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»چگونه معماري كنيم« كتابي براي راهنمايي شـما در مسـير معماريست. اگر به تازگي 
اين سـفر را شـروع كرده ايد يا به معمار شـدن مي انديشـيد و يا اگر در حال حاضر معمار 
هسـتيد و مـي خواهيد دليل جذب شـدنتان به اين رشـته را به ياد آوريـد، اين كتابي قطعا 

راهنمای شـما خواهد بود. 
نويسـنده كتـاب، كلمـه "معمـار" را كـه بـه عنـوان يك اسـم در دسـتور زبان انگليسـي 
مي شناسـيم بـه عنـوان يـك فعل اسـتفاده نموده اسـت، بديـن ترتيب تغييـر كاربرد يك 
كلمـه نيـز مانند تغيير كاربري يك فضا موجب شـگفتي و خلق معنايي تازه شـده اسـت. 
»چگونه معماري كنيم« معماران مشتاق را ترغيب و از معماري به عنوان يك تخصص 

دفاعميكند، با به كاربردن جسورانه يك فعل: 
معماري كردن!

... اگر تصميم داريد معماري را به عنوان يك حرفه دنبال كنيد بايد با رياضيات به ميزان خوبي آشنا 
باشيد، اما تنها اين نيست. نبايد حتما هنرمند باشيد اما بايد بتوانيد اسكيس بزنيد؛ اسكيس را ميتوان 
با نرم افزارهاي معماري نيز ترسيم كرد، هرچند كه در واقع هيچ جايگزيني براي يك ترسيم دستي 
سريع روي تكه اي كاغذ يا تبلت، براي بيان ايده، وجود ندارد. اگر نمي توانيد خوب اسكيس بزنيد نبايد  
از معمار شدن مايوس شويد. معمار بايد نويسنده خوبي باشد. پس اگر استعدادي در ادبيات و زبان 

داريد، برايتان سودمند خواهد بود.
هـيچ قانون یا نسخه مشخصی براي موفقيت در معماری وجود ندارد. ممكن است فردي در ترسيم 
متبحر و خالق اما در رياضيات و زبان ضعيف باشد و معمار فوق العاده اي شود؛ و شخصي كه در هر 
چهار مهارت حاذق است هيچ گاه پروژه اي قابل توجه طراحي نكند. فراتر از تخصص، انگيزه و انضباط 

قرار دارد. كه در واقع همان وظيفه شناسي است، شرط الزم براي موفقيت در حرفه معماري ...

Vocation برای حرفه ـ V

. معماران عجيب و غریب هستند! آن ها دوست دارند سياه بپوشند. ممكن است با پليور چهارخانه،  ..
بند شلوار، يا پاپيون ديده شوند. اين طور به نظر مي رسد كه خيلي از معماران از فروشگاه هاي يكسانی 
خريد مي كنند. آن ها همچنين عينك را با قاب ضخيم دوست دارند. لوكوربوزيه، ارو سارنين، فيليپ 

جانسون، دانيل ليبسكيند، پيتر آيزنمن، و بسياري ديگر عينك مي زنند )يا مي زدند(.
لوكوربوزيه گاهي به صورت عريان نقاشي مي كرد. رايت به رسم معمولش يك شنل و كاله گرد پشمي 
مي پوشيد. اسكار نيماير، با حدود 100 سال سن، قبل از تولد 99 سالگي با منشي اش ازدواج كرد. 
معماران گروه كوپ هيمل بالو در طراحي با چشمان بسته مشهورند. رم كولهاوس هر روز شنا مي كند. 

لويي كان عجيب بودن در زندگي را به حد اعلي رساند ...

Quirky برای غير متعارف ـ Q

نويسنده اين كتاب هر مفهوم را با حرفی از الفبای انگليسی معرفی كرده و به همراه متن، تصاويري را 
براي نشان دادن كانسپت مورد بحث، ضميمه نموده است:

قیمت: 000 8 تومان
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چاپ دوم



How to  A rch i tec t
چگونــه معمــــاری کنیم

Doug Patt

The MIT Press
آزاده پاینده رخشــانی

انتشـــارات تخصصی هنــــر،
ــازی معمـــــاری و شهرســ



كتابكده تخصصي هنر، معماري و شهرسازي كسري 

چگونه معمـــاری كنیم
داگ پت

مترجم: آزاده پاینده رخشانی
صفحه آرايي و آماده سازي چاپ: غزاله عرفانی 

چاپ اول: پاییز 1392
شمارگان: 1000

لیتوگرافي، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی
ـ 17 ـ 6509 ـ 600  ـ 978  شابک:  4 

انتشارات: كتابكده كسری
نشاني انتشارات: مشهدـ  فلسطین14ـ  پالک10 تلفن: 7670019 / 7641372ـ  0511

كلیه حقوق چاپ و نشر اين كتاب برای مؤلفان محفوظ می باشد.

مرکز پخش: كتابكده كسری
تلفن: 7670019 ـ 0511  همراه: 5124219 ـ 0915 

پت، دوگ، 1968 - م.
  Patt, Doug

چگونه معماری کنیم/ داگ پت؛ مترجم آزاده پاینده رخشانی.
مشهد: کتابکده کسری  ،   ۱۳۹۲.   

۱۲0 ص. : مصور  .  
شابک:                                                                                            978-600-6509-17-4 

فهرست نویسي بر اساس اطالعات فیپا
How to architect , c2012 . :یادداشت:   عنوان اصلی

 موضوع : معماری 
پاینده رخشانی، آزاده، -۱۳۵۹ ، مترجم  شناسه افزوده : 

                                                                                       NA2550/رده بندی کنگره:                                                                                       1392 8چ2پ
رده بندی دیویی:                                                                                                          7۲0
شماره کتابشناسی ملی:                                                                                                     3258035







5

»چگونه معماري كنيم« در بردارنده مفاهيم پايه اي در معماري، از منظر زيباشناسي، 
تكنيك، اخالق و حرفه است. به طور حتم در بسياري از كتب مرجع معماري به برخي از 
آن ها همچون فرم، تناسب، تقارن و ضوابط پرداخته شده، اما برخي ديگر از قبيل انسان، 
همسرايي، روايت گونگي، جاذبه، منيت و تعصب مفاهيمي هستند كه علي رغم اهميت 
انكارناپذيرشان در معماري، هيچ گاه و يا كمتر در كتب فوق مورد بررسي قرار گرفته اند. 
نويسنده به گونه اي جسورانه و خالقانه كلمه »معمار« را كه در دستور زبان انگليسي 
اسم دانسته مي شود به يك فعل، »معماري كردن« تبديل نموده است.  او مباني بنيادي 
معماري را در قالب فصل هايي به ترتيب حروف الفبا به خواننده معرفي كرده و او را به 
سفري مي برد تا طي آن با انديشه معماران آشنا شده و از اصطالحات ويژه صنفي در 
طراحي و ساخت گرفته تا ويژگي هاي شخصيتي و حرفه اي مانند »غير متعارف بودن« 

و »تعصب« آگاهي حاصل كند. 
كتاب، حاصل نگاه نويسنده از منظري متفاوت و در عين حال بسيار نو به معماري 
و مفاهيم بنيادين مرتبط با آن است كه با به همراه داشتن مثال هايي به روز با شما با 
هر پيشينه مرتبط يا غير مرتبط با معماري، ارتباط برقرار مي كند. به عنوان مثال در 
بخش پنجم كتاب، »منيت« در ارتباط با معماري مطرح مي شود. مطمئنا بسياري از 
دانشجويان معماري با توضيحات نويسنده در اين قسمت آشنا هستند، "... دروس آتليه 
در بردارنده ساعت ها كار سخت، نقدها و ژوژمان هاست" و يا در بخش هجدهم، در ارتباط 
روتين« ارائه مي دهد كه براي بسياري از معماران مفهومي  با حرفه معماري تعريفي از»

آشنا و خودماني است.
اگر در حال بررسي انتخاب حرفه آينده تان هستيد و معماري در بين گزينه هاست، 
اين كتاب مي تواند نقطه عطفي در مسير تصميم گيري شما باشد. اگر هم اينك مشغول 
تحصيل در اين رشته ايد، اين كتاب دريچه اي است به سوي دركي متفاوت و امروزي 
از برخي مفاهيم مطرح در معماري و اصطالحات تخصصي و چنانچه به عنوان معمار 
مشغول كار حرفه اي هستيد، كتاب حاضر يادآور برخي مفاهيمي است كه با وجود قريب 

بودن، غريب شده و از ياد رفته اند.
آزاده پاينده رخشاني
تابستان 92

“A doctor can bury his mistakes but an architect can only advise his clients to plant vines.”
Frank LIoyd Wright

"يك پزشك مي تواند اشتباهاتش را به خاك بسپارد اما يك معمار تنها مي تواند كارفرماهايش را به كاشت درخت انگور توصيه كند."
فرانک لوید رایت مقدمه مترجم
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واژه معمـار در دسـتور زبـان بـه عنوان يك اسـم شـناخته شـده اسـت، اما 
مـن دوسـت دارم كـه آن را به عنوان يك فعل به كار گيرم. اين سـو اسـتفاده، 
مباحـث داغـي را دربـاره معمـاري و زبان و تاثيـر كاربرد متفـاوت بخش هايي 
از زبـان و بخـش هايي از سـاختمان، نسـبت به آن چه مورد انتظـار بوده ايجاد 
نمـوده اسـت. سـاختمان ها نيـز ماننـد جمـالت دارای سـاختارند و از قوانين 
تبعيـت مـی كننـد. امـا زمانـی هـم كـه شـما از قوانين سـرپيچی مـی كنيد 
هميشـه بـدان معنـی نيسـت كه مـكان )در معمـاری( و عبـارت )در زبـان( را 
از بيـن بـرده ايـد. تغييـر در كاربـری يـك كلمه يـا يك اتـاق می توانـد ايجاد 
شـگفتی و معنا نمايد. اسـتثناها منشـا انعطاف پذيری بوده و اين سـو استفاده 

)بدعـت در اسـتفاده( مـا را به نـوآوری رهنمون می شـود.
كتـاب حاضـر حـول ايـن موضـوع اسـت كـه چگونه معمـاری كنيم. شـما 
می توانيـد بـه آن بـه عنـوان پيـش غـذا )كتاب شـروع كننـده(ـ  مكانـی برای 
شـروعـ  بيانديشـيد. ايـن كتاب برگرفته از ويدئو هايی اسـت كـه توليد كرده و 
در اينترنـت در سـايت هـای you tube  و howtoarchitect.com قرارداده ام. 

مقدمـه نویسنده

» دوگ پت«، عضو انجمن معماران آمريكا  )AIA(، دارای مجوز كار حرفه اي و سابقه تدريس در دانشگاه ايالتي 
پنسيلوانيا و كالج نورت همتون مي باشد. او به صورت خاص در طراحی مسكونی تخصص داشته و آثارش در مجالت 
و نشريات تخصصي به چاپ رسيده است. اين كتاب جزو پرفروش ترين كتب انتشارات دانشگاه MIT می باشد. 
باشد.  « مي   How to Architect « او همچنين داراي وبسايت و كانالي پرمخاطب در شبكه يوتيوب، هر دو با نام
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اگـر در فكـر رفتن به مدرسـه معماری برای معمار شـدن هسـتيد يـا زمانی به 
آن فكـر مـی كرديـد ولـی تغيير عقيـده داده ايدـ  يـا اگر صرفا عالقـه ای گذرا 
بـه تماشـای سـاختمان هـا در خيابـان داريدـ  ايـن كتـاب برايتـان آزاردهنده 
نخواهـد بـود. آن را بـه خاطـر آن چه كه هسـت انتخـاب كنيد: حـروف اوليه و 
نه كلمات. چنانچه آرشـيتكتی در حال انجام كار حرفه ای هسـتيد، اين كتاب 
ممكـن اسـت برخـی از آن چـه كه پيـش از فارغ التحصيلی شـما را به سـمت 
كار سـوق داد برايتـان يـادآوری كند و بـه ياد آورد كه چه ميزان هوشـمندتر از 
آن زمـان شـده ايد. اگر شـبيه من هسـتيد، احتمـاال بارها از خود پرسـيده ايد 
كـه: معمـاری چيسـت؟ و يك معمار چيسـت؟ اين كتـاب  به اين سـواالت در 

قالـب كلماتـی بـا ترتيب حـروف الفبـا از A  تا Z پرداخته اسـت.
از آنجـا كـه مـن يكـی از طرفـداران جدی ترسـيم دسـتی و طراحی فونت 
هسـتم، هـر بخـش را بـا ترسـيمی دسـتی از حـرف الفبايـی مربـوط معرفـی 
كـرده ام. بـه دنبـال هـر حـرف از الفبا، بررسـی مختصـری حـول واژه انتخابي 
مرتبـط بـا حرفـه معماری مطرح شـده كـه در آن پاسـخ اين پرسـش كه چرا 
ايـن موضـوع خـاص مـی تواند به واژه نامه معماری تعلق داشـته باشـد نشـان 
داده شـده اسـت. همچـون بسـياری از معمـاران من هـم تصاويـر را به كلمات 
ترجيـح مـی دهم وترسـيم را مطمئن تر از تقرير می داندم، بنابراين از ترسـيم 
بـه عنـوان پشـتوانه برخـی نكتـه ها اسـتفاده كـرده و از عكـس هـا و تصاوير 

كامپيوتـری بـه هميـن دليل بهـره گرفته ام.
آن چـه از نارضايتـی عمـده دانـش آمـوزان دبيرسـتان ها و والدينشـان در 
طـول ايـن سـال هـادر يافتـه ام ايـن اسـت كـه مشـاورين مـدارس عمدتا به 
ميـزان الزم مطلع نيسـتد تا دربـاره حرفه معماری با دانـش آموزانی كه طالب 
معمـار شـدند گفتگـو كـرده و راهنمايـی هايـی تـا حد امـكان دقيق تـر را در 
اختيارشـان قـرار دهنـد. افـراد زيـادي را مالقـات كـرده ام كه پس از گذشـت 
سـال ها از اتمام درسشـان در كالج، نگران عالقه فرزندانشـان به معمار شـدن 
هسـتند يـا بـر ايـن عقيده انـد كه معمـاري، حرفـه اي غيـر ضروريسـت. اين 
كتـاب با هدف تشـويق معماران مشـتاق تدوين شـده اما در عين حـال اذعان 
می كنـد كه نيروهـای مخالفی هم وجود دارد: نيروهايـی در جهت انكار آرزوی 
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معمارانـه جوانـان. چراكـه هرانـدازه مـا )معمـاران( بيشـتر مجـذوب معماری 
می شـويم، فرهنـگ عامـه تمايلی به سـركوب آرزوهـا و بلندپـروازی معمارانه 
دارد تـا معمـاری و كسـانی كـه در ايـن زمينـه مشـغولند را بـه حاشـيه ببرد، 
برخـالف آن هـا كـه مـی گويند "بسـازيد اما بـدون معمـار"، هدف ايـن كتاب 

.)!Architect( »!فعلی جسـورانه اسـت؛ »معمـاری كـردن
سـاختمان هـا بـزرگ بوده اما جزئيات سـاخته شـده از آن هـا كوچك اند. 
آرزوي هـر معمـار سـاختن اسـتـ  نـه لزوما سـاختني بـزرگ، بلكه سـاختن 
آن چـه تصـور نمـوده اسـت، بـدون اينكـه بـر اثـر موانـع پيـش رو در باتـالق 
فـرو رود. حقيقـت كار حرفـه اي رويارويـي با آن موانع اسـت. بخـش عمده اي 
از معمـار بـودن ايـن اسـت كـه آرزوهـاي پـرآب و تـاب را تابـع چالـش هـاي 
پيـش پـا افتـاده كند و طـرح هاي ايـده آل را با طـرح هاي توافقـي جايگزين 
نمايـد. يـك سـاختمان مملـو از سيسـتم هـاي سـازه و تاسيسـاتي اسـت كه 
بايـد بـا هـم مشـاركت كننـد در غير اين صـورت سـاختمان آن طور كـه بايد 
عمـل نمي كند. يك سـاختمان بايـد مطابق با قوانين تقسـيم بندي منطقه اي 
باشـد. هـدف هـر معمـاري انجـام كاريسـت كـه از آن لـذت مي برد، هسـتند 
معمـاران بسـياري كـه پـس از انجام يك عمـر كار حرفه اي هنـوز نمي توانند 
بـه سـاختماني اشـاره كـرده و بگوينـد كه "مـن ايـن كار را طراحي كـرده ام." 
معمـاران در حيـن انجـام كارهـاي مختلـف تجربه كسـب مي كننـد و در 
عـوض، شـغل هاي ديگـر را براي خود دسـت يافتني مي سـازند. برخي از اين 
شـغل هـا لذت بخش و برخي خسـته كننـده اند. معمار سـاعت هاي متمادي 
كار مـي كنـد اما متناسـب بـا آن دريافت مالي ندارد. بيشـتر كار معمـار ديده 
نمـي شـود. او شـب ها تـا ديروقـت ارائه پـروژه ها را آمـاده مي كنـد، طراحي 
انجـام مـي دهـد، تغييـرات را اعمال مي كنـد، به دنبـال قوانين منطقـه اي و 
كدهـاي مربوطـه مـي گـردد، مشـخصات مـي نويسـد، و بـا بقيـه تخصص ها 
همـكاري مـي كنـد. پروسـه سـاخت محصـول نهايي اغلب سـال ها بـه طول 
مـي انجامـد و معموال نياز به ترسـيمات، اصالحات، تغييرات، مذاكـرات دوباره، 
دعـاوي قضايـي، و ارائـه هـاي بي شـمار دارد. بيشـتر ايـن كارها دور از چشـم 
كارفرمايـان انجـام شـده و هيچگاه توسـط عموم ديـده نمي شـوند. اغلب اين 
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كارهـا ضروري هسـتند و بابـت اكثرشـان پولي پرداخت نمي شـود.
در ايـاالت متحـده، يـك معمـار بايـد مـدرك حرفـه اي يـا فوق ليسـانس 
بگيـرد، بـه عنـوان كارآمـوز كار كنـد، تجربيـات الزم را در زمينه هـاي خاص 
مـورد نظـر كسـب كنـد، و هفـت امتحـان را بـا موفقيـت بگذراند. اخـذ مجوز 
كار معمـاري بـا گرفتـن مجـوز كار طبابـت، از نظـر مـدت زمـان مـورد نيـاز، 
قابل مقايسـه اسـت. يـك معمار در چهل سـالگي همچنان در ابتـدای فعاليت 
حرفـه ای خـود قلمداد مي شـود. تحصيل معماري كاري بسـيار جدي اسـت. 
اظهـار نظـري بـه يـاد ماندني از يك دانشـجوي معمـاري اهل يونـان در كانال 
يوتيـوب اَم دريافـت كـردم. در سـال اول دانشـگاه يكي از اسـتادانش گفته بود: 
"تنهـا، كسـاني كه نمي توانند بـدون اين كه معمار باشـند زندگي كنند، تنها، 
كسـاني كـه نمـي توانند فكري جـز معمار شـدن را متصور شـوند بايـد اينجا 
حضـور يابنـد." مطمئـن بودن راجع به مسـير درسـت بـراي يك دانـش آموز 
دبيرسـتان يك چالش اسـت، او بايـد اعتقادش را با توجه بـه اين كلمات مورد 

آزمايش قـرار دهد.
در اولين روز دانشـگاه، اسـتادي در كالسـمان،كه بيش از صد نفر جمعيت 
داشـت، گفـت كـه بيشـتر مـا بـه خاطر زمـان بـر بـودن و سـختي واحدهاي 
درسـي از پـس معمـاري بـر نخواهيم آمد. حرفش درسـت بـود. در ادامه گفت 
كـه بقيـه هـم ممكن اسـت فـارغ التحصيل شـوند اما معمـار نمي شـوند. اين 

حرفـش هم درسـت بود.
در حقيقـت آمـوزش يـك معمار )كه شـامل نمونـه يابي گسـترده هنري از 
طريـق آمـوزش هنر، معمـاري، و آتليه/طراحي مي باشـد( او را بـراي تبديل به 
يـك حالل مشـكل شـدن آماده مـي كند. همچنيـن معمار بـه دليل مجموعه 
مهـارت هايـش بـه سـاير زمينه هـاي خالقيتي كشـيده مـي شـود و بنابراين 
مي توانـد پـس از پايـان آمـوزش به شـغل هاي مختلفـي بپـردازد. غير معمول 
نيسـت كسـاني كه به عنوان معمار آمـوزش ديده اند به عنـوان طراح محصول، 
طـراح مبلمـان، طـراح گرافيـك، ماكت سـاز، طـراح مـد، تصويرگـر، پيمانكار، 

طـراح شـهر، مديريت سـاخت، يـا مديريت امالك مشـغول به كار شـوند.
اگـر عالقـه بـه معمار شـدن داريـد، مي توانيـد عالقه تـان را قبـل از دادن 
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درخواسـت بـه مـدارس معمـاري يـا حتـي قبـل از تعيين رشـته دانشـگاهي 
امتحـان كنيـد. هيـچ گاه بـراي بازديـد از دفتـر يـك معمـار، يـا پرسـش از 
آن هـا كـه به چـه كارهايي مشـغولند دير نيسـت. حتـي در دوران دبيرسـتان 
مي توانيـد در شـركتي بـه عنـوان كارآمـوز بـا حقوق يـا بدون حقوق مشـغول 
كار شـويد. معمـاري فرهنـگ حرفه اي خـودش را دارد و كار در يك شـركت، 
مفهومـي از ايـن حـس را در شـما ايجـاد مـي كنـد. بسـياري از دانشـگاه هـا 
برنامـه هايـي دارنـد كـه از طريـق آن هـا دانـش آمـوزان به رشـته مـورد نظر 
معرفـي مي شـوند. بـه يـاد داشـته باشـيد، اگـر تصميم بـه ادامـه تحصيل در 
رشـته معمـاري را گرفتيـد، آمـوزش و عمـل دو دنيـاي جداگانه انـد. انتقال از 
چـارت درسـي طراحي محـور و تئوريك در مدرسـه معماري بـه واقعيت هاي 
عملـي موجود در بيشـتر شـركت ها مـي تواند تـكان دهنده باشـد. تمركز در 
آمـوزش معماري بيشـتر بر روي پروسـه طراحـي و ارائه كار بـراي هيات ژوري 
بنـدي بنا و ارائه كار براي مقامات محلي يا شـوراي شـهر.  طراحيسـت تـا عايق 
پس از اسـتخدام در يك شـركت، معمار زمان كافي براي پرسـيدن اين سـوال 
كـه چـرا معماري اين سـاختمان را بايد انجـام دهم، را ندارد بـه اين معنی كه 
انتخـاب پـروژه آزادانـه نيسـت. كارفرمايـي وجـود دارد و قبض هايـي كه بايد 

پرداخـت شـود؛ و معمـاري كه بايد مشـغول كار باشـد.
الـرت  رودي   ،)Myron Barnstone( بارنسـتون  مايـرون  از  سـپاس  بـا 
اشـريدر  ديويـد  و   ،)Randy Jardee( جـردي  رنـدي   ،)Rudi Elert(
)DavidSchrader( بـه خاطـر نقدهـاي اوليـه ايـن كتـاب. قدردانـي ويژه از 
دكتـر كوين اسـتراس )KevinStraus(كه نخسـتين پيش نويـس هاي من را 
شـبيه به ويرايشـي آماده چـاپ از مدارك يـك معلم زبان انگليسـي نمود. كار 
سـخت و توصيه هاي او به متن انسـجام و سـاختار بخشـيد. همچنين بسـيار 
متشـكرم از راجركونـوور )Roger Conover( كـه اين كتـاب را از بين انبوهي 
از دسـت نوشـته هايـي كـه بـه دسـتش رسـيده بـود انتخاب كـرد و مـن را با 
بررسـي متن در بهبود آن ياري نمود. در پايان ميخواهم از بانويي تشـكر كنم 
كـه اگـر در آن لحظـه مكالمـه او را بـا يك ويراسـتار نمي شـنيدم، اين كتاب 

هيـچ گاه نوشـته نشـده بود.
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»چگونه معماري كنيم« كتابي براي راهنمايي شـما در مسـير معماريست. اگر به تازگي 
اين سـفر را شـروع كرده ايد يا به معمار شـدن مي انديشـيد و يا اگر در حال حاضر معمار 
هسـتيد و مـي خواهيد دليل جذب شـدنتان به اين رشـته را به ياد آوريـد، اين كتابي قطعا 

راهنمای شـما خواهد بود. 
نويسـنده كتـاب، كلمـه "معمـار" را كـه بـه عنـوان يك اسـم در دسـتور زبان انگليسـي 
مي شناسـيم بـه عنـوان يـك فعل اسـتفاده نموده اسـت، بديـن ترتيب تغييـر كاربرد يك 
كلمـه نيـز مانند تغيير كاربري يك فضا موجب شـگفتي و خلق معنايي تازه شـده اسـت. 
»چگونه معماري كنيم« معماران مشتاق را ترغيب و از معماري به عنوان يك تخصص 

دفاعميكند، با به كاربردن جسورانه يك فعل: 
معماري كردن!

... اگر تصميم داريد معماري را به عنوان يك حرفه دنبال كنيد بايد با رياضيات به ميزان خوبي آشنا 
باشيد، اما تنها اين نيست. نبايد حتما هنرمند باشيد اما بايد بتوانيد اسكيس بزنيد؛ اسكيس را ميتوان 
با نرم افزارهاي معماري نيز ترسيم كرد، هرچند كه در واقع هيچ جايگزيني براي يك ترسيم دستي 
سريع روي تكه اي كاغذ يا تبلت، براي بيان ايده، وجود ندارد. اگر نمي توانيد خوب اسكيس بزنيد نبايد  
از معمار شدن مايوس شويد. معمار بايد نويسنده خوبي باشد. پس اگر استعدادي در ادبيات و زبان 

داريد، برايتان سودمند خواهد بود.
هـيچ قانون یا نسخه مشخصی براي موفقيت در معماری وجود ندارد. ممكن است فردي در ترسيم 
متبحر و خالق اما در رياضيات و زبان ضعيف باشد و معمار فوق العاده اي شود؛ و شخصي كه در هر 
چهار مهارت حاذق است هيچ گاه پروژه اي قابل توجه طراحي نكند. فراتر از تخصص، انگيزه و انضباط 

قرار دارد. كه در واقع همان وظيفه شناسي است، شرط الزم براي موفقيت در حرفه معماري ...

Vocation برای حرفه ـ V

. معماران عجيب و غریب هستند! آن ها دوست دارند سياه بپوشند. ممكن است با پليور چهارخانه،  ..
بند شلوار، يا پاپيون ديده شوند. اين طور به نظر مي رسد كه خيلي از معماران از فروشگاه هاي يكسانی 
خريد مي كنند. آن ها همچنين عينك را با قاب ضخيم دوست دارند. لوكوربوزيه، ارو سارنين، فيليپ 

جانسون، دانيل ليبسكيند، پيتر آيزنمن، و بسياري ديگر عينك مي زنند )يا مي زدند(.
لوكوربوزيه گاهي به صورت عريان نقاشي مي كرد. رايت به رسم معمولش يك شنل و كاله گرد پشمي 
مي پوشيد. اسكار نيماير، با حدود 100 سال سن، قبل از تولد 99 سالگي با منشي اش ازدواج كرد. 
معماران گروه كوپ هيمل بالو در طراحي با چشمان بسته مشهورند. رم كولهاوس هر روز شنا مي كند. 

لويي كان عجيب بودن در زندگي را به حد اعلي رساند ...

Quirky برای غير متعارف ـ Q

نويسنده اين كتاب هر مفهوم را با حرفی از الفبای انگليسی معرفی كرده و به همراه متن، تصاويري را 
براي نشان دادن كانسپت مورد بحث، ضميمه نموده است:

قیمت: 000 8 تومان

9 786006 509174
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