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دل نوشته ای برای مینو میرحیدر؛ 
همه جای دانشگاه محسن 

میرحیدر ایستاده است

یک سال پیش باد اجل یکی دیگر از گل های این 
باغ بزرگ را با خود نبرد، کمی جابجا کرد.

دستان  رد  که  درستکار  و  متین  جدی،  مردی 
توانمندش را حاال حاال بر بناهای رفیع این مرز و بوم 

از جمله دانشگاه ما می توان دید.
میان  در  امروز  میرحیدر  محسن  مهندس  جسم 
اما روح بزرگش همه جا هست. همه جا.  ما نیست، 
نارون،  درختان  این  میان  قشنگ،  گل های  این  الی 
توی راهروهای بخش ها و دانشکده ها، همه جا محسن 
دانشجویش  فرزندان  به  و  است  ایستاده  میرحیدر 
زنان  و  مردان  که  است  این چنین  و  می زند.  لبخند 
بزرگ  چون  می شوند،  بزرگ  ما،  بی تقالی  بزرگ، 
پرنیان اندیش  پیر  آن  اعتماد  بوده اند. میرحیدر مورد 

مرحوم افضلی پور بود.
اگر افضلی پور را باغبانی ماهر بدانیم که می دانیم، 
پی  میرحیدر  گل  بویی  خوش  به  راحت  وقت  آن 

می بریم که او نیز بر سرچشمة سخاوت روییده بود.
سرکار خانم مینو میرحیدر!

ما امروز اینجا جمع نشده ایم که یک سالگی کوچ 
برای  تسلیت  بگوییم،  تسلیت  شما  به  را  همسرتان 
مردگان است، محسن شما که نمرده است. فقط یک 
کمی نفس نمی کشد. او زنده است و زنده خواهد ماند.

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
سر ما خاک در پیر مغان خواهد بود

بانو میرحیدر عزیز!
از  را  دیروز همة خبرگزاری ها عکس و خبر شما 
دفترخانه شمارة چهل کرمان  منتشر کردند. نوشتند 
خوش نامتان  دلبر  یاد  به  را  دارایی تان  همة  شما 
آرزو  من  کرده اید.  هدیه  باهنر  شهید  دانشگاه  به 
می کنم دانشگاه نیز بتواند به پاس این حرکت شما، 
میر حیدرهایی تربیت کند که رشتة آدم حسابی ها از 

هم نگسلد و چشمة زالل مهربانی نخشکد.
دست سخاوتمندتان را می بوسم که جز این، از آن 

یار با وفای محسن، انتظار نمی رفت.
خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش / و 

نماند هیچش اال هوس قمار دیگر.

پیشنهادهای از یاد رفته!

روز سه شنبه پانزدهم شهریور مراسم اولین سالگرد 
درگذشت شادروان مهندس محسن میرحیدر معمار 
و ناظر احداث ساختمان های دانشگاه شهید باهنر در 
محل سالن مرکزی این دانشگاه برگزار شد. یک مراسم 
باشکوه و برازنده ی دانشگاه بود، که در آن، همزمان از 
بانو مینو رجبی نیا)میرحیدر( همسر ایشان هم تقدیر 
شد. در خبر همین صفحه هم خواندید که این بانوی 
دانشگاه  نام  به  را  امالک خود  روز گذشته  فرهیخته 
سند زد تا از درآمد آن ها، هزینه ی جایزه ی معماری 

میرحیدر را در افق دراز مدت تامین کند. 
در این مجال کوتاه اما می خواهم به نکته ی مهمی 
اشاره کنم که سال گذشته در مراسم مشابهی مطرح 
شد، اما نمی دانم به چه دلیل به محاق فراموشی رفت.

ریاضیات، در  استاد پیشکسوت  دکتر رجبعلی پور 
از  نام گذاری یکی  با  مراسم سال قبل، پیشنهاد کرد 
را  او  یاد  نام مهندس میرحیدر  به  دانشگاه  تاالرهای 
گرامی بداریم. او البته از دو شخصیت تاثیرگذار دیگر، 
دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی  و دکتر محمدعلی 
که  برد  نام  نیز  باهنر  دانشگاه  اسبق  رئیس  میرزایی 

شایسته ی چنین تقدیری هستند.
دکتر  از  فراوان  تجلیل های  شاهد  وقتی  امروز 
این پیشنهاد فراموش  بودم ذهن ام متوجه  میرحیدر 
شده رفت. نمی دانم تا به حال دانشگاه در این زمینه 
این  من  به نظر  چون  نه؟  یا  است  داده  انجام  کاری 

فراموشی منصفانه نیست. 
عالوه برآن، این بنده ی کمترین هم، پیشتر در یک 
یادداشت اینستاگرامی از شورای شهر تقاضا کرده بودم 
نام یکی از معابر شهر کرمان را به نام شادروان مهندس 
محسن میرحیدر رقم بزنند، که ایشان حق بزرگی بر 
رخ  اخیرا  هم  که  اتفاقی  با  و  دارد،  کرمانی ها  گردن 
داد، و قرار است اموال او صرف یک جایزه معماری در 
دانشگاه شهید باهنر کرمان بشود،  مسلما حق ایشان 
فزونی هم گرفته است. اما در این باب هم هیچ اعتنایی 
به این پیشنهاد نامگذاری نشده است، که به گمانم این 

بی توجهی هم منصفانه نیست. 

یادداشت

گروه جامعه: »جایزة معماری میرحیدر« 
اضافه  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  جوایز  به 
شد و از اردیبهشت ماه سال آینده، دانشجویان 
برتر رشتة معماری با شرکت در یک مسابقه، 
می توانند برای تصاحب این جایزة ارزشمند با 

هم به رقابت بپردازند.
صلح  محل  از  میرحیدر  معماری  جایزة 
رجبی نیا،  خانم  سوی  از  منزل  باب  دو 
معمار  میرحیدر،  مهندس  مرحوم  همسر 
احداث دانشگاه شهید باهنر کرمان، به بنیاد 
عام المنفعه خّیرین دانشگاه شهید باهنر کرمان 

اهدا خواهد شد.
با  شهریورماه  چهاردهم  رجبی نیا،  خانم 
در  مهرالحسنی  ثبت  دفترخانه  در  حضور 
کرمان، دو منزل مسکونی در تهران و کرمان 
را برای ایجاد جایزة معماری میرحیدر به بنیاد 
عام المنفعه خّیرین دانشگاه شهید باهنر کرمان 

اهدا کرد.

اهدای جایزه معماری با نظر کمیته 
تخصصی است

امنای  هیات  دبیر  مصطفوی،  علی  دکتر 
در  مراسم  این  حاشیة  در  افضلی پور،  جایزه 

گفت:  کرمان،  فردای  خبرنگار  با  گفت وگو 
»پس از فوت مهندس میرحیدر، معمار احداث 
ایشان  همسر  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
تصمیم گرفتند تمام دارایی خود، شامل یک 
باب منزل مسکونی در غرب تهران و همچنین 
یک باب خانه در شهر کرمان را برای جایزة 
معماری مهندس میرحیدر به بنیاد عام المنفعه 
صلح  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  خّیرین 
این جایزه یک  ادامه داد: »برای  کنند«. وی 
عام المنفعه  بنیاد  و  شده  تدوین  آیین نامه 
متعهد  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  خّیرین 
است طبق آن آیین نامه و بر اساس نظر هیات 
بیان  با  کند«. مصطفوی  عمل  جایزه،  امنای 
اردیبهشت ماه  جایزه  این  دورة  اولین  این که 
»جایزة  گفت:  می شود،  برگزار  آینده  سال 
معماری مهندس میرحیدر جزو جوایز دانشگاه 
قرار می گیرد و روز، زمان و محل آن با مراسم 

جایزة افضلی پور متفاوت خواهد بود«.
سال  هر  اردیبهشت ماه  »سوم  افزود:  وی 
روز معماری نام گذاری شده است که مراسم 
این جایزه در آن روز برگزار خواهد شد و صرفا 
شهید  دانشگاه  معماری  دانشجویان  مختص 

باهنر کرمان است«.

تاکید  افضلی پور  امنای جایزه  دبیر هیات 
تخصصی  کمیته  نظر  با  جایزه  »اهدای  کرد: 
و بر اساس توانمندی دانشجویان، به تعدادی 
دانشگاه شهید  معماری  رشتة  دانشجویان  از 

باهنر کرمان اهدا می شود«.

جایزۀ معماری میرحیدر ساالنه است
مدیرعامل بنیاد عام المنفعه خّیرین دانشگاه 
شهید باهنر کرمان نیز در گفت وگو با خبرنگار 
فردای کرمان، اظهار کرد: »بنیاد عام المنفعه 
باهنر کرمان در سال  خّیرین دانشگاه شهید 
1398 ثبت شرکت ها و موسسات غیرانتفاعی 

کرمان شده است«.
دکتر مریم احتشام زاده افزود: »هدف این 
نیکوکاران  و  خیرین  مشارکت  جلب  بنیاد، 
برای تقویت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و 

فرهنگی دانشگاه و دانشجویان است«.
باهنر  شهید  دانشگاه  آموزشی  معاون 
درآمدهای  »کلیة  کرد:  خاطرنشان  کرمان 
تامین  خیرین  وقف  و  اهدا  محل  از  بنیاد 
نیز  درآمدها  کلیة  هزینه کرد  و  می شود 
به  سال 98  که  است  بنیاد  اساس نامة  طبق 
ادامه داد: »بنیاد  تصویب رسیده است«. وی 
عام المنفعه خّیرین دانشگاه شهید باهنر کرمان 
یک سازمان مردم نهاد است که دارای مجوز 
فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
وزارت کشور است و پروانة فعالیت بنیاد نیز 

توسط استانداری کرمان صادر شده است«.
عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان در ادامه با اشاره 
میرحیدر،  معماری  جایزة  شکل گیری  به 
توضیح داد: »اخیرا با توجه به خدمات شایان 
توجهی که مرحوم مهندس میرحیدر به عنوان 
از  دانشگاه،  ساختمان های  طراح  مهندس 
توسط  در کرمان  دانشگاه  پروژة  زمان شروع 
فاخره  بانو  همسرشان  و  افضلی پور  مهندس 
صبا داشته اند و برای ماندگار شدن نام ایشان، 

میرحیدر  آیین نامة جایزة  نام  به  آیین نامه ای 
تصویب شده است«.

در  میرحیدر  معماری  »جایزة  افزود:  وی 
خردادماه 1401 به تصویب مجمع فوق العاده 
بنیاد عام المنفعه خّیرین دانشگاه شهید باهنر 
کرمان رسید و مراحل ثبت رسمی آن انجام 
»طبق  کرد:  بیان  احتشام زاده  است«.  شده 
مرحوم  همسر  رجبی نیا،  خانم  آیین نامه، 
میرحیدر، عضو هیات امنای بنیاد و همچنین 

عضو هیات امنای جایزة میرحیدر هستند«.
منظور  به  جایزه  این  این که  بیان  با  وی 
طراحی  زمینة  در  معماری  دانشجویان  رشد 
برگزار می شود، توضیح داد: »طبق آیین نامه، 
مسابقه ای برگزار می شود و دانشجویان مستعد 
خوب  بسیار  ایده های  و  طرح ها  دارای  که 
ارزیابی  تخصصی  کارگروه  یک  توسط  باشند 
امنای  هیات  نظر  زیر  نهایت،  در  و  می شوند 
جایزة میرحیدر از محل صلحی که امروز خانم 
در  با 14 شهریور 1401،  رجبی نیا، مصادف 
کرمان  رسمی  اسناد   40 شمارة  دفترخانة 
تامین و  انجام دادند، هزینة جایزة میرحیدر 

اهدا می شود«.
خّیرین  عام المنفعه  بنیاد  مدیرعامل 
دانشگاه شهید باهنر کرمان خاطرنشان کرد: 
سوم  که  معماری  روز  در  آینده  سال  »از 
اردیبهشت ماه است، طبق آیین نامه نسبت به 
تشکیل کارگروه تخصصی، ارزیابی فعالیت های 
و  معرفی  و  برتر  دارای طرح های  دانشجویان 

اهدای جایزه اقدام خواهد شد«.
متعلق  جایزه  این  این که  بر  تاکید  با  وی 
به دانشجویان رشتة معماری دانشگاه شهید 
کارگروه  »در  گفت:  است،  کرمان  باهنر 
از  متخصص  سه  طرح ها  ارزیابی  تخصصی 
دانشگاه هنر و معماری صبا نیز حضور دارند و 
عضو هستند«.  احتشام زاده بیان کرد: »از این 
پس جایزه معماری میرحیدر به صورت ساالنه 

برگزار خواهد شد«. 

حضرت  حرم  بنای  که  است  کسی  چه 
ساختمان  ایران،  ملی  کتابخانه  معصومه)ع(، 
کرمان،  دانشگاه  تهران،  اجالس  سران 
تبریز، کاخ جوانان و  تراکتورسازی  ساختمان 
... را ببیند و به مهندس طراح و سازندة این 
بناهای ماندگار درود نفرستد؟ تردید نیست که 
این همه ظرافت و سلیقه و کار تخصصی و فنی 
قابل ستایش بوده و در ذهن تاریخ خواهد ماند.

اما نکته های باریک تر از مویی وجود دارد 
که شاید کمتر کسی از آن آگاه باشد، به ویژه 
این که سازنده و مهندس این بناها، شخصیتی 
سترگ،  مهندسی  او  داشت،  وجهی  چند 
خیرخواهی  و  باور،  و  یقین  اهل  خداجویی 
بزرگ بود. مجموعه ای که شاید در کمتر کسی 

جمع شود.
خلف  فرزند  میرحیدر،  محسن  مهندس 
بود  پدری  دامان  پروردة  و  قهرمان  کرمانشاه 
خویش  روزگار  نام آور  خوشنویسی،  در  که 
به شمار  در شکسته نویسی، صاحب سبک  و 
می رفت. او تحصیالت خود را در دانشگاه های 
پایان  به  انگلستان در رشتة معماری  و  ایران 
ایران، دست به کارهای  برد و در برگشت به 
کرد،  تضمین  را  او  ماندگاری  که  زد  بزرگی 
سران  ساختمان  ضرورت،  به دلیل  که  شگفتا 
اجالس را تنها در طول 6 ماه ساخت و تجهیز 
بزرگی ساختمان  از  کار  این  اهمیت  کرد که 
میرحیدر  مهندس  با  که  آن ها  نیست.  کمتر 
محشور بوده اند، از ویژگی های صداقت و پاکی، 
رفتار  گوناگون،  سفارش  پذیرش  در  وسواس 
نیکو با آن ها که با وی همکاری می کردند و... 
سخنانی بیان داشتند که از حوصلة این وجیزه 
بیرون است، تنها به این نکته اشاره می شود که 
وقتی ایشان سفارشی را نمی پسندید، متقاضی 

مهندس  گرفتن  برای  او  با  و  نمی کرد  رها  را 
هرگز  و  می نمود  همراهی  دیگری  مشاور  و 
به ایجاد رقابت در جوار خود نمی اندیشید. و 
همواره به صالبت مجموعه ای می اندیشید که 
نام »مهندس« را زیب و زیور داشت، آن گونه 
که خدمات او در تدوین آیین نامه های مختلف 
مهندسی و نیز کمیته تخصصی نظام مهندسی 

را نباید از یاد برد.
از  بازمانده  آثار  گیرایی  و  ماندگاری  راز 
اصل  چند  در  می توان  را  میرحیدر  مهندس 
از  او  تمام  تام و  جستجو کرد، نخست دانش 
تسلط  و  آگاهی  ـ  مهندسی  تخصصی  رشتة 
همواره  که  آنجا  تا  ایران  معماری  تاریخ  به 
یاد  و...  سلجوقی  ساسانی،  عصر  معماری  از 
ارثی که  و  عنوان  به  دانش هنری،  ـ  می کرد 
از شادروان پدرش به او رسیده بود ـ و باالخره 

خداشناسی و باور او به آیین مقدس اسالم.
نکتة دیگری که در باب او می توان یاد کرد، 
انتخاب همسری شایسته است که پشت سر 
قرار داشته و همراه و همگام  این مرد موفق 
مینو  است. »خانم  پیموده  را  موفقیت  راه  او، 
میرحیدر« که با قلبی آکنده از مهر به همسر 

فرزانة خود و در یک اقدام نیکوکارانه دو باب 
منزل در تهران و کرمان و تمامی امکانات مالی 
بازمانده از مهندس میرحیدر و تمام دارایی و 
اندوختة خود را به دانشگاه شهید باهنر کرمان 
اهداء کرد و راقم سطوری باشکوه از صحیفة 
قماربازی  همچون  و  شد  احسان  و  کرامت 
باخت  نیکخواهی  قمار  در  داشت  هرچه  که 
که »هوس  نماند  دلش  بر  این  آرزویی جز  و 
نیکوکار  بانوی  این  که  نکته ای  دیگر«.   قمار 
به عنوان انگیزة اقدام اخیر و گزینش دانشگاه 
شهید باهنر یاد می کند نیز ستودنی است. او 
می گوید، همسرم تنها مهندس بنای فیزیکی 
این مرکز علمی گران سنگ نبود، بلکه دل در 
که  داشت  دانشجویانی  یکایک  گام های  گرو 
میعادگاهشان این فضای آکنده از عطر دانش 
همچون  اینان،  زندگی  لحظه لحظة  با  او  بود. 
پیر و مراد خود، مهندس افضلی پور، می زیست 
آرامش  احساس  آینده سازان،  این  میان  در  و 
تقدیم  برای  محل،  و  مکان  کدام  می کرد. 
ماحصل زندگی، مناسب تر از دانشگاهی که او 
دلبستة آن بود. از میان نکته های ارزشمندی 
که دانشگاهیان، در خصوص شادروان مهندس 

میرحیدر و خطاب به همسر نیکوکارش بیان 
کردند، این گفتة حجت االسالم صباحی بیشتر 
بر دل می نشست که با بیان روایتی از رسول 
خیر  کارهای  برخی  اینکه  و  اسالم  گرامی 
برابر، شماری هفتصد و  برابر، بعضی 70   10
جمعی هفتاد هزار برابر پاداش بر ایشان منظور 
به  را  دانش  طالبان  که  خدمتی  اما  می شود، 
سرچشمة زالل و روشن علم رهنمون شود و 
بگشاید  آنان  به روی  را  فرزانگی  باب رحمت 
جاودانگی  فروغ  به  را  وادی  این  نیازمندان  و 
دارد.  پاداش  برابر  هزار  یک صد  برساند، 
به راستی چه کسی را سراغ داریم که به کسب 
دانش و گسترة دامنة آگاهی خود نیاز ندارد؟ 
و چه مکانی برای سرمایه گذاری، بایسته تر از 
فضای آکنده از معنویتی است که ورودی اش، 
خدمتگزاران  خروجی اش  و  دانش،  دلدادگان 
دل آگاهی است که با شوالی عشق و علم و 
فرهیختگی، بر کمال و عزت سرزمین خویش 
را  خود  جامعة  گوناگون  دردهای  می افزایند، 
درمان می کنند و نسل های آینده را به سوی 

افتخار و بالندگی، ره می برند.
آری مهندس میرحیدر که پیش از این او 
می  کشور  ماندگار  بناهای  طراح  قالب  در  را 
دارد،  نیز  دیگری  تعریف  اکنون  شناختیم، 
یادگارهای  و  در دست  دانش  چراغ  با  مردی 
خیری در پیش رو، و مفتخر و بالنده به داشتن 
این گونه  که  رجبی نیا«  »مینو  همسری چون 
رسالت  و  سپرد  دل ها  به  را  خاطره اش  و  یاد 
همسری را آن گونه که شایسته است به انجام 

رساند.
 یاد و نام میرحیدرها گرامی  و عمر زنان 
»مینو« سرشتی که با دست های آسمانی خود 
وا می دارند،  تقدیر  و  به ستایش  را  فرشتگان 

گرامی باد.

سیدمحمدعلی گالبزاده 

احمد یوسف زاده 

محمد لطیف کار

از اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه شهید باهنر؛

یادداشت مدیر مرکز کرمان شناسی

جایزهمعماریمیرحیدربهدانشجویانبرتراهداءمیشود

میر مهندسان و حیدر نیکوکاران


