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چرا معماران مینویسند؟ چرا لوکوربوزیه در فرم اداره مهاجرت فرانسه، خود را نویسنده معرفی کرد؟ چرا رافائل مونئو، که 
در مدرسهی طراحی هاروارد به تحلیل آثار هشت معمار معاصر پرداخته، سخنان خود را در قالب کتابی در دسترس دانشجویان 
قرار داده است؟ برای معماران چه اهمیتی دارد که نقد آثار شاخص معماری معاصر دنیا را مطالعه نمایند؟ آیا دیدن تصاویر 
پروژههای ساخته شده/ نشدهی معماری برای معماران کافی نیست، تا از آن پروژهها تاثیر بگیرند و آثار خود را طراحی کنند؟ 
چگونه بدون مطالعهی آثار ارزشمند نوشتاری تاریخ معماری، می توان امیدوار بود که در معماری معاصر حرف جدیدی برای 
گفتن داشته باشیم؟ آیا حرف جدید در معماری صرفاً فرم ها و مشخصات ظاهری جدید و نامتعارف است؟ آیا بدون تقویت 
پشتوانه های علمی و نظری و مطالعه ی آنچه در جهان معماری در حال وقوع است، امکان مطرح نمودن حرفهای جدید 

ممکن است؟
آیا همواره با استفاده از تبادل اندیشهها و نوشتهها نبوده است که فرهنگ بشری پیشرفتکردهاست؟ آیا افالطون تحت 
تاثیر اندیشههای زرتشت توانست دستگاه فکری خود را سازماندهی نماید؟ چرا پادشاهان ایران در دوره ساسانی با ارسال سفیر 
به یونان، عالقمند بودند که با اندیشههای افالطون و ارسطو آشنا شوند؟ چرا نخستین بار آثار افالطون و ارسطو از زبان التین 
به عربی ترجمه شد و باعث شکوفایی فلسفه و ریاضیات و ادبیات ایران در قرن چهارم شد؟ آیا ترجمهی اندیشههای ابنرشد 

از عربی به التین پایههای رنسانس را شکلدادهاست؟ آیا باید جهانی اندیشید و منطقهای عمل نمود؟
جایگاه نقد در معماری معاصر ایرانیان با انتشار اندیشه های نوین و تعمق در نوشتار منتقدین از شرق تا غرب ارتقا می یابد. 
در این میان، همچون گذشته، بر معماران، اندیشمندان و منتقدین ایرانی است که از میان تمامی آنچه در دسترس است خود به 
آنچه قابل و مفید در این سرزمین است توجه نموده و در جهت رشد مبانی نظری و تئوریک معماری بومی در ایران کوشا باشند.

کتاب حاضر منبعی مستند در خصوص نقد معماری است، کتابی که دارای ویژگی های قابل تدریس در مراکز آموزش 
عالی معماری بوده و در آن ریشه ها و شیوه های نقد معماری به وضوح قابل درک می باشند. انتخاب این کتاب جهت ترجمه 
نه تنها به دلیل عالقه ی شخصی اینجانب به موضوع »نقد معماری«، بلکه بیشتر به دلیل کمبود منابع علمی و مستند در این 

خصوص بوده است. امید است این کتاب نیز خود به موضوعی برای نقد منتقدان تبدیل شود.
ایمان رئیسی

پیشـگفتار:



همواره معتقد بودهام که مدارس معماری باید به چشم انداز معاصر توجه کنند، به معمارانی که همچنان قهرمانان کتب 
اصلیاند. بنابراین اوایل دههی نود میالدی بود که به دانشجویان مدرسه معماری هاروارد درسی را پیشنهاد کردم که دربارهی 
آثار معماران معاصر بود. من همچنان به آثار بعضی از این ]معماران[ بزرگتر ]از من[ یا استاِد من فکر میکنم. همه از همکاران 

و دوستانیاند که تحسینشان میکنم.
این کتاب تالیفی از آن سخنرانیها است. آثار استرلینگ، ونتوری و اسکات براون، روسی، آیزنمن، سیزا، گری، کولهاس، 
و هرزوگ و ِد مورن با دقت تحت عنوان »اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی« ارزیابی شده اند. از واژهی »اشتیاق« 
استفاده میکنم، چون مطالعهی معماری در زمان حال در مسیری پیش رفته است که به اندیشیدن و مباحث نقادانه نزدیکتر 
شده است تا هرگونه عالقه ای به ساختن تئوری سیستمی. کتاب پیچیدگی و تضاد در معماری رابرت ونتوری به این ]بحث[ 
شهادت خواهد داد. کتاب نوعی آزمون نیشدار است که به اندیشه های انتقادی هدایت میشود؛ به عنوان نمونه، این ]کتاب[ 
نوعی رساله ی تئوریک یا بیانی شخصی از اشتیاق تئوریک است، و نه نوعی تئوری. در نقطه مقابل، معمارِی شهر آلدو روسی، 
نمایشی است از فردی، که دارای عالقه ی زیادی به اصول شهری است، که با روانپاالیی شخصی رهاشدهای پایان یافته 
است. در این نقطه از تاریخ ما به کتاب روسی احترام می گذاریم، نه زیاد به خاطر همکاریاش در توسعه ی تئوری، بلکه برای 
ایده های بسیار شخصی اش، این تمثیلی است از معماری که از واژگان هم استفاده میکند. اشتیاق تئوریک واژه ی دقیقتری 
نسبت به تئوری است، و چنین است، هنگامی که به نوشته های پیتر آیزنمن مراجعه می کنیم. اینها متونی هستند که نشانگر 
نوعی ظرفیت روشنفکرانه برای انتقال به مفاهیم معماری اند که از فیلسوفان معاصر اکتساب شده است. برای کولهاس هم 
چنین است، آخرین بحثی که از آن استفاده می کنیم، بسیار مهم است که نیویورک هذیانی را درک کنیم، ]کتابی[ که هنوز 
بهروز است و ارزشمندترین نوشتهی اوست، به عنوان کتابی از مقاالت، اندیشهای اصیل و بسیار شخصی دربارهی اصول نهفته 
در معماِی شهِر آسمان خراشها. واژه ی دیگر نیازمند توصیف، »استراتژیها« است. این واژه در اینجا اشاره دارد به ساز وکارها، 
شیوه ها، مدل واره ها، و روشهای شکلی که در کارهای معماران تکرارمیشود ـ ابزارهایی که با آن به ساختمانشان شکل 
می بخشند. از ساز و کارهای شکلی، هنگامی که در مورد مهارت پالنها و مقطعها در معماری جیمز استرلینگ، تا هنگامی که 
در مورد شکل های تانشده با همکاری فرانک گری می اندیشم، صحبت خواهم نمود. ممکن است دشوار باشد که این واژه 

مقـدمـه:



را در مورد آلوارو سیزا یا هرزوگ و ِد مورن به کار ببرم، اما ارائهی دستخط معمارانه و بسیار شخصی سیزا، و عالقهی توام با 
وسواس معماری و مصالح هرزوگ و ِد مورن، اعتقاد دارم که همچنان می توانیم آنها را در همان مسیر مورد بحث قرار دهیم. 
حاال که عنوان کتاب را شرح دادم، اجازه دهید که سعی کنم احساسم را درمورد این گروه معماران بعضاً نامتجانس بیان 
کنم. عالقه ام به این بود که معمارانی را مطالعه کنم که دارای نفوذ و قدرت بیشتری در زمان حال هستند، آنهایی که در 
آخرین ربع قرن بیستم عالیق دانشجویان معماری را برانگیختهاند، آنهایی که کارهایشان در عرصهی وسیعی مورد بحث قرار 
گرفته است، و سرانجام آنهایی که کتابهایشان با مقدار زیادی مقاالت مفهومی منتشر شده است. به نظر می رسید که باید با 
جیمز استرلینگ شروع کنم. شخصیت او دعوت کننده به تالشی است که در راستای اتصال چیزی بود که می توانست شامل 
میراث زبانشناختی پیشروها1ـ که هنوز در آغاز دههی شصت میالدی زنده بودند ـ به عالقهی شدید به پیچیدگی باشد، که 
پس ازآن ایجادشد. فکرمیکنم که امروزه کمتر دربارهی او بحث می شود، لذا الزامی است که هرگونه ارزیابی معماری معاصر 

را با استرلینگ آغاز کنیم.
]تفکر[ استرلینگ به سرعت توسط رابرت ونتوری و آلدو روسی ادامه یافت. این دو اغلب باهم جفت شده اند، ازجملهی این 
دالیل انتشار پیچیدگی و تضاد در معماری و معمارِی شهر در یک سال است )1966 م.(، اما معمار آمریکایی باید مقدمتر 
از معمار ایتالیایی باشد. تاثیر ونتوری سریع بود و در دهه ی شصت م. و اوایل دههی هفتاد م. حکمفرما بود، درحالی که کار 
روسی، درحالی که در اروپا به خوبی شناخته شده بود، اما تا اواخر دههی هفتاد م. »جهانی« نشد، تا زمانی که اندیشه هایش در 
آمریکا منتشر شد. هریک ایده هایشان را با آثارشان نشان دادند. ونتوری، با ساخت کشور به عنوان نقطهی شروع، سعی کرد 
تا اصول را دریابد و نشان دهد که چقدر درمقابل هنجار و گرایش به فرد مقاوم است. در مقابل، روسی تالش کرد که نظم 
علمی را گسترش دهد، پس از اینکه از اصول مهمی که معمارِی شهر را توصیف میکند، رمزگشایی کرد. هردو طی دهه ها 

اندیشهی معمارانه را تحت تاثیر قراردادند، و تاثیرشان تا امروز احساس شدهاست.
معماری مانند پیتر آیزنمن، عالقهی ویژه ای به تئوری پردازی مقدم بر تمرین ساختن اثر دارد. او مسئول بخش تئوری 
کتاب پنج معمار نیویورک در سال 1972، و موسس مرکز مطالعات معماری و شهر و ]مجلهی[ مخالفان، و در نتیجه نقشی 
کلیدی در فرهنگ معماری آمریکا دارد. هرچند گاهی با سوءتفاهم همراه شده اما هیچ وقت فراموش نشده است، نوشته های 

تئوریک او جایگاه برجسته ای در چشم انداز معمارانی که در این سخنرانی ها توصیف می شوند داشته است.
آلوارو سیزا و فرانک گری بر چشم انداز معماری دههی هشتاد میالدی تاثیر گذاشتند. به نظر می رسد که به وسیلهی 
آنها، تئوری در مسیری افتاد که نوعی معماری با اثر واقعی قابل توصیف شد. هرچند گری چندسالی مسنتر است، ابتدا سیزا 
را ارایه نمودم. معماری ]سیزا[ همیشه مورد تحسین بوده است و از ابتدای دورهی کاری اش، زمانی که مجالت ایتالیایی او 
را کشف نمودند، فرهنگ معماری اروپا درآثارش بازتاب داشت. کارهای او همواره با عالقهی زیادی دنبال شده است و کسی 
ممکن است بگوید که او بدون رهایی از تعهد تئوریک و اجتماعی به آغازگران ]این اندیشه[ شکوفا نمی شد. این مسئله باعث 
شد که گری بعضی اوقات اعمال نفوذ کند، اما تاثیر او در معماری دههی هشتاد غیرقابل پرسش است. عملگرایی آگاهانهی 
او، با روش نوآورانه اش در سازماندهی مصالح و فرم ترکیب شد، و از هرگونه تسلیم شدن به زمینه دل کند و به سرعت باعث 
شد که به مرجعی مسلم تبدیل شود. سفر اعجاب انگیزی را شرح خواهیم داد که چگونه محرکی، باعث شد معمار نه چندان 
مطرحی ]مثل گری[ به معماری محبوب در دههی نود تبدیل شد، دههای که شاهد اختالط صریح شخصیت او و سلسله 

کارهای اصلی اش بود که به نقطهی اوج موزه گوگنهایم بیلبائو منتهی شد.
عالیق تئوریک و حرفهای، اساساً در این دهه تغییر یافت، و چهرهی رم کولهاس مدلواره2ی این تغییر بود. کولهاس 
میخواست که معماران، بدون پیش داوری روشنفکرانه، عقالنیت ضمنی نوعی از معماری را که سرمایه گذاران ساختمان 

Avant-Gards -1
Paradigm -2



می ساختند، ترمیم نماید. لذا، او اعتقاد داشت، که باید ریشه های معماری را، که هنوز زنده بود ـ و با اشتیاق تئوریک حامیان 
معماری بافرهنگ تحریف شده بودـ نشانه بگیرد. هدف او، کلیدی برای نوعی از معماری در دنیای جهانی شده بود، که احترام 
به تاریخ و غمِ ُقربت نسِل گذشته ندارد. نیویورک هذیانی، نخست منتشر شده در ]سال[ 1978، تاثیری معطوف به گذشته در 
دههی نود و کامل شده با ]کتاب[ بسیار عمومیت یافته اس ام ال ایکس ال ]S,M,L,XL[، که گونه ای از کتاب را بنیان نهاد 
که توجه بسیار بیشتری به تصویر و نقشه نسبت به متن داشت. حسن ختام این مقدمه، نخستین کارهای هرزوگ و ِد مورن 
بود، که اعالم کنندهی سرشت متعالی مکعب های اصلی است. اینجا ارتباط با جهان شکلگرایانهی هنرمندان حداقلگرا آشکار 
میشود، احیاشدن سنتی که کارهای این دو معمار را با آن نقاشان مرتبط می سازد. تاثیر هرزوگ و ِد مورن در مدارس معماری 
خیلی سریع بود، و ظرفیت آنها برای به عهده گرفتن هرگونه ساده سازی و هماهنگ شدن با مهمترین رویداد متضادی که 
شرح می دهد چرا دانشجویان به دیدن از نزدیک کارهایشان ادامه می دهند، قابل ستایشاست. آنها، با اطمینان، در میان چندتن 

از معمارانی، که من فکرمی کنم تاثیرگذاراند، قرار می گیرند. 
جهت شرح چگونگی انتخاب معماران، باید بگویم که چگونه تعدادی از سخنرانی هایم به این کتاب تبدیل شد. همانگونه 
که قبال گفتم، سخنرانی ها به عنوان درسهایم در مدرسه ی طراحی هاروارد ارایه شده است. این مربوط به سالهای تحصیلی 
از  مجموعهای  در  پالئز3،  لوپز  مانوئل  خوزه  درخواست  به  مجددا،  سخنرانی ها  آن  است.   1994-1993 و   1993-1992
صحبت هایم در ]ماه[ نوامبر ]سال[ 1995 در سیرکلو ِد بالس آرتس مادرید4 ارائه شد. بدون او ]پالئز[، مطالب ارایه شده در 
این کتاب ممکن بود هرگز واقعیت نیابد. سخنرانی های سیرکلو، ضبط شدند، و بذر این متن را ایجاد نمودند. بنابراین، کتاب 
همکاری دانشجویان شرکت کننده در کالس را در خود مستتر دارد. لحن گفتگومحور کالس تاحدممکن حفظ شده است، 
تصاویر هم، مانند آنهایی که در طول سخنرانی ها نمایش داده می شد، ارایه شده است. همانگونه که خوانندگان مطلع خواهند 
شد، هماهنگی متون و تصاویر با توجه به طبیعت این کتاب تعیین شده است. بنابراین، توجه ای که به طرح گرافیک شده است، 

شایسته ی قدردانی از رامون پارت5 می باشد، مدیر ]انتشارات[ اختر6، و کسی که این پروژه را هدایت نمود.
دو نکتهی باقیمانده به شرح زیر است. نخست، در سیرکلو، در بارهی ونتوری و همچنین هرزوگ و دِ مورن صحبت نکردم. 
اما وقتی که در مورد انتشار این سخنرانی ها در یک کتاب فکر می کردم، تاثیر آنها غیر قابل انکار به نظر رسید، چرا که هر دوی 
آنها، معمار آمریکایی و شریکان سوئیسی، نقشی اساسی در معماری معاصر داشته اند و درحقیقت من به ایشان در درس های 
دیگری اشاره نمودم. دوم، در حین کارکردن بر یادداشت های سخنرانی قدیمی، سعی کردم که دامنهی کارهای معماران را  تا 

بعد از سال 1995 هم ادامه دهم. در نهایت، تصمیم گرفتم که سخنرانی ها را تا اینجا که هستند، رها کنم. ...
و این دربارهی کتاب بود. اما نمی خواهم این مقدمه را بدون تشکر از پیتر رو7، مدیر مدرسه طراحی هاروارد، پایان دهم، 
کسی که همواره از انتشار این سخنرانی ها حمایت نمود، و باید از کارِمن دیز مدینا8 نام ببرم، کسی که مرا در بازنویسی متن 

کمک نمود. بدون استعداد او، حساسیت و تعلق خاطرش به این پروژه، امروز چنین کتابی موجود نبود.
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