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ايــن كتــاب حاصل گفتگويي اســت كه ميان آرشــيتكت رنــزو پيانو1 و 
رنزوكاسيگولي2 روز نامه نگار صورت گرفته است. 

خواننده توجه خواهد داشــت كه لحن خودماني يك صحبت دوســتانه با 
صورت يك گفتگوي رسمي، متفاوت است. 

ســـؤاالت با آهنگ، ترتيب و هدف از قبل تعيين شــده، مطرح نگرديده اند 
بلكه هر پاسِخ ارائه  شده از سوي رنـــزو پيانـــو، زمينه ساز طرح سؤال جديدي 

شده است. 

1) Renzo Piano
2) Renzo Cassigoli
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نافرمانی معمار كه برای عنوان كتاب گفتگوی رنـــزو پيانـــو با رنـزو كاسيگولی روزنامه نگار 
ايتاليايی و دوست نزديك پيانو انتخاب شده است، در ظاهر حكايت از نوعی تحريك دارد؛ اما معمار 
ايتاليايی اهل ژن كه در سالهای 1964 تا اوايل دهه هفتاد ميالدی در دانشگاههای ايتاليا مشغول 
تحصيل و مجادله فكری بوده، از تحوالت اجتماعی، فكری و فرهنگی كه از شاخصههای آن دوران 
بوده، رنگ گرفته است. اين تحوالت و ديگر تأثيراتی كه او را مخاطب قرار دادهاند در كارهای او به 

خصوص در گفتگوی پيش رو به خوبی مشهود است.
معماری حرفه و تخصصی است كه دارای ابعاد مختلف میباشد و يك اثر معماری و نه تنها يك 
ساختمان از اين عوامل مختلف تأثير میپذيرد. الزمه پرداختن به معماری، داشتن شناختی واقعی 
از مســائل مختلفی است كه در پروسه شكل گيری يك اثر نقش دارند و در البالی اين گفتگو به 

ابعاد مختلف اين زمينهها اشاره میگردد.
آشنايی و شناخت عميق پيانو از مسائل گوناگون كه در معماری؛ اين حرفه »سخت و خطرناک« 
مطرح هســتند او را به زمينههای عديدهای كه با معماری پيوند تنگاتنگ دارند؛ مانند موســيقی، 
ادبيات، نقاشــی، فرهنگ، تاريخ، مسائل اجتماعی و سياسی، تكنولوژی و… سوق میدهد كه هم 
موضوع اين گفتگو از ورای نقد آثارش میباشد و هم به خوبی در كارهای او مشاهده میگردند و بی 
دليل نيســت اكر در خالل اين گفتگوی فشرده او به مسائل معماری و هنر، نقش آموزش و استاد 

در شكل گيری شخصيت معمار میپردازد.
هر كوی، برزن و بنا دارای خاطره و حافظهای است و شهر دارای خاطرات متعددی كه آن را به 
روايت خود نقل میكند. حكايت اين روايتها است كه در طول زمان يك شهر را میسازد. شهر بر اثر 
يك عمل جراحی و زايمان اجباری از ورای يك طرح ايجاد نمیگردد. حاصل اين شيوه تلقی، هرج 
و مرجی است كه متوجه بيشتر شهرها و موجب رشد ناموزون آن گرديده و شهروند را با خود بيگانه 
كرده است. در اين گفتگو پيانو به شهر و مسائل آن توجه دارد و از شهر به عنوان بهترين ابداع بشر 
در طول تاريخ ياد میكند و در مسير بسط فكر خود، به معماری پايدار و تلقی خود از اين موضوع و 

فرهنگ و تنوع فرهنگها میپردازد كه نه تنها در خور توجه بلكه در خور تعمق است.

مقدمه مترجم 



اين گفتگو هرچند اظهار نظر و بيان باورهای يك معمار سرشناس است اما میتوان و بايد آنها 
را در پارهای موارد به چالش كشيد. از سويی از آنجا كه موارد مطرح شده در گفتگو از قبل تعيين 
و تنظيم نشدهاند و به صورت طبيعی طرح و عنوان گرديدهاند و پيرو طرح يك سؤال و پاسخ ارائه 
شده، سؤال ديگری شكل گرفته و پيانو در لحظه به آن پاسخ میدهد، مبين آن چيزی است كه او 
در دل دارد. بنابراين از عمق باورهای او حكايت میكنند كه زمينه تفكر خوبی است برای هر معمار 
و به ويژه دانشجويان معماری و شهرسازی و ديگر رشتههای هنری كه بیپرده و بیپيرايه از زبان 
يك معمار شــناخته شده در سطح جهان و فردی كه فرصت تجربه كردن باورها و تفكرات خود و 
اصول معماری و شهرسازی را در پهنههای مختلف و افقهای گوناگون مانند اروپا، آمريكا و مناطق 
مختلف ديگر كه با ارزشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و… سر و كار دارند و زندگی میكنند را 
پيدا كرده و آنچه میگويد را در قالب عمل، آزموده و محقق نموده اســت و در نهايت از سوی اين 

فرهنگها و جوامع و جامعه معماری و هنری دنيا پذيرفته شده است.
معماری پايدار و تلقی كه از آن میشــود، باب سخن دانشــجويان و دست اندركاران آموزش 
معماری در فضای آموزشــی امروز به ويژه در اين اواخر در ايران شــده اســت؛ بدون آنكه تفاوتی 
ميان معماری همســاز با اقليم و معماری پايدار كه تنها در بستر توسعه پايدار ممكن است، بشود. 
در خالل گفتگو، صحبت از توســعه پايدار به ميان میآيد. پيانو میگويد »معماری و شهرســازی 
پايدار در بستر توسعه پايدار ممكن است اما قبل از آن بايد درباره مفاهيمی چون مدرنيته، توسعه، 
پيشــرفت و رشــد فكر كرد.« آنچه تاكنون درباره اين مفاهيم گفتهاند و نويد فردای بهتر و همراه 
با آزادی و آســايش و تحول را دادهاند درست نبوده و تنها ما را با اين واژگان فريفتهاند بايد به باز 
تعريف نمودن اهداف اين نظر پرداخت و اين امر هنگامی ميسر است كه درباره تقسيم منابع ثروت 
و نحوه هزينه كردن آن به صورت عادالنهتری به تفاهم رســيد. او در اين راستا میگويد »هدف از 
تقسيم، نبايد تنها تقسيم بازار باشد كه آن هم عادالنه نيست؛ بايد به ثروت، توليد و بازار به گونه 

و در راستای ديگری انديشيد.«
میدانيم كه مشــكالت حاكم بر شهرسازی و در نتيجه شهرها و معماری، شايد هم بايد گفته 



شود كه انحطاط حاكم بر آنها، تنها ناشی از برداشت به تعبير پيانو نادرست از مدرنيته و توسعه و 
رشد نيست بلكه به حلقه مفقودهای به نام اخالق نيز بايد توجه شود؛ عاملی بسيار مهم كه میبايد 
در كنار واژگان ذكر شده در باال، وجود داشته باشد و نقش خود را به كمال بازی كند. پيانو میگويد 
»در زمينه توسعه و معماری پايدار و اصوالً نگاه به توسعه، رشد و معماری، حلقه مفقودهای وجود 
دارد و آن اخالق است كه جايگاهی در اين نگاه نداشته است. از ما چيزهايی را گرفتهاند كه شايد 
مدرن بودند و چيزهايی را برای رشــد و توســعه بيشتر دادند؛ متأسفانه ما به آن نينديشيديم و تا 
حدودی چشــم بســته و ســادهلوحانه به اين مفاهيم و واژگان؛ آينده، رشد، پيشرفت و مدرنيته، 
اطمينان و باور داشتهايم…آيا روشی هوشمندانهتر برای برخورد و كنار آمدن با اين موضوع بزرگ 
و مهم كه در آخر اين هزاره روح و فكر ما را تسخير كرده وجود داشته است؟ آری. احتماالً، يقيناً، 
جنبههای اخالقی میبايد بر جنبههای سوداگرايانه و تجاری و جنبههای صرفاً بسيار فنی، ارجحيت 
میداشتند و محترم شمرده میشــدند و حاال كه مرا به صحبت از معماری پايدار كشاندی بگذار 
بگويم كه به احتمال زياد يك ادبيات پايدار، يك نقاشی پايدار، يك موسيقی پايدار و خالصه يك 
فرهنگ پايدار وجود دارد كه امكان اين را به وجود میآورد تا اخالقی را بســازيم ـ نه اينكه آن را 
بسازندـ  كه هماهنگ و همسو با مدرنيته باشد و به پيش برود تا زمينه پيدا كردن آگاهی و شناخت 
درباره اين مفاهيم دلپذير كه عبارتند از رشد، پيشرفت، توسعه و در نتيجه آسايش و آرامش فراهم 

گردد تا در دامها گرفتار نشويم.«
اما آيا معمار بايد خود را درگير اين گونه مسائل نمايد و به آنها بينديشد؟ بسياری از معماران 
به آن پرداخته و جواب مثبت دادهاند كه پيانو از آن جمله است و میگويد »يقيناً اينها موضوعاتی 
هســتند كه معمار بايد در باره آن انديشه كند به اين دليل حرفه معماری بسيار ظريف و حساس 
است.« برای او و برای جامعه معماری يك حرفه حساس و گاهی خطرناک است؛ هنگامی كه يك 
معمار اشتباه میكند، يك غرق كامل اتفاق میافتد و آن را به محيط و دنيا و دنيای اشتباهی كه او 
باعث شده و يا میگردد، تحميل میكند كه عواقب اين اشتباه به هزاران و گاهی ميليونها انسان 

و آن هم برای مدت بسيار طوالنی، اين عواقب را تحميل میشود.



نتيجه اين اشتباهات را هم در زمينه شهرسازی و چه معماری مشاهده كرده و هم، امروز شاهد 
آن هستيم كه تمام اين اشتباهات را نبايد و نمیتوان متوجه معمار و شهرساز نمود و به خصوص 
در جوامعی كه روند كار تابع شــرايط خاص و گاه غيرمسئوالنه است. اما نتايج اين اشتباهات را به 
صورت گسترش ناموزون و يا انفجار شهرها میتوان ديد زيرا در درون اين شهرها بيغولههايی را به 
وجود آوردهايم كه به صورت لكههای ســياه درون شهرها وجود دارند. اين لكههای سياه در درون 
شهرها و بيگانه كردن انسان با محيط و از هم گسيختگی روابط بين انسانها نتيجه اشتباه و تفسير 
نابجا از مدرنيته و پيشرفت است. گفته شد كه شهر بهترين ابداع انسان است و با روش جراحی و 
زايمان اجباری ســاخته نمیشود بلكه شهر محصول زمان است. آری، زمان شهر را میسازد و هر 

كوی و برزن، كوچه و ميدان داستان خود را روايت میكند.
اخالق و معماری بسيار و شايد هميشه موضوع صحبت بوده است، به طوری كه پيانو میگويد: 
»آيا معماری كاری بهتر از اين دارد كه مروج اخالق باشد؟«. خاطره و حافظه و نقش آن در معماری 
و مكان، نه تنها موضوع هر نقد و بررســی میباشــد، بلكه يك مكان و هر مكان میتواند بخشی از  
حافظه يك شــهر باشد. حافظه يك شــهر و در مواقعی يك مكان، دراز مدت است و گاهی چنان 
طوالنی كه چندين سال و چند دهه و گاهی بيشتر برای پاک كردن آن كافی نيست. اگر همانطور 
كه پيانو در بررسی برلين میگويد؛ شهر و گاهی يك مكان و حتی يك بنا كه بر فضا و گاهی زمان 
تأثير گذاشتهاند، يك كتاب تاريخ باشد؛ بسياری از ورقهای آن میتوانند پاره شوند، اما حافظه دراز 

و طوالنی میتواند ميل به فراموش كردن را از بين ببرد.
بسياری از مكانها و فضاها و گاهی نيز نه تنها آثار معماران نخبه بلكه معماری مردمی، بدون 
قدرت و فضيلت نيستند؛ شهر نيز چنين است. شهر دارای ارتعاشات و امواجی است كه بايد آنها را 
ديد، به آنها گوش فرا داد و آنها را دريافت كرد و فهميد. شهر میتواند دارای هويتی آنچنان قوی 
باشد كه بايد آن را به حساب آورد. احساسات و عواطف و تأثيرات چيزی است عمومی و متعلق به 
همه انسانها و همه محيطها و فرهنگها؛ مرز و نيز سياه و سفيد نمیشناسد. معماری و شهرسازی 
نيز چنين است؛ از احساسات و عواطف تأثير میپذيرند و بر آنها نيز تأثير میگذارند. فضا خود دارای 



احساس و عاطفه است و زبان خود را دارد كه با آن سخن میگويد و شما را مورد خطاب قرارداده 
و از اين طريق با شما به گفتگو و مبادله میپردازد. هر بنا ريشه در يك بستر دارد؛ در نتيجه بايد با 
شكل مكان و فضا درهم آميزد، يعنی در يك مبادله و هارمونی و تفاهم متقابل با هم پيوند خورده 
و در هم تنيده شوند و تنها مسئله مكان و زمان نيست كه اين هارمونی را به وجود میآورند، بلكه 
عوامل ديگری مانند مصالح و شــكل و عوامل مادی مانند نور، رنگ و وزن بنا و سبكی و شفافيت، 

وقار و… نيز مداخله دارند.
پس معماری بعدی دوگانه دارد، آندو میگويدكه يك بعد معماری جنبه فيزيكی آن است و بعد 
ديگر آن جنبه فيكسيونل آن كه در نهايت میتوان آن را سيرت بنا يا روح آن ناميد. در بيان پيانو 
كه نيز میگويد بنا دارای بعدی دوگانه اســت به محلی بودن بنا از يكسو و عمومی بودن آن اشاره 
دارد. يعنی هر بنا بايد هم نگاهی به محلی كه در آن شــكل میگيرد و يا ســر از خاک بر میدارد، 
داشــته باشد و هم نگاه خود را متوجه جهان و دنيای بيرون بنمايد. پيانو میگويد »از دوران كهن 
معماری تمايل دارد كه عمومی باشد اما تعريف آن محلی است. محلی يا لوكال به معنای حقيقی 
يا هرچه نزديك به ريشــه و خاستگاه آن.« معماری هميشــه در رابطه با محيطی كه در آن قرار 
میگيرد بوده و از سوی ديگر هميشه در رابطه با فرهنگی است كه برخاسته از زمين میباشد و از 
آن جدايی ناپذير است. معماری بايد بتوانند خود را با دورهای كه در آن شكل میگيرد نيز تطبيق 

دهد به بيانی ديگر معماری بايد بتواند دورهای كه در آن متولد میگردد را بيان كند.
امروز جهان شــمول بودن زبان و در اينجا، زبان معماری حتی اگر زبان فاكتور تعيين كننده 
نباشــد، تحت تأثير ارتباطات میباشد؛ نه تنها ســرعت ارتباطات بلكه تكنولوژیهای جديدكه به 
ســرعت، انسانها، فرهنگها و ســنتها را در ارتباط با يكديگر قرار میدهد و حاصل آن پيدايش 

نوعی سرايت میباشد كه بر اثر اين سرايت، از يكديگر تأثيرپذير میپذيرند.
فرهنــگ و نقش آن در تأثير بر معماری در تمام بحثهــای معماری مطرح میگردد. در اين 
گفتگو پيانو با وســعتی بســيار به آن توجه دارد به گونهای كه از تفاهم ميان فرهنگها ســخن 
میگويد؛ »تفاهم ميان فرهنگها كه الزمه عصر جديد است، اثر خود را در معماری گذاشته است. 



ضرورت آن شناخت فرهنگ ديگری است و الزمه اين كار پذيرفتن ديگری است؛ با تمام ارزشهای 
او، بايد به او گوش فراداد. يعنی معمار بايد ظرفيت شنيدن را داشته باشد و يا فراگيرد. در يك اثر 
عمومی با اهميت میتوان از موفقيت، جسارت و شهامت صحبت كرد اما اين كار يقيناً تحقق چيزی 
هنوز مهمتر و عميقتر است كه نشأت گرفته از فرهنگ اين محيط و جامعه میباشد، فرهنگی كه 
شــرط و الزمه كار معمار میباشــد و همزمان معماری را مشروط میكند. بدون اين فرهنگ هيچ 
چيزی ســاخته نمیشود. يقيناً معمار نيســت كه اين فرهنگ را به وجود میآورد.« در اين راستا 
معمار نوعی جوينده اســت كه در پی درک و فهم زمينهها و مسائل است. معماری ضمن توجه به 
فرهنگ و تأثير گرفتن از آن به رعايت سمبلها و نمادها توجه دارد و ضمن رعايت آنها از ساخت و 
ساز حكايت میكند و ساختن به تعبير پيانو نوعی اميد است؛ هدف و مقصد و مقصود دارد و تنها 
به وجود نمیآيد؛ هميشــه با چيز ديگری به وجود میآيد. الزمه آن اين اســت كه مقصد و هدف 
داشته باشی و آن را قاطعانه پيگيری كنی و همانطور كه پيانو میگويد »لحظهای كه به يك شكل، 
فكر كردهای و يا آن را در رويای خود داشتهای… تا لحظه ساختن آن بايد آن را دنبال كنی…« 
در حرفه معماری، ما به كاوش و شناخت دنيای ممكن میپردازيم به اين علت اين حرفه، ظريف، 
حســاس و خطرناک است و به گفته پيانو ريســك میبايد و قاطعيت و سماجت در كنار شناخت 
دقيق و عميق از مسائل بسيار؛ يعنی نوعی نافرمانی در معماری كه در فضای آميخته با احترام و به 
دور از جزم انديشــی صورت گيرد؛ همان طور كه در بخشی از بيان عقايد خود میگويد: »…، در 
حرفهای كه بايد آينده را ابداع كند، اين حداقل ممكن است. نكته ديگر آنكه صدای درونی خود را 
كه در باورهای تو ريشه دارد و تو را مصمم میكند، بايد شنيد؛ اميدی كه از آن صحبت میكنيم 
بر اين صدای كوچك و آرام درونی تكيه دارد و در آن نهفته است اگر به آن گوش فرادهی، آن صدا 

در فراز و نشيبهای سخت تو را هدايت خواهدكرد.«  
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