معمــار ی
همــدلـ ـ ـ ـݡݡݡیو

مجموعه سخنرانیهای

یـوهانـــــــــــیپـــــاالسمــا
هریفرنسیسمالگریو
ســـــارا  رابـــینســـــــــــــــون
ویتوریــــــــــــــوگالیســــی

گردآوری:فیلیپ تیدول

ٔ
ترجم ــه محمــد گلشــن-نیمااسماعیلی

انتشـــارات تخصصی هنــــر،
معمـــــاری و شهرســــازی

Tidwell, Philip

تیدول ،فیلیپ
معمــاری و ھمدلــی  :مجموعــه ســخنرانیھای یوھانــی پاالســما ،ھــری فرانســیس مالگریو ،ســارا رابینســون و
ویتوریو گالیسی/گردآوری فیلیپ تیدول؛ ترجمه محمد گلشن ،نیما اسماعیلی.
مشھد :کتابکده کسری.١٣٩٩ ،
 104ص .
978-622-6963-15-2
شابک:
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
Architecture and Empathy.
يادداشت :عنوان اصلی:
عنوان دیگر :مجموعه سخنرانیھای یوھانی پاالسما ،ھری فرانسیس مالگریو ،سارا رابینسون و ویتوریو گالیسی.
Architecture -- Addresses, essays, lectures
موضوع :معماری  --مقالهھا و خطابهھا
شناسه افزوده :گلشن ،محمد ،- ١٣٧٢ ،مترجم
شناسه افزوده :اسماعیلی ،نیما ،-١٣66 ،مترجم
NA27
رده بندی کنگره :
720/1
رده بندی دیویی:
6208505
شماره کتابشناسی ملی:

كتابكـده تخصصي هنـر ،معمـاري و شهرسازي كسـری

معماری و همدلی

مجموعه ســخنرانیهای یوهانی پاالســما ،هری فرانسیس مالگریو ،ســارا رابینسون و ویتوریو گالیسی

گردآوری:فیلیپ تیدول
ترجمه:محمد گلشن  -نیما اسماعیلی
صفحهآرایی :منا گندمکار
چاپ اول :تابستان 1399
شمارگان500 :
شابک978-622-6963-15-2 :
انتشارات :کتابکده کسری
نشاني :مشهد ،فلسطین 14پالک 10تلفن051 37670019 :
وبسایت و فروشگاه اینترنتیwww.kasrapublishing.ir :
کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای انتشارات کتابکده کسری محفوظ است .هرگونه تصویربرداری و
تکثیر اعم از نسخة کاغذی و دیجیتال و ...از تمام یا بخشی از کتاب ممنوع و موجب پیگرد قانونی است.

سخن مترجمان
کتاب حاضر ،مجموعهای از ســخنرانیهای انجامشده در سمینار بنیاد TWRB

اســت که در ژوئن ســال  2014میالدی در شــهر هلســینکی پایتخت فنالند برگزار
شــد .ایــن کتاب ســومین جلــد از مجموعــه کتابهای منتشرشــده از انتشــارات
 Design Readerاســت کــه توســط متفکریــن پیشــگام در حوزههــای معمــاری
و نظریـ ٔـه زیباییشناســی پدیــد آمــده ،و بــه موضوعاتــی میانرشــتهای همچون
کاربرد و اشــتراکات علوم زیستشناسی ،جامعهشناسی ،فلسفه و عصبشناسی
بــا معمــاری میپردازد  .پژوهشهای میان رشــتهای از این جهت اهمیت دارند
کــه در دنیــای امــروز ،پیچیدگــی مســائل اجتماعــی ،فرهنگــی ،زیســتی ،هنــری
ً
باالخــص معمــاری بــه حدی افزایش یافته کــه دیگر صرفا با کمک یک رشــته و
یک علم نمیتوان پاســخ مناســب و کاملی برای آنها یافت .برای نمونه ،هدف
و دلیل ســاختن و طراحی کردن خانهها و ســاختمانها را نمیتوان بدون توجه
به ریشههای فرهنگی ،جامعهشناختی و زیستشناسی بشر بررسی کرد .آنطور
که پروفسور یوهانی پاالسما می گوید« :معماری معاصر اغلب به سردی عاطفی،
ایجــاد محدودیــت در حــس زیباییشناســی و فاصلــه داشــتن از زندگــی متهــم
بــوده اســت .دلیل این انتقــاد ،از درگیری ما معماران با نگرشهای فرمالیســتی
سرچشــمه میگیــرد ،در حالــی کــه بهتــر اســت خــود را مشــغول هماهنــگ کردن
ساختمانهایمان با واقعیتهای زندگی و ذهن انسان نماییم .با صداقت تمام
ً
بــه این ســوال بیاندیشــید؛ آیا ما معمــوال خانههای خــود را بر اســاس معیارهای
کاربــردی و زیباییشناســی طراحی میکنیم ،یا اینکــه آنها را بهعنوان زمینهها و
پیشزمینههایی میسازیم که نمایانگر تجربههای کسبشده از موقعیتهای
زندگی باشد؟»
بــه همیــن منظــور ،در وحلـ ٔـه اول ،پاالســما در این کتــاب به توضیــح درونیابی
زندگی و تجربه در معماری پرداخته و سپس میدان صحبت را به پژوهشگران
پیشــرو رشــتههای دیگــر همچــون هــری فرانســیس مالگریو ،ســارا رابینســون و
ٔ
رشــته خود و
ویتوریو گالیســی میســپارد تــا آخرین دستاوردشــان و ارتباط میان
معماری را به زبانی ساده و قابل فهم برای مخاطبین بیان کنند.
ٔ
ریشــه بســیار
آنچــه از ایــن کتاب میتوان دریافت این اســت که معماری دارای
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گســترده و عمیقی در فرهنگ ،تاریخ ،تکامل انســان ،حواس و ذهن بشــر است.
مصــداق ایــن گفتــه را میتــوان در نمونههــای بیانشــده از ریشــه و تغییــرات
فرمهــای معمــاری ،متریال به کار رفته در آنها و غیره در گذر زمان شــاهد بود .و
همینطور با توجه به یافتههای پژوهشــی علم عصبشناســی میتوان دریافت
که چطور طرح یک ســاختمان میتواند احساسات متعدد و متنوعی را در اذهان
ٔ
تجربه آن اثر هســتند ایجــاد کند« .محیطهای
مخاطبینــی که شــاهد و در حال
مختلــف مغــز ما را تغییــر میدهند و این تغییرات به ٔ
نوبه خــود باعث تغییر رفتار
ما میگردد .ارتباط میان ذهن و محیط فیزیکی ،بســیار اساســیتر از آن است که
باور داشته باشیم».
ٔ
ٔ
اشــاعه فرهنــگ نویــن میانرشــتهای و اهمیــت
ترجمــه ایــن کتــاب،
هــدف از
و ضــرورت چنیــن نگرشــی در دنیــای معمــاری امروزیســت ،کــه جــای خالــی آن
بهشــدت حس میشــود و با کمک آن میتوان رویکردی تلفیقی نســبت به روند
طراحی ،انتخاب مصالح ،فرم ساختمان و غیره پیدا نمود.
در ترجمـ ٔـه ایــن کتــاب ،تمرکــز مترجمیــن بــر حفــظ مفاهیــم و ســاختار ســخنان
بیانشــده توســط پژوهشگران بوده و در عین حال تالش شــده اســت که متنی
روان و قابــل درک بــرای مخاطبیــن فارســیزبان فراهم شــود .الزم به ذکر اســت
ً
ٔ
رشــته معماری
که کتاب حاضر الزاما مختص دانشــجویان ،محققین ،و اســاتید
نبوده و عالوه بر این دسته از مخاطبین ،عالقه مندان و محققین سایر علوم نیز
میتوانند از آن بهرهمند شوند.
محمد گلشن-نیما اسماعیلی
بهار 99
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