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 مقدمه

های ترکیبی ، نظریه معماری در اروپا و آمریکا، امری موقتی بود، تلفیقی از نظریات قدیمی و بازمانده0591های در سال

نظریات جدید درباره فرم و  های کالسیک را بدانند ورفت نظممتعلق به زمانی که از دانشجویان معماری انتظار می

بود؛ در حالی که بدنه تحقیق به سوی فرآیند طراحی  0591و  0501های مدرن سالهای عملکرد که برگرفته از بیانیه

تر نشانه رفته بود. این رشته به لحاظ فکری نسبتاً فاقد انگیزه بود. تئوری و عمل به هم بسیار نزدیک تر و علمیمنطقی

ت مدرن به صورت مکاتبی ، نظریا0501های . در اواسط سالد تنها راه توجیه موجودیت آن استرسیبودند و به نظر می

این حرفه، به طرح این موضع پرداختند که آیا به  کم کم بوی کهنگی گرفت. مدرسین و نویسندگان در حاشیه درآمد و

رسانی صنعت ساخت است. برای نمونه آلدو روسی در ایتالیا، در کتاب روزبه راستی معماری تنها درباره حل مسأله و

به شهر پیش از مدرن اروپایی بود  به دنبال اعاده احترامبه چاپ رسید،  0500خستین بار در سال که ن 0معماری شهر

های مارکسیستی نظریه ،به زبان اینگلیسی به چاپ رسید( و مانفردو تافوری 1معماری شهربا عنوان  0591)این کتاب در 

مطرح کرد )این کتاب در  ،به چاپ رسید 0593که نخستین بار در  3پروژه و آرمانشهرمربوط به معماری را در کتاب 

پیچیدگی و به زبان اینگلیسی به چاپ رسید(. همزمان رابرت ونچوری در آمریکا در  4معماری و آرمانشهربا عنوان  0590
شروع به چاپ مقاالت  0نزاُپوزیسیوتی آیو مجله امنقد جدید پست مدرن را بنا نهاد های ( پایه0500) 9معماری تضاد در

 فکری قابل توجهی از معماران/متفکرینی چون پیتر آیزنمن، کالن رو و آلن کولکوهن کرد.

ان نوعی زبان خاطر نشان شود، تواند به عنوتوأم با تقویت نظریه جدید: که معماری میدو رشته فلسفی متمایز  

در  در این زمان ظهور یافت. 9اثر فیلسوف فرانسوی گاستون باچالرد 9فضا فنون شاعریمحبوبیت کتابی با عنوان با 

 زد.موج می 5جدید در نقد ادبیات با عنوان ساختارگرایی ینگرش ، جدال بر سرهاانگلیسی دانشگاه هایدپارتمان

تراس، میشل متفکرینی چون کلود لوی اسط نقدهای ادبی فرانسوی ساختارگرایی از فرانسه گرفته شد و پیش از آن توس

-در بستر فرهنگی نظریه معماری، گسترش یافته بود. ناگهان اینکه نظریه معماری میفوکو، روالند بارتز و ژاک دریدا 

توانست و با معرفی این نظریه فرانسوی حتی مینظر رسید بیش از فقط ضمیمه طراحی معماری باشد، ممکن به توانست

ارشد در زمینه نظریه جدید معماری در های کارشناسیتبدیل شود. خیلی زود دوره تری از فلسفهقابل احترام به شاخه

معمار نبودند. ارتباط میان  که همه متخصصینی در این زمینه ایجاد شدند های انگلیسی و آمریکایی بر پا شد.دانشگاه

مجزا، بلکه شهر به به صورت ا نه هاز نقد بود و ساختمان صورتیتئوری و عمل تضعیف شد. در این زمان تئوری اساساً 

زبان خود، معماری آزادانه شناور شده بود و  آمد.عنوان یک کل و ارتباط میان معماری و زندگی مدرن به حساب می

نوشتار خاص خود و تفکرات مخصوص به خود را توسعه داده بود. اکنون معماری به نوعی اقتصاد مینیاتوری تبدیل شده 
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کرد، دانشجویانی ارشدِ متخصص تولید میتی را برای مصرف گروه کوچکی از دانشجویان کارشناسیبود که کتب و مقاال

 های بیشتری بودند. که خود بعدها تولیدکنندگان کتب، مقاالت و طرح

 

 الیه شهر است.الیه شده مشابه تاریخ الیه(. کالژ تصاویر الیه0590نقاشی از آلدو روسی)

 

 تخصص جامع

معماران و مدرسین معماری و یا حتی منتقدین معماری نبود؛ حتی متعلق به  خود مختصنظریه معماری در شکل جدید 

پردازان معماری بود. آیا این غیرمتخصصین دارای عالقه و تمایل به معماری نیز نبود. نظریه معماری مختص سایر نظریه

فاقد آن بود.  ،با دقت کمتر فکری بود که شاید یک نگرشِهای قوت نظریه داراییک ای داشت؟ شاید نه. موضوع مسأله

نشانه عدم موفقیت آن در  آن،فهم رویکرد معماری به یک تخصص جامع تبدیل شده بود و مشکل نفوذ، یادگیری زبان و 

شرایطی که در  نامیم. برای نمونه دربود، آنچه که ما آن را نیز معماری می های فرهنگیرسانی به سایر زمینهاطالع

های به صورت بخشها یا ، آموزش نظریهاست واحدهای عملی از خالل طراحی آموزشِ فشار اصلیِ مدارس معماری،

های گاه و بیگاه دانشجویانی که به لحاظ ها و سمینارشد یا به شکلی ناقص در سخنرانیشده تدریس میمجزای کنترل

های مقدماتی الزم در فلسفه شد. زمان کافی برای تقبل آموزشارائه میدار بودند، عملی و بصری دارای ذهنی جهت
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طرز تفکر معماران  ندتوانستکه شاید می های متفاوت راعمومی وجود نداشت. نظریه جدید به طور مؤثری، توسعه نظریه

 اجرایی را تصریح و تقویت سازدند، مسدود ساخت.

نظریه  اصلی در سئلهنظر اکثر افراد عالقمند به معماری، چهار موضعیت همچنان به همین قرار است. از نقطه 

های علمی، رقابتی رشتههمانند اکثر نظریه معماری نخست بیش از حد بها دادن به نوظهوری است.  معماری وجود دارد.

انسوی است و بهترین راه رقابت با آن پیشنهاد چیزی جدید است. این در گذشته به معنای یافتن یک فیلسوف فر

عادت کرده   -شناسبرای نمونه اصول تحلیل  فردیناند دوسوسورِ زبان -ناشناخته بود. درست هنگامی که به ساختارگرایی

دادند. سپس معماران و مارتین هایدیگر را پیشنهاد می 01موریس ملرو پونتی شناسان خواندن متونبودیم، پدیده

( مطلع شدند و نظریه ساختارشکنی ژاک دریدا )تئوری معماری اغواکننده آوانگاردی چون برنارد چومی و پیتر آیزنمن از

ای نگذشته بود که صحبت ژیل دولوز و امکان خو گرفتن ما با چنین ایدهکار گرفتند. زمان زیادی از آن را در معماری به

"تاه"برای نمونه مفهوم -ارتباط آن با معماری
برانگیز های تأسفها توسعهکه این منظورم این نیستها افتاد. بر سر زبان 00

های جدید از بین برود. اما حرکت رقابتی پیشرونده در این رشته خیلی و پسرفتی بودند و یا باید جسارت در ایجاد زمینه

  بودند. هاجواب کلیه هر کدام مدعیکه مطرح شدند  پشت سر هم هاییفیلسوف زود غیرمتخصصین را پشت سر گذاشت.

. اگر در شناخت است به جای موضوعات حائز اهمیت برای معماران بردهتمرکز روی فیلسوفان ناممسئله دوم  

خواهیم خود را در زندگی کاری دیگران، نمی خودمان باشد چه طرح ها نیاز به کمک داشته باشیم، چه طرحساختمان

فهم هد داشت. در نظر ندارم کسی را از مان خوااالت در ذهنؤچراکه ارتباط بسیار کمی با س ؛یک فیلسوف غرق کنیم

بایست بدون آنکه خود فیلسوف شویم، حقوق یادگیری از فیلسوفان را ما می امید کنم.ناعمق تفکرات دریدا یا دولوز، 

-راه 01دولوز و گواتاری برای معماران و هایدیگر برای معمارانحفظ کنیم. اخیراً ناشری تعدادی کتاب با عناوینی چون 

های فلسفی، کرد که فکر بسیار خوبی است ولی همچنان نیازمند آن است که ما یک به یک از طریق کانال اندازی

های فلسفی در با تمرکز بر ایدهرا درک کنیم؛ درحالی که آنچه که در واقع نیاز داریم یک نگرش موضوعی  هاتئوری

  های ما است.زمینۀ کنجکاوی

ی خاص برای رسیدگی دشوار است و نیازمند زبان موضوعات واقعاًبرخی از فهم مشکل سوم، مسئله ابهام است.  

چیز دیگری در جریان باشد، چیزی  هم شایدشاید آری ولی است؟  سخت به مفاهیم است. آیا تئوری معماری به این معنا

جهت حفظ افراد است. عرضه و تقاضای فکری، قابل لمس های فرهنگ نخبگان: اجرای قانون که در بسیاری از زمینه

ها، نظریات و محتوای تعدادی ایده-ای از فرهنگ، باید چیزهایی موقعیت خود به عنوان یک کارشناس در هر زمینه

تر هستند. اگر همه آنها را دانند کمتر باشند، این افراد ارزشمند. هر چه تعداد افرادی که موضوع را میبدانند -کتاب

اساندن آنها به مردم خواهند بود. از این رو حفظ آنها، فکر مناسبی است. به طور حتم شنبشناسند دیگر آنها دارای ارزش ن

واجب. صحبت ما الزاماً در رابطه با ارزش مالی شکست است و البته حفظ ارزش آنها  ،محض کاریِپنهانضروری است، 

مرجعیت و اعتبار فکری است. یکی تواند مهم باشد. صحبت اغلب در مورد نیست، هرچند آن هم به طور غیرمستقیم می

 شسخت کرده و درباره آن به زبانی رمزدار و خاص که نیاز به آموز های کنترل عرضه ایده این است که فهم آن رااز راه
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 0554ای از آن مثالی است که در دارد، صحبت کرد. بسیاری از نظریات معماری به چنین زبانی نوشته شده است. نمونه

ارائه و ارائه اطالعات نادرست در نظریه "ای با عنوان متنی که در مقدمه مقاله به چاپ رسید. 03معماری مجله آموزشدر 

"معماری
 به چاپ رسید. 04

ارائه است تا مثلت تولید، ارائه و  شناسی از نقد پساساختارگراییِنظریه معماری، اقتباس روشیک گرایش جدید در "

کند که آیا ، این سؤال را مطرح می09زدنی مارک ویگلیمثالبا استفاده از متن این مقاله  قدرت معماری را روشن کند.

عدم توجه به ادعاهای  دارد. این مقاله تضادِ فاش کردن آنهای قدرت است که تالش بر تالش نظری عاری از جذابیت

 .کندمطرح می را تولید خودِ تئوری متچندگانه معمار به س

برای کسی حتی  -اندشکل التین را که روی هم قرار گرفتهتمامی آن کلمات بی -این نوع نوشتهرحمِ انتزاع بی 

کند. به یاد داشته باشید که این مقدمۀ مقاله است که در تبدیل می یبرانگیزبه خوانش چالش ،که با این سبک آشنا است

. در ضمن توجه داشته رودمیتر تر و جالبیمباالی صفحه با حروف پررنگ نوشته شده است، جایی که انتظار چیزی مال

"تولید هرج و مرج، ترجمه معماری"تری از مارک ویگلی با عنوان باشید که این مقاله بر اساس مقالۀ قدیمی
است که  00

"معماری، آنجایی که تمایالت خوابیده است"آن هم بر اساس مقاله ژاک دریدا با عنوان 
آن مهم  . ایده اصلیباشدمی 09

کند و این امر نتایج جالبی برای نظریه معماری در پی اینکه فلسفه اغلب از معماری به عنوان استعاره استفاده می -است

دور هستیم.  -مانند یک ساختمان-دآیرویتی، هرآنچه که معماری به حساب میدارد. البته ما از هر چیز ملموس یا قابل

کشند. این امر در مفهوم ری بسیار مطلع باشند، خیلی زود از فهم این مقاله دست میاغلب خوانندگان، حتی اگر از معما

فایده است. آنچه برای نویسنده مهم است، این است که محدودسازی دسترسی، ارزش آن را در ای معماری بیرب ،گسترده

 کند.بازار محدود نظریه معماری حفظ می

نظریه آن از حرفه عملی، پیش از این پرداخته شده است.  فاصله داشتن یعنی نظریه معماری در به مسأله چهارم 

همچنین در مرزهای انظباطی  لی اصوالً به عنوان یک تخصص مجزا،شود، وهمچنان در مدارس معماری آموزش داده می

زه رها شدن از قدیمی میان ساختار و محتوا، میان انگی شود. به طور حتم شکستن مرزهای انظباطیمعماری گنجانده نمی

یابی وی، کاری خوب و ضروری است. ولی در این مرزهای انظباطی و نیاز به دانستن جایگاه هر فرد و چگونگی جهت

ممنوع کردن نظریه و ممانعت از ارتباط میان نظریه و عمل، باز خطشرایط و زمان، نیاز به حفظ حس تعادل، بازتأسیس 

       شناور شدن در فضای روشنفکری است.

کند؛ بلکه آنها را تحلیل کرده و رد نمیال اخیر معماری را تاب است. این کتاب کشفیات چهل سک افهداین از ا  

سبب فهم بهدریچه ، تالش برای نوظهوری دارد. در اکثریت مواقع دهد و به جای روشنیبا نظریات پیشین پیوند می

از مواجهه شدن با خوانندگان معماریِ حوزه خود، مسدود شده است. این کتاب مستقیماً برای پردازان امتناع نظریه

و نه اصطالحات تخصصی و خاص، به جای فرضِ فهم تصوری، زبان عادی یک با استفاده از  کهخوانندگان معماری است 
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تاریخ نظریه و یا  زمانی و زیستی و به ترتیب سعی بر توضیح آن دارد. این کتاب به صورت موضوعی تنظیم شده است، نه

و  توان آنها را در پانویسشود و میاز اسامی به صورت عبوری گذر میدر اینجا باشد. برده نمیدرآمدی بر فیلسوفان نام

 باشد.که تمرکز اصلی بر روی مفاهیم میحالیدنبال کرد؛ دراثر نامۀکتاب

؛ است ای خاصم پایهتعدادی مفاهیبه درک  آن، نیاز جهت فهم معماری، های فرهنگیبا وجود تمامی پیچیدگی 

شناسی، اصالعات ساختاری و فنی)تکتونیکی(، استعاره زبانی، استعاره ارگانیک، تناسبات موزون مفاهیمی چون ارائه، گونه

مجدد و نگرش دوباره اند. گاهی بیان ترین شکل توضیح داده شدهو ایجاد. چنین مفاهیمی به همراه سایر مفاهیم، به ساده

این  مفاهیم کودک نیست و در مواردی توسعه روشنگرانه و مفید واقع شود. این کتابِ تواندکورکننده، می "اتبدیهی"در 

اری. شاید مطالعه این کتاب های جدید معمشود؛ مانند بسیاری از نظریهمی یپیشرفته و دقیق کتاب، منتج به تفاسیرِ

ای از مجموعه آن نیست. هدف اصلی آن فراهم آوردن تنها هدف علمی و تخصصی باشد ولیی در زمینه شکاف بتواند

همه محاوره، نوشتار و فراتر از  شجویان و سایر اشخاص عالقمند، به منظور توانگرسازیطراحان، مدرسین، داننظرات برای 

 تأمل آنها نسبت به معماری است.

 

  معماری چیست؟

. معماری چیست؟ داشت "معماری"ای به نام بایست بررسی اجمالی از حوزهبررسی مفاهیم اولیه، نخست می آغازپیش از 

 "طراحی ساختمان"المعارف، معماری ةبایست آغازگر هر کتاب نظریه معماری باشد. طبق تعریف دایراین پرسش می

شناس معماری قرن بیستم مدعی ، تاریخ09س پوزنرنیکوال ها یا برخی از آنها است؟آیا این شامل تمامی ساختماناست. 

آید. از نظر وی یک که انبار دوچرخه یک ساختمان به حساب میحالیدر؛ از معماری است بخشی، 05بود کلیسای لینکولن

افرادی که دارای ذهن  حساب آید.طراحی شود تا معماری به "شناسیبا رویکرد جاذبه زیبایی"بایست ساختمان می

ها را نیز ترین سازهدهند تا محقربرند و مفهوم معماری را گسترش میتمایزات گروهی را از بین میگرانه هستند، تساوی

به ها معماری ساختمان کلتواند زیبا باشد؟ از طرف دیگر اگر شامل شود. به طور حتم حتی یک انبار دوچرخه هم می

باشد. خوب است از خود  البته ممکن است صحبت فقط درباره ساختمان د، این واژه بسیار معنادار خواهد بود.نحساب آی

در عمل ارجاع به چیست و تمامی مفاهیم و معانی ضمنی آن را فهرست کنیم. با انجام چنین  "معماری"بپرسیم واژه 

و اجتماعی  تخصصی است که در آن افراد خاص برای سرمایه فرهنگی یابیم معماری عطف به زمینه فرهنگیِکاری در می

آنها است؛ بلکه دربرگیرنده هر چیزی است که با معماری،  نه نه تنها شامل معماران و آثاراین زمی با یکدیگر در رقابت اند.

ای، آموزش، تاریخ، سسات حرفهؤهای رفتاری، مهای تخصصی، اصطالحات مخصوص، کُد، ایدئولوژی آن، مهارتهاارزش

های استاندارد در ای و ساختمانهای برجسته، قهرمانان اسطورههای حمایتی، شخصیتهکها، شبکتب، مجالت، نمایشگاه

ترین نوع ساختمان است، معموالً از معماری به عنوان زمینه ارتباط باشد. برای نمونه مسکن عمومی که احتماالً رایج

بینید. حوزه های معماری نمیگاهشما امالک ساخته شده حومه را در کتب، مجالت و نمایش .دباشفرهنگی، محروم می

گیری اجتماعی واقعی است. از این رو مملو از نقص و ناسازگاری است ؛ بلکه یک شکلمعماری یک مفهوم انتزاعی نیست
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البته این اصالحات از اهداف این کتاب که شامل مسکن در حوزه معماری و  و مسلماً نیازمند اصالحات اساسی است.

 باشد. آن با دقت بسیار به امید مفید واقع شدن برای بهسازان آتی است، نمیهای نظری توصیف بخش

های نه و در پایگاهیافته توسعه حوزه معماری شاخه کوچکی از فرهنگ غربی است. با این حال در سراسر جهانِ 

ت. چین، ژاپن، هند، یابد. نه به این معنا که نماینده تنها سنت معماری اس، گسترش میغربیجوامع غیرچندان دور 

های گذشته همگی دارای تاریخ معماری غنی هستند که به زمان 11آسیای مرکزی، آفریقا و آمریکای پیش از کولومبوس

گردد. این در حالی است که سنت غربی بر امواج گسترده جهانی شدن قرن بیستم و بیست و یکم سوار شده است باز می

اغلب برگرفته از آن سنت هستند. در برخی مواقع این انتخاب فته شده در این کتاب کار گرهای بهو به همین علت مثال

اند، غربی انتخاب شدههای غیرها گاهاً از سنتبه صورت دلبخواهی و حاصل سابقه و تحصیالت نویسنده است. این نمونه

معماری بومی مراکش. در سایر موارد چون برای نمونه زیارتگاه ایس در ژاپن، معابد دراویدی هندو در جنوب هند و یا 

-دانند؛ درمیهای غربی استفاده شده است. برخی این امر را ناهماهنگی نامناسبی بحث تناسبات هارمونیک، تنها از نمونه

باشد؛ بلکه این ها نمیکه این کتاب به همان اندازه نظری است که عملی. هدف این اثر ایجاد گسست میان زمینهحالی

از پیش ترسیم شده باشد و این قلمرو همچون خود تاریخ،  یِواردان به این قلمروراهنما برای تازه یک ب سعی داردکتا

 و ناهمگون است. جزئی، جانبدارانه
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