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چه كس��ي تادائو آندو را مي شناس��د؟ چه كسي مي داند او از سن چهارده سالگي شروع به ساختن 
كرده است؛ آن هم براي آنكه خانه مادربزرگ خود كه كاسب خرده پایي در مركز شهر اوزاكا بود را 
اندكي بزرگ تر كند. در آغاز دهه ش��صت ميالدي به مسافرت مي رود؛ در ابتداء به وسيله كشتي و 
سپس با قطار ترانس سيبري، براي اینكه به پاریس بياید و به دیدار لوكوربوزیه برود؛ لوكوربوزیه اي 
كه آندو در حجره هاي كتاب فروش��ي حاشيه رودخانه سن1 یك كتاب در مورد او پيدا مي كند و او 
را شيفته مي سازد. هنگامي كه به پاریس مي رسد، لوكوربوزیه تازه درگذشته است. آندو به بازدید از 
س��اخته هاي لوكوربوزیه مي پردازد، دهكده سوئيس2 در كوي بين المللي دانشگاه پاریس، ویال ساوا 
در پواسي3 كه در این زمان نيمه ویران است و سپس واحد هاي اقامتي هبيتاسيون در مارسي4، این 
بلوك هاي بزرگ بتني كه نام � پرمعناي � س��يته رادیوز5 را بر خود دارند. آندو ش��يفته شده است. 

بتن و تمام آنچه كه در این كار وجود دارد هرگز او را ترك نخواهند كرد. 
بتن متعلق به هر دوره اي كه باش��د، در معناي فيزیكي، تبدیل به الماني ش��ده كه نمي توان آن را 
دور زد. این ماده زش��ت اس��ت، و غالباً بد پير مي ش��ود. )یعني در برابر زمان بد ایستادگي مي كند 
و آس��يب پذیر اس��ت(. اما ساختمان هاي آندو واقعاً پر نور هستند. س��اختمان هایي كه غرق در نور 
هس��تند؛ احس��اس  جدید فضایي به وجود مي آورند، مانند تمام معماري های خالقه دیگر. و بتن؛ 

خاص و ویژه است.

1( در حاشيه رودخانه سن، نزدیك كليساي نوتردام دوپاري و بلوار و ميدان سن ميشل كتابفروش هاي حجرهای هستند. هر كدام 
صندوقي دیواری به رنگ سبز تيره دارد كه در هنگام فعاليت آن را باز مي كند و كتاب هاي خود را در آن محدوده اي كه به او تعلق 
دارد، قرار داده و خود بر صندلي در پياده رو كه بخشي از بساط او پهن شده است مي نشيند و انواع كتاب ها و گاه كتاب هاي نادر و 
قدیمي، بيشتر در زمينه هنر، معماري، ادبيات، زبان، نقاشي، مجسمه سازي، موسيقي و… را در معرض نمایش و فروش گذارده اند. 
این بساطیها كه روحيه اي بسيار جالب و زیبا آفریدهاند، به نام بوكينيست ها )Bouquinistos( مشهور هستند. در دنيا این چنين 
بساط و كتاب فروشهایي را نداریم و ندیده ایم. این نوع كتاب فروش ها كه از زمان هاي بسيار قبل در این محدوده مستقر هستند و 

شهرت جهاني دارند، جلوه اي خاص به شهر پاریس و خصوصاً این بخش از شهر دادهاند.
2( در واقع این ساختمان چنين نامي ندارد بلكه به آن پاویون سوئيس مي گویند كه در سال هاي 1930 توسط لوكوربوزیه ساخته 

شده و یك خوابگاه دانشجویي مي باشد.
3) poissy
Marsaille )4. یكي از بندرهاي بسيار با اهميت و شاید دومين شهر فرانسه كه در كنار دریاي مدیترانه در جنوب فرانسه قرار دارد.
5) Cite Radiause
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در آوریل 1997، آرش��يتكت تادائوآن��دو، براي طراحي موزه هنر مدرن ف��ورت ورث )در تگزاس( 
انتخاب گردید. آندو چندین مرتبه به فورت ورث س��فر كرد تا در مورد پروژه با كميسيون مسئول 
نظارت بر كارهاي ساختماني و گروه موزه به مذاكره بنشيند. بعد از یكي از این جلسات، من از او 
درخواست كردم تا در مسافرت آتي خود، زمان اندكي را به انجام یك گفتگوي مختصر اختصاص 
دهد. هفت گفتگو در فاصله زماني چهارس��ال صورت گرفت. این گفتگوها هميش��ه با حضور یك 
مترج��م برگزار گردید. نيت اوليه من از انجام این گفتگوه��ا، تنها صحبت درباره پروژه مان � موزه  
هنره��اي م��درن � بود. بالفاصله بعد از آغاز گفتگو، آندو ميدان گفتگو را باز كرد و به آن وس��عت 
داد؛ بچه ها، دانش��جویان، بوكس، فلس��فه ِزن، پانتئون و همچنين ساختن بتن، لوئي كان، تاریكي 

تشك هاي تاتامي، پست مدرنيسم و غيره. 
همانط��ور كه مالحظه خواهيد ك��رد، من یك تاریخ نگار یا تاریخ دان معماري نيس��تم. در بهترین 
صورت، من یك دانشجو لبریز از شوق و عالقه هستم و هدف گفتگوهایي كه به دنبال این مصاحبه 
ارائ��ه مي گردند، ارائه مقدمه یا دیباچه  اي اس��ت بر فلس��فه آندو، به كليه كس��اني كه بدون آنكه 
متخصص  یا حرفه اي باشند، نسبت به آثار او، از خود عالقه اي نشان مي دهند. یكي از مشهود ترین 
و چشم گيرترین اصول  این فلسفه، این است كه معماري مجموعه اي پيچيده از استراتژي هاي سبك 
گرایانه نيس��ت، بلكه معماري یكي از تجليات و بيان هاي بنيادي، اس��اس شعور و آگاهي است؛ یا 
همان طور كه لوكوربوزیه گفته است � لوكوربوزیه اي كه اسم خود را به سگ مورد عالقه آقاي آندو 

داده است � معماري تفكري است عميق درباره »خود و اصل تمدن«.
اگ��ر آق��اي آندو به تاریخ معماري مي پردازد و آن را توضيح مي دهد، هميش��ه براي فهميدن و پي 
بردن بهتر و آن هم از نقطه نظر عملي، به نيازهاي اساسي انسان است و از سوي دیگر، براي نشان 
دادن اینك��ه كار ك��ردن و برخورد احترام آميز با مصالح مي توان��د، نه تنها باعث درك و فهم فضا و 
مهار آن میگردد، بلكه به فضا و هم چنين آنهایي در آن اقامت مي گزینند، شایس��تگي و منزلت 

نيز میدهد. 
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شاید ذات و جوهره شخصيت آقاي آندو در احساس نياز كردن به دادن شكل مادي به یك احساس 
یا یك اندیشه از طریق حساسيت ها و ظرافت هاي ترسيم و طرح یا وزن و جاذبه بتن مي باشد. این 
شخصيت از این تأثير پذیرفته است كه بدون توقف خط مي كشد. از ابتداء تا انتهاي هر گفتگو، آقاي 
آندو بدون تغيير یك مداد یا خودنویس را بر مي داش��ت و به منظور توضيح و بيان این یا آن فكر 
به كشيدن خطوط مي پرداخت. بعد از هر مصاحبه من ورق هاي كاغذي كه روي آنها خط كشيده 
ش��ده بود، مستقل از كاراكتر نهفته و پنهان این ترسيم ها، در پوشه اي نگهداري مي كردم. بسياري 

از ترسيم ها در این كتاب آورده شده اند. 
ما این دسن ها را در همان  جایي كه در هنگام گفتگو سبز شدند گذارده ایم. بعضي از این دسن ها 
مستقيماً در رابطه با ایده اي است كه آقاي آندو در حال توضيح دادن آنها بوده است و بعضي دیگر از 
دسن ها انتزاعي تر هستند و مي توانند ارتباطي غيرمستقيم با گفتگو داشته باشند. ما ترجيح داده ایم 

كه توضيحي درباره آنها ندهيم و خواننده را آزاد بگذاریم كه خود رابطه اي با آنها برقرار كند. 
مایل هس��تم از ژوني ش��ي انوماتا كه مترجم دو مصاحبه اولي بوده اس��ت تشكر كنم؛ همچنين از 
كوالپات یان تراسات كه دیگر مصاحبه ها را ترجمه كرده است و در طول تمام مصاحبه ها، مصاحب 
ارزشمندي بوده است، تشكر نمایم. همچنين مایل هستم مراتب قدرداني خود را از مارال پيرایس 
رئيس موزه هنر مدرن فورت ورث براي پشتيباني مداوم ایشان ابراز دارم. خانم یوميكو آندو و خانم 
ماس��اتاكا یانو نيز سهم به سزایي در این گفتگو ها داشته اند، الزم مي دانم در اینجا مراتب سپاس  و 

قدرداني خود را ابراز دارم. 
و باالخره میخواهم از آقاي آندو براي صبر و حوصله اي كه نشان داده و بهره اي كه از سخنان ایشان 
برده ام كه باعث غناي دانس��ته هایم در زمينه معم��اري و نيز فرایند خلق و ابداع به طرق مختلف، 
گردیده اس��ت، س��پاس گزاري نمایم. اميدوارم آنهایي كه این گفتگو ه��ا را خواهند خواند، بتوانند 
ش��ناخت و برداش��تي از این انسان و معماري او همان گونه كه من شانس و اقبال آن را داشتم، به 

دست آورند.



آندو خود معمایی اس��ت؛ از زندگی شخصی و گذشته او اطالع دقيقی در دست نيست و اطالعات 
پراكنده و اندكی درباره او وجود دارد.

آنچه میدانيم اینكه او معماری خود آموخته اس��ت كه س��فر و مش��اهده دقيق و عميق كارهای 
معم��اری معماران سرش��ناس معاصر و معماری غرب، رم، یونان و… در س��اختار ذهنی و بينش 
معماری او نقش به سزایی داشته است كه خود به آن اشاره مستقيم دارد. معمار خود ساخته ژاپنی، 
یكی از معماران مطرح و شناخته شده جهانی در زمان حال میباشد كه در كشور ما تنها از طریق 

یادداشتهای كوتاه و مختصر و یا ارائه و معرفی بعضی از كارهای او شناسانده شده است.
آنچه در كتاب حاضر ارائه میگردد، حاصل تعدادی مصاحبه و گفتگوس��ت كه بدون هدف از قبل 
تعيين شده آندو را نه تنها به دوران كودكی و نوجوانی او برمیگرداند، بلكه از اولين كارهای معماری 
او و محيطی كه در آن بزرگ شده است حكایت میكند و روایت كننده این دوران و مقاطع بسيار 
تأثيرگذار بر ش��خصيت حرفهای او از یكس��و و نگاه او به معماری خود آندو میباش��د. اهميت این 
گفتهها كه در نهایت برای خواننده ش��خصيت این معماررا تصویر میكند از آنجا ناش��ی میگردد 
كه به دليل لحظهای بودن این گفتگو و خودجوش بودن پاس��خها و طبيعی بودن این روند، آندو 
آنچه را در دل دارد و احس��اس میكند، بيان مینماید و اگر اندكی دقت ش��ود مالحظه خواهيم 
ك��رد ك��ه هرچند موضوع گفتگو نقد یكی از آثار او در آمریكا )موزه فورت ورث( میباش��د، اما هم 
جهت پرسشها و هم پاسخهای ارائه شده نه تنها به بيشترین زمينههای معماری كشيده میشود، 
بلكه بس��ياری از وجوه شخصيت این معمار نيز روش��ن میگردد. به شكلی كه مایكل اوپينگ كه 
گفتگوهای فوق را سازمان داده است میگوید: » من یك تاریخنگار یا تاریخدان نيستم، در بهترین 
صورت یك دانش��جوی لبریز از شوق و عالقه هستم و هدف گفتگوهایی كه به دنبال این مصاحبه 

ارائه میگردند، ارائه مقدمه و دیباچهای است بر فلسفه آندو.«
معم��اری تنها جمعيت و یا گروه نخبه و آش��نا به معماری را مخاطب ق��رار نمیدهد و نباید تنها 
مخاطبين معماری، معماران و یا كسانی باشند كه شناختی از معماری و یا دیگر هنرها دارند، بلكه 

مقدمه مترجم 



معماری همه انسانها را مخاطب قرار میدهد و در طول تاریخ چنين بوده است؛ زیرا در تمام طول 
تاریخ معماری، این هنر و یا شيوه بيان یعنی »فضای مصنوع« ایجاد شده توسط انسان، بستر تمام 
فعاليتها و زندگی او را به وجود آورده و بر آن تأثير مستقيم و درخور توجهی داشته است. بنابراین 
معماری موضوع جامعه انسانی است و این گفتگو در صدد است تا ارائه دهنده فلسفه آندو باشد به 
كليه كسانی كه بدون آنكه متخصص یا حرفهای باشند، از خود عالقهای نسبت به شخصيت و آثار 
او نشان میدهند. یكی از مشهورترین اصول این فلسفه این است كه »معماری مجموعهای پيچيده 
از استراتژیهای سبك گرایانه نيست بلكه معماری یكی از تجليات و بيانهای بنيادی، اساس شعور 
و آگاهی است؛ یا همان طور كه لوكوربوزیه گفته است، معماری تفكری است عميق درباره »خود 

و اصل تمدن«…«.
معماری جدای از انسان و خواستهها و تمایالت او معنایی ندارد و شاید بتوان گفت دليل وجودی 
نمیتواند داش��ته باش��د و موضوع توجه همه معماران انسان و تاریخ جوامع بشری بوده و آندو این 
معمار اومانيست نيز اگر به تاریخ معماری میپردازد و آن را میشكافد، هميشه در جهت فهميدن و 
پی بردن بهتر و آن هم از نقطه نظر عملی از سویی به نيازهای اساسی انسان و از سوی دیگر، برای 
نشان دادن اینكه كار كردن و برخورد احترام گونه به مصالح میتواند نه تنها باعث درك فضا و مهار 
آن گردیده، بلكه به فضا این جوهره و ذات معماری از دید آندو كه آن را بر حجم مقدم میداند و 

آنهایی كه در آن اقامت میگزینند )انسانها( شایستگی و منزلت میدهد. 
معماری از جنس مفهوم و اندیش��ه است و نه از جنس فيزیك و اگر حاصل و روند اندیشه به بيان 
فيزیكی میانجامد. اگرچه آندو با توجه به مسيری كه پيموده به جنبه فيزیكی اهميت میدهد و از 
آن صحبت میكند، اما در دید و نگاه او انسان و فرهنگ و محيط او هميشه حضور دارد و مكان و 
مقامی درخور توجه به كار دستی و لمس كردن و درهم آميختن تئوری و عمل میدهد. در خالل 
این گفتگو كه او را به دوران و محيطی كه در آن بزرگ شده است میكشاند، او از تأثير این محيط 
بر خود سخن میگوید و به نتيجه این آثار در دیگر معماران از جمله لویی كان اشارهای دارد. آندو 



از آن به عنوان آثار جراحت پس از ترميم یاد میكند و میگویدكه »آثار این جراحت پس از التيام 
وجود دارند و با شما هستند«. آندو خود را در حاشيه جریان هنر مدرن توكيو مطرح میكند و به 

آن نه به عنوان یك كمبود، بلكه یك واقعيت میپردازد.
در ش��كل گيری فضای مادی و غير مادی معم��اری یاد میكنيم كه ميزان و نوع تأثير این عوامل 
بر اثر بس��تگی به شرایط و نوع اثر و خواستهها و… متفاوت خواهند بود، نقش این فاكتورها را در 
كار آندو میتوان به وضوح مشاهده كرد و در این گفتگو او خود از آن سخن میراند؛ نور، شفافيت، 
كدربودن و س��ختی در بس��ياری از المانهای معماری موزه فورت ورث به وضوح قابل لمس است. 
تأثير نور به عنوان فاكتور غير مادی بر دیوار بتنی به عنوان فاكتور مادی و حالتهای مختلفی كه 
این دیوار بتنی در برابر تابش نور در ساعات مختلف روز نسبت به جهت میتواند از خود نشان دهد 

و در نتيجه احساسی كه از فضا و مكان ایجاد میشود، بحث میگردد.
هندسه و نقش آن در معماری یكی از مباحثی است كه هميشه جایگاه بسيار با اهميت خود را داشته 
اس��ت. هرچند گاهی در گفتههای آندو از فضا بيش��تر صحبت میشود تا حجم، اما نقش هندسه و 
مفهوم شكل هندسی و ارزشهای نمادین كه در شكل وجود دارد و یا شكل میتواند به وجود آورده 
و مبين آن باشد نيز ذهن او را به خوبی به خود واداشته است؛ به طریقی كه در نقد موزه فورت ورث 

او میخواهد كه در نهایت بنا به تصویر یك قو منعكس در آب تبدیل شود.
معماری هنری اس��ت كه انس��ان در طول تاریخ برای برآوردن نيازهای خود چه نياز مادی و چه 
معنوی به آن پرداخته اس��ت و فضای معماری بدون انسان قابل تصور نمیباشد. معماری و انسان 
هميشه نكته اساسی  اصولی مورد توجه همه آرشيتكتها بوده است. انسان و تمایالت او در فلسفه 
كاری آندو و در شخصيت این معمار مقام واالیی دارد. به خالصهای از ذهنيت او درباره بنا و معماری 
كه در آن از خانه به عنوان بنا یاد میش��ود، بس��نده میكنيم: »خانه از كالبد یا جس��م محافظت 
میكند كه به نوبه خود در برگيرنده روح و روان آدمی است. خانه باید همزمان امنيت و آسایش را 
برای جسم و روح به همراه داشته باشد. همانطور كه كالبد انسان در درون خود باید خود را با روح 



در آسایش و صلح احساس كند، یك بنا نيز برای ما باید راحتی و آسایش یعنی حفاظت و امنيت 
را تأمين كرده و نيز مكانهایی برای اندیش��ه و تفكر و پرداختن به خود و نيایش و برآورده كردن 
نيازه��ای روحی، روانی، مادی و معنوی او یعنی انس��ان در تمام ابعاد او، به وی تقدیم كند؛ یعنی 

مكان اندیشيدن  به رابطه هر انسان با جهان.
در این اثر و همچنين كتاب اول از این مجموعه كه گفتگو با رنزو پيانو است، با دو دیدگاه معماری 
و دو متفكر و انس��ان روبرو هس��تيم كه یكی از درون دانش��كدههای دنيا، در آمریكا و ژاپن كرسی 

فلسفه را در اختيار دارد و یا داشته است.
هرچند در بيان و گفتار و ش��يوه اس��تدالل این دو معمار و متفكر تفاوت چش��مگيری مشاهده و 
ح��س میگردد؛ آندو، كوتاه و منقط��ع صحبت میكند و به بيان دیدگاهه��ای خود میپردازد اما 
پيانو، با سبك رتوریك و نطق گونه كه ناشی از تفاوت تربيتی این دو معمار است. در برابر مسائل 
اساس��ی معماری و ارزشها و ش��يوه پرداختن به معماری و نگاه هرچند نزدیك هر دو دیدگاه یا 

حساسيتهای نزدیك به هم، به خوبی تفاوتهای قابل مالحظهای احساس میگردد.
انسان و جایگاه و مقام او و خواستهها و تمایالت و ارزشهای او در مركز دلمشغولی آندو به وضوح 
دیده میشود. شناخت تاریخ و فرهنگ، فلسفه و باور و احترام به انسان و محيط و بستر هيچگاه از 
ذهن و س��خن و عمل آنها دور نبوده و نمیش��ود. نكته آخر اینكه یكی از فاكتورهای اساسی كه به 
علت به فراموش��ی سپردن آن، شاهد مشكالت بسياری چه در زمينه معماری و شهرسازی � برای 
آنكه تنها از این دو س��خن بگویيم � شده است نيز بسيار مورد توجه و استناد این دو معمار بزرگ 
بوده و هست؛ اخالق، این حلقه مفقوده، در پارهای مواقع و محيطها ارزش مركزی و تعهد حرفهای 

آنان است.
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