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معـماری و آثار هنری

ُرسُتم وسکانیان
علیرضا عظیمی حسن آبادی

ه
 مع�ری

ه� مع�ری منترش کرد 





عدم �ایل ایرانیان به کتابت و ثبت رخدادها و وقایع، کشفی نیست که ما بدان نائل آمده باشیم... 
ل  این کم لطفی در عا انگاری پرداخته است.  این سهل  بابت  بها را  اما بی شک عرص ما بیشرتین 
کنونی  متشنج  بروز فضای  از دالیل  یکی  به  و  است  زیان هایی شده  و  باعث رضر  نیز  مع�ری 
تبدیل شده است. در درک ابعاد و وسعت این خرسان شاید بررسی یک مثال مناسب باشد. مجله ی 
نمندان  ن و مع�ری به مدیر مسئولی عبدالحمید ارشاق و با همکاری جمعی از مع�ران و ه ه
ایرانی در دهه های ۴۰ و ۵۰ منترش می شده است. اگر این استادان در آن برهه خود را غرق در 
کار اجرایی مع�ری و شهرسازی(همچون �ام دیگر مع�ران) می کردند و از انتشار مجله رس باز 
می زدند، حقیقتاً ما امروزه چه چیزی از مع�ری نیم قرن پیش خود می دانستیم؟ تقریباً هیچ، مگر 

مشتی خاطره و ظن و گ�ن و اسامی گم شده در مه غبار آلود زمانه.
در برابر این تاریکی اطالعاتی، یک نورزدگی اطالعاتی نیز وجود دارد. نورزدگی و هجم بی نهایت 
اطالعاتی که منجر به خیرگی، غفلت، رسدرگمی در انتخاب و نهایتاً دست خالی برگشÂ به نقطه ی 
آغازین پس از رصف وقت و تالش زیاد در طی مسیری با دور باطل می گردد: اینرتنت و فرزند خلف 
اینرتنت گرفتار  باورنکردنی ما در سیالب اطالعات موجود در  او، شبکه های اجت�عی! به شکلی 
شده ایم و هر آن دم که می کوشیم به آسایشی متمرکزکننده دست یابیم، شبکه های اجت�عی نیاز به 
بررسی مجدد دارند و جالب آنکه در خا�ه ی این کار هیچ عایدمان Íی شود. توهم اینکه اینرتنت و 
اطالعات رها شده در آن، منبع مناسبی برای تحقیق و انتخاب هستند از یک سو، و عدم تخصص ما 
در مراجعه به منابع و وبسایت های سازمان های مرجع و معترب از سویی دیگر باعث شده است تا 
بی اطالعی ما در دوران تاریکی اطالعاتی، با توهم دانسÂ در دوران نورزدگی اطالعاتی تکمیل شود.

در این فضا، تحقیق، بررسی، گزینش و چاپ آثاری شاخص از مع�ری ایران - البته نه آنانکه 
در فضای رسانه زده ی موجود و بواسطه ی فرم های عجیب و غریب خود مشهور شده اند که چه 
بسا آنانکه با زمینه گرایی و توجه به واقعیات موجود به ارتقای مع�ری و شهر خود کمک Íوده  
و جریانی رو به جلو ایجاد Íوده اند – که می تواند تصویر شفافی از جایگاه ما نشان دهد، یورشی 
است به قلب نا آگاهی. به طور یقین نخستین مشکل انجام چنین کاری، زاییده ی ه�ن ا�سفر 
دستان خود  در  که  کتابی  است.  گلوگاه  این  از  رد شدن  پروژه،  بخش  مهم ترین  و  است  مذکور 
گرفته اید براساس چنین بینشی شکل گرفت و البته ممکن است این وضعیت زاییده ی رشایط ایران، 
در  به جریان سازی  امید  کوچک،  قدم  این  گردد.  تکمیل  در جهان  مشابه  آثار  فلسفه ی چاپ  با 
نمع�ری برای انجام این پروژه متحمل هزینه و تالش هایی  مع�ری ایران دارد. خانواده ی کوچک ه
شد که در ادامه، نه به نیت معرفی ایشان که رصفاً برای روشن ساخÂ مخاطب دغدغه مند و به 

چشم انتقال تجربه بدان می پردازیم.
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 شهریار خانی زاد

کســب لــوح افتخــار بــه پــاس قدردانــی از تــالش و اهتــ�م در ارتقــای دانــش معــ�ری و شهر ســازی کشــور 

ــی در ســال های ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ ــر مزین ــاب معــ�ری و شهر ســازی دکــرت منوچه ــزه کت ــن دوره جای در پنجمی














