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آشپزخـانه ی فرانکفورت و خـانه های کاربردی، کاربر را فردی منفعل در نظر می گیرند که نیازهای کلی و ثابتی دارد. هر دو پروژه 
نشانه هایی از جامعه ای خردگرا و عاری از زوائد دارند که مدنظر کارکردگرایان بود و در آن سرمشق و الگوی مورد نظر برای اکثریت 
جامعه، کارگری فنی فرض می شد که در کارخانه مشغول به کار بوده یا در خانه حاضر است. کاربر منفعل، مانند کارگِر فنی که یاد 
می گیرد چگونه با ماشین کارکند، می آموزد که چگونه باید در فضا به یک شیوه مشخص ]و از پیش تعیین شده[ عمل کندـ  شیوه ای 
درست. عبارِت لوکوربوزیه، "خانه ماشینی است برای زندگی"،  تنها زمانی می تواند توصیف دقیقی از تفکر کارکردگرایانه باشد که 
انسان به مثابه یکی از اجزای ماشین ]خانه[ در نظر گرفته شود، نه در حالتی که انسان برده ی ماشین باشد یا ماشین در اسارت انسان...
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فهرست:
سپاسگزاری

راهـنمای استفاده برای خـواننده/بـیننده/كـاربر

بـخش اول: نـقش كاربـر
1ـ1 كـاربر مـنفعل

تصویـری از پـدران؛ بـار عملکـردی اقتصـاد؛ اصـول 
کاربـر؛  هدایـت  کثیـف؛  آب  سـاختمان؛   مدیریـت 
پاویون بارسـلون؛ عکس های بارسـلون؛ مشاهده گری 
در آثـار هنـری؛ مشـاهده گری در سـاختمان؛ معماری 
 انتزاعـی؛ ابزارهـای انتزاعـی؛ قربانیاِن تفکـر انتزاعی؛ 

از منفعل به واکنشی به خالق.
2ـ1 از كاربر واكـنشی تا كاربر خـالق

انعطاف پذیـری؛  کارکـرد؛  برابـر  در  کاربـران؛  دیگـر 
انعطاف پذیـری به  وسـیله ی فنـاوری؛ انعطاف پذیـری 
پذیـری  انعطاف  در  فنـاوری؛  از  بیشـتر  با اسـتفاده 
آزاد؛  پـالن  بـا  انعطاف پذیـری  فضـا؛  افزایـش   بـا 
از واکنشـی بـه خـالق؛ چندظرفیتـی )چندبنیانـی(؛ 
ناتمـام؛ مدرنیسـم خوشـایند؛ روایـت؛ فـرم در برابـر 
عملکـرد؛ خـودت انجامـش بـده؛ فایـده ی مشـارکت.

3ـ1 كاربر خـالق
یادگیـری از دیگـران؛ مدیریت فضا؛ مناسب سـازی و 
اختصاصـی کـردن فضـا؛ سـاخت موقعیت هـا؛ معمار 
معمـار؛ کنش هـا  مـرگ  مرگ مؤلـف؛  موقعیت گـرا؛ 
و فضاهـا؛ لـذت معماری؛ لـذت عدم کاربـرد؛ معماری 

بی فایـده؛ لذت گسسـت.
4 ـ1 نتیجـه گیری
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بـخش دوم: مونتـاژ پس از شـوک
1ـ2 مـونتاژ قطعـات

 استقالل هنر؛ کالژ و مونتاژ؛ شوک؛ مونتاژ و معماری؛ 
مونتـاژ و اسـطوره؛ پروژکتور هـای عمومـی؛ بریدن و 

چسباندن.
2ـ2 مـونتاژ

فاصله هـا؛ فاصلـه ی  فضایـی؛ فضـای میانه؛ نقشـه ی 
 خانـه ی ریـزور؛ ترسـیم اتاق هـا؛ فاصله هـا احساسـی؛ 
نور سـاختمان؛ فاصله ی  معنایـی؛ خالقیت در فاصله ها.

3ـ2 مؤسسه ی معماران غیرمجـاز
سـاختن یک تصویـر و تصویر کردن یک سـاختمان؛ 
خیابـان ویموت؛ معمـار حرفه ای؛ محافظـت از معمار؛ 
راه پاالینده هـا؛ معمـار غیرمجاز؛ مؤسسـه ی معماران 

غیرمجاز.

ـ  1930،  4 ـ2 معمـاری آب وهوا )برلیـن 1929 
، بارسلون  1999 ( بارسـلون  1986 

نیلوفرهـای آبـی در پاویـون آلمـان؛ پاویون بارسـلون 
در برابـر آب وهـوا؛ مونتـاژ فاصله هـا؛ پیش بینی هـای 

معمارانه.
5 ـ2 سفید روی سفید

6ـ2 آب وهـوای الكترومغناطیسی
7ـ2 مـسئله خودش سـوژه است

ـ2 تبدیل دیـوار به پـنجره  8
9ـ2 نتیجـه گیری
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سپاسگزاری

ایـن کتـاب بر مبنای تجربیاتم به عنوان دانشـجو و اسـتاد رشـته »طراحـی و تاریخ معماری« در مدرسـه معماری 
بارتلـت، کالـج دانشـگاهی لنـدن نوشته  شده اسـت. از همـکاران گران قـدرم، جیان میسـلیتس، فرانسسـکا هیوز، 
لسـلی نانـورل لوکـو و الیزابـت داو کمـال تشـکر را دارم، زیـرا ایده هـا و مشـاوره های سـخاوتمندانه ی ایشـان در 
تدریـس بخـش 1۲ کارشناسـی بسـیار یاری بخـش بـود. بخـش 1۲ در سـال 1990 آغـاز بـه کار کـرد. در همان 
سـال بـود کـه پیتـر کـوک سیسـتم یکپارچه را بـه بارتلـت معرفی کـرد. من ایـن افتخار را داشـته ام کـه در کنار 
همـکار عزیـزم جیان به گسـترش ایـن بخش بپردازم کـه تأثیر آن در اغلـب فعالیت هایی که پس  از آن داشـته ام، 
مشـهود اسـت. فرانسسـکا همـواره معلمـی قاطـع و منتقـد بـوده اسـت؛ لسـلی قابلیتـی ویـژه  دارد کـه در میان 
معمـاران نـادر اسـت، او ایـن توانایـی را دارد کـه بـا نـگاه به طراحـی یک معمـار، تصویر بـزرگ اجرا شـده را در 
پیـش چشـمان خـود ترسـیم نماید. در پنج سـال گذشـته من بـه همـراه الیزابت، اهـداف بخش 1۲ را به سـمت 
و سـویی تـازه سـوق دادیـم که خروجـی پروژه هـای آن افتخار آفرین اسـت. الیزابت معلمی هوشـمند و اسـتادی 

زبردسـت در درک نـکات ظریـف و شناسـایی توانایـی دانشـجویان در طـول مدت پروژه ها اسـت.
اهـداف کتـاب بی شـک متأثـر از گفتگو بـا گروهی خاص از دانشـجویان مقطع کارشناسـی اسـت. شـماری از 
ایـن دانشـجویان عزیـز کـه از آن هـا بسـیار سپاسـگزارم عبارت انـد از: ابـی عبدالوهابی، مـوراگ بِین، سـوفیا بتس، 
راب بیکـوک، آنـدره آ بنـز، کارولیـن باتـرورث، امـا شـتل، پگـی چان، تیـک واچـو، تونی دیویـس، جنی داویسـون، 
 جیسـون گریفیـث، اسـتفان هرتـی، سـیمون هیکـوک، مارتین هـوپ، انـدی همفریز، جـن کاترین، تونـی کاوپیال، 
تینـا لـژون، ییـن چـاون لـوی، آنژی مـان، جاناتـان منینگ، جـان مارتیـن، دونکـن مک لئود، ایتـان ملمـاود، اولیور 
میشـل، کایـالس مورتـی، دیوید نوسـیتر، دامی اولیور، ریتا چانـگ، مین یونگ پارک، زویی کوئیـک، خدیجه رفیقه، 
راهـش رام، کریـس روبرتـز، اولیـور سـالوی، رنه سـیرل، کریسـنت اسـتیکوپولیو، برادلی اسـتارکی، وین لیـان تی، 
تام تجیـن، یـن یـن ته، سـوفیا آنجرر، پیتـر واون، نینـا والنبروکر و نیل ونمـن. دو مبحث در تدریـس تاریخ و نظریه 
معمـاری آموزه هـای بسـیاری دربر داشـت: »خواننده دانـا و انقالبی« از بن گودبـر و »معماری نابینـا« از روین پونیا. 
پایان نامه ی کارشناسـی ارشـد الینور دگروی دانشـجوی رشـته ی تاریخ معمـاری مدرن با عنـوان »توانایی انعطاف« 

نیز بسـیار یاری بخـش بود.
پروفسـور فیلیـپ تابور، اسـتاد راهنمای مـن در دوره دکتری طراحـی معماری در بارتلت، نصایح هوشـمندانه و 
سـخاوتمندانه ای ارائـه نمودنـد. تدوین این کتاب بر اسـاس تز دکترایم انجام شـد و به همین دلیـل از رهنمودهای 
این اسـتاد گران قدر تشـکر می کنم. تشـویق ها و همچنین انتقـادات نات چارد، پنه لوپه هارالمبیـدو، یرویه مانالمپولو 
و ویکتوریـا واتسـون در دوره دکتـرای طراحـی معمـاری بسـیار مفیـد و تأثیرگذار بـود. ویکتوریا، با سـخاوتمندی، 
جزئیـات انتقـادی پیش نویـس کتـاب را تهیه کـرد. هم چنین پروفسـور پیتـر کـوک، پروفسور کریسـتین هالوی و 



پروفسـور آدریـان فورتـی در دانشـگاه بارتلـت نظـرات سـازنده ای دربـاره ی کتاب داشـتند و از من حمایـت کردند. 
نوشـته آدریـان بـرای »معمـار غیرمجـاز« و به ویـژه پیش نویـس وی بـرای فصل »کلمـات و سـاختمان ها« برای 
من بسـیار آموزنده بود. از کلیر دانسـتِن و سـارا وری در ویرسـت، اسـتیو تورینگتون و میشـل گرین در روتلج برای 
تالش هایشـان در بـه ثمـر نشسـتن کتـاب متشـکرم. در پایـان می خواهـم از آنـا بتانکور، دکتـر یان بـوردن، پیتر 
هاسـدل، سـیمون هرسـون، لورنـس هولـم، سـوزانا ایسـا و دکتر جیـن رندل بـه خاطر تشـویق ها و مشـاوره های 

دقیقشـان تشـکر و قدردانی کنم.
پـروژه ی سـایه ی سـفید، جزیـره ی سـیاه از زیاوچـان آی در مـوارد متعـددی الهام بخـش »انسـتیتوی معمـار 
غیرمجـاز« و »معمـاری آب وهـوا« بوده اسـت. برادلی اسـتارکی بـا توانایی باالی خـود مدلی از »انسـتیتوی معمار 
غیرمجـاز« را بـا جزئیاتـی دقیق سـاخت که بسـیار قدردان او هسـتم. عکاسـان نمونه ها، اسـتوارت لیـدال و مایک 
هالیـول در انسـتیتوی باستان شناسـی یوسـی ال و به خصـوص ادوارد وودمـن، ماهیـت اصلی پروژه را شـکل دادند. 
ـ باپتیسـت جولـی، مدیـر مدرسـه اشـتوتگارت کـه در سـال 1998 آنجا اسـتودیو داشـتم، محیطـی مهیا کرد  جین 
تـا ایده هـای مربـوط بـه کتاب را توسـعه دهـم. زمانی که در اشـتوتگارت بـودم، رینهارد پیپـر پیشـنهاد داد از کلبه 
شـکار آملینبـرگ در حوالـی مونیـخ کـه در سـبک روکوکو بـود، دیدن کنـم که برای بخـش »معمـاری آب وهوا« 
بسـیار مؤثـر بـود. همچنین تصمیم های بسـیاری با مشـورت کاترین شـونفیلد گرفته شـد که مایـه ی رضایتمندی 

و نشـانه ای از هوشـمندی وی بود.
برخـی افـراد و نهادهـا، تصاویـر درج  شـده در کتـاب را با سـخاوت در اختیارم گذاشـتند. از این میـان مایلم از 
آرشـیو باهـاوس در برلیـن، یـان بوردن، نـات چارد، دنیـس کرومپتـون، DACS، دیلـر و اسـکوفیدو، دون و رابی، 
بنیـاد لوکوربوزیـه، دفتـر معماران خارجـی، آدرین فورتی، موری فرسـتر، موزه جی. پاول گتی، اسـتودیوی معماری 
هرمـان هـرزوگ، آتلیـه لوسـین کرول، گالری للونـگ، جیمز مج، اولیور میشـل، موزه هنر مـدرن، هاتوال موهولی 
ناگـی، او ام ای، فوتـو اسـکاال، پـاول اسـموتی، جرمی تیـل، معمـاران برنارد چومـی، ویکتوریا واتسـون، معماران 

سـارا ویگلسـورث و اریک زینکر سپاسـگزاری کنم.
در اینجـا الزم می دانـم از سـایر دوسـتان و همکارانـم تشـکر کنـم کـه حمایت هـای بی دریـغ و نصایـح 
مشفقانه شـان را در اختیـارم گذاشـتند. از دکتـر مـارک دوریـن در دانشـگاه ادینبـورگ، دکتـر آنتونـی دون، پـاول 
فینبرگ، پروفسـور ویلیام فایربریس در آکادمی هنرهای زیبای اشـتوتگارت، پروفسـور موری فریسـر در دانشـگاه 
آکسـفورد بروکـس، کای گیپـل در بـاوت، پـاول گـروور، کاترین هرینگتـون، کلیـر هگارتی، متیـوس لودویگ از 
گالـری معمـار وایسـنهوف در اشـتوتگارت، اودی کاسـیف، مـارک الملـی، دونکـن مک کروکـودل در انتشـارات 
بلـک داگ، بـن نیکلسـون در انسـتیتوی تکنولوژی ایلینویـز، فیونا رابی، نیل راوسـون، روالند ریتر، کاتسـو روبرتز، 
پروفسـور کاترینـا رودی در دانشـگاه گرین اسـتیت در اوهایـو، رو اسـپانکی، تـان کی نی، پروفسـور جرمی تیل در 
دانشـگاه شـفیلد و جولیـان ویلیامـز سپاسـگزارم. در انتهـا می خواهـم از کارولیـن مالندیـر برای نکات ارزشـمند و 

موشـکافانه ای کـه در ایـن کتـاب و سـایر کتاب هـا در نشـر روتلـج بـه من گوشـزد کرد، تشـکر کنم.

تـصاویر
بـرای پیگیـری حـق مالکیـت صاحبان تصاویـر نهایت تالش خـود را کرده و اعالم می دارد نویسـنده و انتشـارات 
بابـت خطاهـای سـهوی و از قلم  افتـادن برخی اسـامی عذرخواهـی می کنند و در صـورت آگاهی یافتـن، درصدد 

اصـالح آن ها در اسـرع وقـت برمی آیند.



راهـنمای استفاده برای خـواننده/بـیننده/كاربـر

مـعرفی
»راهنمـای اسـتفاده بـرای خواننده/بیننده/کاربـر« معرفی نامـه ای برای این کتاب و شـامل دو بخش اسـت که 

هـر بخـش نتیجه گیری های خـود را دارد.

آغـاز از میانـه ی مـتن
رابیـن اونـز11 در سـخنرانی اش در مدرسـه معمـاری بارتلـت سـال 199۲، نکاتـی را بـرای نوشـتن مطـرح کـرد 
کـه از آن می تـوان به عنـوان یـک الگـو بهـره بـرد. وی نسـخه های متعـددی از یـک متـن را تولیـد کـرد تـا به 
نسـخه ی نهایـی برسـد، امـا دریافـت که در رونـد تغییـراِت فرضیات و نتایـج، اغلب اوقـات بدنه ی میانی نوشـتار 
ثابت می مانـد. مسـئله ی مهمـی کـه وی مطـرح می کنـد، آغـاز نوشـتن از قسـمِت میانِی متن و سـپس تشـریح 
و بسـط آن اسـت. بخـش میانـه ی کتـاب حاضـر، ایـن ایـده را مطـرح می کند کـه معماری بـا درخواسـِت نیاز و 
طراحـی، تولیـد می شـود1. کلمـه ی »معمـاری« خـود معانـی گوناگونـی دارد. بـرای  نمونـه، یکی از ایـن تعاریف 
اشـاره دارد که »معماری« سـوژه و گونه ی مشـخصی از اشـیاء و فضا را شـکل می بخشـد که معمواًل سـاختمان 
یـا شـهر خوانـده می شـود. مـن در ایـن کتـاب بـر وجـوِه مختلف ایـن تعاریـف و بـا نگاهی بـه سـایر دیدگاه ها، 
تمرکـز کـرده ام: معماری، گونه ی مشـخصی از شـیء و فضای مصرفی اسـت. بـا گنجاندن اصطـالِح »مصرف« 
در ایـن توصیـف، بـه طیـف وسـیعی از راه هایی که سـاختمان ها و شـهرها مورد اسـتفاده و تجربه قـرار می گیرند، 

مثـل عادت کـردن، گم  شـدن یـا مناسب سـازِی فضا، اشـاره داشـته ام2.

مرگ مـؤلف
یکـی از اولیـن نکاتـی کـه مـن به عنـوان دانشـجو در مدرسـه ی معمـاری  1۲AA دریافتـم این بـود که معمـاران با 
گسـترِش یک فهِم انتقادی از معماری مخالف هسـتند؛ بنابراین به جای مطالعه ی معماری، شـروع به تحقیق درباره 
آثـار هنرمنـداِن عالقه منـد به معماری کردم و فهمیـدم منبع اصلِی تعداد زیـادی از آنان، جملـه ی »مرگ مؤلف« از 
روالن بارت در 1968 اسـت. بارت با پرسـش از قدرت و اختیاِر نویسـنده )پدیدآور(، به این شـناخت رسـید که سـیِر 
تولیـِد یـک اثر، از نویسـنده تا متـن و در آخر خواننده، هرگز یکپارچه، مسـتقیم و مشابه نیسـت. وی توضیح می دهد 
کـه خوانـِش یـک متـن می توانـد عملـی خالقانه باشـد کـه در خـالِل آن، هر خواننـده ای متـن را از نـو تولید کند؛ 

1ـ به صـورت مرسـوم »معمـار« فـردی اسـت کـه طراحی سـاختمان، فضـای جمعی و شـهرها را بر عهـده دارد و بـا توانایی های خود نقـش میانجی بین 
کارفرمـا و سـازنده ایفـا می کنـد. در این کتاب، »معمار« عنوانی محفوظ اسـت کـه برای افراِد دارای مدرک رسـمی از انجمن معماران ثبت  شـده در بریتانیا 
یـا نهادهـای مشـابه در سـایر کشـورها اسـتفاده می گـردد. البته باوجود تمرکـز بر ارتباط میـان کاربر و معمـار، نمی توان نقش سـایر افرادی را کـه در روند 

تولیـد معماری حضور داشـتند )مثل کارفرمـا، مهندس و سـازنده( انکار کرد.
۲ـ در صورتـی یـک فضـا یـا شـیء می تواند معماری قلمداد شـود  که به روش هایی مختلف در همکاری با شـهر و سـاختمان ها قرار گرفته و تجربه شـود. 
در این کتاب، درک و دریافت سـاختمان مرجعی برای سـنجش معماری و آزمایش سـایر فضاها و اشـیاء اسـت. یک سـازه، در صورتی در تعریف معماری 
نمی گنجـد کـه ابتـدا با یک نظام بینشـی مشـخص دریافت شـود، اما بخش دیگـری از آن به تفکر و تجربه ی متفاوتی از شـهر و سـازه های دریافتِی اولیه 
تعلـق داشـته باشـد. هرچـه یـک اتفـاق معماری بیشـتر در قالب بسـته ای که با دیگـر گونه های تفکر مشـارکتی نـدارد، قرار بگیـرد، کمتر می تـوان آن را 
جـزء معمـاری محسـوب کـرد. با این  حال شـیء یا سـاختمانی کـه به طور معمول در دسـته ی معماری جای نـدارد )مثل آثـار هنری(، اگر تجربه ای مشـابه 

بـا آنچـه از یک سـاختمان انتظار می رود تولید کند، معماری شـناخته می شـود. 



و بـرای آگاهـی نویسـنده از نقـش خالقانـه ی خواننـده اسـتدالل می کنـد1. »مرگ مؤلـف«، به نویسـنده ی جدید، 
دو در تولید متن، نقش آفرین هسـتند. به مثابـه خواننـده ای جدیـد می پردازد کـه هـر

»مـرگ مؤلـف« بـه هنـر و معمـاری ارجاعـی نـدارد. لیکـن تأثیـراِت عمیقـی بـر خلق آثـار هنری گذاشـته 
ـ موضوع و  و بـه وجـود رابطـه ای اذعـان دارد کـه کمتـر جنبـه ی آموزشـی داشـته اسـت و اساسـاً میـان شـیء 
ـ بیننـده و بیشـتر در گالری هـای هنـر شـکل می گیـرد. ارتبـاط »مـرگ مؤلـف« بـا معمـاری همچنـان  هنرمند 
قدرتمنـد، امـا بدون شـناختی گسـترده اسـت. مؤلف در این کتاب سـعی کرده  اسـت تا قـدرت و اختیـاراِت معمار 
را زیـر سـؤال ببـرد، بـه موضـوع مصـرف کـه می توانـد عملـی خالقانـه باشـد و هـر کاربر مسـتقلی بپـردازد که 
سـاختمان را از نـو تولیـد کند و برای یـک معمار آگاه، درباره ی خالقیِت کاربر اسـتدالل نمایـد. رویکرد این کتاب 

بـه یـک معمـاِر جدیـد مانند یـک کاربـِر جدید اسـت که هـردو در تولیـد معمـاری، نقش آفرین هسـتند.

نـقش کاربـر
تصـوِر معمـاران از نقـِش خـود در محصـوِل نهایـی معمـاری، در تعریـف آن هـا از نقـش کاربر معرفـی می گردد. 
در بخـش اول ایـن کتـاب، »نقـش کاربـر«، بـه انـواع مدل هـای کاربر پرداخته می شـود کـه در متون، سـازه ها و 
فضاهـای ساخته  شـده از ابتـدای قرن بیسـتم یافت شـده اسـت. در این فصل شـرح خواهیم داد کـه معماران چه 

تصـوری از تأثیـر کاربـر بـر آنچه طراحـی کرده انـد و ارتباط میـان کاربر و معمـار دارند.
معمـاران بـرای دسـت یابی به موقعیِت اجتماعـی و امنیِت مالی خود، نیازمنِد گسـتره ای تعریف  شـده در علوم 
بـا مرزهـا و مفاهیـم دقیـق و محدود، هسـتند تـا تخصص خود را اثبـات کنند. یکـی از اهداف حرفـه ی معماری، 
معطـوف بـه  پیش بـردِن ایـن تصور اسـت کـه تنها معمـاران هسـتند کـه سـاختمان ها و فضاهایی الیـِق عنواِن 
معمارانـه می سـازند و ادعـا می کننـد کـه کاربـر فـردی قابـل پیش بینی، جایـی در تولیـِد معمـاری نـدارد. کاربر، 
موضوعـی مهـم و مورد توجـه در فرآینـِد طراحـی اسـت؛ امـا برای معمـار خطری بزرگ محسـوب می شـود؛ زیرا 
رفتـار وی می توانـد باعـث تخریـِب ادعاهـای معمار، مبنی بـر قـدرت وی به عنوان تنهـا پدیدآوِر معماری، شـود.

مـن در ایـن کتـاب، حضـوِر معمـاران و معمـاری را به عنـوان حرفـه ای مسـتقل  متمایـز می کنـم تـا بتوانـم 
نشـان دهم در آثـاِر معمـارِی طراحانـی کـه ادعـای تأثیرپذیری از کاربـر را دارند، اثـری از خالقیِت کاربر نیسـت. 
مـن بـا تحلیـِل فرآیندهایی آغاز کـردم که معمـاران در آن ها، کاربر را منفعـل و قابل پیش بینـی معرفی می کنند. 
پـس از بازترسـیم آثـار معماران، نویسـندگان و هنرمندان منتخـب، این موضوع را طرح می کنـم که درِک صحیح 
از کاربـر، به عنـوان عنصـِر خـالق و غیرقابل  پیش بینـی، چگونـه می تواند به معمـاری، معمـاران و ایده های تألیف 
در طراحـی معمـاری غنـا ببخشـد. در انتها خواهـم گفت که خالقیت در کاربـرد، می تواند به عنـوان موضوع اصلِی 

طراحـی معماری قـرار گیرد.

مونتـاژ پس از تـفکیک
مـن چنـد راهـکار دربـاره ی »نقـش کاربـر« در طراحی معمـاری تعیین کـرده ام که تأثیـر خالقانه ی کاربـر را در 
نظـاِم معمـاری تعریـف می کنـد. در دومین بخش کتـاب، »مونتاژ پـس از تفکیـک«، توانایِی ترکیـب را به عنوان 
یـک راهـکار در نظـر گرفتـه ام. گفتـار اول »مونتـاژ پـس از تفکیـک«، بـه مبحـث تاریخچـه و ارزیابـِی ترکیب 
در معمـاری می پـردازد. ترکیـب، کـه در هنـر و ادبیـات بیشـتر از معماری استفاده  شـده، شـامل مناسب سـازی و 

1 -  Barthes, ‘The Death of the Author’.



منطقی کـردِن ارتبـاط میـان قطعـاِت غیرمرتبـط در مجـاورت یکدیگر اسـت. به این دلیـل که در مونتـاژ تحلیِل 
واضـح و قاطعـی وجـود نـدارد، هـر فردی می توانـد معنای جدیـدی از یک ترکیـب ارائه کند. میـزان اهمیِت یک 

بیننده/کاربـر در فرآیند تولید معنا بسـتگی دارد. مونتـاژ بـه قابلیـت آن اثـر در دخیـل کـردن خواننده/
در گفتـار دوم »مونتـاژ فاصله هـا«، نظریـه ای را در برابـر مفهـوِم عمومـِی ترکیـب مطـرح کـرده ام که مرتبط 
بـا هماهنگـی و روابـط مشـخص در معمـاری اسـت، کـه در آن فاصله هـا به انـدازه ی خـود عناصر اهمیـت دارند. 
در شـش گفتـار بعـدی، پروژه هایـی معرفی  شـده اند کـه در آن هـا ترکیـِب فاصله هـای فضایـی، انسـانی و معنایی 
صـورت گرفتـه اسـت و بـه ایـن موضـوع پرداخته که چگونـه معمار و کاربـر باید در هر مـورد، اختیاراِت خـود را به 
اشـتراک بگذارند. مونتـاژ  کـردِن فاصله ها، بخشـی اسـت که بـه راهکارهای تعیین  شـده در »نقش کاربـر« افزوده 
شـده اسـت و قـرار نیسـت جایگزیِن آن هـا شـود. مونتـاژ از توانایِی ایجـاد راهکارهـای جدید در طراحـی معماری 
حکایـت دارد و خالقیـت در مصـرف را شناسـایی می کنـد. تأثیـر متقابـل میـان معمـار و خالقیـت کاربـر، نیازمند 

گسـترش پیوسـته ی حوزه ی گفتمـان، تجربـه و چگونگی انجام کار اسـت.

قـالب مـتن )و این کتـاب(
در بسـیاری از نظام هـا13، ایده هـا و اشـیاء در سلسـله مراتبی جـای می گیرند که یـا آن ها را محدود سـاخته یا اجازه 
می دهـد به صـورت مجـزا طـرح شـوند. امـا اشـیاء چطـور می تواننـد اطالعـات مربوط بـه چگونگی سـاخِت خود 
ارائـه دهنـد؟ در کتـاب رونوشـت های منهتـن14 برنـارد چومی چنیـن می نویسـد: »در معماری، کانسـپت می تواند 
پیـش رو یـا دنبالـه روی پروژه هـا و سـازه ها باشـد. به عبارت  دیگر، یک کانسـپِت نظـری می تواند در پـروژه اعمال 
 شـده یـا از آن منتـج شـود. اغلـب، این وجه تمایز )یعنی کانسـپت برگرفته یـا تأثیرگذار بر طرح( به طور مشـخص 
معلـوم نیسـت، بـرای نمونه بخش خاصـی در نظریه  پردازی فیلم سـینمایی از رویـداد معمارانه   اسـتفاده می کند، و 
بعـداً در طـول مراحِل دشـوار تکمیـل پروژه، تبدیل به کانسـپتی عملی و عمومـی برای کل معماری می شـود1«. 
یـک ارتبـاِط غیرسلسـله مراتبی میان موضـوع، روش و فرم، می توانـد در هر نظامی، منظور تولیدکننـده را صریحًا 
بیـان کنـد. بـرای نمونه در کتـاِب طرح طاق بندی والتـر بنیامین15، کـه مطالعاتی درباره طاق هـای قرن نوزدهمی 

در پاریـس اسـت، هر سـه گزینه باهم ترکیب  شـده اند2.
توصیـه ی اونـز مبنـی بـر آغاِز نوشـتار از میانـه ی متن، بـه فرآینِد تولیـِد یک اثر )یـک متـن( بازمی گردد که 
در آن آغـاِز تفکـر و آغـاِز نوشـتن جدایی  ناپذیرنـد. امـا ایـن کتـاب از قطعاتـی مجـزا، شـامل متـون و طراحی ها، 
تشکیل  شده اسـت و سـؤاالتی دربـاره ی پیوسـتگِی پایـدار میـان متـن و نظریـه و طراحـی فـرم مطـرح می کند؛ 
دسـتورالعملی مشـخص دارد و می توانـد به صـورت یـک اسـتدالِل خطـی نیز شـمرده شـود. گرچه بـرای ترکیب 
فاصله هـا طراحی  شده اسـت. هـر قطعه، یـک بخِش مجزا در کلیِت اثر اسـت کـه می تواند جداگانه یـا در ترکیب 
بـا دیگـر قطعـات و فاصله ی میان اجزاء تفسـیر شـود. مونتاژ  کـردن راهی بـرای تفکر فضایی و سـاخِت ارتباطی 
غیرمنتظـره میـان ایده هـای گوناگـون اسـت. بـارت معتقد اسـت خواننـده می توانـد هـر کتابـی را بازآفرینی کند 
و مونتـاژ کـردن ایـن امـکان را محقـق می سـازد. یـک بیننده، درسـت هماننـد یک خواننـده که می توانـد کتابی 
جدیـد در حیـن خوانـدن پدیـد بیـاورد، می توانـد یـک پـروژه ی جدیـد در حیـن دیـدن بسـازد و یـک کاربـر هم 

می توانـد سـازه ای جدیـد را هنگام اسـتفاده  تولیـد نماید.

1-  Tschumi, The Manhattan Transcripts, p. xix..
2-  Benjamin, The Arcades Project.
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  کاربـر، مخاطـب و یا اسـتفاده کننـده ی فضا ]کـه در منبع اصلی ایـن کتاب برای 
اشـاره بـه آن از واژه ی User اسـتفاده شـده اسـت[ و نقـش معمـار در شـکل گیری 
رابطـه میـان او و فضـا ا صلی تریـن مباحثی هسـتند که در ایـن کتاب به آن هـا پرداخته 
شده اسـت. در ایـن راسـتا، نویسـنده در تـاش اسـت تـا با نگاهی به گسـتره ای وسـیع 
از آثـار طراحـان، بـه ارتبـاط میان »معمـار و مخاطب« پرداختـه و آن را بـا ارتباط میان 
»هنرمنـد و بیننـده« و یـا »نویسـنده و خواننده« مقایسـه کنـد. این مقایسـه بر مبنای 
نظریـه ی »مرگ مؤلـف« از روالن بـارت اسـتوار  اسـت؛ نظریـه ای کـه تأثیـر مهمـی 
بـر تولیـدات هنـری نیـم قـرن اخیر داشـته امـا باوجـود ارتبـاط قـوی ای کـه می تواند 
بـا نظریه هـای معمـاری داشـته باشـد، همچنان در ایـن رشـته و تولیداِت آن ناشـناخته 

باقی  مانده اسـت. 

    »رخدادهـای معمـاری« بـا نقدی بر تعاریـف موجود از کاربـر در معماریـ  که 
غالبـًا منفعـل و قابل پیش بینی فرض   شـده اسـت ـ کاربـر را فردی متفکـر و عمل گرا 
معرفـی می کنـد. ایـن کتـاب در مـورد آگاهـی معمـاران از خاقیـت کاربران اسـت. 
کاربـر خـاق، بـا نقشـی اساسـی که در بـازی معمـاری دارد و بـا اهمیتـی به اندازه ی 
معمـار، می توانـد معنایـی نویـن به فضـا بخشـیده و با رفتارهـای از پیش تعیین  شـده 
در فضـا مقابلـه کنـد. در ادامـه ایـن موضـوع مطـرح می شـود کـه چگونـه آگاهـی از 
اولیـه در خلـق  بـر معمـاران، معمـاری و کانسـپت های  خاقیـت کاربـر می توانـد 

طرح هـای معمـاری اثر بگـذارد. 

جــاناتان هــیل، مدیـِر گروه هـای دکتـری و کارشناسـی ارشـد معماری در مدرسـه 
معمـاری بارتلـت، در کالج دانشـگاهی لندن UCL اسـت. او در گالری هـای خانه معمار در 
شـهر گراتس اتریش و گالری معماری وایسـنهوف در اشـتوتگارت نمایشگاه های انفرادی 
برگـزار کـرده اسـت. وی همچنین نویسـنده کتـاب »معمـار غیرمجاز« و ویراسـتار کتاب 
تصـرف معمـاری: مابین معمار و کاربر« و »معماری؛ مسـئله ی سـوژه« نیز بوده اسـت. «
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