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در زمستان 1396 و در شبی بارانی، هتل هامی تهران میزبان مراسم رومنایی از کتاب معامری معارص ایران، تألیف داراب دیبا 

و انتشار یافته توسط نرش آبان بود. این کتاب با کوشش های کم نظیر فیروز شافعی در دید گرافیک و با همراهی وزارت راه و 

شهرسازی بدین مرحله رسید. دست آخر نیز این رشکت بهریزان بود که توانست با حامیت قاطع خود کار چاپ وزین کتاب را 

به رسانجام برساند. همین رشکت نیز مسئولیت مالی و مدیریتی برنامه ی مراسم رومنایی از کتاب را برعهده گرفته بود. ما در 

این یادداشت کوتاه، نگاهی انتقادی ـ تحلیلی به این کتاب و برنامه داشته ایم اما پیش از آن الزم است به چند نکته نیز اشاره 

کنیم. شاید نخستین پرسشی که ذهن خواننده را به خود مشغول مناید این موضوع باشد که زمستان 1396 کجا و تابستان 

1397 کجا؟ چرا اکنون باید این یادداشت منترش گردد؟ از زمستان 1396  تا االن ما کجا بودیم؟ البته، پرسش خوب و بجایی 

است اما باید درک کنیم که یک کتاب فقط آن شیء  بی جانی نیست که ما و شام اکنون در دست داریم. یک کتاب ممکن 

است سال ها پیش از انتشار، یک آرزو یا خیال در قلب و ذهن فردی باشد که می خواهد روزی از او چیزی در این کره ی 

خاکی بر جای مباند. یک کتاب، سال ها پیش از انتشار، همتی بلند و روندی سخت و طاقت فرسا است که نویسنده جهت 

نگارش آن به جان می خرد. یک کتاب، خصوصاً از جنس کتاب های معامری معارص ایران که می کوشد تصویری از معامری یک 

ملت را ارائه دهد، خود، باید سال ها صرب کند تا منظومه ای از آثار فاخر و قابل ارائه در سطح جهانی ساخته و تحویل شوند 

و سپس به بوته ی نقد سپرده شوند تا عیار آنها معلوم شود. کتاب ها ماه ها و چه بسا سال ها پیش از آنکه به دست خواننده 

برسند شکل می گیرند، بزرگ می شوند؛ در واقع چیزی که شام در دست دارید خود یک داستان است! همین موضوع برای 

دوران پس از انتشار نیز صادق است. کتابی را منی شود بررسی کرد مگر ماه ها و چه بسا سال ها پس از نرش آن و پایش اثرات 

اجتامعی و علمی آن در سطح مخاطبین هدف. اگر کتاب برای اول، ماندگاری و دوم، اثر گذاری بر جامعه نوشته می شود پس 

زمستان 1396 تا تابستان 1397 فاصله ی چندان زیادی هم نیست! شاید زود هم باشد ... . به هر حال هدف معرفی، تبلیغ 

یا اطالع رسانی کتاب نیست. ارکان سازنده ی این کتاب به چنین کمپینی نیاز ندارند. اینجا هدف ما بررسی از باالتر، نگاه 

جامع تر، تحلیل برخی مسائل و کنکاش انجام اقداماتی از این دست در فضای فکری معامری ایران است.

نکته ی قابل ذکر دیگر، مبین این مطلب است که آنچه در پیش می خوانید، در واقع از دو بخش تشکیل شده است: 

ـ که در این بخش ما فقط گزارشگر بودیم و تا جایی که می توانیم، چیزی را که مشاهده  نخست، گزارش متام آنچه ما دیدیمـ 

منودیم، مخابره می کنیم. دوم، تحلیلی است که پس از هضم ماجرا و بررسی آمارها و شنیدن نظرات دیگران و تفکر پیرامون 

اصول  و  دروازه ی خربنگاری  از  انتقادی  مواضع  به  رسانه ای معامری عالقه مند  گروه  نظر یک  این  تقدیم می مناییم.  آنها 

ـ ممکن است نظر شام متفاوت باشد؛ ممکن است تصویری که شام از زاویه ی دیگر این برنامه با  ژورنالیسم است، نه بیشرتـ 

چشم خود شکار کردید، رخ دیگری را نشان دهد، یا دریافت ها و خروجی های شام از کتاب معامری معارص ایران چیز دیگری 

باشد. به هر تقدیر، ما می کوشیم تنها یک خربنگار تحلیلی )با متام تعاریف علمی و تجربی آن( باشیم و بس. 

پیش از هر چیز ماهیت کتاب قابل بررسی است. کتاب معامری معارص ایران مجموعه ای از آثار خصوصی و عمومی 

معامری این روزهای ایران است که توسط دفاتر معامری و مهندسین مشاور ایرانی طراحی و ساخته شده اند. این کتاب 

می کوشد صورتی از معامری ایرانی، دانش مهندسی ایرانی، زاویه ی ما نسبت به جهان، روش حل مسائل ما و در نهایت 

توانش و جسارت اقدام و عمق خوانش ما از این زندگی را که در دستگاه معامری رخ می دهد، به مخاطبان خود ارائه دهد. 

واضح است که با توجه به منت انگلیسی کتاب، آن مخاطبان از نظر پردازندگان کتاب، غیر ایرانیان نیز بوده اند.

از این منظر به نظر می رسد برنامه، برنامه ی صادرات اندیشه است. گویی مؤلف کتاب و حامیان او کوشیده اند که 

کتاب را به دستاویزی برای صحبت با جهان تبدیل منایند. این نیت خیر است اما به هامن اندازه مسئولیت زا نیز می باشد و 

این کتاب به خوبی از پس این مسؤلیت بر آمده است. رشکت بهریزان، دید گرافیک و انتشارات آبان و چاپخانه ی فوق العاده 

حرفه ای ابیانه برای این کتاب کم نگذاشته اند. این کتاب قطعاً یکی از کتاب های ارزشمندی است که هرکسی می تواند در 

کتابخانه ی خود داشته باشد و از آن استفاده کند.

است.  کتاب  موردی  محتوای  بعدی،  مبحث 

باید  بنویسیم  بخواهیم  رصیح  و  بی تعارف  اگر 

گفت می شد آثار بهرتی هم در کتاب مطرح منود. 

حاال اینکه نظام انتخاب و یا دعوت از آثار چگونه 

اینجا قابل تحقیق است. آنگونه که  بوده است در 

در برنامه ی رومنایی و پس از آن مطرح شد، تیمی 

که  است  بوده  مؤلف  کنار  در  معامری  اساتید  از 

آثار کمک رسانی و مشاوره  انتخاب  نظام  در  او  به 

می دادند. ظاهراً موضوع بسیار جدی، شفاف و عدد 

و رقمی هم بوده است. شاید هم برخی متایلی به 

حضور در این کتاب نداشتند که البته نظر به عطش 

وافر معامران ایرانی برای دیده شدن و آرزوی حضور 

در فضای بین املللی و صد البته چاپ شدن آثارشان 

معارص  معامری  عنوان  به  طرح ها  دیگر  کنار  در 

مسائلی  مگر  می کند.  کمرنگ  را  تئوری  این  ایران، 

خارج از چارچوب مطرح شده باشد که این نیز نیاز 

به تحقیقات بعدی دارد. به هر روی، آنچه که امروز 

در دست داریم، می تواند امتداد داشته باشد و در 

جلدهای بعدی، آثار دیگری اضافه شود و تکمیل تر 

گردد.

نکته ی بعدی با گذر از کتاب به مراسم رومنایی 

که  می رسید  نظر  به  می رسد.  هام  هتل  در  آن 

برنامه ی  یک  از  بخشی  کتاب،  از  رومنایی  برنامه ی 

بزرگ تر بود؛ برنامه ای که ما آن را عبور نامیده ایم ــ 

عبور از مرزها، عبور از محدودیت ها، عبور از تابوها، 

عبور از دلخوری ها که دامان برخی از  معامران ما، 

منتقدان و سازندگان و تهیه کنندگان مصالح و ... را 

گرفته و بین ما دیوارهای بتنی بلند کشیده است! 

بود که در  کانال هایی  از گروه و  برنامه، عبور  این 

فضای مجازی همه داریم؛ این برنامه، عبور از این 

زندگی مجازی و جمع شدن در جهانی واقعی بود. 

این برنامه تالشی برای عبور از مرزهای سیاسی نیز 

بود که شاید بدین طریق، خون تازه ای با سفارشات 

معامری  دفاتر  و  مشاور  مهندسین  به  بین املللی 
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تزریق شود. واقعیت این است که این یک آرزوی دیرینه برای ایرانیان در همه ی ِحرف، خصوصاً 

معامری بوده است که مرزهای سیاسی، مرزهای فکری و اجرایی ما نباشند. در واقع، این کتاب 

یک سیگنال است؛ یک پیام است؛ یک قاصد نامه رسان است؛ یک پیک است که جلوتر از مایی 

که اسیر غل و زنجیرهای فکری، عملیاتی و سیاسی هستیم، پیام دوستی و صلح و همکاری ما را 

ارسال می کند. این خیلی نکته ی مهمی است که آگاه باشیم ممکن است نخستین پیام برگشتی 

این قاصدک، سال ها بعد به دست ما برگردد و برسد. جالب است که جلد محکم و ضخیم این 

کتاب نیز با دقت نظر مدیران و مشاوران گرافیکی اثر، به رنگ سفید به زیور طبع آراسته شده 

است: سفید با پیش زمینه ای هندسه ی منظم و درخشان ایرانی ... گویی تجلی ای از دیسیپلین و 

انضباط عقلی خاص معامر ایرانی در طول تاریخ است. الزم به تأکید است هنگامی که ما قصد 

داریم چنین پیامی به جهان مخابره کنیم و طالب همکاری بیشرت هستیم، باید پیش از همه، 

خود، در این رسزمین، ادبیات و ادب همکاری را آموخته باشیم. حداقل فرهنگ همکاری و کار 

حرفه ای را نیز از بر  باشیم و از این منظر می توان برنامه ی رومنایی را بیشرت مورد تحقیق قرار داد.

مراسم رومنایی از کتاب معامری معارص ایران که به کوشش دوستان بهریزان در هتل هام 

برگزار شد، بدون شک، بزرگ ترین اجتامع معامران درجه ی یک کشور در چند سال اخیر بود. 

به یاد نداریم در چهار سال اخیر این همه معامر رسشناس، زیر یک سقف دیده باشیم ... آن 

هم نه در سالن کنفرانس و پشت میکروفن، بلکه در دور میزهای مجلسی، آن هم نه در یک 

برنامه ی سیاسی و مالی که در انتها قرار است باالخره یک یا چند پروژه بین حضار تقسیم شود، 

را دیده ایم که رشکت کنندگان حارض در  فرهنگی. ما رویدادهایی  بلکه در یک رویداد متاماً 

سالن و یا اصل برنامه بسیار بیشرت از برنامه ی رومنایی کتاب مذکور بودند. ما رویدادهایی را 

دیده ایم که کل سالن که هیچ، از بالکن و راهروها هم معامران به صحنه و مانیتورهای منایش 

دهنده چشم دوخته باشند. اما اینجا موضوع کیفیت مطرح بود، حضور حداکرثی از دانشجویان 

نبود، بلکه همگی حرفه مندان و اساتید رشته و منتقدین و رسانه ها بودند. آنچه که ما دیدیم، 

حضور حداکرثی از متام معامران و جریان های مؤثر معامری در ایران بود ــ بدون حذف فرد یا 

اندیشه ی خاصی.

این کیفیت باعث شد که در البالی برنامه، بارها شاهد کشمکش هایی در بین جمع باشیم 

که می کوشید دو معامر را به یکدیگر نزدیک کند ــ اتفاقی که به دفعات رخ داد. ما بارها رعِد 

برِق چشم هایی را دیدیم که از درون قلب دوستان قدیمی به بیرون شلیک می شد. مخصوصاً 

آغوش  در  و  قهر مالقات می کردند  یا  از سال ها دوری  را پس  یکدیگر  که دو طرف  هنگامی 

می گرفتند و خوش وبش می کردند.

ما معتقدیم دست اندر کاران کتاب معامری معارص ایران و مراسم رومنایی از آن، هامن شب 

با موفقیت به اهداف خود رسیدند و کتاب، مؤلف و حامیانش توانستند احرتام دیگران را برای 

خود به دست آوردند، زیرا توانستند پل های ارتباطی زیادی را در بین معامران ایجاد منایند. 

بنابراین اگر بخواهیم جمع بندی مناییم، باید اعرتاف کنیم که این کتاب و برنامه ی رومنایی آن 

علی رغم کاستی هایش ــ که همه داریم و باید همواره بکوشیم تا با رفع آنها کامل و کامل تر 

شویم ــ بسیار جریان خوبی را در کشور ایجاد منوده است. دست اندرکاران این کتاب و برنامه ی 

رومنایی آن، شبی درخشان را برای معامری پاره پاره و پر از نقاط تاریک ایران خلق کردند. امید 

آن داریم تا با تداوم چنین برنامه هایی بتوانیم جامعه ی مدنی معامران را شکل داده و پیامی 

شفاف و قدرمتند، منایان گر معامری ایرانی به جهان، برای بازگشایی دروازه های جدید اقتصادی 

و فرهنگی به کشورمان باز کنیم.

داراب دیبا ایرج کالنرتی

محمد سعید ایزدی، معاونت راه و شهرسازیآیدین آغداشلو


