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برای تمام معمارانی که:
برای کسب ثروت، اسیر ابتذال و “خواست مردم” نمی شوند،
تعصب،  محدوِد  مرزهای  در  و  نمی کنند  مقدس  را  تاریخ 

محصور  نمی مانند،
عصبی،  واکنش های  جایگزین  را  احترام  و  نقد  گفتگو، 

غیراخالقی و غیرحرفه ای می کنند،
و می خوانند، می بینند و می اندیشند...



این كتاب با رعایت حقوق مولف و زیر نظر تام ویسكامب منتشر شده است.



آیـا  باشـند؟  باخبـر  »طراحی گرافیـک«  در  جدیـد  گرایشـات  از  بایـد  معمـاران  آیـا   ...
شـهری«،  صنعتی« چیزی بداننـد؟ آیا نوآوری ها در »طراحی  ها بایـد از »طراحی  گرافیسـت 
خـودرو« و »طراحی فـرش« بـا یکدیگـر در  لبـاس«، »طراحی  صحنـه«، »طراحی  »طراحی 
داخلی« می شـوند؟ چرا بسـیاری از معماران  اَنـد؟ چـرا برخی از گرافیسـت ها »طراح  ارتباط 
ُمد«  خـود را در »طراحی گرافیـک« صاحب نظـر می دانند و یا طراحان صنعتی بـه »طراحی 
می پردازنـد؟ آیـا سـبک های هنری در تمامی گرایشـات طراحی تاثیـر می گذارند؟ طراحی 
یـا دیزایـن (Design)  چیسـت کـه مرزهـای آن تـا این حد نامشـخص اسـت؟ طـراح یا 

کیسـت؟ ...  (Designer) دیزاینر***
لباس، مطالعه سـبک ها  تفاوتی ندارد که معمار باشـیم یا شهرسـاز، طراح صنعتی یا طراح 
و جنبش هـای هنـری و بـه طورکلی »تاریـخ هنر« برای مـا طراحان یک ضرورت اسـت. 
بایـد دالیل پیدایش سـبک ها و گرایشـات مختلف هنـری را بدانیم، بسـترهای فرهنگی، 
اجتماعـی و فلسـفی ایـن تغییـرات را بشناسـیم و قـادر بـه تحلیـل ویژگی هـای هنـری 
دوران خـود باشـیم. ایـن یـک ضـرورت اسـت. ضرورتـي که به نظر می رسـد رفتـه رفته 
در میـان دانشـجویان و محافـل دانشـجویی رنگ می بـازد. ضرورتـی کـه بسـیاری از مـا 
دانیم.  فرصـت پرداختـن بـه آن را نداریم و یا اساسـا مطالعه آن را جنبی و غیرضـروری می 
همان طـور کـه مطالعـه ادبیـات، رمـان، روزنامـه و سـایر نشـریات برایمـان غیرضروری 
تـوان »عـادت بـه نخوانـدن«، که در نسـل مـا نهادینه شـده را اصالح  اسـت. آیـا می  شده 

***نمـود؟ از کجـا باید شـروع کرد؟
»یـكصد طـراح مـعاصر« نخستین مجموعه در ایران است که با هدف تجزیه و تحلیل آثار 
و اندیشه های طراحانی از رشته ها و گرایش های مختلف منتشرمي شود. این مجموعه نه به 
معرفی مشاهیر معماری و معماران »سوپراستار« اختصاص دارد و نه اصوال به معرفی بسنده 
می کند، بلکه به تحلیل و نقد پرداخته و طراحانی را معرفی می کند که کمتر در نشریات و 
نامی نظیر »رم کولهاس« یا  کتب فارسی نامی از آن ها برده شده است. حتی اگر طراح صاحب 
است تا به آثار متاخر و مبانی  »زاحا حدید« در میان این طراحان انتخاب شده باشد، سعی شده 

شود. نظری معاصر در طراحی آنان پرداخته 
و  معمـاری  دانشـجویان  انتشارات كتابكده كسـری«  « مخاطبیـن  اکثـر  آنجاکـه  از 
باشـند، انتظـار مـی رود که مخاطـب اصلی ایـن مجموعه  رشـته های وابسـته بـه آن می 
باشـند. بدین ترتیـب آشـنایی معمـاران بـا طراحـان و شـیوه های طراحی در  نیـز معماران 
سـایر رشـته ها را می توان هدف اصلی از انتشـار این مجموعه دانسـت. همچنین طبیعی 
اسـت کـه با توجه بـه حوزه تخصصـی انتشـارات و دبیران ایـن مجموعه، بیشـتر آثار به 
معرفـی معمـاران اختصـاص خواهدیافت،  امـا  امیدواریم با همکاری شـما طراحانی که در 

پیشـگفتار ناشــــر



سـایر رشـته های طراحـی صاحب نظر هسـتید به معرفـی طراحـان تاثیرگذار 
در تمامـی رشـته های طراحی نیـز بپردازیم. 

***
»یـكصد«، استعاره ای است از »بسیار«، هدف  اما رسیدن به عدد صـد نیست، 
ممکن است با استقبال خوانندگان و همکاری نویسندگان و مترجمان تعداد کتب 
این مجموعه از یکصد نیز فراتر رود، شاید هم این مجموعه چون بسیاری از 
نمونه های مشابه در میانه راه متوقف شود، کسی چه می داند! هدف  اما شروع 
مجموعه ای است که پایانی بر آن متصور نیستیم، کاری گروهی که ممکن است 
سال ها ما را گردهم آورد، بهانه ای برای ارتباط با دانشجویان، اساتید، مترجمین 
و هنرمندان فعال در سایر گرایش های طراحی و در نهایت ارتقا آگاهی و مطالعه 
طراحان. با این حال آینده و نتایج حاصل از انتشار این مجموعه برای ما هم 
نامشخص است. شاید سال ها پس از  امروز این مجموعه به منبعی برای مطالعه 
»تاریخ طراحی معاصر« تبدیل شود، شاید باب گفتگو میان هنرمندان و طراحان 
رشته های مختلف باز شود، شاید بزرگواری پیدا شود و چنین مجموعه ای را 

برای طراحان ایرانی گردآوری کند، باز هم باید گفت: کسی چه می داند! 
***

"تـام ویسكامـب" معمار جوان آمریکایی و از استادان قدیمی موسسه ی 
معماری کالیفرنیای جنوبی است. شاید انتشار گفتگوی پویان روحی با وی در 
کتاب روایت های آوانگارد نخستین آشنایی بسیاری از معماران ایرانی با وی 
بوده باشد. در آن گفتگوی هرچند کوتاه، ویسکامب دری می گشاید به روی 
مفاهیم و دیدگاه هایی متفاوت در معماری امروز.  کتاب ششم از مجموعه 
یكصد طراح معاصر فرصت دیگری برای آشنایی با جهان تام ویسکامب و 

پی بردن به عمق مفاهیمی است که وی مطرح می نماید. 
تاکنون شش جلد از مجموعه کتب یکصد طراح معاصر منتشر شده است؛ 
استقبال از آثار این مجموعه با انتشار هرکتاب جدید بیشتر شده است. ما نیز 
انتخاب طراحان، سرعت  با تنوع بخشیدن به معیارهای  سعی خواهیم کرد 
بخشیدن به انتشار و دقت بیشتر در تولید محتوای آثار، این مجموعه را بیش 
از پیش مفید و ماندگار سازیم. امیدواریم ما را از نظرات و پیشنهادات خود در 

خصوص کیفیت این مجموعه و انتخاب طراحان معاصر بهره مند سازید.
این مجموعه  در  آغاز همکاری  برای  شـانای ظهرابـی  و  روحـی  پویان  از 
سپاسگزاریم و امیدواریم آثار دیگری که در دست ترجمه و تالیف دارند هرچه 

زودتر منتشر شده و در اختیار عالقه مندان قرار گیرند.

 سیما نبی زادهـ  نیما طالبیان
تابستان 1395   Email : nimatalebian@yahoo.com

Email : sima.nabizadeh@gmail.com
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معماری معاصر، یا معماری امروز، مساله این است!
تبِ کاذب "پدیدارشناسی به عنوان مهم ترین رویکرد تئوریک معماری معاصر" همچون ویروسی به فضای معماری ایران هجوم 
آورده است. همه  خواسته و ناخواسته ناقل این ویروس شده اند، حتی پزشکانی که برای درمان این بیماری شتافتند. بحث داغ این 
روزهای ما، سال هاست که نه تنها حرارت خود را از دست داده، بلکه در نظر بسیاری از اندیشمندان منجمد و بایگانی شده است. با این 
وجود سوتفاهم در اهمیت و همچنین اعتبار اغراق شده ی جایزه ی پریتزکر در ایران راه را بر اندیشه انتقادی و طرح مباحث روز تئوری 

معماری بسته است. این کاری است که یک جایزه با یک دیسیپلین می کند، تعجبی هم ندارد.
بنیان های معماری امروز بر چهارچوب های فلسفه هایدگر استوار نیست. (آیا درک تفاوت میان آیزنمن و شولتز واقعا امر دشواری است؟) 
"هستی و زمان" جای خود را به "هزار سطح صاف" داده است. حتی عبور از هایدگر و پدیدارشناسی شولتز به سوی چهارچوب های 
نظری دلوز هم دیگر بحث روز دیسیپلین معماری نیست. سالهاست که "پساپدیدارشناسی"، فلسفه ی معماری را از تنگناهای نظری 
مکان"  اصالت گرایانه و آرمان گرایانه ناشی از بدخوانی هایدگر توسط شولتز و پیروان معماری پدیدارشناسانه رهانیده است. "پدیدارشناسیِ 
مقاله ای تاریخی است که دیوید هاروی، دورین میسی، کیم دووی و بسیاری دیگر از نظریه پردازان به شدت آن را نقد یا نفی کرده اند. 
"بودن در هستِی" هایدگر جای خود را به "شدن در هستِی" دلوز داده است و فراتر از آن، معماریِ امروز درصدد تببین انواع شدن هاست. 
دنیای پسا دلوز دنیای عبور از برتری های عمودی است، دنیای رد هرگونه تضاد و دوگانه انگاری است. بدین ترتیب نقد معماری دیجیتال 
به مثابه معماری فرمال اساسا اشتباه است. در معماری دیجیتال و پارامتریک اولویتی بر فرم نسبت به عملکرد و برنامه وجود ندارد، این ها 
همگی با هم ادغام شده اند و اذهانی که هنوز تقابل های دوتایی فرم/عملکرد، پوسته/بنا، دیجیتال/غیر دیجیتال و فرآیند/ضدفرایند را 
قبول دارند کمکی به پیشبرد مبانی نظری معماری امروز نمی کنند. حتی دیدگاه های پساپدیدارشناسانه در صدد رد پدیدارشناسی نیستند، 
خود را وامدار آن می دانند و در صدد ادغام نتایج مثبت حاصل از پدیدارشناسی با تفکر انتقادی دهه های اخیر، عصر دیجیتال و انسان امروز 
هستند. در گفتمان معماری امروز بحث در مورد فرم و عملکرد نیست، در ایران نیز باید بحث در خصوص دو دیدگاه هستی شناسانه باشد، 
نه تقلیل و فروکاستن مساله به نبرد فرم با عملکرد، یا طراحی دیجیتال با طراحی حسی. این تب کاذب نتیجه ناآگاهی ما نسبت به تحول 
ـ رشته ای است.   سریع مبانی فکری و فلسفی معماری امروز، کم کاری مترجمان معماری، جوزدگی و از همه مهمتر کمبود مطالعه فرا

پیداست که سرعت دگرگونی مبانی نظری معماری با مجال طرح آن ها در ایران قابل مقایسه نیست. بسیاری از دانشجویان ما هنوز با 
این اندیشه از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند  که آیزنمن مترجم فلسفه دریدا در معماری است، حدید و شوماخر با فرم بازی می کنند، 
وولف پریکس دیکانستراکتیویست است و فولدینگ حد نهایی پیچیدگی نظری معماری است. تعجبی ندارد که پاالسما، زومتور و آروونا 

بحث داغ امروز معماری ما باشند. اما امروزه از معاصر تا  امروز فاصله بسیار است.
"پساپدیدارشناسی" وامدار پدیدارشناسی است و چنین نیز خواهد ماند. اما اصالت محض و کمال مطلق را بدرود گفته است، انسان 
را از محوریت تجربه کنار گذاشته است، هستِی فارغ از انسان، اشیا و هستِی اشیا را به رسمیت می شناسد. معماری پساپدیدارشناسانه 
مجموعه ای از جریان های معماری امروز است که نه می تواند ریشه های پدیدارشناسانه خود را کتمان کرده و خود را "ناپدیدارشناسانه" 
بنامد، و نه می خواهد در تنگناهای پدیدارشناسی محدود بماند، لذا زبان، گفتمان و تعاریف کامال متفاوتی از "شناخت" و "پدیدار" ارائه 

می کند. از این روست که معماری امروز با شتاب در حال دور شدن از معماری معاصر است.
انتخاب تام ویسکامب برای جلد ششم از مجموعه "یکصد طراح معاصر" انتخاب یک جریان فکری امروزی است، جریانی که بیش از 
سایرین می تواند شما را با غنا و پیچیدگی مبانی نظری معماری هزاره جدید آشنا (و سردرگم) سازد. در این شماره از مجموعه "یکصد 
طراح معاصر" بنا بر ضرورت و نیازهایی که محتوای کتاب بر فرم مجموعه تحمیل کرد و پیرو نظرات تام ویسکامب و پویان روحی، شاهد 
تغییراتی در ساختار گرافیکی کتاب خواهید بود. از این تغییرات استقبال کردیم، چراکه این مجموعه نیز همچون هستی در حال شدن 

است. هیچ ساختاری قطعی و متقن نیست.
              سیما نبی زادهـ  نیما طالبیان  

ــرا تام ویسكامب؟ چ
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9 ـ تام ویسکامب

“دوست دارم کارگاه روباتیک مدرسه، با کارهایی که دانشجوها در آن انجام می دهند، مثل کارخانه ی 
آرک، 2013تسال1 پرواز کند.” ـ   تام ویسکامب، سای 

دیوید روی2 جایی گفته است “معماری، پیشنهادی است برای دنیا3”. پیشنهادی که واقعیت موجوِد 
جهان را بر نمی تابد و تالش می کند دنیای خود را تصویر کند و واقعیت بهتری بیافریند. کتابی که در 
دست دارید، پیشنهادی است برای دنیا؛ پیشنهادی چندالیه و دارای درونیت های متعدد، پیشنهادی که 

تالش می کند شگفتی، غیرمنتظرگی و رازآلودگی را به معماری بازگرداند. 
معماری تام ویسکامب، سلسله مراتب و رابطه ی عمودی جزء و کل معماری را در هم می ریزد و 
معماری ای مبتنی بر جدایی4 می آفریند؛ هر شیء، هستِی مستقل خود را دارد و در یک صفحه ی 
هستی شناختی افقی، در کنار اشیاء دیگر، در ارتباط با آن ها و نه زیرمجموعه ی آن ها قرار می گیرد. زبان 
این معماری مبتنی است بر منطق تکه ای5؛ تکه های بزرگ در کنار هم سوار می شوند و به محصول 
نهایی شکل می دهند. ویسکامب نیم نگاهی نیز به جهان طبیعت و موجودات زنده ی آن دارد؛ نگاهی 
که محصولش، برداشت تحت اللفظی از طبیعت نیست. استراتژی ها و فرآیندهای طبیعی در کار او، 
شکلی استعاری به خود می گیرند و با تکنولوژی های پیشرفته، همخوان می شوند. بدین ترتیب معماری 
او، معماری ای است که با تکنولوژی های جدید ارتباطی نزدیک دارد و تالش می کند از پتانسیل های 
آن ها استفاده کند. محصول، شیئی است مستقل؛ شیئی که به زمینه اش تقلیل داده نشده و مستقل از 
آن، هستی پیدا کرده است؛ جهانی با الیه های درونی متعدد، جهانی که جهان های دیگری را درون 

خود جای داده است.
تام ویسکامب که سال ها با ولف پریکس6 کار کرده و او را آموزگار خود می داند، خود، آموزگار سخت گیری 
است. او باور دارد که دنیای بیرون ]از مدرسه[، دنیای بی رحمی است و بنابراین، دانشجویان باید در 
محیط امن مدرسه، سخت کار کنند تا بتوانند از پس نامالیمات دنیای بیرون برآیند. او سرشار از شوق 
و انرژی است. کافی است او را در گوشه ای به صحبت بگیرید تا برایتان با اشتیاق از معماری بگوید؛ 
از اینکه کاش معماری قابل پیش بینی نباشد. کاش اگر یک برش بی نهایت از یک شهر بزنیم، با 
شگفتی ها و چیزهای نامنتظره ی زیادی روبرو بشویم. کاش وقتی یک عروسک روسی7 را می بریم، 

درون آن به جای یک عروسک روسی دیگر، کهکشانی مملو از شگفتی پیدا کنیم ...
کتابی که در دست دارید، شامل واژگان و اصطالحاتی است که در زبان معماری فارسی، سابقه ی 
استفاده نداشته اند. واژگانی که نشان می دهند چطور تام ویسکامب، کار خود را تئوریزه می کند. امیدواریم 
این واژگان و خرده ـ گفتمانی که کتاب با خود به همراه دارد، به غنای ادبیات معماری در ایران بیافزایند و 

کمک کنند تا خوانندگان، در راستای آفریدِن جهان سرشار از شگفتی خود، گام بردارند.
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