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یکشنبه 9 اردیبهشت 97

 فیلم اول: « افسانه ى پروییت- آیگو»
این فیلم درباره ى معمارى مدرن مجتمع، درسنت لوئیس میسورى است که در 
ساعت 3:34 بعد از ظهر(16 مارس 1972) ویران شد و چارلز جنکس نظریه 
پرداز جنجالى معمارى پست مدرن، در کتاب معروفش به آن پرداخته است و 
طراح آن، یاماساکى بود. در زمان تخریب، بلوك هاى پروبیت آیگو نمادى از 

خشونت، خرابکارى و بزهکارى بود.  
پنل گفت و گو

افتتاحیه با حضور دکتر مهدى حجت، مهندس کیوان نریمانى و مهندس فرج 
ا.. رجبى

فیلم دوم: «شهرى شده»

دکتر حجت
آمدن یک شهر  پدید  انسان ها، در حقیقت موجب  از  تعدادى  کنار هم  آمدن 

مى شود؛ اما خیلى از جوامع هم داریم مانند روستاها که تعدادى افراد در کنار 
هم هستند ولى آن جا شهر نیست. تفاوتى که امروز در کشور ما نیز به رسمیت 
شناخته مى شود، میزان تراکم و به هم فشردگى جمعیت است که این موضوع، 
تعامالت اجتماعى را شکل مى دهد. در واقع، کمیِت جمعیت، کیفیِت تعامالت 

را ایجاد مى کند و این مسئله ى شهر است.
مهندس رجبى

در قدیم متناظر با حال، در مقیاس شهرى فضاهایى داشتیم که مهد تجمع 
و گفت و گو و رویارویى چهره به چهره بود و احساس قرابت بین انسان ها در 
یک جامعه وجود داشت، اما با گذشت زمان و تغییر روند شهرسازى و خانه ها 
در فضاى جامعه (سپریشن) اتفاق افتاد. اما اکنون، جامعه ى از هم جدا شده ى 
ما احتیاج به مالتى دارد که بتواند دوباره به هم پیوند بخورد و اگر معمارى و 
شهرسازى را ما خوب مدیریت کنیم، مى تواند روح هاى از هم گسسته را به 

هم نزدیک کند.

مهندس نریمانى
1. شهر چونان وانموده و برابرنهاد طبیعت = هستارى بیگانه شده 

 (alienated)
از یکجا نشینِى انسان و شکل گیرِى نخستین آبادى ها و روستاها بر 
بنیاد کشاورزى و دامپرورى تا پیدایِى شهرها هزاران سال گذشت. 
شهر بزرگ ترین آفرینده ى انسان از آغاز در درون خود ناسازه هایى 
 (civilization) (پارادخش هایى) پنهان داشت: از یک سو با تمدن
و  بود  همراه  شکوفایى  و  هم افزایى  و  ثروت  و  داراى  انباشت  و 
آرامش و رفاه و هم زیستى انسان ها را مى آفرید و از سوى دیگر، 
در  برافراشته  قد  بود  نهادى  برابر   ،(simulation) وانموده اى 

پوشه/ جشن معمارى

اولین دوره از جشنواره ى فیلِم شهر و  معمارى، توسط انجمن علمى و ادبى آنیما از تاریخ 9 تا 14 اردیبهشت ماه با همکارى 
سازمان نظام مهندسى ساختمان فارس، دفتر فنى استاندارى، شهردارى شیراز، میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

و سازمان مرکز اسناد و کتابخانه ى ملى فارس در سینما فرهنگ واقع در مرکز اسناد برگزار شد.
   روند برگزارى جشنواره بدین شرح بود که در هر روز، عالوه بر پخش فیلم، پنل هاى گفت و گوى ویژه اى در باب فیلم هاى 

اکران شده در همان روز، به وسیله ى استادان و مسئوالن بنام حوزه ى معمارى و شهرسازى، برگزار مى شد.
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پوشه  / جشن معمارى

بیگانه  ایستا و  برابر  انسان؛ ستیزنده اى  با طبیعت و خوِد  ناهم زیست  برابر و 
شده از او؛

2.  شهر چونان رؤیا، آرمان و ناکجا
ایتالو  کالوینو نویسنده ى نامدار ایتالیایى در داستان «شهرهاى نامرئى» از زبان 
مارکوپولو مى گوید: «شهرهایى که براى آینده چشم انداز و هیچ سخنى ندارند، 
شهرهایى فراموش شده اند.» پولو مى گوید: «شهرها مانند رؤیاها از آرزوها و 
را  آرمان شهرها  رؤیاشهرها،  این  رد  بخواهیم  اگر  هراس ها ساخته شده اند.» 
 De]  پى بگیریم، مى بایست از افالتون و ارسطو یاد کنیم؛ از «شهر خدا»  ى
 [Utopia] سنت آگوستین و «آرمان شهر» و «ناکجا» ى [Civitated Dei
توماس مور؛ از «شهر خورشید» [Civitas Solis] تومازو کامپانال و «مدینه ى 

فاضله» ى ابونصر فارابى و آتالنتیس نو (New Atlantis) بیکن و ....
هاوارد  ابنزر  شهرهاى  باغ-  و  آون  رابرت  تا  مى توان  را  اندیشه ها  این      
گره  امروزین  طبیعت  با  سازگار  و  دوست دار  شهرهاى  با  و  گرفت  دنبال 
به  نیکاشهر  از  مى توانند  خود،  درون  در  مدرن  شهرهاى  دیگر،  سوى  از  زد. 

پلشتاشهر(Dystopia) دگردیسه شوند.
( Anthrotopia ) 3. شهرسازى انسان گرا، انسانى

و  پرشتاب  هوایِى  و  آب  دگرگونى هاى  به  توجه  با  یکم  و  بیست  سده ى  در 
آلودگى هاى هوایى، دیدارى و شنیدارى و گسترش خودرو محورى، بهره گیرى 
و  دوست  بوم  و  سبز  شهرهاى  برپایى  و  گسترى  پیاده  پاك،  هاى  انرژى  از 
انسان مدار و درآمیخته با گوهر همگن و شکوفنده ى این شهرها با طبیعت و 
هم زیستار با آن، بایسته مى نماید و باید از شگردهاى گوناگون در این راستا 

بهره گرفت.
دوشنبه 10 اردیبهشت 97:

فیلم سوم: « معمار من »
آمریکایى  تبار  استونى  معمار  کان  لویى  آثار  بررسى  به  من»  «معمار  فیلم 
مى پردازد. معمار من داستان جالب چندین سفر است. ناتانیل در جست و جوى 
پدرش و خودش و سفرهاى پدرش لویى، در تالش براى یافتن یک دیدگاه 
است. این سفرهاى معنوى و فیزیکى، به بیانى خارجى و داخلى هستند که به 
طرز جذابى در تضاد دراماتیک بین سطوح سرسخت خارجى ساختمان هاى اوبا 
حالت سبک، گرم، جذاب و بى نظیر فضاى داخلى آن ها، به نمایش درمى آیند. 
در این مستند تجزیه و تحلیل رسمى اندکى وجود دارد و از مورخان معمارى 

خبرى نیست.
پنل:  دکتر ترانه یلدا و مهندس محمود امید بخش و دکتر على بامداد

دکتر یلدا
معمارى زندگیست و یک هنر است که متأسفانه در ایران، ما آن را فراموش 
معمارى،  که  کرده ایم  فراموش  ها.  دانشگاه  در  هم  و  شهر  در  هم  کرده ایم، 
هنر ایجاد فضا و هوایى است که در آن، آدم بهتر و زیباتر زندگى خواهد کرد. 
داستان این است که اگر کسى بخواهد به شهر و به معمارى جوهرى فکر کند، 
بر  ها  تمام تالش  ما،  مثل  در جوامعى  زیرا  نشود؛  گرفته  است جدى  ممکن 

مبناى ساختمان سازى است نه هنر معمارى.
   لویى کان را به عنوان کسى که سعى مى کند به جوهره ى معمارى و تعاملى 
که بین معمارى و انسان وجود دارد در راستاى متعالى کردن انسان بپردازد، 

الگوى خود قرار دهیم.
مهندس امید بخش

یکى از ویژگى هایى که معمارى مثل لویى کان را از بقیه جدا مى کند، سخت 
کوشى است که همان طور که در فیلم دیدیم، باعث شده که فارغ از هر چیز 
حتى شب ها در دفتر کار خود بخوابد، در واقع معمارى و معمار ِداراى نوعى 
در  و  مى زند  خلق  و  ساختن  به  دست  که  است  کسى  معمار  استایل.  الیف 
باالترین درجه، کسى است که ذهن مخاطب را برانگیخته مى کند و در انتها، 
گفتند که معمارى، متعلق به خودش است و پاسخى است که زمان آن را به 

اثبات مى رساند.

دکتر بامداد
معمارى باید به ما برانگیخته شدن احساسات را  یاد بدهد. چیزى که معمار باید 
به آن فکر کرده باشد و بداند که کجا براساس احساس مقابلش چه نیازهایى 
را بروز دهد، نگاهى که کان به  برآورده کند و  کجا احساسات اصیل  باید  را 
موضوعات طراحى در اواخر عمرش و در قسمت سوم فیلم داشت، دقیقًا همین 

نگاه برانگیخته شدن احساسات اصیل است.
سه شنبه 11 اردیبهشت 97

فیلم چهارم: « الساپینزا »
فیلمى است با گستره ى تاریخى و درامى فرانسوى و ایتالیایى که توسط یوجین 
گرین در سال 2015 ساخته شده است. در این فیلم، یک زن و شوهر پاریسى 
باروك  معمارى  درباره ى  را  خود  مطالعات  بتواند  تا شوهر  روند  مى  ایتالیا  به 

تکمیل کند.  
پنل: مهندس محسن نطنج و دکتر مهشید معتمد و دکتر على اسدپور

مهندس نطنج 
در وهله ى اول، ما یک روایت معمارانه ى خاص در الیه اى از فیلم داریم، در 
تاریخ سینما، سینماگرهایى که در موج نو سینماى فرانسه و موج نو بعد از جنگ 
در ایتالیا مطرح شدند، با رویکرد شان به فضاى شهر و  معمارى، به معمارى به 
مثابه امرى روایت گر در سینما پرداختند. در این فیلم ما شاهد روایت تقابل دو 

نگاه به مفهوم فضا و زیستن هستیم.
دکتر اسد پور

نو ساخته  از  و  با محیط   ما  رابطه ى  ما شاهد چگونه گسسته شدن  فیلم،  در 
شدنش هستیم و در این جا، الزم است که تعریفى از منظر ارائه دهیم، برك 
مى گوید که منظر رابطه است، منظر در حقیقت، اشیاى نهفته است و در پیوندى 
که با آن بر قرار مى کنیم. در تعبیر دیگر، رابطه با محیط از هر جنسى مى تواند 
باشد و در هر سطحى، در این صورت رابطه شرطى مى شود و در طول تاریخ 

گسسته مى شود و منظر از بین خواهد رفت.
دکتر معتمد

افتاد را مى توانیم به واسطه ى الیه هاى مختلفى بررسى  اتفاقى که در فیلم 
کنیم:

1. از نظر فیلمنامه و بررسى اثر به عنوان محتواى سینمایى؛
2. از نظر معمارى و مفاهیم معمارانه اى که مورد بحث است؛

3. بررسى اتفاقات حاشیه اِى اثر؛ این که تفکر تولید کننده ى اثر به چه صورتى 
شکل گرفته است.

   در واقع، موضوع مرکزى و محورى این فیلم نور است، چه نور درونى، چه 
نور عرفانى و  چه نورى که در فضاى معمارى به خصوص در دوره ى باروك 

استفاده مى شود.
چهارشنبه 12 اردیبهشت 97

فیلم پنجم: « دوچرخه در برابر ماشین »
در  ترافیک  روزمره ى  درام  بررسى  به  گارتن،  فردریک  مستند  این  کارگردان 
سراسر جهان مى پردازد. دوچرخه در برابر ماشین، به دوچرخه سوارى در جوامع 
تحت سلطه ى خودرو و تغییرات انقالبى که مى تواند با فاصله گرفتن از مدل 

خودرو محور رخ دهند، مى پردازد.
محمد  دکتر  و  ستایش  مرضیه  مهندس  و  صبورى  نگار  مهندس  پنل: 

وارسته

دکتر وارسته
شناخت  به  که  مى کند  انسان تالش  مى دهد،  رخ  در جهان  که  پدیده اى  هر 
نسبى اى از آن برسد و زمانى که این شناخت حاصل نمى شود، نسبت به ماهیت 
آن پدیده شک مى کند. جهان در ابتدا براى انسان الیتناهى بوده است و همواره 
از سوى انسان ها تالش هایى مبتنى بر دیدن انتهاى دنیا وجود داشت و فکر 
اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژى،  انتهایى ندارد،  مى کردند که جهان 
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هواپیماهاى  با  حتى  حاال  که  طورى  به  رفت  کوچک شدن  به سمت  جهان 
خاصى مى توان کره ى زمین را در 4 ساعت گشت.

مهندس ستایش
موضوع فیلم در واقع تناقض بین خواست عمومى، صالح جمعى و نیروهاى 
واقع  در  مى سازند.  را  شهرى  پروژه هاى  که  هست  اجتماعى  و  اقتصادى 
موضوع کلى، کنش گرى از نقش شهروند در شکل دادن به سرنوشت و محیط 
شاهد  ایرانى  شهرهاى  بستر  در  ما  اخیر،  سال هاى  در  که  است  زندگى اش 

شکل گیرى یک جور کنش گرِى مدنى هم بوده ایم.
مهندس صبورى

تهران 7 برابِر زباله ى خانگى، زباله ى ساختمانى تولید مى کند؛ یعنى روزانه 7 
برابر حجم زباله ى خانگى، جهان بیش تر گرفتار زباله زارها مى شود. ما یعنى 
انسان ها، داریم مثل باکترى زندگى مى کنیم. در صورتى که ایده اى که در ذهن 
فیلسوفان و اندیشمندان بوده است، این بوده که انسان ها بتوانند آزاد باشند و 
خروج الگوهاى طبیعى را براى زندگى کردن دنبال کنند، در واقع سیر جامعه ى 
در جامعه ى  ما  متأسفانه  و  رفت  آزادى  به سمت  بودن  مقید  از  بشرى  تاریخ 

کنونى دقیقًا با نقض این قائده مواجه هستیم.   
فیلم ششم: « جین شهروند»

بى رحمانه ى  بازسازى  پروژه هاى  برابر  در  است  مبارزه اى  نمایش  مستند  این 
برنامه ریزان شهرى.

پنجشنبه 13 اردیبهشت 97

فیلم هفتم: « مجسم »
مستندى است سینمایى که نقش اشیاى غیرزنده ى روزمره و افرادى که آن  ها 

را طراحى مى کنند، در زندگى روزمره نشان مى دهد.
مهندس  و  راستین  شادمهر  مهندس  و  شامس  على  مهندس  پنل: 

شهریار شهسوارى 

فیلم هشتم: « ایمز: معمار و نقاش »
ایمز، همسر دومش،  بود. رى  ایمز در مدرسه ى معمارى آموزش دیده  چارلز 
هنرمند بود و با همکارى هم، این دو استودیوى طراحى در ونیز، کالیفرنیا را 

پایه گذارى کردند که خانه اى بود براى خالقیت.
مهندس راستین

در فیلم یک دیالوگ بیان مى شود که مى گوید: «باالخره همه چیز بِِهم مرتبط 
میشه» دو  نوع شیوه ى برخورد است که پدیدارشناسى مى کند، راجع به تک 
تک اجزا صحبت مى کند و به نتایجى هم مى رسد و نوع دیگرى از نگرش، 
این است که تفکر را مورد ارزیابى قرار مى دهد و  تقریبًا نزدیک به 20 سال 
است که این سؤال پیش مى آید که آیا مى شود که ایده پردازى را به صورت 
دستگاه انجام داد و نبوغ و خالقیت و الهام، کنار گذاشته شود و آیا اِلمان و 

الگوریتم هایى وجود دارد که از طریق آن بتوان خالق بود؟
 مهندس شهسوارى

این فیلم درباره ى سبک زندگى و چیزى است که سبک زندگى ما را مى سازد. 
در واقع هرآن چیزى که ما را احاطه کرده، مى تواند سازنده ى سبک زندگى ما 
باشد. شاید بشود گفت که یکى از جالب ترین نکات در این فیلم، این است که 
هیچ کدام از این نوابغ در تفکر شبیه به یکدیگر نیستند و شبیه به هم عمل 

نمى کنند.
مهندس شامس

هر طراحى یا معمارى پکیجى  است که در مجموع باید اتفاق هاى درون، مثبت 
از آب در بیاید، البته خطرى هم وجود دارد که ممکن است که معمارِى یک بنا 
یا... صورت پذیرد، اما به دلیل ِقلَّت سواد، هیچ کس متوجه منظور آن یا هنِر آن 

نشود، و یا در کل، تمام اثر زیر سؤال برود.
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فیلم نهم: « لس آنجلس خود را بازى مى کند » 
پرداخته  در سینما  نمود شهر لس آنجلس  بررسى  به  فیلم  این  در یک جمله، 
با روایت  از کلیپ هاى دیگر فیلم ها همراه  است. فیلم تقریبًا به طور کامل، 
تشکیل شده است. طبق گفته ى اندرسن، کارگردان و نویسنده، ایده ى اصلى 
لس آنجلس»  «محرمانه ى  فیلم  درباره ى  سخن رانى  یک  از  پس  فیلم  این 
1997، از کرتیس هنسون و استفاده ى آن از معمارى و جغرافیاى شهر لس 

آنجلس به ذهن او رسیده است.
نوید  مهندس  و  بهشتى  محمد  سید   مهندس  حضور  با  اختتامیه 

پورمحمدرضا

مهندس بهشتى
عکس کتیبه ى بیستون را حتمًا دیده اید، این کتیبه یک جور تصویر تلویزیونى 
یکى  آن جا  که  است  این  شده،  کار  بیستون  در  که  علتى  است.  سینمایى  و 
و   داریوش  اقدامات  شامل  کتیبه  تصاویر  است.  بوده  گذرگاه ها  مهم ترین  از 
کشمکش هاى او با ساتراپ هایى است که علیه او قیام کردند. از این جهت، 
اطالعاتى  است؛ یکى  اطالعات  نوع  دو  کتیبه مى بینید حاوى  در  آن چه شما 
که داریوش اراده کرده و یکى اطالعاتى که از روى بى ارادگى ثبت شده و  در 
تصویر هست. مثًال داریوش قصد نداشته تا وجود خودش، ارمنستان و نام آن 
زمانش، نقوش لباس ها، کاله ها و... را ثبت کند و نمایش بدهد. این اطالعات 
موثق هستند و جالب این که اطالعاتى که از روى بى ارادگى ثبت شده، بى تردید 

بوده؛ در حالى که در مفاهیم ارادِى ثبت شده مى توان تردید کرد.
یکى  اراده  روى  از  یکى  شود،  مى  منتقل  اطالعات  نوع  دو  هم  فیلم  در     
بى ارادگى. مثًال فیلم عروس فرنگى، قدیمى ترین فیلم رنگى ایران که در سال 
1336 تهیه شده در سکانسى نشان مى دهد که عروس فرنگى سوار بر شوورلت 
کروك خود به گیالن مى رود و در مسیر در قهوه خانه اى توقف مى کند و چایى 
مى نوشد. این درست زمانى است که شمال رفتن از سال 1337 رایج شد. در 
آن فیلم، ما گیالنى را مى بینیم که سالم و دست نخورده است، مزارع برنج را 
مى بینیم که تا جنگل و کوهستان ادامه پیدا کرده، همه چیز سر جاى خودش 
است و هیچ دخل و تصرفى براى تصنعى شدِن فضا صورت نگرفته است و 
شما زندگى دست نخورده ى محیط گیالن را مى بینید. براى مردم شناسان و 
کارشناسان محیط زیست، این فیلم خیلى جذاب است، چون اکنون دست نیافته 
است. این در حالى است که قصد سازنده، نشان دادن این فاکتورها نبوده و همه 

از روى بى ارادگى است. 
   پس هر فیلمى که ساخته مى شود، حامى اراده و بى ارادگیست که بى ارادگى، 

موثّق است به آن معنایى که باستان شناسان عالقه دارند.
مهندس پور محمدرضا

پیوند شهر و سینما است که درباره ى تجربه ى دو نوع  این فیلم درخصوص 
زیست و دو  نوع ادراك صحبت مى کند و مى گوید ما فقط از طریق سینما و 
فیلم هاست که مى توانیم بر فراز شهرها پرواز کنیم و از آن فاصله، آن ها را 
ببینیم و مادامى که سینما در اختیار من نباشد، من روى زمین، گیر کرده ام و 

هرگز نمى توانم آن نگاه و تلقى را از شهر داشته باشم.
   اولین «جشنواره ى فیلم شهر و معمارى شیراز»، نخستین گام در راستاى 
با  یکدیگر،  با  فضا  متخصصان  بین  هدف مند  تعامل  براى  فرصتى  ایجاد 
مسئولین شهرى و با شهروندان بوده است. تعاملى ضرورى که با درك اهمیت 

چالش هاى پیش روى شهر شیراز، حیاتى به نظر مى رسد.
   شرکت در این جشنواره ى شش روزه و تماشاى تجربه هاى جهانى متعدِد به 
تصویر کشیده شده، در قالب نه فیلم بود و نشان داده شد که شهِر معاصر و 
چالش هاى آن چقدر مى تواند پیچیده باشد و بدون درنظر گرفتن ظرفیت هاى 
زیست محیطى، توسعه و پیشرفت به ارتقاى زندگى شهرى منجر نخواهد شد و 
این که چرا به نفوذ دانش حرفه اى در سپهر عمومى نیازمندیم و آینده ى شهرها 

به آگاهى عمومى و اخالق حرفه اى متخصصان وابسته است.
دبیرى این جشنواره را مهندس محسن کمالى سروستانى بر عهده داشت.


