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بـرای بـهرام بـیضائی





گفتم اگر باز زندگی از سر گیرم،

و باز بدانم مرگم از آن باالست که خود می سازم، 

مرگی چهل مردن،

و در هر آجر اگر صدای استخوان های خویش می شنوم،

باز ُخَورنَقی می سازم، هر چه بلندتر،

به بلندی روح آدمی!

مجلس قربانی سنمار، بهرام بیضائی



معماریِ هم اکنون چیست؟ تئوریسین های آن چه کسانی هستند؟ بنیان های تئوریک آن 
بر چه چیز استوار است و چنین پرشتاب به کدام سو می رود؟ معماری دیجیتال زاییده 
به  که  تئوری هایی  و  معماری  تاریخ  آیا  آن کجاست؟  نظری  چیست و سرچشمه های 
تاریخ پیوسته اند هنوز در پیشبرد معماری امروز سهم دارند، یا می بایست آن ها را همچون 

خاطره ای پشت سر گذاشت؟
این ها پرسش هایی هستند که با خواندن کتاب حاضر بارها در ذهن خواننده شکل می گیرند 
و در خالل هر گفتگو، مقاله یا سخنرانی پاسخ هایی چالش برانگیز و بعضا پرسش گونه 
ـ به لطف انتخاب مناسب  می یابند. در جستارهای انتقادیِ تئـوری مـعماری مـعاصر 
پویان روحی و دقت وی در گردآوری مقاالت، سخنرانی ها و گفتگوهایی که به طور 
خاص از معماری امروز سخن می گویندـ جریانات روز و زنده تئوریک از زبان معماران 
و مدرسان صاحب نام معماری نظیر پیتر آیزنمن، جفری کیپنس، گرگ لین، تام ویسکامپ 
باالیی  از تنوع موضوعی  این کتاب مجموعه  مقاالتی است که  ... روایت می شوند.  و 
برخوردارد است، اما در عین این تنوع همچنان یک دست و هدفمند باقی مانده است. 
از آن رو که بازتاب دهنده ی دیدگاه هایی  ـ  به نظر می رسد انتشار چنین مجموعه هایی 
متفاوت از اهل نظر می باشندـ  بیش از کتاب های تئوریکی که تنها به قلم یک نویسنده یا 

تئوریسین نوشته شده اند در طرح چالش های نظری معماری امروز موثر باشند.
در نوشتار حاضر معماری به مثابه دیسیپلینی معرفی می شود که خود را از هر ساختار 
مشخص، چارچوب قطعی و روش ثابت می رهاند، به پیش می رود و تالش می کند تا به 
چیزی فراتر از آنچه انگاشته می شود تبدیل شود، با این وجود آگاه است که هرگز نخواهد 
این گنجینه ی قوانین منسوخ ـ رها سازد؛ در این خصوص  ـ  توانست خود را از گذشته 
و  کلیشه ها  به  نقادانه  اندیشه ای  با  و  امروز می پردازد  بستر  در  دوباره خود  به خوانش 
ارزش های گذشته می نگرد، به دیسیپلین های دیگر چنگ می اندازد، آن ها را گرد خود 

می آورد و این چنین است که اهمیت خود را به عنوان دانشی میان رشته ای عنوان می کند.
از جمله نکات بسیار آموزنده در این کتاب برای دانشجویان ایرانی، چگونگی جای گیری 
معماران صاحب نام معاصر در مقابل دانش و معماری دیجیتال است. جای گیری روشن، 
تحلیلی و مشخص در مقابل و یا در کنار طراحی پارامتریک توسط تئوریسین هایی که 
سال هاست با این مساله دست و پنجه نرم می کنند، می تواند برای دانشجویان ما که شاید 

در محیط آکادمیک به تازگی معماری دیجیتال را به رسمیت شناخته اند آموزنده باشد. 

پیشگفتار ناشـر



در این راستا رویکردهای وسواس گونه ی برخی معماران نسبت به سهم و وزن تکنولوژی 
در اعتالی کیفیت های فضایی و پیش برد دیسیپلین معماری مطرح می شود و در ادامه 
اهمیت ایده و ذهن خالق معمار در مقابل فرم های زاییده از الگوریتم های پیچیده مورد 
کنکاش قرار  می گیرد. آن چه به طور خالصه به دغدغه ها در خصوص معماری پارامتریک 
و حضور گسترده دانش دیجیتال پاسخ می دهد، لزوم داشتن “پروژه فکری” برای معماران 
است، برگ برنده ای که می تواند تمیز میان پروژه های کارآمد و ناکارآمد باشد. عالوه بر 
این ها با تفکری آشنا می شویم که رایانه را به عنوان مولدی برای معماری ـ به عنوان 
چیزی “طراحی نشده” بلکه “تولید شده” توسط الگوریتم ها ـ و نه وسیله ای برای تحلیل 
و بازنمایی می شناسد. چالشی که مطرح می شود این است که این الگوریتم ها بر پایه چه 
مسایلی نوشته می شوند و اصوال آموزش ساخت الگوریتم ها می بایست چه سهمی از 
اطالعات ارایه شده به دانشجویان را تشکیل دهد و در نهایت این پرسش که چه گونه 
این اطالعات می توانند به دانش تبدیل شوند. در این رابطه این دغدغه وجود دارد که 
دانشجویان به کمک تکنولوژی ره صد ساله را یک شبه طی کنند و با دانشی کمتر نسبت 

به دانشجویان گذشته به بازار حرفه ای وارد شوند. 
امید است تا به کمک این کتاب و دیگر کتاب هایی که به تشریح مبانی تئوریک معماری 
معاصر می پردازند، حساسیت معماران و دانش پژوهان در خصوص خوانش پروژه های 
معماری تقویت شده و معماری فراتر از محصول نهایی یا ساختمانی که به کارفرما ارائه 
می شود، بلکه به واسطه دانشی که تولید می کند مورد توجه قرار گیرد. این آگاهی می تواند 
در مقابل تفکر سودمحوری که امروزه تمایل به رهبری کردن حرفه معماری دارد، عاملی 

بازدارنده باشد. 
گفتنی است که ارتباط معنایی تنگاتنگی میان کتاب “تـئوری مـعماری مـعاصر” و کتاب  
“روایـت های آوانگـارد؛ چهارده گفتگو با اساتید موسسه معماری کالیفرنیای جنوبی” 
وجود دارد. خصوصا مباحثی که به آموزش معماری دیجیتال اختصاص دارند را می توان 
مکملی بر مباحث طرح شده در آن کتاب دانست. این دو کتاب را می توان یک پروژه 
واحد دانست که “پـویان روحـی” به خوبی و با دقت آن را طرح ریزی و در مدت زمان 
کوتاهی به مرحله اجرا درآورده است. جهت درک بهتر مباحث ذکر شده توصیه می شود 

این دو کتاب هم زمان و یا با فاصله اندکی از یکدیگر مورد مطالعه قرارگیرند.
سیما نبـی زاده؛
انتشارات کتابکده کسری
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“یک تعریف از دیدگاه رادیکال، این است که دیدگاه رادیکال، دیدگاهی است که فرضیه ی اصلی اش به 
روی این فرضیه باز است که فرضیه ی اصلی می تواند کاماًل اشتباه باشد؛ این تصور که من فکر می کنم کاری 

که می کنم، درست است/اما این احتمال هم هست که در اشتباه باشم.”
اریک اوون ماس

کتابی که در دست دارید، مجموعه  ی آثار تئوری معماری است؛ مقاله  ها، سخنرانی  ها و گفتگوهایی 
که از سال 2012 به بعد نوشته و منتشر شده  اند. بنابراین بازتابی هستند از لحظه  ی اکنون معماری؛ از 
ـ  آرک2  لحظه  ی معاصر. این مجموعه با سخنرانی کوتاه اریک اوون ماس1 رئیس سابق موسسه  ی سای  
که پس از سخنرانی پاتریک شوماخر3 در آن موسسه انجام شد، آغاز می  شود که درواقع نقدی است بر 
رویکردهای پاتریک شوماخر )و زاها حدید( و ایدئولوژی پارامتریک او. بازگشت به اشیاء )عجیب(4 
نوشته  ی دیوید روی5 معمار و تئوریست برجسته است که در سال 2012 در نشریه  ی تارپ6 متعلق به 
موسسه  ی پرت7 منتشر شد و نقدی است بر پروژه  ی میدانی دهه  ی 90 و دفاع از اهمیت بازگشت به 
خودِ اشیاء به   جای پرداختن به میدان  ها و زمینه  های تشکیل  دهنده  ی آن  ها. گفتگوی سایت ساکرپانچ8 
با هرنان دیاز آلونسو9 در زمانی انجام گرفته که او مدیریت برنامه  های کارشناسی ارشد و تحصیالت 
ـ  آرک را بر عهده داشت و در آن از کار خود و دانشجویانش حرف می  زند. او در حال  تکمیلی10 سای  
حاضر جانشین اریک ماس شده و ریاست این مدرسه را بر عهده دارد. دو گفتگوی بعدی متعلق به 
مجموعه  ای هستند با عنوان معماری چیست؟11 که سلسله گفتگوهایی با معماران و تئوریست  های 
مختلف هستند. این گفتگوها با چهار پرسش یکسان انجام شده  اند که گفتگوهای متعلق به دیوید 
روی و جفری کیپنس12 در اینجا آورده شده  اند. مقاله  ی  صورت  برداری13 و نه گفتگویی که در پی 
آن می  آیند، از مجله  ی الگ 28 که در تابستان سال 2013 منتشر شد، برداشته شده  اند. همگی این 
متن  ها به تالش برای تصویر کردن معماری و آموزش معماری در لحظه  ی معاصر می  پردازند. چرخش 
شیء14 که در شماره  ی 33 مجله  ی الگ در زمستان سال 2015 منتشر شده، به یکی از به  روزترین 
فلسفه ی شیءمحور  15   ـ   و تاثیر فیلسوفانی همچون گراهام هارمن16 در این  مباحث معماری معاصر  ـ  
گفتمان می  پردازد. کتاب با مقاله  ی ارکسترای17 پیتر ترامر18، معمار و شهرساز برجسته که در مجله  ی 
معماری موسسه  ی معماری اشتادل  شوله19 در فرانکفورت منتشر شده، پایان می  گیرد. این مقاله، نقدی 
است بر پدیدارشناسِی معماری، و اهمیت نقد فرمالیستی و دستاوردهای آن برای دانش معماری را در 
برابر نقد پدیدارشناختی که تنها از حس  و  حال حرف می  زند، روشن می  کند. امیدوارم این کتاب مورد 

توجه عالقه  مندان قرار بگیرد و به ارتقاء فرهنگ نقد و ادبیات تئوری معماری در ایران کمک کند.
پ.ر
ـ زمستان 1394 تهران 

1- Eric Owen Moss   2- SCI-Arc      3- Patrik Schumacher
4- Returning to (strange) Objects   5- David Ruy      6- TARP
7- Pratt Institute   8- suckerPUNCH      9- Hernan Diaz Alonso
10- Post-graduate   11- What is architecture?      12- Jeffrey Kipnis
13- Stocktaking   14- The Object Turn         15- Object-Oriented Philosophy
16- Graham Harman   17- Orkhestra      18- Peter Trummer
19- Staedelschule

پیشگفتار



 تئوری معماری معاصر ـ 11 

پیشگفتار مترجم برای چاپ دوم
باعث خوشحالی ست که کتاب تئوری معماری معاصر، در مدت یک سال به چاپ دوم رسید. 
در طول این سال ها، و در گفتگو با دوستان و دانشجویان، همیشه از لزوم تالش برای کسب و 
انتقال دانش به فضای فکری معماری در ایران صحبت کرده ایم. کتاب پیش رو و کتاب های مشابه 
دیگری که در طول این مدت به دست شما رسیده اند، بازخوردهای گوناگونی دریافت کرده اند؛ 
از انکار مطلق دانش معماری در بیرون از مرزهای ایران گرفته، تا صحبت از بی فایده بودِن آن ها و 
در عوض، لزوم تولید دانش بومی، از مخالفاِن ترجمه که دانش “غربی” را با دانشجوی ایرانی دارای 
قرابت نمی بینند، از آن ها که نگران کپی کردن دانشجویان از این کتاب ها هستند و غافلند از آنکه 
ـ که کهنه، منسوخ، و فاقد هر گونه تولید  کپی، زمانی به وجود می آید که نظام آموزشی معماری 
فرهنگی ست ـ نتواند چیزی به دانشجو ارائه کند، از آن ها که کیفیت ترجمه ها را زیر سوال برده، و 
هرگز دالیل خود را در قالب نقدی منسجم و مستدل ارائه نکرده اند. جدا از این واکنش های منفی، 
ـ که انگار نخستین و طبیعی ترین واکنش ما ایرانیان هستندـ البته  غیرانتقادی، و دارای موضع گیری 
واکنش های مثبت بسیاری نیز وجود داشته اند. مایکل آزمن1، استاد خوب من، همیشه می گوید: 
“تنها چیزی که به شما ]به عنوان یک فرد آکادمیک[ ارزش می دهد، دانش است.” شاید این پرسش 
طرح شود که این دانش چیست؟ پرسشی که ماهیت اپیستمولوژیک یا معرفت شناختی دارد؛ اینکه 

محتوای این دانِش معماری چیست؟ و چرا مهم است؟ 
معماری به عنوان یک دیسیپلین فرهنگی، به عنوان شکلی از دانش، دانش درونِی خود را دارد. این 
دانش توسط نوشتار ثبت و منتشر می شود؛ تاریخ، و تئوری. طرفداران دانش بومی در ایران از یک 
واقعیت مهم غفلت می کنند؛ اینکه معماری یک دیسیپلین فرهنگی است، و دانش موجود در آن، 
دانشی جهانی. نتیجه ی این غفلت، شکل گرفتِن نگاه محلی و محدود2 است و به پافشاری بر تولید 
دانش بومی منجر می شود. انگار که معماری ایران، دیسیپلینی ست متفاوت از دیسیپلین معماری. 
در مقابله با این رویکرد محلی، من از نگاه جهانی دفاع می کنم؛ از انتقاِل دانش معماری به دروِن 
مرزهای ایران. زبان فارسِی معماری، در واقع وجود خارجی ندارد. معماران در ایران، کارهای خود 
را با زبان ساخت وساز3 توصیف می کنند. این به معنای آن است که ابزار شکل گیرِی اندیشه ی 
ایران  معماری  فضای  در  گفتمان  عدم شکل گیری  دالیل  از  یکی  این  و  ندارد  معماری وجود 
است؛ گفتمانی که به پشتیبانی نهادی4 یا همان دانشگاه، انتشارات، و پروژه ی فکری نیاز دارد 
و وضعیت نابساماِن این سه، برای همه ی ما روشن است. در نهایت، نبود این دانش، موجب 
شده است معماری در ایران، به یک حرفه ی خدماتی که تنها وظیفه اش، کسب رضایت “مردم” 
است، تنزل پیدا کند. امیدوارم این کتاب، و کتاب های دیگر، جرقه های کوچکی برای اندیشه های 
کنجکاو ایراِن امروز ایجاد کنند. جرقه هایی که باید امیدوار بود بتوانند به اتفاقات بزرگ تر و بهتری 
منجر شوند. جدال با جهل یا به تعبیر کانت “روشنگری5”، در عین حال که یک سفر درونی و 
انفرادی ست، به همان اندازه تالشی دسته  جمعی ست. ما همگی باید در کنار یکدیگر بایستیم و 

تنها سالح ما در این مبارزه، دانش است.

1- Michael Osman   2- Provincial      3- Construction
4- Institutional support   5- Enlightebment



بعضی از اشکاالت موجود در نسخه ی پیشین کتاب، در نسخه ی جدید اصالح شده اند. در چاپ 
نخست، Speculative Realism، به “واقع گرایِی انتزاعی” ترجمه شده بود که برگردان درستی 
نیست. در میان عالقه مندان به فلسفه در ایران نیز این عبارت به اشتباه و به شکل تحت اللفظی به 
“واقع گراییِ نظر ورزانه” ترجمه شده است. گراهام هارمن1 در گفتگویی که با او داشتم، عنوان کرد 
که نزدیک ترین واژه به معنای مورد نظر او برای Speculative، غریب2 است. بنابراین برگردان 

صحیح برای عنواِن این گرایش جدید فلسفی، “واقع گرایِی غریب” است.
از مینا سعادت فرد به خاطر دقتی که در بازخوانِی متن داشت و زحمتی که برای آگاه کردِن من از 

بعضی اشکاالت موجود در آن کشید، ممنونم.
و در پایان، از دوستان و همکاران خوبم، شانای ظهرابی، سروناز غفاری، نصیر زرین پناه و علیرضا 

خوارزمی نژاد به خاطِر همراهی شان در شکل دادن به این کتاب سپاسگزارم.

پویان روحی
پاییز 2017
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معماریِ هم اکنون چیست؟ تئوریسین های آن چه کسانی هستند؟ بنیان های تئوریک آن بر 
چه چیز استوار است و چنین پرشتاب به کدام سو می رود؟ معماری دیجیتال زاییده چیست و 
سرچشمه های نظری آن کجاست؟ آیا تاریخ معماری و تئوری هایی که به تاریخ پیوسته اند هنوز 
در پیشبرد معماری امروز سهم دارند، یا می بایست آن ها را همچون خاطره ای پشت سر گذاشت؟

این ها پرسش هایی هستند که با خواندن کتاب حاضر بارها در ذهن خواننده شکل می گیرند و 
در خالل هر گفتگو، مقاله یا سخنرانی پاسخ هایی چالش برانگیز و بعضا پرسش گونه می یابند. 
ـ به لطف انتخاب مناسب پویان روحی و  در جستارهای انتقادیِ تئـوری مـعماری مـعاصر 
دقت وی در گردآوری مقاالت، سخنرانی ها و گفتگوهایی که به طور خاص از معماری امروز 
سخن می گویندـ جریانات روز و زنده تئوریک از زبان معماران و مدرسان صاحب نام معماری 
نظیر پیتر آیزنمن، جفری کیپنس، گرگ لین، تام ویسکامپ و ... روایت می شوند. این کتاب 
مجموعه  مقاالتی است که از تنوع موضوعی باالیی برخوردار است، اما در عین این تنوع همچنان 
از آن رو که  یک دست و هدفمند باقی مانده است. به نظر می رسد انتشار چنین مجموعه هایی ـ 
بازتاب دهنده ی دیدگاه هایی متفاوت از اهل نظر می باشندـ  بیش از کتاب های تئوریکی که تنها به 
قلم یک نویسنده یا تئوریسین نوشته شده اند در طرح چالش های نظری معماری امروز موثر باشند.
در نوشتار حاضر معماری به مثابه دیسیپلینی معرفی می شود که خود را از هر ساختار مشخص، 
چارچوب قطعی و روش ثابت می رهاند، به پیش می رود و تالش می کند تا به چیزی فراتر از 
آنچه انگاشته می شود تبدیل شود، با این وجود آگاه است که هرگز نخواهد توانست خود را 
این گنجینه ی قوانین منسوخ ـ رها سازد؛ در این خصوص به خوانش دوباره خود  از گذشته ـ 
در بستر امروز می پردازد و با اندیشه ای نقادانه به کلیشه ها و ارزش های گذشته می نگرد، به 
دیسیپلین های دیگر چنگ می اندازد، آن ها را گرد خود می آورد و این چنین است که اهمیت 

خود را به عنوان دانشی میان رشته ای عنوان می کند.
از جمله نکات بسیار آموزنده در این کتاب برای دانشجویان ایرانی، چگونگی جای گیری 
معماران صاحب نام معاصر در مقابل دانش و معماری دیجیتال است. جای گیری روشن، تحلیلی 
و مشخص در مقابل و یا در کنار طراحی پارامتریک توسط تئوریسین هایی که سال هاست با 
این مساله دست و پنجه نرم می کنند، می تواند برای دانشجویان ما که شاید در محیط آکادمیک 

به تازگی معماری دیجیتال را به رسمیت شناخته اند آموزنده باشد. 
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