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مقدمه مترجم
 

ح در دهه هــای 60 و 70 میــالدی بــود، اما از ســال 2010 میــالدی، دوباره مرکــز توجه قرار     ســاختارگرایی از گرایش هــای مطــر
گرفــت و بــا عنــوان ســاختارگرایی نویــن به عرصــه ی دیزاین بازگشــت. همگرایــی تکنولوژی هــای دیزاین، مهندســی و معماری، 
کید قابل توجه بــر منطق ســاختاردهی تکتونیک، به  باعــث شــکل گیری پرکتیــس نوین مــواد در معماری تجربی شــده اســت و تأ
»ســاختارگرایی نویــن« در دیزاین انجامیده اســت. در مجموعــه مقاالت پیش رو، این تغییر مهم در قالب ترکیبــی پویا از اصول در 
حال ظهور نظم دهی فضایی، ســاختاری و مواد تعریف شــده اســت، که از طریق بکارگیری تکنولوژی های گزینش و دیزاین مواد 
و ســاخت، یکپارچه می شــوند. با ارائه ی مبانی نظریه ی نوین ســاختاردهی در معماری، ســاختارگرایی نوین تأثیرات گســترده ای 
بر نحوه ی تصور و انجام دیزاین معماری داشــته اســت، این تأثیرات نه تنها بر امر آموزش در ســطح بین المللی، بلکه بر پژوهش و 

حرفه ی معماری نیز در حال گسترش است.
در توسعه ی زمینه ی مطالعات طراحی، یکی از زمینه های مهم دانش نوظهور، تغییر و تکامل پژوهش، نظریه ها و مدل های 
کسمن، از اولین پژوهشگرانی است، که رابطه ی بین تفکر طراحی و مدل های  تجربی در رابطه با فرایندهای طراحی است. ریوکا آ
رایانشــی طراحی را مورد بررســی قرار داده اســت. او در ســال های اخیر، تالش کرده اســت تا جهت گیری پژوهش تفکر دیزاین را به 
کند. وی مدل های اطالعاتی جدیدی از دیزاین دیجیتال مانند دیزاین  ســمت مدل های تجربی تفکر دیزاین دیجیتال متمایل 
مبتنی بر عملکرد و تولید را تنظیم نموده است. او در تعریف و تنظیم این مدل ها در پژوهش ها و نوشته هایش، به دنبال بررسی 
شیوه های آموزش تجربی در تدریس معماری به عنوان وسیله ای برای ارتقاء دیزاین پژوهش-محور است.این معمار، پژوهشگر، 
نویســنده و مدرس یکی از اعضای برجســته ی جامعه ی پژوهش بین المللی در زمینه ی دیزاین اســت؛ دســتیار ســردبیر مجله ی 
مطالعات دیزاین1 و عضو هیئت تحریریه ی مجالت معتبر بین المللی است. حوزه های پژوهشی مورد عالقه ی وی در حال حاضر؛ 
بررســی مکانیســم های سازشــی زایا در ریخت شناسی ساختار ســازه ای و معماری و توانایی آنها در پاســخگویی به تغییرات شرایط 

محیطی است.
کالج  کســمن، معمار، مدرس، نویســنده و پژوهشــگر در حوزه ی تاریخ و نظریه های دیزاین و معماری اســت. وی در  رابرت آ
هــاروارد و مدرســه ی عالــی طراحــی هاروارد2 نزد اســاتیدی چون جــوزپ لوئیس ســرت3 و فومیهیکو مکی4 تحصیل کرد. او اســتاد 
بازنشسته ی دانشگاه تخنیون و در حال حاضر استاد تاریخ و نظریه های دیزاین و معماری دانشکده ی دیزاین و مهندسی شنکار5 
که دیزاین،  است. وی بع عنوان رئیس تحصیالت تکمیلی در حال توسعه ی برنامه ای منحصربفرد در تحصیالت تکمیلی است 

تکنولوژی و صنعت را با هم تلفیق می کند.  
کسمن صاحب کرسی روش های دیزاین6 و CAAD را در دانشگاه فنی آیندهوون7 هلند بوده است. آثار وی در حوزه ی تاریخ  آ
و نظریه های دیزاین و معماری از سال 1945 میالدی تا کنون در سطح بین المللی منتشر شده است. او در حال حاضر، در سه حوزه 
پژوهش و نگارش می کند. حوزه ی نخست، در باب مفاهیم دیزاین است که تکامل نظریه ها و پرکتیس دیزاین و معماری را پس 
از مدرنیسم در بر دارد. این حوزه، به ظهور پژوهش دیزاین و معماری در این دوره نیز می پردازد. حوزه ی دوم، که با همکاری ریوکا 
کسن صورت می پذیرد، تعریف تأثیر دیزاین دیجیتال بر نظریه ها و پرکتیس نوظهور است؛ تحت عنوان امر دیجیتال در دیزاین:  آ
نظریه و دیزاین در عصر دیجیتال8. حوزه ی سوم، دانش دیزاین و معماری را در بر می گیرد، که با نقش دانش در دیزاین، آموزش 

و پژوهش و به ویژه اهمیت دانش جهانی در عصر دیجیتال مرتبط می شود.
کتاب حاضر ذکر چند نکته را حائز اهمیت می دانم؛ انتخاب معادل های فارســی مناســب برای  در رابطه با ترجمه ی مطالب 
واژه های تخصصی، با نظر به ایجاد متنی روان جهت انتقال صحیح پیام نویسنده به مخاطب، انجام گرفته است. در این راستا 
که با ارائه ی توضیحات الزم در خصوص واژه های تخصصی، به فهم بهتر مطلب کمک  کتاب آورده شده  واژه نامه ای در انتهای 
کند. بی تردید بدون راهنمایی های ارزشمند آقای مهدی آتشی در انتخاب و ترجمه ی این مقاالت و حمایت و یاری مریم حمزوی، 
مســلما پیمودن این مســیر دشــوارتر می شــد، لذا قدردان لطف و زحماتشــان هســتم. امید به آن که توانسته باشــم در این مسیر به 
میزانــی هرچنــد اندک موفق عمل کرده باشــم و خواننــده از خواندن مطالب پیش رو لذت برده و کمال اســتفاده را ببرد. در پایان، 

مشتاقانه پذیرای پیشنهادات و انتقادهای سازنده ی متخصصان و صاحب نظران گرامی خواهم بود.
مهرنوش فروزانی حقیقی
بهار 1401

Design Studies . 1Harvard Graduate School of Design . 2Josep Lluis Sert . 3Fumihiko Maki . 4Shenkar . 5Design Methods . 6Technical University Eindhoven . 7The Digital in Design: Theory and Design in the Digital Age . 8
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پیشگفتار
کسل1 هلن 

ســاختارگرایی نویــن2، خبــر از نظمــی نویــن در عرصــه ی دیزاین و ساخت و ســاز می دهــد. بــا ورود تکنولوژی های 
دیجیتال، پارامترهای موجود متحول شده اند. نظم دیرینه ی دیزایِن استاندارد و فرایندهای شناخته شده ی آن، نفوذ 
گرایش به خلق فرم های منحنی پیچیده  کنون بی نظمی و  و تأثیر خود را از دست داده اند؛ شاخصه معماری معاصر، ا
و غیراســتانداردی است که سفارشی سازی می شــوند. این تحول در دیزاین و تکنولوژی های تولید، نیازمند رویکردی 

یکپارچه است، که وابستگی کامل بین دیزاین و ساخت را مورد توجه قرار دهد. 

کســمن4، به گونــه ی نوینی از تولید معمــاری پرداخته انــد که در آن   در ایــن مجموعــه مقــاالت، ریــوکا3 و روبرت آ
کار می کنند. مهندس سازه، دیگر نقش محقق کننده ی  کنار هم  معماران و مهندسان در سطح باالتری از همکاری در 
ح  ح را که در مراحل پایانی فرایند دیزاین وارد می شود، برعهده ندارد، بلکه مشارکت وی از مراحل اولیه ی خلق طر طر
آغاز می شود. دیزاین، دیگر به طور کامل توسط فرمی که سازه در پس آن می آید، دیکته نمی شود؛ بلکه سازه با فرایند 
کارا5 از دفتر  فرم یابی تلفیق می شود. این پیامی است که به دفعات در این مقاالت تکرار می شود و در این بین، حنیف 
آدامز کارا تیلورAKT( 6(، روشن ترین بیان را از این پیام، با پرداختن به لزوم مشارکت مهندسان در مرحله ی ایده پردازی، 
که با همکاری البراتوار پژوهش  ارائه می کند. دومینیک هولزر7 نیز با ارائه ی شرحی از پروژه ی پژوهشی »بر گزینش«8، 
اطالعات فضاییSIAL(9( در مؤسســه ی تکنولوژی ســلطنتی ملبورن10)RMIT( و شرکت مهندســی اروپ11 انجام شده 
کســمن12، در مقاله ی  اســت، به بررســی قابلیت گونه های نوین همکاری بین معماران و مهندســان می پردازد. نری آ
خود، این پارادایم را یک گام جلوتر می برد و با حمایت از ایده ی معکوس کردن توالی متداول فرم-سازه-ماده، جایگاه 

نخست را در این توالی به ماده می دهد و آن را  به هدایتگر سازه و متعاقبًا دیزاین مبدل می سازد.
کسمن سرپرستی شده، به همان اندازه که یک بیانیه است،  این مجموعه مقاله که به دقت توسط ریوکا و روبرت آ
بررســی درباره ی وضعیت موجود کنونی نیز هســت. معماران، گزینه های مختلفی در اختیار دارند تا تشــخیص دهند، 
کید بورزند به ویژه  کارشــان -خواه فرهنگی و خواه فنی- تأ کدام ابعاد  کرده، و بر  کجا انرژی و منابع خود را متمرکز  که 
که پیوسته در حال تغییر و تحول است. در تقابل با موضوع این مقاالت، می توان از  از چشم انداز تکنولوژی و اقتصاد 
کید بر مسائل  سویی تسلط تکنولوژی های نوین و فرایند پیچیده ی فرم یابی بر فرهنگ معماری را زیر سؤال برد. آیا تأ

فنی و تکنولوژیک، راه را بر بیان انسانی می بندد؟

1- Helen Castle
2- The New Structuralism
3- Rivka Oxman
4- Robert Oxman
5- Hanif Kara
6- Adams Kara Taylor

7- Dominik Holzer
8- Optioneering
9- Spatial Information Research Lab
10- Royal Melbourne Institute of Technology
11- Arup
12- Neri Oxman
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معماری، در حال تحولی بنیادین اســت. امروزه میل دوباره به مواجهه با پرکتیس مواد و تکنولوژی های مربوط 
به آن، رو به افزایش است. روابط گسترده ی شکل گرفته طی دهه ی گذشته میان معماران و مهندسان سازه، به نوعی 
بیانگر این دگرگونی فرهنگی است؛ روابطی که زنجیره ای از پروژه های ساختمانی شاخص در سراسر جهان را خلق کرده 
اســت. پدیدار شــدن و توســعه ی تکنولوژی های دیزاین و ســاخت، رویدادی سرنوشت ســاز و مهم در تکامل مهندســی 
معماری شده است. از آنجا که اولویت غالب در مهندسی، مواد و مصالح است، رهبر این دگرگونی فرهنگی که می توان 
آن را »ســاختارگرایی نویــن« نامیــد، شــخص جدیــدی  با عنوان مهنــدِس دیزاین3خواهد بود کــه اولویتش، گزینش و 

دیزاین مواد و مصالح است.
مهندســِی معماری معمواًل با ســیر توالی »فرم، ســازه و مواد و مصالح« تعریف می شود. به این ترتیب که معمار ابتدا 
ایده ای فرمال را در ذهن خود می پرورد و سپس با همکاری مهندس، سازه و مصالح مناسب آن را می یابد. در پروژه ی 
اپــرای ســیدنی )73-1957(، بــرای رســیدن بــه راه حل ســازه و مصالح، میــان یــورن اوتــزن4، اوه اروپ5 و جک زونز6 
رابطه ای شکل گرفت که پیتر رایس7 در کتاب تصورات یک مهندس8 آن را نقطه ی عطف تکامل ساختارگرایی نوین 
 معرفی می کند9. هندســه ی تایل های پوشــاننده در راه حل نهایی، ســازه ی دنده ای، و کل فرم بام را تحت تأثیر خود 

کرد و آن را به »مواد و مصالح، سازه، فرم« تغییر داد. قرار داد و به طور مؤثر فرایند معمول و رایج را معکوس 
نمــای اصلــی مرکز فرهنگــی ژرژ پمپیدو )77-1971( مثال معروف دیگری اســت برای بیان نقــش مواد و مصالح و 
ســاختار ســازه در دیزایــن. در این پــروژه ادموند هپولد10 و پیتر رایس، اعضای توخالی بزرگــی از فوالد ریخته گری به نام 
ژربــرت11 را پیشــنهاد کردنــد، که عنصر اصلی شــکل دهنده ی نماســت. این گونــه ی نوظهور از پرکتیس مــواد، حاصِل 
همکاری معماران و مهندسان، در زنجیره ای از پروژه های کلیدی ادامه یافت؛ پروژه هایی از فرای اتو12، ادموند هپولد، 
کی17 با  گوچی14 و اخیرًا در همکاری های بین سسیل بالموند15 با تویو ایتو 16، ماتسورو سازا کاوا یورگ اشالیخ13 و مامورو 

تویو ایتو، و دفتر بورو هپولد18 با شیگرو بان 19.

کالبدشناسی مهندسی دیزاین
»مهندسی دیزاین«20 به  عنوان مدیومی نو که تعامل در آن سهم بسزایی دارد، به واسطه ی همکاری بین معماران 
گذشته، رشد و توسعه یافته است. این رویکرد نمونه های نوینی از دیزاین ساختارهای  و مهندسان سازه طی دهه ی 
پیچیده ی هندسی را ایجاد کرده که شیوه های مرسوم در مهندسی سازه را به چالش می کشد و در نهایت، زنجیره ای از 
فرایندها را به وجود می آورد که رابطه ای تازه  میان نمونه های فرمال معمار، و فرایندهای گزینش و دیزاین مواد و مصالح 

توسط مهندس تعریف می کند.
تعیین رابطه ی تعاملی بین معمار و مهندس، غالبًا بخشــی از فرایند پساعقالنی ســازی 21 اســت. اما نسل جدیدی 
کرده اند؛  به عنوان مثال پرداختن  از مهندسان سازه22 از این رابطه فراتر رفته و زنجیره ای از چالش های جدید ایجاد 
کنون،  که در اثر ورود تکنولوژی های نوین معماری به فرایند دیزاین به وجود آمده است. ا کارایی حرفه ای  به میزان 
که در آن تکنولوژی های ساخت و محتوای  گرفته است؛ مرحله ای  مهندِس دیزاین در صف مقدم مرحله ی مولد قرار 

مقدمه
کسمن2 کسمن1 و روبرت آ ریوکا آ
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 برنارد فرانکن  و دفتر بولینگر+گرومن، تندیس تیک-آف، فرودگاه مونیخ، 2003.
ســازه ی المــال )الیه الیــه( بــرای BMW، نمونه ای از رابطه ی بین دیزاین و تکنولوژی  ســاخت را به نمایش می گــذارد. کاربرد نوین مواد و مصالح، 

محصول این رابطه است. 

ح می شــود. مشــخصه ی پیشگامی مهندسی نوین این است که به واسطه ی این  دیزاین و گزینش مواد و مصالح مطر
فرایند، مرحله ای تازه  بین بهینه سازی دیزاین سازه و تقویت ایده های معماری به وجود آورده است. چنانچه به این 
امــر نوظهــوِر پویــا،  قابلیت ســنجش مواد و مصالح در مراحل اولیــه ی فرایند دیزاین نیز افزوده شــود، نمونه ی کاملی از 
همکاری در گونه ای از دیزایِن در حال تکامل خواهد بود، که نهایتًا با تمام سطوح حرفه ی معماری مرتبط می گردد. 

مهندسِی دیزاین به عنوان یک پارادایم
که به تازگی در عرصه دیزاین ظهور یافته است، خاستگاه نوینی دارد. سسیل بالموند جایگاهی  مهندسی دیزاین 
منحصربه فرد در پایه گذاری مشــخصات، نقش ها، اهداف دیزاین و پرکتیس های پژوهشــی در باب مهندسِی دیزاین 
دارد. وی طــی ســه دهــه کار در دفتــر اروپ، همکاری هــای طوالنــی بــا رم کولهــاس داشــت و در پروژه های پیشــرویی 
مانند پاویون های ســرپنتاین23 در لندن و به ویژه پروژه ی تویو ایتو در ســال 2002 مشــارکت نمود، که همگی در فرایند 
فرم یابی24، پیشگام بوده اند. مقاالت و ارائه های وی، برای معماران و دیگر متخصصان مرتبط همچون مهندسان، بار 
معنایی فرهنگی با اهمیتی داشته است25. در سال 2000، در دفتر اروپ، یکی از اولین گروه های پژوهشی بین رشته ای 
میان دفاتر معماری و مهندسی، با عنوان واحد هندسه پیشرفتهAGU( 26( توسط وی شکل گرفت؛ عالوه بر آن بالموند 
طی تدریس در بخش معماری دانشگاه های ییل و پنسیلوانیا، مهندسی دیزاین را به عنوان موضوع اصلی که اهمیت 
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