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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 

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! 
***

"سـو فوجیمـوتو"، معمار جوان و سرشناس ژاپنی پیشگام سبک 
معماری نوینی است که قطعا در آینده بیشتر از آن خواهیم شنید. معماری 
شفاف و خارق العاده فوجیموتو در ایران چندان شناخته شده نیست، از این 
رو در سومین کتاب از مجموعه یکصد طراح معاصر به معرفی مبانی 
فکری و همچنین آثار وی پرداختهایم. نخستین جلد از این مجموعه 
به معرفی "ریكاردو لگـورتا"، معمار مکزیکی و دومین کتاب از این 

مجموعه به معرفی "هـرزوگ و دمـورن" اختصاص دارد. 
از آقایان یاشار و البرز محمدی برای تدوین و ترجمه کتاب حاضر 
مینو جامی که اصالح تصاویر و  سپاسگذاریم. همچنین از سرکارخانم 
مدارک کتاب حاضر را قبول کردند قدردانی میکنیم. امیدواریم سایر 

شوند. آثار این مجموعه در زمانی کوتاه تر و با کیفیتی باالتر منتشر 
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 

 سیما نبی زادهـ  نیما طالبیانآ درس های اینترنتی زیر ارسال کنید.
تیرماه 1393   Email : nimatalebian@yahoo.com

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

آثار فوجیموتو سه رویکرد اصلی در معماری متداول را رد کرده و به باد انتقاد میگیرند: 
عملکردگرایی، انسان محوری و اولویت سوژه )انسان( بر "تجربه" )مکان(. شاید دو 
رویکرد نخست را بتوان با برخی جریانهای معماری پسامدرن مشترک دانست اما 
انتقاد فوجیموتو ارتباط مستقیمی با معماری مدرن نداشته و عمق تاریخ معماری 
را هدف قرارمیدهد. همچنین تعبیر فوجیموتو از تجربه نیز با وجود ریشه داشتن 
در مکتب "پدیدارشناسی" کامال منحصر به خود وی است. همین تعبیر متفاوت 
فوجیموتو از تجربه مکان است که به خلق معماری متفاوتی میانجامد که حتی با 
دیگر معماران طراز اول ژاپنی نظیر آندو، کوما، ایتو، سجیما و نیشیزاوا قابل مقایسه 
نیست. فوجیموتو نیز همچون معماران ذکر شده جنبههای لطیف، متافیزیکی، سنتی 
و اجتماعی معماری سبک ژاپنی را در آثار خود حفظ میکند، اما با این وجود معماری 
مانیفستگونه وی دعوت به چیزی فراتر از چنین قراردادهای کشف شدهایاست؛ 

"دعوت به تجربه متفاوت زندگی از طریق تجربه متفاوت معماری". 
هرچند فوجیموتو از مخاطب میخواهد که خود به معماری سر و شکل داده و "شیوه 
زندگی" خود را بر فضا تحمیل کند اما به راستی چنین شیوه ای از زندگی، در مرحله 
نخست توسط معمار و فضای طراحی شده بر مخاطب تحمیل و یا به تعبیر بهتر 
پیشنهاد می شود. به همین دلیل بسیاری از آثار وی غیر قابل سکونت به نظر میرسند، 
بدیهی است که نمیتوان در خانهای زندگی کرد که فوجیموتو طراحی کرده باشد و 
همچنان به شیوه ای زندگی کرد که قواعدش پیش از آن در سایر فضاهای معماری 

شکل گرفته باشد. پس به راستی فوجیموتو از مخاطب خود چه می خواهد؟ 
فوجیموتو معماری را به مثابه یک زبان یا یک ساختار می شناسد اما نه تنها روابط 
کلیشهای، بلکه تمامی روابط ساختاری و نهادینه میان انسان، فضا، متریال، اشیا، 
معماری و جهان خارج را دگرگون میکند. درک فوجیموتو از معماری به مثابه 
ابزاری برای آسایش آدمی نیست، دیدگاه وی به مراتب عمیق تر و پیچیده تر 
است. فوجیموتو پدیدارشناسی نوینی از معماری را ارائه میکند. این پدیدارشناسی 
هرچند وامدار شولتز، هایدگر و هوسرل بوده و "تجربه مکان" در کانون توجه آن 
قراردارد اما خوانش فوجیموتو از هر دو مفهوم )تجربه و مکان( به کلی متفاوت 
است. بدون آگاهی از تعبیر فوجیموتو از این دو مفهوم، معماری وی در حد کلماتی 
نظیر شفاف، سُبک، سازه گرا، ژاپنی و ... نزول پیدا میکند. از این رو توصیه میشود 
پیش از مشاهده آثار این معمار، بخش نخست از کتاب که به معرفی دیدگاه های 

فکری فوجیموتو اختصاص دارد به دقت مطالعه شود. 
سیما نبی زادهـ  نیما طالبیان

ــرا فـوجیمـوتو؟ چ



7 ـ سـو فوجیموتو

 خلق یک اثر معماری در واقع پاسخگویی به نیازهایی انسان توسط معمار است. 
بدون شــک صرف یک طراحی زیبا پاسخی مناسب نخواهد بود بلکه طراحی 
پاسخگو ترکیبی است از فهم نیاز، شناخت بستر و درک انسان به عنوان مهمترین 
عامل تاثیرگذار در خلق اثر. مســالهای که شــاید اغلب در خلق اثر معماری به 
فراموشی سپرده میشود، نقش با اهمیت انسان در شکل گیری تعامل دو سویه 
وی با فضاست. شاید بهترین راه برای فهم چگونگی ارتباط میان انسان و معماری، 
مطالعه بدویترین سرپناههایی باشــد که اجدادمان برای خود خلق کرده بودند. 
غارها، فضاهایی بودند که به معنای واقعی برای پاســخ به نیاز انسان به داشتن 
ســرپناه انتخاب شدند و برای تحقق "سکونت" در آن ها، تعاملی دو سویه میان 
"ساکن" و "مسکن" اتفاق میافتاد؛ هم غار اندکی توسط ساکنین تغییر می یافت 
و هم ساکنین بر اساس ویژگیهای ثابت غار خود را تغییر میدادند. در این میان 
معمارانی که اهمیت این مساله را درک کرده باشند، میتوانند آثاری خلق کنند که 
در گذر زمان کمتر دستخوش تغییر یا حتی تخریب قرار گیرند. فوجوموتو یکی از 
این معماران است که با بیان نظریاتش در مورد اهمیت نقش گذشته در معماری 
آینده یا همان "آینده بدوی" توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ضمن مطالعه 
آثار این معمار متوجه خواهیم شــد که چگونه نقش انســان در یک اثر معماری 
میتواند تعیین کننده باشد. اســتفاده صحیح از ابعاد و اندازههای انسانی، توجه 
به حضور انســان در اثر، استفاده صحیح از متریال در ساخت و توجه به بستری 
که معماری در آن شــکل میگیرد، همــه از ویژگی هایی بارز آثار فوجیموتو به 
شــمار میروند. هرچند فوجیموتو به تازگی توانسته خود را در عرصه بین المللی 
مطرحکنــد با این وجود مباحث نظری وی بحثها و انتقادهای بســیاری را در 

نشریات تخصصی و فضاهای آکادمیک به دنبال داشتهاست.  
منبع اصلی در گردآوری این کتاب، شماره 151 مجله "ال کروکی" بوده که خود 
منبعی جامع است، با این وجود سعی شده تا با افزودن چند مقاله و مصاحبه نظریات 
وی کامل تر معرفی شوند. در فصل دوم نیز سعی شده تا با بررسی مهمترین آثار 
معماری فوجیموتوـ  چه آن ها که به مرحله اجرا درآمدهاند و چه پروژه هایی که در 
حد کانسپت باقی مانده اندـ  چگونگی تجسم یافتن ایدهها و نظریات نوین وی در 

قالب آثار معماری بررسی شوند. 
فوجیموتو"،  در این فرصت از دبیران این مجموعه بابت انتخاب و پیشــنهاد "سو
ویراســتاری مطالب و تالش در انتشــار مجموعه کتب "یکصدطراح معاصر" 

صمیمانه قدردانی می کنیم.
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