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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]برگرفته از سایت:[ خبرگزاری فارس

 ۱۳۹۱تیر  ۶]تاریخ:[ 

 

 به بهانه تمجید روزنامه شرق از یک عنصر بهایی 

 !معماری کرد»سیحون« ابتذال را 

خبرگزاری فارس: رواج ابتذال و تشویق الابالیگری در دانشکده هنرهای زیبا در دوران ریاست هوشنگ سیحون آن 

قدر اوج گرفت و آنچنان تأثیر بدی بر رفتار و کردار دانشجویان رشته های مختلف این دانشکده گذاشت که دانشجویان 

 .یان دانشگاه تهران قرار دادهنرهای زیبا را در شمار بدنام ترین دانشجو

روزنامه شرق در سال جاری اقدام به چاپ دو مطلب در معرفی هوشنگ سیحون بهایی وابسته به دربار پهلوی کرده  

بسیاری از نقاط تاریک  است. اما از آنجا که این روزنامه به تمام زوایای زندگی هوشنگ سیحون نپرداخته و از کنار 

اقدام به   ۱۳۹۱  خرداد  ۱۷ ه عبور کرده بود از این رو روزنامه کیهان در شماره مورخهزندگی وی عمدا با چشم بست

 .انتشار مطالبی در افشای ماهیت واقعی هوشنگ سیحون کرد که با استقبال مخاطبین مواجه شد

بهائی پرداخته شده  در پی درخواست های مکرر خوانندگان، در این شماره به صورت مفصل به معرفی این عنصر

است. خوانندگان می توانند برای اطالعات بیشتر به جلد چهارم کتاب »معماران تباهی« منتشر شده از سوی دفتر  

شمسی در تهران و در یک خانواده »بهائی« به دنیا  ۱۲۹۹سیحون در سال  هوشنگ پژوهش های کیهان رجوع کنند. 

به دانشگاه  ۱۳۱۹ه بهائیت پیوسته بود. وی پس از اخذ دیپلم در سال  آمد. پدرش از یهودیانی بود که به فرقه ضال

 .تهران رفت و در رشته معماری دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت

در آن زمان دولت فرانسه با هدف جا انداختن و نفوذ دادن هر چه بیشتر فرهنگ و هنر خود و تأثیرگذاری بر ایرانیان 

آن را تحت کنترل داشت تا آنجایی که اساتید فرانسوی بدون دریافت دستمزد از دولت ایران   این دانشکده و دانشجویان

در این هنرکده تدریس می کردند. دولت فرانسه افزون بر خدمات آموزشی، در هر دوره به عده ای از دانشجویان 

نشجویان بود که با بورس اعطایی  بورس تحصیلی می داد و آنها را به فرانسه می برد. سیحون هم جزو این دسته از دا

 .دولت فرانسه به آن کشور رفت و تحت نظر آنان به تکمیل تحصیالت عالیه خود پرداخت

به ایران بازگشت و بالفاصله با درجه دانشیاری به استخدام دانشگاه درآمد و   ۱۳۲۸مهندس هوشنگ سیحون در سال 

وی به عنوان رئیس دانشکده منصوب شد. عده ای وابستگی سیحون به بهائیت و   ۱۳۴۱به تدریس پرداخت. سال 

ع و  عضویت او در کلوب روتاری و گروهی دیگر نزدیکی بیش از حد وی به دربار را دلیل اصلی ترفیعات سری

 ...  .انتصابش به ریاست دانشکده هنرهای زیبا می دانند

به طور مثال مرز شمال محدوده شهر تهران را تا بلندی های نزدیک پناهگاه »کلک چال« و مرز محدوده شمال 

که اراضی آن عمدتا متعلق به بهائیان و اکثراً جزو موقوفات فرقه بهائیت و مشرق   -شرقی را تا نزدیکی لشگرک

ار اعظم تهران بود، معین کرد و چون اراضی غرب تهران متعلق به اشرف پهلوی و اردشیر زاهدی بود دامنه  االذک

 و وابستگان آنها بتوانند با غارتمحدوده تهران در این قسمت را تا حوالی کرج گسترش داد تا خاندان سلطنت 

شهرک چشمه و شهرک اکباتان را بنا  اعتبارات و تسهیالت بانکی و زیرپوشش تولید کالن مسکن، شهرک غرب و

 .کنند
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و این اراضی که با »ثمن بخس« و یا از رهگذر سندسازی به دست آورده بودند، به گران ترین بهای ممکن بفروشند 

از حوالی میدان خراسان و میدان شوش و بی سیم نجف آباد را که از ابتدای دهه   -ولی بخش اعظم جنوب شهر تهران

ساز انجام شده بود خارج از محدوده اعالم کرد و باعث شد مالکان این مناطق که همگی از  در آن ساخت و ۲۰

  هوشنگ طبقات فرودست جامعه بودند اجازه بازسازی و حتی کوچک ترین تغییر در خانه های خود نداشته باشند.

ایش اکثر پروژه های مهم سیحون فعال ترین مهندس معمار در دوران محمدرضا پهلوی بود که به دلیل خوش خدمتی ه

 .نوسازی و بازسازی به او ارائه می شد

سیحون در یکی از امالک خود در خیابان جمهوری اسالمی اقدام به تأسیس گالری هنری با عنوان »گالری سیحون«  

کرد. وی جواز و اسناد این گالری را به نام همسرش معصومه سیحون گرفت. معصومه از شاگردان سیحون در  

سیحون ظاهرا محل تبادل و نمایش آثار هنری بود اما  یگالر ده هنر بود و تفاوت سنی بسیاری با او داشت.دانشک 

خیلی زود از هدف های فرهنگی فاصله گرفت و به تجارتحانه و محل خرید و فروش اشیای عتیقه مبدل شد تا جایی 

 .که عده ای او را دکاندار قلمداد می کردند

از انقالب از دوستان نزدیک فرح پهلوی بود و عضویت هیئت داوران انتخاب »ملکه معصومه سیحون قبل 

جهانگردی ایران« را که در حقیقت یک نوع ملکه زیبایی بود و از سوی مؤسسه اطالعات برگزار می شد، برعهده  

  ه شمار می آید.بیش از دو دهه است که در ونکوور کانادا اقامت دارد و همچنین شهروند فرانسه ب حونیس داشت.

صهیونیستی ویکی پدیا صریحا از وی به عنوان یک بهایی یاد کرده است. چند سایت رسمی فرقه بهائیت نیز به   تیسا

 .طور مفصل به تمجید و تجلیل از عضو یادشده پرداخته اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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