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پویـان روحـی دانش آموختـه ی معمـاری در دانشـگاه آزاد 
قزوین )2005( اسـت. او در سـال 2012 به موسسـه ی پرت 
در نیـو یـورک رفـت و آن جـا زیـر نظـر ویلیـام مک دانلد، 
کاتریـن اینگراهام، مانوئل دالنـدا و ... به تحصیل پرداخت. 
در سـال 2013 بـه موسسـه ی معمـاری کالیفرنیـای جنوبی 
ـ آرک( رفـت و در دوره ی تحصیـات تکمیلـی  )سـای 
هرنـان  نظـر  زیـر   ،)ESTm( معمـاری«  »تکنولوژی هـای 
آالنـزو، مارسـلو اسـپینا و ...آموزش دیـد. او در سـال 2016 
به این موسسـه بازگشـت و در مرکز پژوهش های پیشـرفته 
و  »تئـوری  برنامـه ی  از  دوره  نخسـتین  در  و   ،)EDGE(
آمـوزشِ طراحـی« زیـر نظـر دیویـد رو، جـف کیپنـس، 
گراهـام هارمـن و ... تحصیل کـرد. ایـن نخسـتین برنامه ی 
آموزشـی اسـت که به طـور خـاص روی طراحی مدل های 
آموزشـِی معمـاری تمرکـز دارد. پویـان روحـی سـابقه ی 
 )Zago Architecture( همـکاری با دفتر معمـاری زاگـو
را دارد و از او تاکنـون کتاب هـای روایت هـای آوانـگارد، 
جسـتارهای انتقـادِی تئـوری معمـاری معاصـر و ... منتشـر 

شـده اند. 

  بارهـا شـنیده ام کـه کسـی می گوید “من از آیزنمن خوشـم نمی آیـد.” موضوع 
دوسـت داشـتن یا نداشتن نیسـت. این یک داورِی زیباشـناختی نیست. ما به عنوان 
کسـانی که در رشـته ی معمـاری تحصیـل کرده اند، نیـاز داریم تا کار معمـاراِن مهم 
را بشناسـیم. باید با پروژه ی فکرِی آیزنمن، کولهاس، شـومی، لیبسـکیند، شـوماخر 
و ... بـدون توجـه بـه آن کـه کارشـان را دوسـت داریم یا نه، آشـنا باشـیم. امیدوارم 
ایـن کتـاب برای شـما خوانندگان، نقطه ی شـروِع سـفری طوالنی و شـگفت انگیز 

در هزارتـوِی دانش معماری باشـد.

آیزنمــن: مـن هیـچ عالقـه ای بـه معمـاری کشـورهای 
اسـکاندیناوی ندارم. می توانم بگویم که مقدار بی عالقگی ام 
بـه کار کسـی مثـل پیتـر زومتـور از ایـن هم بیشـتر اسـت؛ 
مـن عالقـه ای بـه پدیدارشناسـی نـدارم. مـن اصالً  بـه این 
چیزهـا فکـر نمی کنـم. نگـراِن میـراث خـودم هم نیسـتم.
ـ چند سـال قبل از شـما پرسـیدم که معماری از نظر شـما 
چیسـت. اجـازه بدهیـد ایـن گفت و گـو را بـا همان سـؤال 

تمـام کنیـم: معماری از نظر شـما چیسـت؟
آیزنمــن: معمـاری امـکاِن ایجادِ تغییر در تجربـه ی بودن در 
فضا و زمان اسـت. نه از طریِق ابزار و وسـایل، یا ترفندهای 
مختلف، بلکه توسـط درکی عمیق از رابطه ی سـوژه و ابژه. 
ایـن کاری اسـت که معماری انجـام می دهد؛ معماری باعث 
می شـود مـا نسـبت بـه بودنمـان در دنیا، هم از نظـر ذهنی و 
هـم از نظـر فیزیکی آگاه تر شـویم. ما معمارها ایـن کار را در 
فضـا و زمـان انجـام می دهیـم، و این کاری اسـت که همه ی 
ـ  ادبیـات، فیلم، نقاشـی،  شـکل های هنـری انجـام می دهند 
ـ  معماری دربـاره ی آگاه تر  مجسمه سـازی، شـعر، موسـیقی 
کردِن انسان نسبت به هستی اش در فضا و زمان، و در دنیاست.
ـ دفعه ی قبل که از شـما این سـؤال را پرسـیدم، این را هم 
گفتیـد کـه: “معمـاری نشـان می دهد کـه هر جامعـه ای در 
هـر لحظـه از تاریخ درباره ی خودش چطـور فکر می کند.”
آیزنمـن: بله، اما دیگر برایم مهم نیست که جامعه چه فکری 
می کنـد. آدم هـا عـوض می شـوند. مـن هم عوض شـده ام.
بخشی از گفتگوی آیزنمن و والدیمیر بلوگولوفسکی 
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پـیش گفتار ناشـر
فکریآیزنمنبامشـاهده یـابهتراسـتبگوییـمپروژههـاِیـ فهـمپـروژهـ
معمارِیاومیسـرنخواهدبود،آن چهراهنماسـتمطالعهیآثارمنتشرشـدهی
او،والبتهبرایشـروعشـایدمطالعهیگفتگوهاومناظرههایاوسـتکهدر
آنهاباشـفافیتبیشـتریسـعیدرتشـریحمبانیفکریخوددارد.آیزنمن
بـرايهمـهماناميآشناسـت،گرچـهدرشـناختاوفراترازدسـتهبندیاش
زیرعنوانمعماریدیکانستراکشـننرفتهایم،ایسـمیکهپیوندیناگسسـتنی
بـاتالشهـایآیزنمـندارد.امـاکـدامآیزنمـن؟ازآنآیزنمـنکهپـروژهی
فکـریاشواسـازِیمعمـاریبودسـیسـالگذشـتهاسـت.»آدمهـاعوض
میشـوند،مـنهمعوضشـدهام.«آیزنمـندراینکتابکهمنتخبـیازآثار
اوسـتبارهـاتکـرارمیکنـد،همـهچیـزعوضشـده،مـنعوضشـدهام،

اوعـوضشـده،دنیاعوضشـده!

یـابـازهـمبهتراسـتبگوییم پرسـشهایواقعـیاینهاسـت؛تعریـفـ
آیزنمـنازمعمـاریچـهبودهاند؟آنهـاراچگونهآزمـوده؟چه تعاریـفـِ
تاثیـریبردگردیسـیهایدیسـیپلینمعماریداشـته؟وامروزمشـغولچه
کاریاسـت؟معمـاریامروزراچهطورارزیابیمیکنـدودرنهایتواکنش
نظریاونسـبتبهبحرانهایدروندیسـیپلنِیمعماریمعاصرچیسـت؟ما
تـاچـهانـدازهنسـبتبـهدسـتاوردهاییکـیازمهمتریـنمعمـاراندوران
خـودآگاههسـتیم؟آیـانـخسـرخرنگیکـهپروژههـايسـاختهشـده،بـه
رويکاغذمانـده،ونوشـتههاياورابـهیکدیگـرپیوندمیزند،ميشناسـیم؟

کتـابحاضرازسـهبخـشیادداشـتها،گفتوگوهـا،ومناظرههاتشـکیل
شدهاسـت.انتخـابمطالـببهبهترینشـکلقطعـاتپازِلسـیرپروژههای
فکـریآیزنمـن،ازمعماریبهقولخودشمقواییتاپروژههایبزرگمقیاس
ودرگیرباسـایت،ودرنهایتمسـئلهیسـوژهراگردآوردهاسـت.آموزش
نامتعـارفونـگاهظریـف،وسـواسگونهومشـتاقاوبـاتـالشبـرای
فاصلهگرفتـنازایدئولـوژیوکلیشـههایموجود،طیفوسـیعیازمباحث
اسـت.اوبا کلیـدیدرمعمـاریرامـوردپژوهـشوتحلیِلدوبـارهقرارداده
خوانـشدقیقیازمعماریکالسـیکومدرن،کلیشـههاینخنمـایرابطهی
فـرموعملکـرد،وهمینطوربیزمانسـاختندرمعمـاریرابهانتقادگرفته
وبـاادبیاتـیبسـیاردقیـقدرمـوردتاریـخمعمـاریموضعگیـریمیکنـد.



آیزنمـنبراسـتقاللمعمـاریتاکیـدمیکندومعمـاریراازقیدشـیوههاي
مشـروعیتیابيونقـاطارجاعـیرهـامیداند.اواسـتادانهبندهـاوقیدهارا
یـکبـهیکازپیکـرمعماريبازميکندوبـاماازمعماریِاکنـونکهرهااز
گذشـتهوآیندهاسـتمیگوید.آیزنمننقطهیآغازيبرايمعماريمتصور
نیسـت،درعـوضبـهآغازهايتصادفـياشـارهميکندکهفاقـدارزشهاي
ازپیشتعیینشـدهاندوبـرايچنیـنآغازهایيکـهدرذاتخـودبيثباتاند،
پایانـينیزمتصورنیسـت.معمـاريایکهآیزنمـنازآنحـرفمیزند،غیر
ضـرورياسـت؛اینمعماریمعلـولعلتهايخاصنیسـت،بلکهماهیتي
شـيءگونهومسـتقلدارد؛شـیئیکهميبایسـتظرفیتآشـکارکردنخود
بـهعنـوانیکمتنراداشـتهباشـد.چنینمعمـاريایبهبـاوراوهیچگاهبه
تعریففرموعملکردفروکاسـتهنميشـودوازپسحمالتسـاختهشدن،

مردم،زمـان،برنامـه،...برميآید.

آیزنمـندرخـاللمناظرههـايجنجالـياش،باصبـوريبهمـاميآموزدکه
ارزشمعمـاريدرطبیعـتکارياسـتکـهانجامميدهد،ونهدرپسـندو
راحتـيمـردم،اینکهمعماريدرموردزندگيکردندرسـاختمانهانیسـت
ودرمقابـِلساختمانسـازيقـراردارد.مناظرهیویباکریستوفرالکسـاندر
درسـال۱۹8۲کـهدرایـنکتـابآوردهشـده،ازبهتریـنمناظرههـابـرای
فهـمتفـاوتدیـدگاهاونسـبتبـهمعماریاسـت.قریـببهچهلسـالاز
ایـنمناظـرهمیگـذرد،اماهنـوزبهطورشـگفتانگیزیمیتواندنخسـتین
سـرفصلدروستئوریمعماریباشـد؛نقطهایبـرایآغازمطالعهیتئوری
معمـاری.اسـتقاللنسـبِیمطالبانتخابشـدهدرایـنکتابایـنامکانرا
میدهـدتـابتـوانازهریکبهعنوانفصلنخسـتیادکـرد.توصیهمیکنم
کتـابرابـاهمیـنآخرینفصـلیعنیمناظرههاشـروعکنیدتـادریابیدکه
چگونـهمعمـاريآیزنمـندرباره»فقـطمعماري«اسـت!موضـعانتقادیو
ساختارشـکنانهیاودریادداشـت»تردیدهایآیزنمن«نیزتکاندهندهاست،
درایـنیادداشـت،اوکـهخودراسـالهاوامداراندیشـههایدریـدامیداند،
بـیهیـچتعصبـیازمواضـعپیشـینفاصلهمیگیـردوبـاتفکـریانتقادی

خـودرابهچالشمیکشـد.



اکنـونوبـاانتشـارایـنکتـابمیتـوانازیـک»سـهگانــه«بـرایفهـم
دیدگاههـاودغدغههـایآیزنمـنیـادکـردکهباکوشـشپــویانروحــی
بـهفارسـیبرگردانـدهشدهانــد؛»اَبَر انتقـادی«،»تئوری معمـاری معاصر«
وکتـابحاضـر»پیتــر آیزنمـن«.کتـاباَبَرانتقادیکـهبهگفتگـویمیان
آیزنمـنورمکولهـاسدرسـال۲۰۰6درمدرسـهمعمـاریAAدرلنـدن
اختصـاصدارد،مناظـرهایاسـتپیچیـده،سـختامـاتاثیرگذار،بـافرازو
فرودهایـیزیـادکهالبتهدرنهایتبهجدالینیمهتمامتبدیلمیشـود.شـش
گفتگـویترجمهشـدهازآیزنمندرکتـاب»تئوریمعمـاریمعاصر«نیزدر
فهـمدغدغههـایآیزنمـنبسـیارمهمانـد.بـهویـژهکـهدرآنهـاآیزنمنبه
پاسـخگویینمیپـردازد،بلکهدرمقامپرسـشگربهدنبالنظـراتمعمارانی
چـونبرنـاردشـومی،جفـریکیپنـسوگـرگلیننسـبتبـهدیدگاههای
خـوداسـت.بدیـنترتیـبدیگـرازسـؤاالتکلیشـهایوتکـراریخبری
نیسـت،آیزنمـنسـؤاالتسـادهودقیـقخـودرادرخصـوصاصلیترین
چالشهـاینظـریمعماریمعاصرمیپرسـدوباسـماجتگفتگوهـاراتا
پردهبـرداریازدیدگاههـایطـرفمقابـلپیـشمیبـرد.آمـوزشمعماری،
معمـاریدیجیتـال،ورجـوعبـهتاریخدرمعمـارینیـزازمحورهایاصلی
آنگفتگوهـابـهشـمارمیرونـد.ازآنجـاکهبخـشزیـادیازآنکتاببه
گفتگوهـایآیزنمـن،وبخشدیگرنیزبهمقاالتمهمتئـوریچونمقالهی
»بازگشـتبـهاشـیاء«ازدیویـدرویاختصـاصدارد،اینکتـابرامیتوان
ضلـعسـومدرسـهگانهایدانسـتکـهتمرکـزاصلـیاشبـرحـلپـازل
پیچیـدهیآیزنمـناسـت،امـادرمقیاسـیدیگـرمیتواندبـهدرکاهمیت

تفکـرانتقـادیدرتئـوریمعمارینیـزبیانجامد.

شـوقیکـهازخالللحـنپرشـورآیزنمـندرگفتگوهابهخواننـدهمنتقل
میشـودنشـانازاشـتیاقایـنآمـوزگارِخسـتگیناپذیردارد،شـوقبـه
خوانـشدوبـارهیهـرآنچـهتاکنـونمعمـاریمیدانسـتیمش،واشـتیاق
ــروپاگذاشـتنبـهناکجاآباد ـَـریِپیت بـرایدنبـالکردنصدایزنگولهیپ

جادویـيِاو.

سـیمانبـیزاده
انتشاراتکتابکـدهکسـری
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مـنهیچوقـتبهشـکلرسـمیدرکالسِدرِسپیتـرآیزنمـنحضـور
آمـوزگارانخـودمیدانـم. ازبزرگتریـن رایکـی او امـا نداشـتهام،
اوتجسـِمیـکمعمـارِکامـلاسـت؛کارِانتقـادیمیکند،مینویسـد،و
تدریـسمیکنـد.آیزنمندرطوِلچنددههیگذشـتهبهشـکلیبیوقفه
درراسـتایواژگـونکـردِنعرفهـاوکلیشـههاتـالشکـرده،چندیـن
نسـلازمعمـاراِنمهـمراتربیـتکرده،بـرایتحلیِلکارمعمـاراِندیگر
وقـتگذاشـته،وپروژههـایشـاخصیراطراحـیواجـراکردهاسـت.
بـاوجـودِاین،کتابهایانگشتشـماریدربارهیاوبهفارسـیمنتشـر
شـدهاند.ایـنکتابگزیـدهایازمهمتریـنیادداشـتها،گفتوگوها،و

مناظرههـایاوراکنـارِهـمجمـعمیکند.۱
بارهـاشـنیدهامکـهکسـیمیگوید “مـنازآیزنمنخوشـمنمیآید.” 
موضوعدوسـتداشـتنیانداشـتننیسـت.اینیکداوریِزیباشـناختی
نیسـت.مـابهعنـوانکسـانیکهدررشـتهیمعمـاریتحصیـلکردهاند،
نیـازداریـمتـاکارمعمـاراِنمهـمرابشناسـیم.بایـدبـاپـروژهیفکـرِی
آیزنمن،کولهاس،شـومی،لیبسـکیند،شـوماخرو...بدونتوجهبهآنکه

کارشـانرادوسـتداریمیانه،آشـناباشـیم.
ازایمـانانصـاریبـرایاجـازهیانتشـارگفتوگویـش،ونیـزنکات
سـودمندیکـهدرویرایـشبرگردانفارسـیگوشـزدکرد،سـپاسگزارم.
امیـدوارمایـنکتـاببـرایشـماخواننـدگان،نقطهیشـروِعسـفری

طوالنـیوشـگفتانگیزدرهزارتـوِیدانـشمعمـاریباشـد.

پویانروحی،
پاییز۱۳۹8،تهران

۱ـیادداشـتهای “پسـاعملکردی” و “پایـاِنکالسـیک” پیـشازایـندرکتابتئـورِیمعماری
پسـتمدرنمنتشـرشـدهاندوبهدلیـِلاهمیتشـاندرپـروژهیفکـرِیآیزنمـن،دراینجـانیـز

آوردهشـدهاند.
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پیت

پویـان روحـی دانش آموختـه ی معمـاری در دانشـگاه آزاد 
قزوین )2005( اسـت. او در سـال 2012 به موسسـه ی پرت 
در نیـو یـورک رفـت و آن جـا زیـر نظـر ویلیـام مک دانلد، 
کاتریـن اینگراهام، مانوئل دالنـدا و ... به تحصیل پرداخت. 
در سـال 2013 بـه موسسـه ی معمـاری کالیفرنیـای جنوبی 
ـ آرک( رفـت و در دوره ی تحصیـات تکمیلـی  )سـای 
هرنـان  نظـر  زیـر   ،)ESTm( معمـاری«  »تکنولوژی هـای 
آالنـزو، مارسـلو اسـپینا و ...آموزش دیـد. او در سـال 2016 
به این موسسـه بازگشـت و در مرکز پژوهش های پیشـرفته 
و  »تئـوری  برنامـه ی  از  دوره  نخسـتین  در  و   ،)EDGE(
آمـوزشِ طراحـی« زیـر نظـر دیویـد رو، جـف کیپنـس، 
گراهـام هارمـن و ... تحصیل کـرد. ایـن نخسـتین برنامه ی 
آموزشـی اسـت که به طـور خـاص روی طراحی مدل های 
آموزشـِی معمـاری تمرکـز دارد. پویـان روحـی سـابقه ی 
 )Zago Architecture( همـکاری با دفتر معمـاری زاگـو
را دارد و از او تاکنـون کتاب هـای روایت هـای آوانـگارد، 
جسـتارهای انتقـادِی تئـوری معمـاری معاصـر و ... منتشـر 

شـده اند. 

  بارهـا شـنیده ام کـه کسـی می گوید “من از آیزنمن خوشـم نمی آیـد.” موضوع 
دوسـت داشـتن یا نداشتن نیسـت. این یک داورِی زیباشـناختی نیست. ما به عنوان 
کسـانی که در رشـته ی معمـاری تحصیـل کرده اند، نیـاز داریم تا کار معمـاراِن مهم 
را بشناسـیم. باید با پروژه ی فکرِی آیزنمن، کولهاس، شـومی، لیبسـکیند، شـوماخر 
و ... بـدون توجـه بـه آن کـه کارشـان را دوسـت داریم یا نه، آشـنا باشـیم. امیدوارم 
ایـن کتـاب برای شـما خوانندگان، نقطه ی شـروِع سـفری طوالنی و شـگفت انگیز 

در هزارتـوِی دانش معماری باشـد.

آیزنمــن: مـن هیـچ عالقـه ای بـه معمـاری کشـورهای 
اسـکاندیناوی ندارم. می توانم بگویم که مقدار بی عالقگی ام 
بـه کار کسـی مثـل پیتـر زومتـور از ایـن هم بیشـتر اسـت؛ 
مـن عالقـه ای بـه پدیدارشناسـی نـدارم. مـن اصالً  بـه این 
چیزهـا فکـر نمی کنـم. نگـراِن میـراث خـودم هم نیسـتم.
ـ چند سـال قبل از شـما پرسـیدم که معماری از نظر شـما 
چیسـت. اجـازه بدهیـد ایـن گفت و گـو را بـا همان سـؤال 

تمـام کنیـم: معماری از نظر شـما چیسـت؟
آیزنمــن: معمـاری امـکاِن ایجادِ تغییر در تجربـه ی بودن در 
فضا و زمان اسـت. نه از طریِق ابزار و وسـایل، یا ترفندهای 
مختلف، بلکه توسـط درکی عمیق از رابطه ی سـوژه و ابژه. 
ایـن کاری اسـت که معماری انجـام می دهد؛ معماری باعث 
می شـود مـا نسـبت بـه بودنمـان در دنیا، هم از نظـر ذهنی و 
هـم از نظـر فیزیکی آگاه تر شـویم. ما معمارها ایـن کار را در 
فضـا و زمـان انجـام می دهیـم، و این کاری اسـت که همه ی 
ـ  ادبیـات، فیلم، نقاشـی،  شـکل های هنـری انجـام می دهند 
ـ  معماری دربـاره ی آگاه تر  مجسمه سـازی، شـعر، موسـیقی 
کردِن انسان نسبت به هستی اش در فضا و زمان، و در دنیاست.
ـ دفعه ی قبل که از شـما این سـؤال را پرسـیدم، این را هم 
گفتیـد کـه: “معمـاری نشـان می دهد کـه هر جامعـه ای در 
هـر لحظـه از تاریخ درباره ی خودش چطـور فکر می کند.”
آیزنمـن: بله، اما دیگر برایم مهم نیست که جامعه چه فکری 
می کنـد. آدم هـا عـوض می شـوند. مـن هم عوض شـده ام.
بخشی از گفتگوی آیزنمن و والدیمیر بلوگولوفسکی 
)صفحه 261(
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