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مقدمه مترجم

سایت ها همواره در روند طراحی و فرایند خلق فرم تأثیرگذار بوده اند. معماران 
بزرگ نیز همیشه به اهمیت سایت و تأثیر آن بر شکل گیری پروژه هایشان اشاره 
کرده اند. گاه یک سایت عالئم و سرنخ هایی در اختیار معمار قرار می دهد که او در 
روند طراحی و فرم بنا از آنها استفاده می کند، و گاه فرم و هندسه یک سایت به 
طور کامل مسیر یک پروژه را تغییر می دهد و شروع به راهنمایی و هدایت همه چیز 
می کند. کتاب حاضر به بررسی چگونگی تأثیر سایت و زمینه در طراحی و خلق یک 
اثر معماری و همچنین ظرفیت تعامل معماران با مسائل خاص سایت می پردازد. 

اهمیت گفتگو و برقراری دیالوگ عالوه بر فایده ای که برای طرفین گفتگو به همراه 
دارد، برای مخاطب نیز امکان آگاهی و فهم بیشتری را به ارمغان می آورد. زیرا 
در گفتگو طرفین بی پرده، بدون واسطه و صمیمی  منظور و هدف خود را بیان 

می کنند. از این رو گفتگو همیشه مفید واقع شده است. 
کارن فوربز که استاد هنر در دانشگاه ادینبورو است شیفته میانجی میان هنر و 
معماری است. تحقیقات او در این کتاب شامل بررسی امکاناتی خالقانه است که 
از طریق این گفتگو ها حاصل می شود. دلیل انتخاب این معماران چگونگی تعامل 
و شیوه ی مواجهه ی آنها با مسائل سایت است، معماران معاصر مطرحی که در 
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عرصه ی بین المللی و در سطح باالیی در اروپا و آمریکا مشغول فعالیت هستند 
و در پروژه هایشان از هوش، خالقیت و وسواس باالیی بهره می برند. این کتاب 
به خواننده فرصتی می دهد تا عمق تفکر این معماران را درک کند. این بینش 
می تواند به طور قابل توجهی فهم برخی موضوعات اساسی در معماری معاصر 
امروز را افزایش دهد. خواننده با در نظر گرفتن عملکرد معماران در میان چالش ها 
و موفقیت های کاری خود، تصویری واضح از دغدغه ها، تفکرات و احساسات این 
معماران به دست می آورد. کتاب حاضر مطالعه ای پیچیده تر و متفاوت تر از سایت، 
محتوا و زمینه را نشان می دهد. این مجموعه، مطالعاتی را در قالب گفتگو به 
مخاطب ارائه می دهد که باید الهام بخش معماران آینده و فعلی باشد تا موضوعات 

مربوطه را با عمق بیشتری بررسی کنند.
 »Site Specific« اینجا اشاره به چند نکته را ضروری می دانم. عنوان اصلی کتاب
است که به آنچه مخصوص و مختص سایت است می توان ترجمه کرد، اما با توجه 
به متن و مضمون اصلی کتاب که به چگونگی تعامل و واکنش معمار/مخاطب 
در اولین »مواجهه« اش با سایت/پروژه می پردازد، تصمیم بر این شد از »مواجهه« 
برای عنوان این ترجمه استفاده شود. تصاویر موجود در کتاب کافی نبود، بنابراین 
تصاویری را که وجودشان برای درک بهتر مطلب و گفتگوها ضروری بودند، به 

ترجمه افزودیم.
 نکته آخر؛ سعی ام در هرچه روان تر شدن متن برای مخاطب فارسی زبان به ویژه 
دانشجویان و عالقه مندان به هنر و معماری بود، به همین جهت برای درک و 
خوانایی بهتر متن از پاورقی های متعددی استفاده کردم که امیدوارم مؤثر واقع 
شوند. در انتها الزم است از مدیر محترم انتشارات کتابکده کسری جناب آقای 
آتشی عزیز که این کتاب را به من معرفی کردند، و همچنین در چاپ و نشر هرچه 

باکیفیت تر این اثر کوشیدند، تشکر ویژه ای داشته باشم.
گلشــن محمـد 
زمستان 1399
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پیشگفتار

جاده پر پیچ و خم به یاد ماندنی در مسیر مالویا1 از سوئیس به ایتالیا، خیابان هایی 
پایین تر از سطح دریا در آمستردام، و طبیعت ادینبرو2 پایتخت اسکاتلند، که بر 
روی آتشفشانی خاموش ساخته شده است؛ هر مکان دارای ویژگی ها و خصوصیات 
خاص خود است. این کتاب به بررسی ظرفیت معماری در تعامل با موضوعات 
خاص هر سایت از قبیل، خوانش الیه های تاریخ، شیوه های متفاوت کاربرد، 
جغرافیا، فرهنگ و جامعه می پردازد. با توجه به اهمیت پیچیدگی مطالعات از 
مکانی که در طراحی فضای معماری گنجانیده شده، می توان دریافت که هر یک از 
آنها از یک عقیده شخصی رشد کرده اند. این کتاب مجموعه ای از مصاحبه هاست 
که دیدگاه های مختلف برخی از معماران مهم فعال در اروپا و آمریکا را بررسی 
می کند و به خواننده این امکان را می دهد تا از رویکردها و اولویت های متنوعی 
که هر معمار در هسته اصلی کار خود دارد، آگاه شود. از طریق کاوش در تعدادی 
از پروژه های اخیر و ]طرح های[ پیشنهادی آنها برای مسابقات معماری، می توان 
تصویری از ارتباط پویا میان کارهای این معماران به دست آورد و دریافت که 
چگونه رویکردهای مختلف بر روش های کاری آنها تأثیر می گذارد. شروع گفتگو 

Maloja -1. یک گذرگاه کوهستانی در رشته کوه های آلپ در سوئیس
2- Edinburgh
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با پیتر زومتور3 در  هالدنشتاین4 در مارس 2010 و بازدید از سایت برخی از آثار 
اجراشده ی او بود که گفتگوهایی را با مجریان و دست اندرکاران پروژه ها انجام 
دادم و دریافتم اشتیاق باالی آنها برای پرداختن به جنبه های مختلف سایت، 
بسیار قابل توجه است. با هر معمار که به گفتگو پرداختم در مراحل مختلف توسعه 
آثارش دارای موضع گیری های متفاوتی نسبت به این موضوع بوده است، و به 
روش های جالب و قابل توجهی با مشکالت ]سایت[ برخورد می کند. این گفتگو ها 
در مورد کیفیت قضاوت ها در طراحی های شخصی و وسواس معمار در تحقق 
ایده هاست. مجموعه حاضر نقطه  نظرات متفاوتی را از دیدگاه های مدرنیست و 
پست مدرنیست ارائه می دهد. این کتاب هر گفتگو را با توجه به دیدگاه هر معمار، 
بدون واسطه و به شکلی جذاب در اختیار مخاطب قرار می دهد، هم به پروژه های 
فعلی و هم در آینده؛ و همچنین به تأثیر کارهای آنها در سایت های خاص توجه 
می کند. هدف این کتاب ایجاد امکان هایی برای پرمایه کردن ساختمان های 

جدید با طنین و معنای عمیق تر است. 
کارن فوربز

Peter Zumthor -3. معمار سوئیسی برنده جایزه پریتزکر در سال 2009
4- Haldenstein




