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پیشـگفتارناشــــر
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 



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! 
***

نخستین کتاب از مجموعه "یـکصد طـراح مـعاصر" که به معرفی 
نام مکزیکی  آثار و اندیشه های "ریـكاردو لـگورتا"، معمار صاحب 
اختصاص دارد در پاییز 1392 منتشر شد. "هرزوگ و د مورن" دومین 
کتاب از این مجموعه است که به معرفی آثار متاخر این معماران و 
مبانی فکری و نظری آنان می پردازد. گردآوری و انتشار این کتاب نیز 
همچون کتاب نخست در بازه ای طوالنیـ  بیش از سه سالـ  محقق 
گردید. از این رو از دکتر ایمان رئیسی و مهندس حسام عشقی صنعتی 
که ترجمه و تالیف این کتاب را بر عهده داشته و صبورانه وسواس و 
معمارانه« ما را تحمل کردند سپاسگذاریم. امیدواریم سایر  »ایده آل گرایی 

شوند. آثار این مجموعه در 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
فروردین 1393   Email : nimatalebian@yahoo.com

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

"کار ما بر مبنای هیچ سنتی نیست، به خصوص سنت های سوئیسی. اگر هم 
کار ما به هر شــکلی سوئیسی باشد، تنها به شیوه ی کشوری است که دیگر 

هیچ هویت ملی ندارد." 
این جمله  از ژاک هرزوگ است. معماری که به نظرمی رسد در ادامه ی سبک 
جهانی معماری قــدم برمی دارد، اما نگاهی انتقادی نســبت به آن دارد. به 
نوعی می توان گفت که ایشان هم مانند پیتر آیزنمن و رم کولهاس در مسیر 
پروژه ی ناتمام مدرنیته در معماری گام برمی دارند. یورگن هابرماس، فیلسوف 
شاخص معاصر در دیدگاهی انتقادی نسبت به ایسم های مطرح شده پس از 
مدرنیسم، مطرح کرده است که مدرنیته به علت استواری اش بر نقد مداوم از 

سنت و البته از خودش، همواره یک پروژه ی ناتمام است. 
آدا لوییز هاکستبل، منتقد برجسته ی معاصر و یکی از اعضای داوران جایزه معتبر 
پریتزکر هم در مورد معماری هرزوگ و ِدمورن گفته اســت: "آنها سنت های 
مدرنیســم را به سادگی بازتعریف نموده اند، هنگامی که مصالح و سطوح را در 

راستای کشف رفتارها و تکنیک های جدید، دگرگون می کنند."  
بدین ترتیب اهمیت کارهای هرزوگ و ِدمورن در این است که همواره نگاهی 
انتقادی نسبت به معماری داشــته، اسیر نوستالژی  گذشته گرایی نشده و در 
مسیر معماری و نقد فرم و فضا با تاکید بر کشف ویژگی های جدید در مصالح، 
و با نگاهی به آخرین جنبش های هنری به کار خود ادامه داده اند. آنها فراتر 
از درگیرشدن در یک سبک مشخص قدم برداشته و برای هر پروژه با توجه 

به ویژگی های خود اثر، معماری شان را ارائه داده اند.
این کتاب، که به معرفی و نقد آثار دفتر معماری هرزوگ و د مورن می پردازد، 
از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بررسی اندیشه های هرزوگ و 
ِدمورن و دیدگاه چند منتقد صاحب نام از جمله ویلیام ُکرتیس پرداخته ایم، که 
عمدتن مربوط به آثار دو دهه آخر قرن بیســتم این دفتر معماری است و در 
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فصل دوم به معرفی آثاری که در قرن بیست و یکم طراحی شده، ساخته شده 
یا درحال ساخت است، پرداخته ایم. گفتنی است در تمامی تصاویر، تاریخ ذکر 
شده برای هر پروژه مربوط به سال ساخت پروژه می باشد، بجز مواردی مانند 
"مجموعه فرهنگیلوز" در ســائوپولو که هرگز به اجرا درنیامده و "پیوندگاه 
ها  کنفلوانس" در فرانسه که ساخته نشده و بدین ترتیب سال طراحی پروژه
ذکر شده اند. در خصوص تمامی زمان ها و مشخصات پروژه ها منبع اصلی ما 

وبسایت دفتر معماری هرزوگ و ِدمورن بوده است. 
بجــز مقاله ی تالیفی "چرا هرزوگ و ِدمــورن؟"، کلیه ی مقاالت و پروژه ها 
توسط نگارنده از منابع مختلف انتخاب شده که با همکاری دوست ارجمندم، 
حسام عشقی صنعتی به فارسی ترجمه نمودهایم. از دوستانم، مونا توفیق، که 
در تدویــن تصاویر کل کتاب و آرمان اصغرلو که در ترجمه ی بخش هایی از 
متن مصاحبه ی فیلیپ ارسپرونگ همکاری کردهاند، تشکر مینمایم. از دوست 
گرانقدرم، حمیدرضا وصاف جهت ترجمه ی نام مکان هایی که به زبان فرانسه 
ارائه شــده بود، سپاســگذاری می نمایم. از معین فرخی جهت ویرایش ادبی 
متن کتاب تشــکر می کنم. همچنین الزم می دانم که از همکاری دوستانم 
در کتابکده کســری، ســیما نبی زاده و نیما طالبیان جهت انتشار این کتاب 

قدردانی نمایم. 
ایمان رئیسی
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