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معماری یک دیسیپلین كند است. به این معنا كه پیشرفِت آن بسیار 
ـ هزارتوی ددالوس1ـ تا آثار معماران  آهسته است. از نخستین اثر معماری 
دیكانستراكتیویست در سال های پایانیِ دهه ی 80 ، از پانتئون تا ترسیم های 
جان هیداک2، از زندان های پیرانزی3 تا شهر رونده ی4 آركیگرم5، همه و 
همه با ابزار یكسانی به وجود آمده اند. ابزاری كه در طول قرن ها ثابت بوده 
است؛ خط كش و پرگار. در سال های پایانی دهه ی 80 و سال های آغازین 
تاریخی؛  لحظه ای  داد.  به كامپیوتر  را  ابزار جای خود  این  دهه ی 90، 
لحظه ای كه ابزار معمار پس از قرن ها تغییر كرد و نوید باز شدنِ امكانات 
تازه ای را داد. این لحظه ی تاریخی در پركتیس معماری و با كار كسانی 
چون پیتر آیزنمن، كارل چو6، گرگ لین7 و ... اتفاق افتاد و تنها چند سال 
بعد بود كه وارد آموزش معماری شد. مدرسه ی معماری دانشگاه كلمبیا 
اولین استودیوهای  پاییز 1994  برنارد شومی و در  در دوران مدیریت 
بی كاغذ8 خود را ارائه كرد؛ استودیوهایی كه تالش كردند از كامپیوتر 
به عنوان ابزار طراحی استفاده كنند. به این ترتیب فرهنگ آموزش معماری 
به شكلی بنیادین دگرگون می شود. دگرگونی ای كه خیلی سریع به مدارس 
دیگر انتقال پیدا می كند و پس از مدتی نه  چندان طوالنی، استودیوهای 

بی كاغذ به یک پدیده ی متعارف در آموزش معماری تبدیل می شوند.
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من در تابستان سال 2012 در موسسه ی پرت1 در نیو یورک، استودیوی 
طراحی خود را با ویلیام مک دانلد2 می گذراندم. آنجا بود كه او در پاسخ 
در  بی كاغذ  استودیوی  از  استودیو،  تدریس  روش  درباره ی  سؤالم  به 
دانشگاه كلمبیا حرف زد. این نقطه ی شروع عالقه ی من به پداگوژی3 
یا مدل های آموزشی بود. در سال 2016 و زمانی كه در نخستین دوره ی 
تئورِی طراحی و آموزش4 در موسسه ی معماری كالیفرنیای جنوبی5 زیر 
می بایست  همكالسی هایم  همراه  به  می كردم،  تحصیل  رو6  دیوید  نظر 
برای درس “البراتوار طراحی” كه با تاد گنون7 می گذراندیم، یک مدل 
آموزشی را انتخاب و مطالعه می كردیم. من دانشگاه كلمبیا در دوران 
مدیریت برنارد شومی را به عنوان نمونه ی موردی خود انتخاب كردم و 
این كتاب محصول مطالعه ای است كه در این كالس انجام و تا امروز 
یک  من  نیست.  مورخ  یک  كار  محصول  كتاب  این  ادامه اش داده ام. 
پژوهشگر نیستم. كتاب محصول كار معماری است كه از زاویه ی نگاه 
خود، برای كندوكاو در یک مقطع تاریخی تالش كرده است. تاكنون هیچ 
كتابی درباره ی استودیوهای بی كاغِذ دانشگاه كلمبیا منتشر نشده است. 
به احتمال بسیار هستند دانشجویانی در برنامه های جدی و معتبر دكترا 
در پرینستون، كلمبیا، ام آی تی، هاروارد و ... كه مشغول انجام مطالعات 
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آرشیویِ عمیق و نگارش تاریخ این دوره هستند. اما تا این لحظه نتایج 
بنابراین  منتشر نشده است.  یا مقاله  پژوهش های آن ها در قالب كتاب 
كتابی كه در دست دارید، نخستین تالش در این راستاست؛ یادداشتی 
درباره ی استودیوی بی كاغذ، و گفت وگوهایی با بعضی از استادان، و 
امروز معماران  دانش آموختگان دانشگاه كلمبیا در دهه ی 90 كه خود 
و آموزگارانی شناخته  شده اند. در بخش پیوست، نمونه هایی از كارهای 
استودیوها  این  آورده شده است.  استودیوهای مختلف  دانشجویان در 
ـ 1994،  95 94ـ1993،  ـ 1988،   89 88 ـ1987،  تحصیلی  سال های  به 
ـ 1999 مربوط می  شوند؛ سال های نخست حضور  ـ 1995، و 2000 96
برنارد شومی، سال های منتهی به استودیوهای بی كاغذ، و سال های پایانی 
دهه ی 90. كارهای ارائه شده به دلیل وجود محدودیت در تعداد صفحات 
كتاب، تنها تصویر كوچک و ناتمامی از مجموعه ی كارهای تولید شده در 

دوران مدیریت شومی در دانشگاه  كلمبیا  هستند.
 از تاد گنون كه این مطالعه با راهنمایی های او آغاز شد سپاسگزارم. 
همین طور از اِد كلر1 و پشتیبانِی بی دریغش. امیر آشتیانی زحمت انجام 
كار  این  انجام  او  بدون تالش  و  را كشید  فردا كوالتان2  با  گفت وگو 

نبود. از هانیه خالقیان برای پیاده سازِی گفت وگوی اد كلر ممنونم. ممكن 
 

پویان روحی،
پاییز 2018
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معماری یک دیسیپلین کند است. به این معنا که پیشرفِت آن بسیار آهسته است. از 
نخستین اثر معماریـ  هزارتوی ددالوس ـ تا آثار معماران دیکانستراکتیویست در سال های 
پایانی دهه ی 80 ، از پانتئون تا ترسیم های جان هیداک، از زندان های پیرانزی تا شهر رونده ی 
آرکیگرم، همه و همه با ابزار یکسانی به وجود آمده اند. ابزاری که در طول قرن ها ثابت 
است؛ خط کش و نقاله. در سال های پایانی دهه ی 80 و سال های آغازین دهه ی 90،  بوده 
این ابزار جای خود را به کامپیوتر داد. لحظه ای تاریخی؛ لحظه ای که ابزار معمار پس از 
قرن ها تغییر کرد و نوید باز شدنِ امکانات تازه ای را داد. این لحظه ی تاریخی در پرکتیس 
چو، گرگ لین و ... اتفاق افتاد و تنها چند  معماری و با کار کسانی چون پیتر آیزنمن، کارل 
سال بعد بود که وارد آموزش معماری شد. مدرسه ی معماری دانشگاه کلمبیا در دوران 
ارائه کرد؛  را  بی کاغذ خود  استودیوهای  اولین  پاییز 1994  در  و  برنارد شومی  مدیریت 
استودیوهایی که تالش کردند از کامپیوتر به عنوان ابزار طراحی استفاده کنند. به این ترتیب 

فرهنگ آموزش معماری به شکلی بنیادین دگرگون شد ... 


