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این کتاب به هنری سادلر تقدیم شده است
و
این ترجمه تقدیم می شود به مهر مادر و بیكرانه ی سخاوت پدر



پیشگفتار مترجمان
کتاب  آرکیگرم: معماری بدون معماری که توســط انتشــارات ام.آی.تی به چاپ رســید، 
دستاوردی است از فعالیت های دهه ی ۱۹۶۰ گروه آرکیگرم که در سال ۲۰۰۵، پس از یازده 

سال تالش، گردآوری شد و توسط سایمون سادلر به تقریر در آمد.
سایمون سادلر )متولد ۱۹۶۸، بریتانیا(، استاد تاریخ معماری و شهرسازی دانشگاه کالیفرنیا، 
مطالعه ی خود را روی گروه آرکیگرم و گروه موقعیت گرایان بین الملل متمرکز کرد و توانست 
در ایــن زمینه ها دو کتاب از خود برجای گــذارد.)۱( موضوع اصلی کتاب حاضر، مجالت، 
طرح واره ها، نمایشگاه ها و آموزه های تدریس شده ی آرکیگرم است که در دهه ی ۱۹۶۰ پیوند 
میان تخیل و تکنولوژی را برقرار کردند. کتاب حاضر اولین کتاب جامع و تاریخی است که 
درباره ی گروه آرکیگرم نوشته شده و بیان می کند که چگونه این گروه تجهیزات زندگی را 
جایگزین ساختمان سازی کردند و شهرهایی را ترسیم نمودند که راه می روند و خانه هایی را 
طرح زدند که همچون لباس پوشیده می شوند؛ و همین تخیالت دلیل بر آن شد تا از ساختن 
بازمانند و "معماری بدون معماری" را رقم زنند و برای ثبت و معرفی ایده های خود از قانون 
پیوند واژه ها سرکشــی کنند و الفاظی عجیب را به کار برند؛ که تمامی اینها بر جذابیت این 

کتاب می افزود و ما را به ترجمه ی آن ترغیب می نمود.
عالوه بر تجلیل های صورت گرفته از کتاب، ترجمه ی کتاب حاضر ازآن جهت اهمیت یافت 
که آرکیگرم منبع الهام گروه های بعد از خود شد و روی معماران پس از خود تأثیر گذاشت 

و از سویی دیگر، با پیشرفت تکنولوژی، امید به تحقق طرح واره های آنها فزونی یافت.
علی رغم اینکه در گزینش این کتاب و ترجمه ی آن دقت و زمان زیادی صرف شده است، 
از شما خواستاریم نواقص و ایرادات احتمالی آن را بر ما ببخشایید و با گوشزد کردن آنها ما 
را یاری رسانید. باشد که معماران بیش ازپیش به اهمیت راه گروه آرکیگرم واقف شوند و این 

سبک معماری را از معماری روی کاغذ به معماری حقیقی بدل سازند.

(1( The Situationist City, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1998.
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دفتر "آرکیگرم آرکیتکتز" )پیتر کوک، دنیس کرامپتون، ران هرون و همکاران(، حوالی سال ۱۹۷۱. 
دفتر "آرکیگرم آرکیتکتز" اولین بار در ســال ۱۹۷۰ در نزدیکی مدرســه ی ا ِی.ا ِی تأسیس شد. این دفتر، مشارکت کنندگان ِ 

مجله ی آرکیگرم را به پیش بردن ِ فعالیت ها تحریک می کرد. دفتر "آرکیگرم آرکیتکتز" در سال ۱۹۷۵ تعطیل شد.



تحقیقات  ِ انجام شده، آرکیگرم را نه صرفاً به عنوان  ِ یک معماری  ِ سطحی، بلکه به عنوان  ِ یک 
فرهنگ دریابیم. از آنجا که غالب ایده های آرکیگرم از روی کاغذ فراتر نرفت، طرح واره ها 
و نوشته های گروه هنگامی که با دید نشانه شناسانه مطالعه می شوند، مانند چالش های َسبکی، 
مباحث اجتماعی، فنّاوری و ساختار حرفه ی معماری در دهه ی ۶۰، ارزش پیدا خواهند کرد 
و زمانی که محققان، حقایق فن معماری یا اصول علمی را به دقّت بررسی می کنند، اغلب 

در خیال  ِ تیره وتار  ِ سبک پرزرق وبرق و ممتاز آرکیگرم فرو می روند.
آنچــه این کتاب به آن پرداخته برای بیش از ۴۰ ســال چالش برانگیز بوده و هم نقد و هم 
جنگ و جدال و هم صلح و معذرت خواهی را به تصویر می کشــد. اگرچه وسوســه انگیز 
اســت که این کتاب را همچون سایر نوشته های پیشین تدوین کرد، اّما این کتاب که پیرو 
ملزومات معتبر معماری ســت، نه جسارت آرکیگرم را مورد تمسخر قرار می دهد و نه یک 
"زندگی نامه ی رســمی" از گروه ارائه می دهد. در ابتدا من نیز همچون ســایرین، سعی در 

نوشــتن زندگینامه ی اعضای گروه داشتم تا اینکه مشاهدات زیاد فرق ظریف میان اهداف 
اعضای آرکیگرم را آشکار کرد )هرچند اعضای آرکیگرم و نّقادان سعی در هم خو نشان دادن ِ 
اعضای گروه داشــتند( و دیگر نوشتن زندگینامه، کاری بیهوده به شمار می رفت. این کتاب 
ترکیبی از دیدگاه ناظران خارجی )تحسین کننده و مخالف( از گروه آرکیگرم به همراه دید  ِ 
آرکیگرم نسبت به خود را ارائه می دهد. با توجه به عدم دسترسی من به اعضای باقیمانده ی 
گروهی که جوهره ی کتاب من را ســاختند )پیتر کوک، دنیــس کرامپتون، دیوید گرین و 
مایکل وب(، الزم اســت توضیــح دهم این کتاب یک قدردانی  از گروه آرکیگرم اســت؛ 
چراکه دوســتانه به حرف های پراکنده ی من گــوش فرا دادند و در این گفت وگوها مجوز 
انتشار فصل ها و مقاالتم۲ را به من عطا کردند و در نهایت مجوز رسمی چاپ این مطالب 
از طرف بایگانی آرکیگرم )که مســئول نگهداری اطالعــات آرکیگرم بود(، به من واگذار 
شــد )ازجمله وارن چاک که در سال ۱۹۸۷ فوت کرد(. پس از مذاکرات پرفرازونشیب در 
ســال های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ مجوز چاپ مجدد مطالب ِ مربوط به ران هرون )که در سال ۱۹۹۴ 

درگذشت(، از طرف وارثان هرون به من داده شد.
محقق به عنوان فردی مســتقل از گروه، این مشــکل را دارد که نمی تواند محرم اسرار تمام 
مدارک و دست ساخت های موجود باشد، زیرا دستاوردهای مختلف گروه در دسترس عموم 
قرار ندارد. باید به عالقه ی متخّصصان و متولیان این امر، به ســرعت پاســخی درخور داده 
می شــد؛ از طرفی   حلقه ی اتصال بین زنجیره ی دانشگاه وست مینستر و موزه های ویکتوریا 
و آلبرت منجر به این شــد که امروز بتوانیم به صورت مدون و طبقه بندی شده به تمام آنچه 
زمانی دور از دســترس ما بود و "در زیر تخت ها و پشــت دیوارها قرار داشت"۳، دسترسی 
یابیم. این احتمال وجود دارد که بخش های دیگری از اسنادی که در اختیار ماست، درجایی 
دیگر منتشر شود.۴ من آثار باقی مانده ی دنیس کرامپتون از بایگانی آرکیگرم و سایمون هرون 
از بایگانی هرون را با فاصله مشــاهده کردم تا به ســیل عظیم سؤاالتم جواب دهم و اسناد 

بایگانی را بازیابی و آن را برای این کتاب آماده کنم.۵
ضمناً میزان اطالعاتی که به راحتی از آرکیگرم در دســترس هســتند، محدود است؛ و این 

 مقدمة 
درک درســتی از معمــاری نئو آوانگاردها نیاز به 
خوانشی نقادانه از دســتاوردهای آرکیگرم دارد 
که من در ســال ۱۹۹۴ در دانشــگاه آزاد تحقیق 
دربــاره ی آن را آغــاز کردم. بااینکــه مقاالت و 
کاتالوگ هــای باکیفیــت دربــاره ی آرکیگرم در 
سرتاســر دهه ی قبل ظاهرشده بود،۱ جای خالی 
مقاله ای کامل و صرف درک می شــد. با توجه به 
وسعت  ِ تکامل  ِ اخیر  ِ تحقیقات  ِ علمی در معماری 
نئوآوانگاردها، احتماالً در آینده می توانیم در انتظار 
نشریات بیشــتری درباره ی جنبه های مختلفی از 
کار آرکیگرم باشــیم، یا برعکس، این نوشته را با 
سایر مباحثی که در این مورد نوشته خواهد شد، 
ترکیــب کنیم. اّما در حال حاضــر، مطالعه ای که 
در حد و اندازه ی یک کتاب اســت، این فرصت 
را فراهــم کرده و فرصت ســیر در تمام لحظات 

آرکیگرم امکان پذیر شده است.
امروزه این امکان فراهم شده است تا به واسطه ی 
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اســاتید، همکاران و محققان اگرچه ممکن است به یافته های این کتاب صحه نگذارند، اما 
با در اختیار قرار دادن  ِ اسناد، کمک گران بهایی را در این زمینه عرضه داشتند. اشاره ای ویژه 
باید به استاد  ِ راهنمای پایان نامه ای شود که این کتاب از آن گرفته شده است: تیم بنتون و باری 
کرتیس و نظرات بیشتری که از بررسی های یان بوید وایت و نیکوالس بالوک به دست آمد 
و چشــم ما را به جهانی دیگر گشود و شالوده ی کار را پایه ریزی کرد. همچنین باید اشاره 
نمود، مالقات های بعدی من با مری بنهام، هازل کوک، کاترین کوک، فرانکویس دالگرت، 
پاول داویس، مارک فیشــر، یونا فریدمن، ســایمون هرون، مالکولم هیگز، کریگ هادجتز، 
دایانا جوسی، روی لندا، آرتور مارویک، پیتر موری، برایان نیکولی، مارتین پلی، روی پین، 
مونیکا پیجن، سدریک پرایس، ماری کوآنت، تونی ریکابی، گاردن سانسبری، پل شفییرد، 
آلن استنتن، پیتر تیلور به این کتاب جزئیات و بافت اضافه کرد؛ و میزبان من در طی مالقات 

با مایکل وب، دایانا و بل منکینگ بودن که باید از آنها نیز قدردانی کنم.

من باری دیگر به واســطه ی چاپ این کتــاب امتیاز ویژه ی کار با انتشــارات ام.آی.تی و 
اعضایش را یافتم؛ خصوصاً با مجری ویراســتار راجرز کانور که تصمیم گرفت روی این 
کتاب مهر تأیید بزند. کار ویرایش توسط متیو ابت و د ِر ِک جورج انجام شد و طراحان کتاب 

را برای چاپ آماده کردند.

کار روی این کتاب و تجدید چاپ های بعدی با سخاوت و کمک های مالی میلتون کنیس 
در دانشگاه آزاد بین سال های ۱۹۹۸-۱۹۹۵، مطالعات بریتیش آرت لندن از مرکز پُل ملون 

در سال ۲۰۰۲ و دانشگاه کالیفرنیا در دیویس در سال ۲۰۰۴ ممکن شد.

همچنین باید از جان وگستاف نیز تشکر کنم که به طور غیرمنتظره، در برهه ای که این پروژه 
تنهــا یکی از چندین موضوع چالش برانگیز زندگی من بود، وارد زندگی من شــد و با من 
همراهــی کرد و زندگی من را تحت تأثیر قرار داد؛ و در آخر همین کافی ســت که بگویم 
افرادی هستند که با فاصله از من قرار داشته یا نقش خود را غیرمستقیم ایفا کردند، کسانی 
که اگر می دانستم از کجا شروع کنم یا به آنها چه بگویم، شفاف تر از آنها قدردانی می کردم.

کتاب نیــز همانند تحقیقات چاپ شــده ی قبلی 
من، با عنوان "موقعیت شــهری"، در انتشــارات 
دانشــگاهی ام.آی.تی که مجموعه ای از مدارک 
بررســی های  از کتابخانه هــا،  جمع آوری شــده 
نفس گیــر، تحقیقات میدانی، منابع غیرمســتقیم، 
زیرزمین  ِ موزه، ســالن های مطالعه و بایگانی های 
ثبت شده بود، حاصل اطالعات پراکنده ای ست که 
به دست آمد )و طراحی تصویر روی جلد کتاب 
و عنوان آن نیز به معنی ناتمام بودن  ِ این اطالعات 
ناقص و محرمانه اســت(. و حال وظیفه ی اصلی 
این کتاب این اســت که اطالعات را به سادگی و 
سخاوتمندانه در اخبار مخاطبان قرار دهد. شمار 
زیادی از طرح ها، نقشــه ها و اســناد آرکیگرم از 
طریق نمایشــگاه بزرگی که معطوف به گذشــته 
بود و به وسیله ی مرکز نمایش پمپیدو که از سال 
۱۹۹۴ آغاز شــده بود، در دسترس قرار گرفت و 
از این طریق آرکیگرم به فراوانی منتشــر شد. این 
نوشته ها حاوی نمایش افسانه ای مجالت آرکیگرم 
بود که به موضوع مورد  ِ بحث ده ها کتاب و مقاله 
در سرتاســر جهان بدل شد. نظریات و خاطرات 
زیادی از گــروه وجود دارد که باید تســطیح و 
غربال شود؛ اسناد مختلف و بی شماری نیز وجود 
دارد که هر یک در جــای خود به فرهنگ  پاپ، 
فنّاوری و فرهنــگ آزادی خواهی فردی ِ آرکیگرم 

مرتبط می شود و باید آنها را گردآوری کرد.
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پی نوشت مقدمة
۱. تا ســال های زیادی، در دسترس ترین  کتاب  ِ مرجع درباره ی آرکیگرم، کتابی بود که توسط 

اعضای گروه آرکیگرم انتشار یافت:
Peter Cook, ed., Archigram(London: Studio Vista, 1972, subsequently reprinted)

این کتاب در سال ۱۹۹۴ توسط کتاب کوچکی از آرشیو ِ آرکیگرم تکمیل گشت:
A Guide to Archigram 1961‒74 (London: Academy.)
کتاب راهنمای آرکیگرم شامل مقاالتی از "پاسکال شونینگ" )Pascal Schöning) و "هربرت 
الخمایر" )Herbert Lachmayer) و روشــی برای تفسیر تئوری کارهای آرکیگرم را پیشنهاد 
می داد و عالقه ی مفسران  ِ اولیه ی بریتانیا مانند رینر بنهام و مارتین پلی )Martin pawley) به 
تکنولوژی جبرگرا را بســط می داد. هم زمان با چاپ کتاب "راهنمای آرکیگرم"، مرکز پمپیدو 

کاتالوگی از آرکیگرم را منتشر کرد که تکمیل کننده ی نمایشگاه های آرکیگرم بود:
Pompidou Centre catalogue Archigram, ed. Alain Guiheux  
(Paris: Centre Georges Pompidou, Collection Monographie.

به طور مشابه، در سال ۱۹۹۷ موزه ای در وین کارهای آرکیگرم را منتشر کرد:
Kunsthalle Wien, Archigram: Symposium zur Ausstellung,  
ed. Eleonora Louis et al. (Vienna: Ritter Verlag.
David Alan Mellor and Laurent Gervereau, eds., The Sixties:  
Britain and France, 1962‒1973 (London: Philip Wilson).

یک کتاب مرجع و باارزش دیگر کتابی بود که از آرشیو آرکیگرم حاصل شد:
Archives, Concerning Archigram: London, 1998.
این کتاب حــاوی مقاالت بی نظیری از بری کرتیــس )Barry Curtis) با عنوان "یک محرک 

ضروری" بود که آرکیگرم را جزء  ِ زمینه های فرهنگی  ِ تاریخ بریتانیا جای می داد.
هاداس استینر )Hadas Steiner) آرکیگرم را به مباحث علمی مختلفی وابسته می داند؛ رجوع 

شود به بخش "بقاء  ِ ناپایداری" در کتاب:
Patrizia Bonifazio et al., eds., Tra guerra e pace (Milan: Franco Angeli, 1998).

 Jonathan Hughes and  و همچنین بخش "خاموش کردن نقشه" در کتاب: 
Simon Sadler, eds., Non-Plan, Oxford: Architectural Press, 2000.
 این کتاب شامل بخش هایی است که سایمون سادلر برای پایان نامه ی دکترای خود در دانشگاه 
"مؤسسه ی فناوری ماساچوست" در ســال ۲۰۰۱ طرح ریزی کرده بود و قبل از چاپ کتاب 

حاضر، این بخش ها توانستند به کتاب استینر کمک بخشند.
زمانی که مدال طالی رویال به آرکیگرم اعطا شد، تفسیرهایی مانند نوشته ی: "فوتوریست هایی 

از آرکیگرم" از "سام جیکوب" )Sam Jacob) در مجله ی:
Arch+, no. 164‒165 (April 2003), pp. 96‒101.

پدید آمد که به طور هوشمندانه ای "انگلیسی بودن" آرکیگرم را تصدیق می کرد.
2. Simon Sadler, “Open Ends: The Social Visions of 1960s Non-planning,” in 
++Hughes and Sadler, eds., Non-Plan.

نوشته ی " آرکیگرم و تکنوکراسی" در مجموعه مقاالت کنفرانس سال ۲۰۰۲:
Universal versus Individual: The Architecture of the 1960s, Conference 
Proceedings 2002 (Jyväskylä: Alvar Aalto Academy, 2002).
 The Sixties,”Twentieth Century نوشته ی "احیاء بروتالیسم توسط آرکیگرم" در: 
Architecture, no.6 (London: Twentieth Century Society, 2002.
ARC (Architectural Research Quarterly)6, no. 2 (2002). :نوشته ی "دانشگاه نامرئی" در

Art History26, no. 3(2003).  :نوشته ی "معمار به عنوان ِ یک مرد جوان" در
نوشته ی "بابل جدید در مقابل شهر پالگ-این" در کتاب:

Martin van Schaik and Otakar Mácˇel, eds., Exit Utopia: Architectural 
Provocations 1956‒76 (Munich: Prestel, 2005).

3. http://www.wmin.ac.uk/sabe/page-497
این توصیف به یاد ماندنی از عدم دسترسی همیشگی به موضوعات آرشیو آرکیگرم، عبارتی 
است که سایمون سادلر آن را عیناً از دنیس کرامپتون در ۱۲ مه سال ۲۰۰۰ در لندن نقل کرده 
است. براین اساس، صرفاً نشریاتی که توسط آرشیو آرکیگرم و یا با همکاری این گروه چاپ 
شــده بود، به منظور ارجاع موضوعاتی که انتشار نیافته اند، در دسترس عموم قرار گرفت. در 
همین حین، بخش عمده ای از آرشیو رینر بنهام که مربوط به دوره ای است که در این کتاب 
بررسی شده، در طی اسباب کشی بنهام به ایاالت متحده در سال ۱۹۷۶، از بین رفت )مصاحبه  
با مری بنهام، ۲۸ آوریل ســال ۱۹۹۸(؛ و کارفرمای اسبق اعضای گروه آرکیگرم در ساختمان  ِ 

تایلروودرو نیز قادر به بازگرداندن این اطالعات نبود )ایمیل، ۴ اکتبر سال ۲۰۰۳(.

۴. دنیس کرامپتون برای این موضوع، عنوانی جدید فراهم آورد: "فایل های آرکیگرم"؛ و آن را 
در مطبوعات موناکلی به چاپ رسانید.

Dennis Crompton, The Archigram Files, for Monacelli Press.

۵. خوانندگان ممکن اســت به علت دسترسی غیرمستقیم شواهد اولیه از افزایش اشتباهات 
جزئی ِ تاریخ و مطالب این کتاب نگران باشند، اما باید توجه داشت آرشیو آرکیگرم و هرون 

هر دو اطالعات را متقاباًل بازبینی کرده اند.




