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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 کولهاوس«  کتب فارسی نامی از آن ها برده شده است. حتی اگر طراح صاحب 
است تا به آثار  متاخر و  یا »زاحا حدید« در میان این طراحان انتخاب شده باشد، سعی شده 

شود. مبانی 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 

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! 
***

از  بیش  مجموعه  این  انتشار  برای  همفکری  جلسات  نخستین  از 
چهارسال می گذرد. پوشیده نیست که ترجمه، گردآوری، مدیریت، 
به رو  رو  بسیاری  دشواری های  با  مجموعه ای  چنین  توزیع  و  چاپ 
بود.  تنها، تالیف و انتشار کتابی که در دست دارید بیش از چهل  خواهد
اعرابی و سرکارخانم  ماه به طول انجامیده است. از جناب آقای مهندس 
معمارانه« ما را  مهندس سریری که صبورانه وسواس و »ایده آل گرایی 
تحمل کردند سپاسگذاریم. همچنین از آقای مهندس کسری طالبیان 
آرایی کتاب حاضر را  و سرکارخانم غزاله عرفانی که گرافیک و صفحه 
اند سپاسگذاریم. امیدواریم سایر آثار این مجموعه در  برعهده داشته 

شوند. زمانی کوتاه تر و با کیفیتی باالتر منتشر 
در انتها از شما دعوت می کنیم تا قلم به دست گرفته و ما را در انتشار این 
مجموعه یاری کنید. بی شک هر پیشرفتی مدیون نقد و انتقاد است، از شما که 
به نقد و بررسی این مجموعه خواهید پرداخت سپاسگذاریم. لطفا نظرات خود 

را به آ درس های اینترنتی زیر ارسال کنید.
 سیما نبی زادهـ  نیما طالبیان
مهرماه 1392   Email : nimatalebian@yahoo.com

Email : sima.nabizadeh@gmail.com
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ـ یکصـد طـراح معاصـر  6

در میــان معماران معاصر که نام آن ها در ذهن دانشــجویان معماری 
نقش بســته و معرفی آثارشــان بخش عمده ای از صفحات مجالت 
امروز را به خود اختصاص داده اســت، کمتر با آثــار معمارانی مواجه 
میشویم که به دور از هیاهو و حاشیه های این حرفه به خلق معماری 
مردم وار و انســانی می پردازند، گویی معمــاری امروز نیز در رقابت با 
رســانه که همواره درگیر تیترها، ستاره ها، نمایش و تبلیغ بوده است، 
دغدغــه تبلیغات و نمایــش دارد. در این میان معمارانی هســتند که 
ارزشهای نهان در آثارشــان فراتر از تصاویری اســت که در کتب و 
مجالت در اختیارمان قرارگرفته، آثاری که ما را به تعمق، جســتجو، 
خوانده و نیازمند نگاه عمیق تری می باشــند.  تجربــه و اکتشــاف فرا
معمارانی که ورای طرح فرم های چشمگیر، جذاب و تماشایی به خلق 
فضاها و بســترهایی برای حضور، جذب ذهن و احساسات انسان می 
پردازنــد. معماران صاحب نامی نظیر لوئیس باراگان1، ریکاردو لگورتا2، 
اســتیونهال3 و پیتر زومتور4 که شناخت آثار و آموزههایشان می تواند 
افقهــای جدیدی را برای طراحان و دانشــجویان معماری باز نماید. 
عــالوه بر این توجه به خصلت های منطقه و خصوصیات فرهنگی که 
در آثار این معماران دیده میشــود موضوع دیگری است که می تواند 

آموزنده باشد. 
مطالعه آثار لگورتا و معمارانی که به دور از هرگونه هیاهوی تبلیغات و 
رسانه، نماینده شایسته ای از فرهنگ خویش باشند به ما کمک می کند 
تا هماهنگ با بســتر فرهنگی خود طراحی کنیم و بیشتر به شناسایی 
ارزش های بومی و خــودی بپردازیم، تا این که صرفاً دغدغه اقتباس، 
ترکیب احجام و یا هماهنگ ســازی اثر با تصاویر جذاب چاپشده در 

مجالت را داشته باشیم. 
شاید نخستین احساسی که در مواجه با آثار لگورتا برانگیخته می شود 
شــادمانی حاصل از مواجهه با رنگ ها باشد. توجه به رنگ در طراحی 

Luis Barragan )1
Ricardo Legorreta )2

Steven Holl )3
Peter Zumthor )4



7 ـ ریـکاردو لگورتـا

معمــاری برای همه ما امری دشــوار اما پر اهمیت اســت. در اینجا 
میتوان به گفته ای از فیلیپ اســتارک5، اشــاره نمود: "وظیفه طراح 
ایجاد بیشترین شادکامی با کمترین امکانات است." جهت آشنایی بهتر 
آن جا که آثار او به "معماری رنگی" مشــهور بوده و  با آثار لگورتا و از
موضوع رنگ نیز از موضوعات پر اهمیتی است که کمتر به آن پرداخته 
شده اســت، بخش اول از کتاب حاضر را به بررسی مختصر رنگ در 

معماری اختصاصدادهایم. 
در بخشی دیگر از کتاب، شاخصه ها و ویژگی های بارز معماری لگورتا 
در قالب نقدها و مقاالت به همراه تصاویری از آثار وی تشریح و تحلیل 
شــده است. در بخش معرفی گزیده ای از آثار، تعدادی از شاخص ترین 
و تاثیرگذارتریــن آثــار لگورتا انتخاب و تا جای امــکان به طور کامل 
معرفیشده اند. گفتنی است که در این بخش آثاری انتخاب شده اند که 

عالوه بر تصاویر، مدارک فنی آن ها نیز قابل دسترسی بوده اند.
جهت دســتیابی به اطالعات بیشتر و دقیق تر تالش کردیم تا نظرات 
لگورتا را در رابطه بــا این کتاب و مطالب مندرج در آن انعکاس دهیم 
و البته اســتقبال ایشان از این امر خود سبب طوالنی شدن روند تالیف 
گردید. اما متاســفانه درگذشت وی در آخرین روز سال 2011 میالدی 
این روند را بی نتیجه و دگرگون ســاخت، لذا تصمیم گرفتیم علیرغم 
مشکالت در دسترسی به اطالعات و تصاویر مناسب، روند تالیف کتاب 
حاضر را به صورت مستقل به اتمام برسانیم. امید است نتیجه حاصل در 

پاسخ به ضرورت های طرح شده بتواند موثر واقع شود.
از تمامی دوســتان که ما را در تالیف و گــردآوری اطالعات مورد نیاز 

یاریکرده و با تشویق خود به ما انگیزه بیشتری دادند سپاسگذاریم.
از دبیران این مجموعه، آقای مهندس طالبیان و خانم مهندس نبی زاده 
معاصر"  بابت دقت نظر و تالششان در انتشار  مجموعه کتب "یکصدطراح 
و همچنین حساســیت ایشــان در مراحل مختلف شکلگیری کتاب 

صمیمانه قدردانی می کنیم.

Philippe Starck )5
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