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مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آرامگاه شمس تبریزی در خوی

  

» سرویس: فرهنگی و هنري - تجسمی و موسیقی

١٣٩١/١٢/٠١آرشیو

سرویس

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

انديشه امام و رھبري

علمي و فناوري

اجتماعي

دانشگاه و حوزه

اقتصادي

سیاسي

بین الملل

فرھنگي و ھنري

کل اخبار سرویس

ادبیات و نشر

سینما و تئاتر

تجسمي و موسیقي

تلويزيون و راديو

میراث و صنايع دستي

گردشگري و حج

طنز و كاريكاتور

رسانه

معارف و حقوق

فرھنگ حماسه

ورزشي

عکس

استان ھا

امکانات

خط مشی

درباره ایسنا

رسانه ھای ایران

تماس با ما

جستجو

رییس بنیاد شمس تبریزی و موالنا:

مسابقه طراحی معماري مقبره شمس تبریزي هیچ بازنده اي ندارد

کد خبر: 91111710305
سه شنبه ١٧ بھمن ١٣٩١ - ۴٠:١٠

حجت هللا ایوبی در مراسم اھدای جوایز مسابقه طراحی معماری مقبره شمس تبریزی در خوی گفت: وقتی بارگاه شمس

تبریزی در ذھن مردم ما ساخته شود، بسیار ساده تر از آن به صورت فیزیکی ھم می توان این آرامگاه را برپا کرد و از این

جھت این مسابقه جزو نوادر مسابقاتی است که ھیچ بازنده ای ندارد و تمام معمارانی که پای چشمه عرفان زالل موالنا و

شمس نشسته اند برنده این رویداد محسوب می شوند.

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

تاالر شمس موسسه فرھنگی اکو برپا شده بود،  رئیس بنیاد شمس تبریزی موالنا با اظھار خرسندی از سرانجام این مسابقه گفت: فکر می کنم این روز

در تاریخ این مرز و بوم ثبت خواھد شد زیرا روزی است که ندای ملکوتی و سخنان زیبای شمس تبریزی بار دیگر به واسطه آن شنیده می شود.

او اضافه کرد: 800 سال گذشت تا ما سخن شمس تبریزی را بار دیگر بشنویم و به ندای او گوش بسپاریم و از این جھت، امروز روزی است که به تماشای

عرفان ناب ایرانی و اسالمی می نشینیم در واقع ما در این روز به تماشای اندرون شمس تبریزی نشسته ایم.

ایوبی با تاکید بر آنکه راه شناخت و فھم موالنا تنھا با گذر از شمس تبریزی و شناخت او میسر می شود،  گفت: ما تا مقاالت شمس را درنیابیم موالنا را

نمی فھمیم و این نظری است که امسال استاد موحد با تحقیقات بسیار طی این سال ھا به آن رسیده اند و امروز از این جھت روز بازگشت به خویشتن

است و می خواھیم به واسطه آن به ریشه ھا و نه به شاخه ھا بچسبیم.

رییس بنیاد شمس تبریزی و موالنا با تاکید بر لزوم رجوع دوباره به شمس تبریزی توضیح داد: رجوع به شمس در واقع رجوع به تمام آن چیزی است که

داشته ایم و ھمین سوال ھم باعث شد که امثال استاد موحد در مقاالت متعدد از قرار گرفتن آرامگاه شمس در خوی خبر دھد و از سال 86 که جشنواره ای

را با حضور بسیاری از بزرگان فرھنگ و ادب در مزار مھجور و متروک شمس در خوی برگزار کردیم در واقع به او سالم گفتیم و سخنش را شنیدیم.

او اضافه کرد: از آن تاریخ به بعد ھمه ما ھمت و عزم خود را جزم کردیم تا این مزار فراموش

شده را بار دیگر احیا کنیم و امروز با اعالم نتیجه بزرگ طراحی معماری مقبره شمس

تبریزی این راه دراز طی شده را نمایان می کنیم و نشان می دھیم که چگونه امروز مزار و

آرامگاه شمس در دل و جان اندیشه و ذھن ما جای گرفته است.

ایوبی با تاکید بر این نکته که ھیچ گونه نگرانی نسبت به ساخت فیزیکی مقبره شمس

تبریزی ندارد توضیح داد: وقتی بارگاه شمس در ذھن مردم ما ساخته شود بسیار ساده تر

از آن به صورت فیزیکی ھم می توان این آرامگاه را برپا کرد. از این جھت مسابقه ی طراحی

معماری مقبره شمس تبریزی در خوی ھیچ بازنده ای ندارد و تمام معمارانی که پای چشمه

عرفان زالل موالنا و شمس نشسته اند برنده این مسابقه محسوب می شوند.

مدیر موسسه فرھنگی اکو در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بسیاری از ما در تمام این سال ھا حتی نسبت به وجود مقاالت شمس

بی خبر بودند و او را افسانه ای می پنداشتند اما آثاری که در این مسابقه به دست ما رسید نشان داد که چگونه معماران به جست و جوی شمس تبریزی و

اندیشه ی او پرداخته اند و به ھمین دلیل ھم تمام راه یافتگان به این مسابقه برنده آن محسوب می شوند.

ایوبی در پایان سخنانش تصریح کرد: ھیچ کس در این یکسال گذشته فکر نمی کرد که کار عادی انجام داده است و از این جھت داوری مسابقه چھار روز به

طول انجامید و ما احساس کردیم که باید نتایج این داوری و مراحل آن در قالب یک مجموع صوتی و تصویری ارائه شود زیرا که ھمانند یک دوره لیسانس و

فوق لیسانس معماری می توانند برای ھنرجویان این رشته موثر واقع شود و این سی دی پیشکش موسسه اکو به بنیاد شمس و جامعه معماران است تا

از آن بسیار بیاموزند.

***

در ادامه این مراسم، بنیاد شمس تبریزی و موالنا از اعضای بنیاد معماری میرمیران که برای

برگزاری این مسابقه تالش کرده بودند ، قدردانی کرد.

در این بخش ایرج اعتصام ، حبیب قدیرزاده ، اکبر سرداری ، امیرپویا اصغری ، طاھا

مرقاتی، انصاریان،  مریم نوروزشاد، آلما فاضلی ، توفیق سبحانی  و آزاده پیروزمند تقدیر

شدند.
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مراسم اختتامیه مسابقه طراحی آرامگاه شمس تبریزی در خوی

***

سپس توفیق سبحانی  به نمایندگی از بنیاد شمس تبریزی و موالنا در سخنانی با یاد کردن از اساتیدی چون دکتر ریاحی و محمد علی موحد گفت: زنده

یاد دکتر ریاحی که از قبل از انقالب با ایشان ھم نشین بودم ھمواره فکر و ذھنش نسبت به ساخت مقبره شمس مشغول بود و می گفت که مقبره

شمس باید در شان موالنا و شمس تبریزی ساخته شود. در کنار ایشان ھم یکی دیگر از ناجیان شمس تبریزی  استاد محمدعلی موحد است که با چاپ

مقاالتشان با شمس تبریزی آشنا شدیم و به شخصه با مطالعه نوشته ھای استاد موحد متوجه شدم که تا چه اندازه گفته ھای شمس معنی دار است.

او ھمچنین از حجت هللا ایوبی و صبوری اش در این مسیر قدردانی کرد و افزود: طی پنج شش سال گذشته فھمیدم که این کار چگونه به ھمت دکتر ایوبی

پا گرفت و از باد و باران گزندی پیدا نکرد.

سبحانی در پایان با اشاره به این نکته که چیزی از معماری نمی داند گفت: بعضی از طرح ھای معماران را که برای این مسابقه ارائه شده بود در ذھن

تجسمی کردم و دست مریزاد می گفتم. لذا امیدوارم با این نتایج تحولی در ساختار ابنیه ی افتخارآمیز تاریخی امان به وقوع بپیوندد.

***

موید حسینی صدر – نماینده شھرستان خوی در مجلس شورای اسالمی- نیز در بخش

دیگری از این مراسم گفت: امروز در جمع افرادی حضور دارم که عالقه مند به ادبیات ، شعر ،

عرفان ، پاکی و صفا ھستند و خوشحالم که در جمع فرھیختگان اھل خوی و یا دلبستگان

شمس و موالنا حضور دارم.

او اضافه کرد: بعد از اینکه به عنوان نماینده مجلس کار خود را ادامه دادم بھتر فھمیدم که

چرا شمس تبریزی بعد از نامالیماتی که در قونیه دیده بود در خوی سکنا گزید و حیاتش را

این شھر ادامه داد. زیرا که مردم خوی بی نظیر و قدرشناس ھستند و اگر شما یک قدم

بردارید آنھا صدقدم بر می دارند. این مردم به ادب و دیانت معروف ھستند.

صدر مردم شھرستان خوی را فرھیخته ترین مردمان این کشور دانست و افزود: در این حرف اغراق نمی کنم زیرا که این مردم عادل ، اھل ادب و ھنر ھستند

و برای شعر و عرفان ارزش باالیی قائل می شوند.

نماینده شھرستان خوی در ادامه با نوید این نکته که برای میزبانی گردشگران و ساخت مقبره شمس ھر نوع آمادگی فراھم است گفت: زیرساخت ھای

شھرستان خوی برای پذیرش مھمانان آماده می شود. فرودگاه ، راه آھن  و مرز خوی به عنوان کوتاه ترین فاصله خاکی با اروپا ھمراه با ھتل ھا  و دیگر امکانات

در حال تکمیل است و امیدواریم در آینده بھار خوی ھرچه بیشتر میزبان ھنردوستان و گردشگران باشد.

او در پایان سخنانش در پاسخ به یکی از حاضران در سالن که سوالی درباره اقدامات او به عنوان نماینده خوی پرسیده بود ، گفت: ما در این مدت کارھای

بزرگی انجام دادیم مرزی را که 36 سال بسته بود باز کردیم ، بیمارستان آیت هللا خمینی را که 20 سال بالتکلیف بود سروسامان دادیم ، سد غازان و

نیروگاه را سرانجام بخشیدیم و بسیاری از راه ھای روستایی را اصالح کردیم. البته مردم خوی شایسته تر از اقدامات این جانب ھستند اما تمام ھم و غم

ما این است که نگذریم این گوھر گران بھا مھجور بماند و تالش داریم نتایج این مسابقه به ثمر برسد.

***

ایرج اعتصام رئیس بنیاد معماری میرمیران نیز در بخش دیگری از این مراسم درباره چگونگی اعالم فراخوان این مسابقه گفت: بنیاد میرمیران اصوال یک

بنیاد فرھنگی است که اساس کارش را در برنامه ھای فرھنگی متمرکز کرده است و چندی پیش قراردادی را با بنیاد شمس تبریزی و موالنا به امضا رساند

تا براساس آن بازدیدھایی از محل انجام و به پیوست آن فراخوانی برای طراحی معماری مقبره شمس تبریزی در خوی انجام شود که این کار حدود دو سال

به طول انجامید.

او با اشاره به استقبال شرکت کنندگان از این مسابقه توضیح داد: بیش از آنچه که انتظار داشتیم معماران مراجعه کردند و این اتفاق نشان دھنده اھمیت

موضوع و جایگاه حضرت شمس و کار بزرگی است که در این زمینه باید انجام شود به طوری که حدود 1800 مراجعه کننده و بیش از 200 پروژه به دست ما

رسید که البته بسیاری از این پروژه ھا به صورت گروھی در تیم ھای مھندسی انجام شده بود.

اعتصام با اشاره به اولویت ھای ھیات داوران برای گزینش این آثار گفت: قطعا آنچه که به دست ما رسیده بود براساس خواسته ھای مطرح شده در فراخوان

و ویژگی ھایی بود که بنیاد با در نظر گرفتن محدودیت ھای محوطه زمین، برنامه ھای آتی این مجموعه ، بافت قدیمی شمال ، ساختمان ھای جنوبی  و

محدودیت ھای گورستان قدیمی  مدنظر بود و نشان می داد که ساخت این بنا یک ساخت عادی نیست بلکه تمام این ویژگی ھا باید در طراحی آن رعایت

شود تا یک یادگاری ویژه از شمس تبریزی برای آیندگان باقی بماند.

رییس بنیاد معماری میرمیران و یکی از اعضای ھیات داوران این مسابقه تصریح کرد: برای آنکه شرکت کنندگان بھتر با وضعیت آشنا باشند مختصری از

شمس نوشتیم اما خوشبختانه آثاری که به دست ما رسید نشان داد که چگونه معماران کار کردند و با عشق و عالقه دیدگاه ھای مھم فلسفی شمس و

موالنا را تعقیب نمودند به خصوص آثار گروه معماران جوان برای ما اھمیت ویژه ای داشت.

اعتصام خاطر نشان کرد: ھیات داوری تالش کرد تا عالوه بر معماران از افرادی ھمچون حسن بلخاری و عباس کیارستمی دعوت به عمل آورد تا با مجموع

نظرات ھنری و فلسفی این دو نفر در کنار یک تیم متخصص از معماران کار انتخاب را انجام دھد. البته ممکن بود اختالف عقیده و سلیقه وجود داشته باشد
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اما این اتفاق منجر به رنجش کسی نشد و طی جلسات متعدد به یک اتفاق نظر دست پیدا کردیم.

این معمار با اشاره به نزدیک بودن برخی از پروژه ھا و سخت شدن کار داوری گفت: در مواردی به قدری ایده ھا به ھم نزدیک بود که انتخاب میان پروژه  اول ،

دوم و سوم کار سختی می شد و به ھمین دلیل ھم طی یک روز داوری عملی نبود بلکه باید برای چند روز به طول می انجامید که این اتفاق افتاد و ما در

چند جلسه پشت سر ھم آثار را با دقت بررسی کردیم و آنھایی که خواسته ھای داوری را رعایت نکرده بودند را کنار گذاشتیم و از میان این 200 تن به 46

پروژه رسیدیم.

اعتصام اضافه کرد: بعد از ارزیابی دقیق تر ماکت این اثار نھایتا 20 اثر انتخاب شد که باید از بین آنھا نفرات اول تا سوم را در نظر می گرفتیم. اما به جایی

رسیدیم که شش پروژه را به عنوان طرح ھای برتر انتخاب کردیم و صالح ندیدیم آنچه را که دارای نقص و ایراد است به عنوان طرح برتر انتخاب کنیم. لذا با

موافقت بنیاد شمس و موالنا بار دیگر به معماران وقت اضافی دادیم تا طرح ھای اصالح شده را مجددا ارائه کنند و از میان آنھا توانستیم رای گیری نھایی را

انجام دھیم.

به گفته این نماینده ھیات داوران ، در جلسه پایانی داوری شرکت کنندگان نیز حضور داشتند و به تفکیک درباره طرح ھایشان توضیح دادند که این اتفاق در

مسیر تصمیم گیری و انتخاب داوران موثر واقع شد و نشان داد که ھر کدام از طرح ھا تا چه اندازه به دیدگاه شمس تبریزی نزدیک شده است و تا چه اندازه

جای کار دارد. البته ھر کدام از این طرح ھا نیاز به کار بیشتری دارد که بنیاد شمس تبریزی و موالنا برای اجرای آن باید تصمیم نھایی را اتخاذ کند.

***

به گزارش ایسنا ، در ادامه این مراسم دو تابلو از نمایش رستاخیز عشق با موضوع مالقات شمس تبریزی و موالنا توسط گروه تئاتر سایه مھر اجرا شد.

***

سپس حسن بلخاری به نمایندگی از اعضای ھیات داوران بیانیه این مسابقه را قرائت کرد.

در بخشی از این بیانیه آمد است :«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.»

ھیات داوران این مسابقه در بخش دیگری از بیانیه خود 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 ادامه بنیاد شمس تبریزی و کرسی معماری اسالمی یونسکو، لوح تقدیری را به اعضای ھیات داوران این مسابقه متشکل از ایرج اعتصام، سید محمد

بھشتی، عباس کیارستمی ، حسن بلخاری ، فریار جواھریان ، داراب دیبا،  نادر اردالن ، علی صارمی ، شھاب کاتوزیان  اھدا کردند.

ھمچنین لوح تقدیر بنیاد شمس تبریزی و موالنا به 20 گروه برگزیده ای که آثارشان توسط ھیات داوران بررسی شده بود، اھدا شد.

***

در بخش پایانی این مراسم پنج جایزه برگزیده این مسابقه بدون در نظر گرفتن رتبه نخست به شش گروه معماری اھدا گردید.
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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 2 میلیون تومان به ترتیب جایزه ھای نقدی پرداخت شده به برندگان مسابقه بود.
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