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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 طراحان 
تاثیرگـذار 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 
انتشار این  از  با این حال آینده و نتایج حاصل  و مطالعه طراحان. 
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! 
***

"رم كـولهاس" پرآوازه ترین، و البته تاثیرگذارترین معمار، شهرساز 
و تئوریسین دوران معاصر است. اندیشه های وی عرصه های علوم 
با وجود  است.  به چالش کشیده  نیز  را  فلسفه  و  اجتماعی  انسانی، 
توجه زیاد به شیوه های آفرینش فرم های معماری کولهاس، حقیقت 
اندیشه های وی در ایران به خوبی مطرح نشده است. امیدواریم کتاب 
پنجم از مجموعه یکصد طراح معاصر که به معرفی مختصر اندیشه ها و 
گزیده ای از پروژه های معاصر کولهاس اختصاص یافته است سرآغازی 

بر توجه بیشتر به اندیشه های اجتماعی و فلسفی او باشد.
نخستین جلد از این مجموعه به معرفی "ریكاردو لگـورتا"، معمار 
مکزیکی، دومین کتاب به "هـرزوگ و دمـورن"، سومین کتاب به 
فوجیموتو" معمار ژاپنی و چهارمین کتاب به معرفی "كـریم  "سـو 

رشیـد" طراح صنعتی/طراح داخلی پرآوازه اختصاص داشته است. 
مکاتبه با دفتر اُما و دریافت تایید و تصاویر اصلی، انتشار این کتاب را 
بیش از یک سال به تاخیر انداخت، مراحل ویراستاری و صفحه آرایی 
آن نیز به کندی اما با وسواس صورت گرفت. از این رو از جناب دکتر 

رئیسی برای همت و شکیبایی در تدوین کتاب حاضر  سپاسگذاریم.
 سیما نبی زادهـ  نیما طالبیان
بـهار 1395   Email : nimatalebian@yahoo.com

Email : sima.nabizadeh@gmail.com
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کولهاس یک استثناست. این را تقریبا همه پذیرفته اند. هم معماران، که می توانند 
خود را ساعت ها مشغول تماشای یک بنای او همچون "ویالی دال آوا" کنند، هم 
شهرسازان و برنامه ریزان شهری که اگر مانیفست های نوشته و نانوشته ی کولهاس را 
نجویده باشند دیگر"بـه روز" نیستند و هم سایر اندیشمندان حوزه علوم انسانی، آن ها 
اقتصادی/سیاسی انساِن امروز ناگزیر از بازخوانی  که می دانند تفسیر وضعیت اجتماعی/

ـ است. نقش "شــهر" ـ این اَبَرفضایِ در هم برهمِ منظم 
تاثیر کولهاس را نمی توان با دیگر هم عصرانش، نظیر گهری، حدید یا لیبسکیند مقایسه 
را  اعماق معماری  او  دارد.  اندکی  نمود  اندیشه ی کولهاس در سطح معماری  نمود. 
بازتعریف  را  ابتدا دوگانه ی معماری / شهرسازی  این راستا  هدف گرفته است و در 
می کند. سپس تعاریف پذیرفته شده از "مقیاس" را در هم می شکند و بعد فرم، ساختار، 
مقطع و هرآن چه در تیررس معماری است را دیگرگون می کند. مدرنیته را می ستاید 
اما معماری مدرن را نقد کرده و ناقص می داند. کولهاس در خلق مفاهیم جدید و 
لوکوربوزیه،  ندارد. همیشه در سفر است. همچون  قرار  و  آرام  نوآوری در ساختارها 
رایت، هایدگر و دلـوز به "شـرق" همچون معدنی از پتانسیل های فکری می نگرد  لوید 
ولی برخالف آن ها شیفته ی شرق نیست و آن را نیز با تیغ تیز تشریح نوازش می کند.

کولهاس تنهاست. او طنز نوشتاری خاص خود را دارد. در واقع هنوز هم یک خبرنگار 
حرفه ای است. او بیش از هر معماری به پتانسیل های "رسانه" اشراف دارد و یک 
تنه پروژه فکری خود را پیش برده است. اگر معماری مدرن، برای تبدیل به جریان 
رایت، آلوار آلتو و میس  و سبک شدن به وجود گروهی از نوابغ ـ لوکوربوزیه، لوید
روههـ  نیازمند بود و اگر دیکانستراکشن به نسلی جهش یافته از نوابغـ  آیزنمن،  وندر
امروزی  بود، کولهاسِ  نیازمند  ـ  لیبسکیند و کوپ هیمل بالو  اولیه،  دریدا، کولهاسِ 
به تنهایی یک جریان ژرف معمارانه است، جریانی که برای سنجش و درک کامل 

تاثیرات آن بر پیکره معماری هنوز زود است.
در این کتاب دیدگاه های کولهاس به خوبی و با دقت کاویده شده اند. برگردان متن های 
کولهاس امری دشوار و در حقیقت ناممکن است و تالش گردآورندگان این مجموعه 
کتاب  این  در  بینامتنی  پارادوکس های  و  نقدها  اما  بود،  نخواهد  ایراد  از  عاری  نیز 
می تواند سرآغازی باشد برای طرح بیش تر و بررسی عمیق تر دیدگاه های کولهاس. 
با یک بار خواندن این کتاب اندوخته ای اندک، مبهم و مغشوش در ذهن شما نقش 
می بندد، بخش هایی از این کتاب را باید در تنهایی محض بارها خواند، اندکی قدم زد 
و باز دوباره خواند. در این کنکاش، بی شک به اینترنت، فرهنگ لغات، قهوه و اصل 

متن های ترجمه شده نیاز خواهید داشت. 
سیما نبی زادهـ  نیما طالبیان

ــرا كــولهاس؟ چ



9 ـ رم کولهـــاس

از حضرت رم کولهاس و شــرکت اُما تشکر می کنم که کلیه ی تصاویر بخش 
دوم این کتاب را جهت انتشــار در اختیارم قرار دادند. از سوفی آبراهامز و پیتر 
سمیســک در بخش روابط عمومی شرکت اُما قدردانی می کنم که هماهنگی 
الزم جهت ارسال تصاویر کتاب را انجام دادند. از کاوه دبیری، همکار شرکت 
اُما، تشــکر می کنم که متن فارسی را مطالعه و اصالحاتی را پیشنهاد نمود. از 

امیرحسین طاهری تشکر می کنم که ارتباط مرا با کاوه دبیری تقویت نمود.
از رضا دانشــمیر و آرش نصیری تشــکر  می کنم که مرا در شناخت بیش تر 
کولهــاس یاری رســاندند.  از محمدرضــا حائری قدردانــی  می کنم که با 
مطرح کــردن ایده ی ســمینار یک روزه در مورد کولهاس، باعث شــد تا به 
همراه ایشــان و آرش نصیری چندین جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد 
اندیشــه های کولهاس بپردازیم. از فین ویلیامز سپاسگزاری می نمایم که در 
برقراری رابطه با دفتر معماری کالن شــهر در زمینه ی نمایشــگاه ماشین 
کتاب ســازی اُما در مدرســه معماری اِ.اِ. مرا یاری نمود. از شهاب کاتوزیان، 
آرش نصیری، آرش بصیرت، امیرمهــدی خادمی، الناز حاج ابوطالبی، مازیار 
قاســمی نیا، ندا علی خانی و حســام عشقی صنعتی تشــکر می نمایم که با 
نوشــته ها و ترجمه های شان به تولید این کتاب کمک کردند. از مونا توفیقی 
جهت همکاری در تنظیم تصاویر کتاب و از مسعود حبیبی جهت تنظیم نمایه 
سپاســگزاری می نمایم. از انتشارات کتابکده کسری و دبیران این مجموعه؛ 

نیما طالبیان و سیما نبی زاده، جهت انتشار این کتاب قدردانی می کنم.
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