محدود ومیکسانی که 

گرایانه ازش  کاست فرو یهنوز در شرایطی بودیم که تجربیات تاریخی جهان را به شکلاقتصادی به وجود آورده است به اضافه اینکه ما 

در  چون وقتی بازار عرضه و تقاضایی .د که این اتفاق بیفتدوشهای سطحی و همین باعث مینه در عمق بلکه در الیه مند شدیمبهره

ایست بکنیم که آن کسی که طالب این بازار است میا میواقع همان مارکت کوچک اختصاصی را پید کند ما درسطح بزرگ رشد نمی

د خاصه جامعه تثبیت کنجامعه الیت و خواهد تعلقش را به می .کنند بپردازد چون حق انتخاب دیگری نداردبهایی را که طلب می هر

احوال شخصی من است از تطابق معماری واقع اوضاع و  این در پردازد.ها یا اکثر مواقع با کمال میل هم این هزینه را میگاهی وقت

 ههای فاخر آن دوران قابل مشاهدداخلی و معماری و دکوراسیون را حل کرده و نیاز به مرحله بعدی نبوده این هم باز روی ساختمان

 مند شوند.است نه جایی که توده مردم بتوانند ازش بهره
 

آخرش که ارتباط معماری و معماری داخلی آن هم در بناهای  خصوصاًخانم دکتر بسیار شفاف و واضح اشاره کردید و  :محمودی

 شاخص. آقای مهندس جلیلی کالم آخر را شما در این نشست بفرمایید؟
 

اره ی دیگری هم اشخواهم به نکتههمین است و چیزی به جز این نیست فقط می دو موافقم و کامالً با نظر هر من کامالً: جلیلی

 ی دیگری هم اشارهخواهم به نکتهمی داستان جامعه و قضیه هزینه و خرج مصارف هنگفت فقط برای مصارف فاخرکنم و عالوه بر 

افتد این است که چه در زمان مدرنیسم اتفاقی که می .م همین طور استکنم و آن خود معماران هستند که این در ایران همین االن ه

 ،ودند ب ها دنباله رو حسن فتحی و جیمز استرلینگ یا لویی کانگرایی که خیلیزمان عقل ها پیرو کوربوزیه و پیروس و چه درکه خیلی

دیگری از  ها در جایبیشتر از اینکه مباحث مبانی نظری را دنبال کنند بیشتر نکات را از آثار آدم تمام اینها را درموردشون اسم بردیم.

ود خور توجه و فاخر ایجاد ش که آثاری در است از یک جایی به بعد ممکن این است این اتفاقی که به همراه دارد ،کننددنیا دنبال می

افتادن  گیرد در کوتاه مدت باعثسازی به خودش میحکم تقلید و همسان ،از یک زمانی به بعد این حکم سلیقه و نه مبانی نظری قطعاً

روز معماران  یلهأهمین مس .کنمهمین هستیم و من فکر میگرایی و چه بعدش ما دچار چه در دوران عقل .شودمی سرازیریدر یک 

ین های ای بسیار مهم خود آرتیستو معماری ایران هم باشد یعنی عالوه بر مقوالتی که در مورد کارفرما و هزینه است یک معقوله



 کشند هم هست.ی خود به یدک میحرفه و کسانی که این حرفه را در گرده
 

ا هست های مب این سلسه نشستوخ کنم از سه بزرگواری که مباحث خیلی خوبی را اشاره کردند.تشکر می ب واقعاًوخ :محمودی

دیم به گرایی و رسیبود این جلسه روی عقلدر مورد نوگرایی کنیم. قبلیش که در چهار نشست روی معماری داخلی ایران صحبت می

به حال و روز معماری امروز  رسیم نهایتاًخواهی که میو زیادهسازی انبوه هایآخر دوران پهلوی و دو نشست دیگر هم داریم با نام

ر تشکر طوو همیناز خانم دکتر رستمی که مهمان این جلسه ما بودند  و خصوصاً دتشکر دارم از شما عزیزان که شنونده بودی خودمون.

کنند و امیدوارم که مطالب بسیار نشست کمک من میقای مهندس جلیلی و آقای دکتر محسنی که در این چهار آکنم از جناب می

ما سه از شما و ش .یمهه بدئهای بعدی هم اراهایی هم که شما عزیزان دارید در نشستکنیم سوالو سعی می ددلنشین و شیرین باش
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