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برای پرویز روحی
و همه   ی آن   ها
که برای این خاک جنگیدند
و جزئی از آن شدند...
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پیش   گـفتار مـترجم
“آیا معماری ـ یک معماری فوق   العاده ـ   به مردم جز برای آنکه به دروِن آن بروند و به آن مقیاس ببخشند، 
نیاز دارد؟ نه. معمارِی فوق   العاده همیشه تجسم یک اندیشه   ، یا ایده   ی فوق   العاده است؛ چیزی که از یک 
ساختمان یا معمارِ تنها، بزرگ   تر است. ایده   های بزرگ به یک زمان و به یک فرهنگ تعلق دارند. معماری 
ـ هستند که باید  فوق   العاده، عالقه    و تعهدی نسبت به انتظارات یا نیازهای مردم ندارد. این مردم ـ خوِد ما
ـ اگر بخواهند    و یا شجاعتش را داشته باشند. واقعیت همین است و  یاد بگیرند چطور در آن زندگی کنند 

همیشه همین   طور بوده است.”
لبیوس وودز، حفره   ی سیاه
درباره   ی هرنان دیاز آلونسو
10 اکتبر 2007

فارسی  به  که  است  وودز  لبیوس  کتاب  نخستین  دارید،  دست  در  که  کتابی 
برگردانده شده است. کتابی که قرار دادن آن در یک ژانر مشخص، کار دشواری به   نظر 
می   رسد. این کتاب، پیشنهادی است برای بازسازی سارایووی جنگ   زده، سارایوویی 
که در زمان نگارش آن، زیر آتش توپ قرار داشت. خشونت حاکم بر شهر اما مرزهای 
خیال وودز را محدود نکرده است. زبانی که او در کتاب به   کار برده، آن را از یک 
پیشنهاد فراتر می   برد و به شعر نزدیک می   کند. به این ترتیب ایده   ی طراحِی تئوری 
از البه   الی واژگان او نمایان می   شود؛ تالش برای رسیدن به شیوه   ی نو و متفاوتی از 
اندیشیدن به و نوشتن درباره   ی معماری. کتاب در عین حال تاملی است در ماهیت 

معماری؛ اینکه معماری چیست، چه باید باشد، و چه می   تواند باشد. 
وودز مدافع معماری بود و هرگز چیزی نساخت. او بر این باور بود که اگر بخواهد 
چیزی بسازد، باید خواسته   های کارفرما را بپذیرد، و اگر خواسته   های کارفرما را 
بپذیرد، باید سازش کند و اگر سازش کند، کارش تجاری می   شود. او تا آخرین لحظه 
به دیسیپلین معماری و پیشرفت آن متعهد ماند. او یک آموزگار بود؛ آموزگاری 
از  بود و چند نسل  نیویورک  که خانه   ی اصلی   اش، مدرسه   ی کوپر یونیون1 در 
شاگردانش، به چهره   های مهم معماری تبدیل شدند. دنیای وودز، دنیایی است از 
فضاهای تجربی، فضاهایی که سکونت در آن   ها دشوار، و نیازمند درجه   ی باالیی 
از درگیرِی مخاطب است؛ درگیر    شدنی که او امیدوار بود به شکل   گیرِی شیوه   های 

جدیِد اندیشیدن و زندگی کردن بیانجامد.
پ.ر
پاییز 2016
لس    انجلس

1- Cooper Union



ـ7 جنگ و معماری 

معماری و جنگ ناسازگار نیستند.
معماری جنگ است. جنگ معماری است.

من با زمانه   ی خود، با تاریخ، با تمام قدرت   هایی که در فرم   های ثابت و وحشت   زده 
خانه دارند، در جنگم.

خانه   ای ندارم،  که  نمی   کنم،  پیدا  تطبیق  که  هستم  انسانی  میلیون   ها  از  یکی  من 
خانواده   ای ندارم،

پایان  و  آغاز  بخوانم،  خود  آِن  از  را  آن  که  ثابتی ندارم  جای  دکترینی ندارم، 
رم، شناخته   شده   ای ندا

مکان “مقدس و اصیلی1” ندارم.
من علیه تمام شمایل   ها و قطعیت   ها، علیه تمام تاریخ   هایی

که من را به ناراستی   ها و ترس   های رقت   انگیز خودم زنجیر می   کنند، اعالم جنگ می   کنم.
من تنها لحظه   ها را می   شناسم، و زندگی   هایی را که همچون لحظه   هایند،

تنها فرم   هایی ]را می   شناسم[ که با نهایت قدرت، ظاهر می   شوند، و سپس “در هوا 
ذوب می   شوند.”

من یک معمارم، سازنده   ی دنیاها،
یک پیرو هوای نفس2 که جسم را می   پرستد، ملودی را،

شبحی در برابر آسماِن رو به تاریکی.
نمی   توانم نامت را بدانم، تو نیز نمی   توانی نامم را بدانی.

فردا در کنار یکدیگر، ساختن شهری را آغاز خواهیم کرد.

1- Primordial
2- Sensualist
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پیش   گـفتار 
این کتاب به شهروندان سارایوو تقدیم می   شود. کسانی که در این لحظه که این 
قرار دارند؛  بیمارگون1  و  زیر یک محاصره   ی شدید  تهیه است،  در دست  کتاب 
محاصره   ای که بیش از چهارده ماه پیش آغاز شد. امیدوارم این ایده   ها که در 
فاصله   ای دور شکل گرفته   اند، بتوانند به شرایط آن   ها نزدیک باشند و به نحوی 

ـ وقتی که زمانش برسدـ به بازسازی شهر و شیوه   ی زندگی آن   ها کمک کنند.
در  که  فوالدی  و  شیشه   ای  یادمان   های  سوخته   اند.  آتش  در  سارایوو  برج   های 
به  شده بودند،  ساخته   فکری  پیشرفت  ستایش  در  صنعتی،  جامعه   ی  دوران 
الشه   هایی تبدیل شده   اند و همراه با آن   ها، ایدئولوژی   ها و ارزش   هایی که آن   ها 
نماینده   شان بودند نیز از بین رفته   اند. برج   های سارایوو در کنار گنبدها و مناره   های 
دیگری  ساختمان   های  و  دانشگاه  ساختمان   های  بزرگ،  کتابخانه   ی  مساجد، 
انسان بودند، هدف اصلی آتش  که نماد خرد2 و نوید آن برای زندگی شهرِی 
محاصره   کنندگان شهر بودند. زمانی که این ساختمان   ها توسط گلوله   های آتش   زا 
بلکه خرد  زیرساخت   ها،  نه   تنها  وجود نداشت.  آن   ها  نجات  امکان  گرفتند،  آتش 
مورد نیاز برای انجام این کار نیز از میان رفته بود. ساختمان   های شعله   وِر سارایوو، 
اگر نشانه   ی پایاِن خرد نباشند، نشانه   هایی هستند از پایان عصر آن. نشانه   هایی که 

آن   سوی آن   ها، قلمروی از یک تاریکِی غیرقابل درک وجود دارد.
دارد،  قرار  آن  در  سارایوو  که  شبه   جزیره   ای  و  شهر  این  به  تنها  جنگ  اما 
محدود نیست. این شبه   جزیره، فرهنگ پیچیده   ای دارد و سارایوو برای آن، نماد 
پایداری و امید بوده است. اما این شهر، امروز به نماد ناامیدی تبدیل شده است. 
جنگ به شکل   های مختلف، در نقاط مختلف دنیا در جریان است؛ در آذربایجان، 
مولداوی، گرجستان، افغانستان، کشمیر، سری   النکا، فلسطین و لبنان، در آنگوال 
ناحیه   ی  کلمبیا.  و  پرو  شمالی،  ایرلند  در  دیگر،  آفریقایی  کشور  نیم   دوجین  و 
جنوبی مرکز لس   انجلس، محل وقوع شورشی بود که همچون طوفانی ناگهانی 
گسترده ای  خرابی   های  نه   تنها  خود،  دنبال  به  و  عبور کرد  آن  از  سهمگین،  و 
باقی گذاشت، بلکه توهم امن بودن آمریکا در برابر نیروهای خشِن تغییر که ]تنها[ 
بر دیگران تاثیر می   گذاشت را نیز از بین برد. در آلمان، تخریب ساختمان   هایی 
که محل سکونت کارگران خارجی بودند، به شورش   هایی منجر شد که نشان از 
شکنندگی تمدن، حتی در منظم   ترین جوامع دارند. هیچ عقل سلیمی این رویدادها 
را نمی   پسندد، اما حجم زیادی از اتفاقاتی از این دست، در راه است. زیرا دنیای 

1- Pathological
2- Reason
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ـ هرزگوین سارایوو، پایتخت بوسنی 
دید به سمت غرب ،  1992
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سارایوو،
ساختمان روزنامه ی لیبراسیون، 1992



ـ۱۱ جنگ و معماری 

انسان، در گرمایی که از پِس جنگ سرد ایجاد شده، در حال تکه   تکه شدن است و 
مثل یک قطعه یخ، از جاهایی جدید و غیرمنتظره ترک می   خورد. این، تصویری 
پایان قرنی که در آن، جنگ   های گرم  ناامیدکننده و ترسناک است، به   ویژه در 
درس   هایی فراموش   نشدنی درباره   ی جنوِن خشونِت سازمان   یافته به همراه داشته   اند. 
درون  از  شکل می   گیرد،  خود  بی   رحم  نیروی  دروِن  از  که  تصویری است  این 
ناگزیرِی آزاردهنده، اما به   طور بالقوه درمان   گر خود. تنها با روبه   رو شدن با این 
تصویر است که می شود امیدوار بود بتوان محتوای تراژیک آن را تغییر داد. تنها 
به خود  دوباره  آگاهانه است که خرد می   تواند  تخریِب  با جنون  روبه   رو شدن  با 

ایمان بیاورد.

نیویورک
27 ژوئن 1993
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فارسی  به  که  است  وودز  لـبیوس  کتاب  نخستین  و مـعماری،  جـنگ 
به   نظر  ژانر مشخص، کار دشواری  برگردانده شده است. کتابی که قرار دادن آن در یک 
می   رسد. این کتاب، پیشنهادی است برای بازسازی سارایووی جنگ   زده، سارایوویی که در 
مرزهای خیال  اما  بر شهر  قرار داشت. خشونت حاکم  توپ  آتش  زیر  آن،  نگارش  زمان 
وودز را محدود نکرده است. زبانی که او در کتاب به   کار برده، آن را از یک پیشنهاد فراتر 
می   برد و به شعر نزدیک می   کند. به این ترتیب ایده   ی طراحِی تئوری از البه   الی واژگان 
او نمایان می   شود؛ تالش برای رسیدن به شیوه   ی نو و متفاوتی از اندیشیدن به و نوشتن 
درباره   ی معماری. کتاب در عین حال تاملی است در ماهیت معماری؛ اینکه معماری چیست، 

چه باید باشد، و چه می   تواند باشد. 
وودز مدافع معماری بود و هرگز چیزی نساخت. او بر این باور بود که اگر بخواهد چیزی 
باید  بپذیرد،  را  کارفرما  خواسته   های  اگر  و  بپذیرد،  را  کارفرما  خواسته   های  باید  بسازد، 
دیسیپلین  به  لحظه  آخرین  تا  او  تجاری می   شود.  کارش  سازش کند،  اگر  و  سازش کند 
معماری و پیشرفت آن متعهد ماند. او یک آموزگار بود؛ آموزگاری که خانه   ی اصلی   اش، 
مدرسه   ی کوپر یونیون )Cooper Union( در نیویورک بود و چند نسل از شاگردانش، به 
چهره   های مهم معماری تبدیل شدند. دنیای وودز، دنیایی است از فضاهای تجربی، فضاهایی 
که سکونت در آن   ها دشوار، و نیازمند درجه   ی باالیی از درگیرِی مخاطب است؛ درگیر    شدنی 
بیانجامد. زندگی کردن  و  اندیشیدن  جدیِد  شیوه   های  شکل   گیرِی  به  امیدوار بود  او  که 


