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اهداي جوایز مسابقه ي معماري طراحی آرامگاه «شمس تبریزي»

کد خبر: 91111610083
دوشنبه ١۶ بھمن ١٣٩١ - ۴٠:١٨

ھیچ کدام از آثار راه یافته به مسابقه ی معماری طراحی آرامگاه شمس تبریزی در شھرستان «خوی» نظر ھیات داوران را

برآورده نکرد و جوایز این مسابقه بدون اعالم رتبه نخست معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار بخش ھنرھای تجسمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،در مراسمی که عصر 16 بھمن ماه در تاالر

«شمس» موسسه فرھنگی اکو برپا شده بود، ھیات داوران مسابقه ی معماری طراحی آرامگاه شمس تبریزی در خوی طی

بیانیه ای اعالم کرد:«ھیچ کدام از آثار، تمامی انتظارات ھیات داوران را برآورده نکرده است، بنابراین ھیات داوران ھیچ کدام از

آثار شرکت کننده در مرحله نھایی را حائز مقام اول مسابقه به منظور اجرا شدن آن طرح ندانست.»

این درحالی است که ھیات داوران این مسابقه جایزه دوم را به طرح ارایه شده ازسوی «مھندسین مشاور حاجی زاده و ھمکاران» (با امتیاز ۶٠) و جایزه ی

سوم را به طرح «سامان سیار» و «مریم شیرسلیمیان» (با امتیاز ۵١) اھدا کرد.

ھمچنین طرح ارایه شده از سوی فرشاد کازرونی، فرناز بخشی و آذین کاظم سلطانی و نیز طرح RMM گروه معماری (ھر کدام با ۴٩ امتیاز) مشترکا جایزه

چھارم و طرح حامد رضایی، مژگان رضاخانی و مھدی گلزاری (با امتیاز ۴٨) جایزه پنجم را دریافت کردند.

بنا بر آرای ھیات داوران طرح ارایه شده از سوی پیمان اسحاقی، مجتبی داوری و مھدی احمدی (با امتیاز ٢٨) طرح منتخب ششم بود.

12، 8، 5، 3 و دو میلیون تومان به ترتیب جایزه ھای نقدی پرداخت شده به برندگان مسابقه بود.

ھیات داوران این مسابقه در بخش دیگری از بیانیه خود که توسط حسن بلخاری به نمایندگی از این گروه قرائت شد، آورده است:« بدون تردید شمس الدین

محمد تبریزی از جمله عرفای بزرگ و حکمای نامدار و شوریده ای است که تأثیر شگفت و شگرفش در تاریخ حکمت و عرفان اسالمی، با ظھور بی بدیل

مردی از تبار عاشقان و عارفان یعنی موالنا محمد جالل الدین مولوی آشکار و اظھار می شود که موالنا خود از مالقات او حیران و خیالی از خیاالت او

می داند.

آرامگاه این عارف بزرگ در شھرستان خوی، گرانقدر ترین فرصت برای ایرانیان فرھنگ مدار، معرفت محور و عاشق و عارف مسلکی است که با ساخت

بنایی با شکوه و درخور شمس الحق (شمس حقیقت) دین خود را به تاریخ درخشان این مرز و بوم و ارادت خود را به رھروان عرصه عشق و عرفان ادا

نمایند، پس کار ارزشمند انتخاب و داوری طرح ھای رسیده برای ساخت این بنا که به ھمت بنیاد شمس تبریزی و موالنا و بنیاد معماری میرمیران انجام

گرفت و به لطف حق تا انجام و اجرای نھایی این آرامگاه با شکوه ادامه خواھد یافت برگ زرینی در تاریخ عرفان و معماری این سرزمین است. »

بلخاری بخش پایانی این بیانیه را چنین خواند: «داوران با اتکا به روحیات شمس و تجربه بزرگ معماران ایرانی وکارایی و کارآمدی ھایی که چنین بنایی باید

داشته باشد ھمچنین قابلیت اجرایی آن به داوری ٢٢۴ طرحی که از ١٨٠٠ شرکت کننده به دبیرخانه بنیاد معماری میرمیران تحویل شده بود پرداختند.

آنچه در جلسات مداوم داوری انتخاب و اعالم شد، گرچه غایت مطلوب داوران بر مبنای معیارھای فوق الذکر نبود، اما از تالش عاشقانه و عالمانه کسانی

که به عشق اعتالی ایران زمین در این مسابقه، عشق و علم خود را در معرض قضاوت قرار دادند سپاسگزاری می شود؛ بر این اساس، پیشنھاد ھیات

داوران تشکیل یک کمیته فنی متشکل از داوران و گروھی به انتخاب بنیاد شمس و موالناست تا طرح ھایی با رویکرد انتخاب تلفیقی و اجرایی (از طرح ھای

برگزیده) را به ثمر رسانند.

ھیات داوران سپاس خود را از تمامی شرکت کنندگان محترم، برگزیدگان و مجریان و دست اندرکاران این طرح عظیم اعالم داشته توفیق و تعالی آنان را از

درگاه خداوند متعال خواستار است.»

در این مراسم ھمچنین با حضور نمایندگانی از ھیات داوران از 20 گروه برگزیده که آثارشان توسط این ھیات مورد بررسی قرار گرفته بود تقدیر به عمل آمد.

ھمچنین بنیاد شمس تبریزی و موالنا به ھمراھی کرسی معماری اسالمی یونسکو لوح تقدیری را به 9 داور این مسابقه شامل عباس کیارستمی، ایرج

اعتصام، محمد بھشتی، فریار جواھریان، داراب دیبا، نادر اردالن، علی صارمی، شھاب کاتوزیان و حسن بلخاری اھدا کرد.

در این مراسم ھمچنین حجت هللا ایوبی رییس بنیاد شمس تبریزی و موالنا، توفیق سبحانی یکی از نمایندگان بنیاد شمس تبریزی و موالنا، حسین صدر

نماینده شھرستان خوی در مجلس شورای اسالمی و ایرج اعتصام رییس بنیاد معماری میرمیران و از اعضای ھیات داوری این مسابقه سخنرانی کردند.
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