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پیش گفتار مترجم
دانش ما در ایران نسبت به دانش تولیدشده و در حال تولید در کشورهای پیشرفته و بویژه 
آمریکا که در تولید گفتمان معماری پیشروست، محدود است. دالیل این امر در ناکارآمدی 
سیستم آموزش معماری ما خالصه می شوند؛ سیستمی که به روز نشده و نتوانسته است با 
گفتمان معاصر معماری، پیوند برقرار کند. از سوی دیگر، تعداد آثار نوشتاری ترجمه شده به 
فارسی نسبت به تعداد آثار موجود بسیار کم است. ترجمه های محدودی نیز که انجام شده اند، 
عموماً کیفیت مناسبی ندارند و منابع اصلی را شامل نمی شوند. هنوز که هنوز است، هیچ یک 
از کتاب های اصلی تئوری معماری به  طور کامل به فارسی برگردانده نشده اند. این، یکی از 
دالیلی است که باعث شده ما فاقد گفتمان باشیم و پیوندی با گفتمان جهانی معماری معاصر 
نیز نداشته باشیم. کمبود آثار تئوری، در عین  حال موجب شده است تا ما با ابزار ساخت گفتمان 
آشنا نباشیم. زبان فارسی در عرصه ی معماری، زبان ضعیفی است. بسیاری از واژگان گفتمان 
معماری، هنوز در زبان فارسی به کار نرفته اند و بنابراین، معادلی در این زبان ندارند. این 
موضوع ما را به زمان مشروطه و مشکالتی که بر سر راه آشنایی ایرانیان با دانش روز وجود 
داشت، برمی گرداند. داریوش آشوری در این باره و در مورد تالش محمد علی فروغی در تاسیس 
فرهنگستان ایران می نویسد: “یکی ـ   دو نسِل پیش از فروغی اگرچه ضرورت ساده سازی 
زبان نوشتار را دریافته بودند، اما هنوز نتوانسته بودند برای غنی سازی واژگانِی این زبان در 
جهت پذیرش مفهوم های علمی و آنچه مربوط به دستاوردها و شیوه زندگانی مدرن است، 
کار نمایانی بکنند. فروغی و کسانی دیگر از هم نسل های او در این جهت گام های بلندتری 
برداشتند. و البته، فروغی با کار ماندگاری که در جهت برگرداندن فلسفه اروپایی به زبان فارسی 
کرد، زمینه یک دگرگونِی سبکی را در این زمینه فراهم کرد که بسیار اثرگذار بود و نسل های 
بعدی از روش او بهره مند شدند.” به نظر می رسد این وضعیت، در عرصه ی معماری، همچنان 
وجود دارد. این مساله، ضرورت برگردان آثار نوشتاری معماری و تالش برای یافتن معادل های 

فارسی برای واژگان تخصصی آن را ضروری می کند.
در جلسه ای که در تیر ماه 94 با عنوان “وضعیت فرانقد؛ تئوری معماری و ساخت گفتمان” 
در کانون معماران معاصر تهران داشتیم، درباره ی این مسائل حرف زدیم و بخشی از آثار مهم 
تئوری معماری را معرفی کردیم. مشکل زمانی آشکار شد که شخصی از فعاالن عرصه ی 
آکادمیک گفت: “این ها تئوری نیستند. تئوری یعنی ما چیزهایی را به چند دانشمند بدهیم و 
آن ها به ما بگویند، آیا این ها تئوری اند یا نه!” این نگاه عمق فاجعه را نشان می دهد و نشان 
از آن دارد که ما، به عنوان فعاالن عرصه ی آکادمی، هنوز تعریف اولیه ی تئوری ]معماری[ را 
نمی دانیم. تئوری معماری )تئوری فرهنگی1( برخالف تئوری علمی2، به دنبال اثبات چیزی 

1- Cultural theory
2- Scientific theory



7

نیست. تئوری معماری کنشی است اندیشمندانه در باب معماری؛ فکر کردن به معماری، حرف 
زدن درباره ی معماری و نوشتن درباره ی معماری. در چنین بستری، ضرورت آشنایی با آثار 
نوشتاری، بیش از پیش بر ما آشکار می شود. کتابی که در پیش رو دارید، با در نظر داشتن 

چنین پیش زمینه ای، در دسترس شما قرار گرفته است.
دارند،  آن وجود  در  تئوری که  رایج  واژگان  برای  تا  کتاب، تالش کرده ام  برگردان  در 
معادل های مناسبی پیدا کنم و امیدوارم این کار، به غنای ادبیات تئوری فارسی، که آن طور که 
پیش از این گفتیم، توان چندانی ندارد، بیافزاید. اصطالحاتی همچون آثار شاخص معماری1، 
تاریخ آثار شاخص2، پروژه ی پیش افکن3، پوشه4 و ...، اصطالحاتی هستند که به احتمال بسیار 

برای نخستین بار به شکل رسمی برای معادل های انگلیسی خود به کار می روند.
کتاب سرشار است از مفاهیم و درونمایه های مرکزی گفتمان معماری. یکی از مهم ترین 
این مفاهیم، مفهوم پرکتیس انتقادی است و من فکر می کنم برای ما که از نظر فرهنگی، 
با مفهوم تفکر انتقادی مانوس نیستیم و در عین حال، دارای یک سنت تاریخی معماری 
هستیم که گاه، فاصله گرفتن از آن و نگاه انتقادی به آن، کار دشواری به نظر می رسد، مفهوم 
پرکتیس انتقادی اهمیت بسیار زیادی دارد. ابرانتقادی کمک می کند تا بدانیم این دو معمار  ـ  
پیتر آیزنمن و رم کولهاس ـ   در مورد کار خود و دیگری، چطور فکر می کنند؟ نگاه دو تئوریست 
ـ جف کیپنس5 و رابرت سومول 6 ـ  به کار آن ها چگونه است و چگونه خوانش آن ها از کار 
این معماران، که با خوانش خود آن ها از کارشان اساساً متفاوت است، می تواند به گسترده تر 
شدن افق معنایی کار آن ها و عمیق تر کردنش، کمک کند. کتاب کمک می کند با اهمیت 
نقد فورمالیستی7   ـ مدل معاصر و رایج نقد   آثار معماری ـ و دستاورد آن برای دانش معماری، 
و همین طور بسیاری مسائل دیگر آشنا شویم. این کتاب در عین  حال پرسش های بسیاری 
نیز برمی انگیزد. امیدوارم این پرسش ها برای خواننده ی کتاب، انگیزه ای شوند برای مطالعه ی 
بیشتر و عمیق تر و امیدوارم خواننده، در تالش برای یافتن پاسخ  این پرسش ها، مسیر شخصی 

خود را تعریف و برای پیمودنش، تالش کند.
پویان روحی
پائیز 2015
واشنگتن

1- Canonical building
2- The canon
3- Projective project
4- Envelope
5- Jeffrey Kipnis
6- Robert Somol
7- Formalist criticism
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آیزنمن و  پیتر  کتابی که در دست دارید، دیدار دو ذهن معماری برجسته، 
انجمن معماری  به  انجام یک گفتگو در سال 2006  برای  را که  رم کولهاس 
]لندن[ آمده بودند، ثبت می کند. این کتاب با گفتگوی دو ساعته ی این دو نفر 
آغاز می شود؛ گفتگویی که در آن، هر دو در مورد ایده های مختلف، از جمله دیدگاه 
مشترک خود مبنی بر لزوم وجود شکلی انتقادی از پرکتیس معماری در شرایط 
امروز، حرف زدند. در عین حال دیدگاه های دو منتقد برجسته، جفری  کیپنس و 
رابرت سومول نیز در ادامه ی گفتگو آمده است. متن دو سخنرانی از این دو معمار 
که تامالتی هستند درباره ی اهمیت نوشتن در کارهای خود و نیز به طور کلی در 
معماری معاصر، در کتاب گنجانده شده و به این ترتیب، دیدگاه های ارزشمندی 
به دلیل ظرفیت خود برای شکل دهی و  درباره ی نقش حیاتی واژگان معماری 

انتقال اندیشه ها و پروژه های معماری در دنیای امروز ارائه می شوند.

SUPERCRITICAL
Architectural Association, London

Rem Koolhaas & Peter Eisenman  

)پس از چند هفته رد و بدل کردن پیامک ، ایمیل و تماس های تلفنی برای تعیین یک 
تاریخ )که کار آسانی نبود( و تعیین یک دستورکار که هر دو با آن به عنوان چارچوبی برای 
یک گفتگوی یک ساعته موافق باشند )که کار سخت تری  بود(، پیتر آیزنمن و رم کولهاس در 
عصر روز 30 ژانویه، وارد اتاقی مملو از جمعیت در انجمن معماری لندن شدند تا درباره ی 
دوران حرفه ای خود، پروژه ها، نوشته ها و باورهای معماری شان گفتگو کنند. آن ها پس از چند 
دقیقه حرف های اولیه   وارد تبادل نظر جذاب و پرفراز و نشیبی شدند که پروژه ها و نوشته های 

مختلفشان را روشن کرد ...(
* * *


