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ﺳﺨﻨﺮان :دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﻣﻨﺼﻮری
ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﮕﻮ :در ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﻌﻤﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ  ,ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮدﻣﯽ در
اﯾﺮان
دﮐﺘﺮ ﮐﺎوه ﻣﻨﺼﻮری ،ﻣﺘﻮﻟﺪ آﺑﺎن  1364ه.ش /ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1985ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﮔﺬراﻧﯿﺪه و در ﺳﺎل  1382وارد رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ .او در ﺳﺎل  1386ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﻤﺎری و ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﺛﺎر و اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﻣﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی اداﻣﻪ داده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪای در ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻋﻤﺎرت ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺎ اﻣﺮوز ،اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﻣﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﺶ از  50ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .او در ﺳﺎل
1390ه.ش ﺗﺤﺼﯿﻼت دوره دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ درون
ﺷﻬﺮی در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وی در ﺳﺎل  1397و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻤﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان رﺳﯿﺪ.
ﮐﺎوه ﻣﻨﺼﻮری در  ١٤ﺳﺎل ﻛﺎر ﺣﺮﻓﻪ اى در ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻋﻤﺎرت ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى
ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻣﻌﻤﺎرى اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋه؛ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻬﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺗﻼش ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ
آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﻰ در ﮔﺴﺘﺮه ﺳﺮزﻣﯿﻨﻰ ،روﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﻣﻌﻤﺎرى اﯾﺮان را رواﯾﺖ ﻛﻨﺪ .او ﺑﺮ روﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎرى اﯾﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دوره ﻫﺎى ﮔﺴﺴﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺎﻛﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻣﻌﻤﺎرى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ اى اﻧﺒﺎﺷﺘﻰ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن در اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺼﻨﻮع ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ او ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻣﻌﻤﺎری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .او در ﻧﺸﺴﺖ ﭘﯿﺶ رو ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ،وﺟﻮه ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻼشﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان را در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﻠﯿﻢ ،ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ زﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮﻣﯽ را
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﻧﺪه  :ﺑﺎﻧﻮ ﻧﮕﺎر ﻗﺎﺳﻤﯽ ؛ ﺗﮑﻨﻮازی ﭘﯿﺎﻧﻮ
 ٨:٠٠ﺳﺮود ﻣﻠﯽ و ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
 ٨:١۵ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﯽ
 ٨:٣٠ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
 ٩:٣٠ﭘﺮﺳﺶ و ﺟﻮاب
 ٩:۴۵اﺳﺘﺮاﺣﺖ
 ١٠:٠٠ﻣﻮزﯾﮏ
 ١٠:۴۵اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ

ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ( در ﻗﺒﺎل آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ  .ﻋﮑﺎﺳﯽ
 ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ(

