
 
 
 

Website: www.arel.ir 

Tel: 02122901905 

 

 

 

 آید بخشی است از متنی که در ادامه میfundamentals  ردهمین بینال ونیز منتشر شد. این متن توسط که برای چها

که کیوریتور این بینال بود نوشته شده است. نویسنده در ده بخش تالش داشته است تا  رم کولهاسپائولو لوچتا و درباره 

 را برای ما روشنتر سازد. کولهاسروند فکری 
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 2گراییمنهتن .1

 (1994)3یاننیویورک در هذ 

 کتاب از مقدمهبرگرفته 

ها متنفرند، یک مانیفست )به شکل یک زندگی شهری برای هرآنچه از قرن بیستم در دورانی که از مانیفست چگونه

درست منهتن  مشکل اصلیاما  .فقدان ذاتی شواهد استها مانیفست بزرگضعف نقطه ؟ ماند( بنویسیمباقی می

با دو هدف کتاب این  .ارائه نمی دهد، هیچ مانیفستی اینکه طغیانی عظیم از شواهد استدر عین عکس این است؛ 

 قرن بیستم 4رزتا استونبه عنوان  منهتندوما  و باشدبرای منهتن  نگرانهپسمانیفستی اوال  عمده شکل گرفت،

 .معرفی شود

 آرمانشهری عناصر(، هاآسمانخراشمعمارانه )پارک مرکزی،  هایدگرگونی بواسطهآن  از وسیعی هایبخشنه تنها 

بلکه هر  سالن موسیقی رادیوسیتی( اشغال شدههای غیرمنطقی )مرکز راکفلر، ساختمان سازمان ملل( و پدیده)

از منتج های نیمه کاره و تخیالت عامه ساکنین پیشین، پروژه چارچوبی ازو در  های متعددالیه با آن نیز بلوک

ایجاد  ، در ذهننیویورک حال حاضراز تصورات گوناگونی را  ، همه اینهاپوشیده شده است مالیخولیاییمعماری 

( منهتن بتوان آن را عصر ماشین نامید!؟؟شاید جدید ) یفرهنگ 1940تا  1890به خصوص بین سالهای  .دنکنمی

معماری نوع کالنشهری و  و آزمایش سبک زندگی ابداعای که در آن ای اسطوره: جزیرهآزمایشگاه خود قرار دادرا 

ساخت ی انسانهمه شهر به فاکتوری از تجربه آنکه در  دنبال شوند همگانی آزمونیبه مثابه د نتوانمیوابسته به آن 

 .شونداز صحنه محو می 6طبیعیماهیت و  5واقعیماهیت که  ، جاییشوندتبدیل می

ای از انسجام و ( درجهشهای به نظر منقطعش )و حتی ناسازگاراست که به اپیزود تفسیری از منهتناین کتاب 

به ثبوت بندی نشده تئوری فرمولیک تفسیری که قصد دارد منهتن را به عنوان محصولی از  بخشد.توافق می

به طور مثال زندگی در کنار  ؛انسان ساختحاکی از بودن در جهانی کامال ) اشگرایی، که برنامه. منهتنبرساند

 شد، هرگز نخواهد توانست به روشنی خود را بیان کند. به شدت مبهم دریافت می (تخیل

 

                                                           
2Manhattanism 
3 Delirious New York 
4Rosetta Stone 

 .راهنما و گره گشا بود هیروگلیف درک نوشتار واست که در پیشرفت معاصر  مصر باستان از دوران اینبشتهسنگشیدسنگ ر یا سنگ روزتا
5The real 
6 The natural 

http://www.arel.ir/
http://www.arel.ir
http://www.arel.ir/fa/News-Category-669.html


 
 
 

Website: www.arel.ir 

Tel: 02122901905 

 

 

 7شکل آب 2

 (2002)8افراطیمعماری یک به سوی 

 .69برگرفته از مصاحبه ص. 

 بزنیم.........بیاید درباره چیزی غیر از معماریی حرف 

شنا کردم؟ الگوس، میالن، سوییس، روتردام، لندن، لس آنجلس و الس وگاس  می دونی تو هفته گذشته من تو

 هفته؟ یه تو .باورنکردنیه

بهداشت درونگرایی و ، نمایششناسی گونه شناسی کالبد، هفتهفت فرهنگ، هفت گونه یعنیکه  حقیقت داره، آره

یا حتی بسیار رقیق  ل یه سوپمث به لحاظ فیزیکیآب اگرچه . مزه هم مهمه. مختلفشناسی بوی هفت گونه و

 داد که چه کسی توی این آب شنا کرده؟!تشخیص  چشیدنش از راه شهمی آموزشکمی با  لیو به نظر می آدفرنی 

سالمندان، ) 9کنندمی گذاریسیستم جا تو ،شناگران را به روشی بسیار ایدئولوژیک و از نظر سیاسی درست هلند تو

 10.بیارمبه زبان آب را ن یاپیشیننم تمام تاریخ توکنم میمیحس  ها(.های ذهنی، ترکافتادهعقب

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7The Shape of Water 
8Towards an extreme architecture 
9rotate 

تشخیص  باشد. او ابزارکردن با آن میای از آب یاد می کند که شنا کردن در آن به معنی ارتباط برقرار کولهاس در این متن از فرهنگ تحت عنوان گستره10

داند همان طور که در برابر یک غذا واکنش نشان می دهیم. بنابراین این نوع معماری از این جهت افراطی تلقی می فرهنگ را ذائقه و تشخیص فردی می این

شخص هنرمند و معمار است. بنابراین این ذائقه فرد است که  باها شود.( الویتعنوان نقد آدورنویی تلقی می در خوانشی فردمحور )در فلسفه تحتشود که 

 اهمیت دارد.
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 11ای خطرناکحرفه 3

 (1996رم کولهاس: گفتگوهای با دانشجویان)

 12ص.  91/21/1از خطابه

دفتر معماری "اسمی مثل  هنگامیکهبه خصوص  .شودمحسوب میای خطرناک معماری حرفهبسیار،  به دالیل

از آن دریافت  بخواهیم در مقایسه با تقریبا هر ادراکی که ممکن است )اسمی بسیار پر زرق و برق 12"کالنشهری

، در این ساختش هستیمای در پاریس هست که ما در حال حاضر در حال به عنوان مثال خانه ( داشته باشید.شود

 ساختمان را کالنشهری نکرده ،گیرد و با این حال این حقیقت سادهاستخر شنا در آکس برج ایفل قرار می جا

 فرد فرانسوی اینگونه تصور کند. هراست، حتی اگر 

این  . درآور استای خطرناک است به این دلیل که به شکلی باورنکردنی دشوار و ضعفهمچنین معماری حرفه

که آپارتمانی داشته باشیم که در هوا  خوشایند باشدممکن است ای کوچک وجود دارد: اینکه ایده ،خانه پاریسی

که این سال با این مسئله درگیر بوده  2ا از نظر فکری طی تقریب ،نفر 35همه  شاملشناور است. تمام دفتر ما 

چیز هیچ هیچ امکانی برای فکر کردن درمورد برای ما تبدیل کند. طی این دو سال  ایده ساده را به یک واقعیت

 د.دیگری نبو

هر  بطوریکه مطلق است، و قدرت مطلق ای خطرناک است چراکه ترکیبی زهرآگین از ناتوانیحرفه معمارینهایتا، 

اند وابستهمتنوع  یو رخدادها ای که به دیگرانبینانهناپذیر به رویاهای خودبزرگمعمار تقریبا به شکلی اجتناب

 قبوالنده و درک کند.به خود و دیگران تا آن رویاها و تخیالت را برد میپناه 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11A Dangerous Profession 
12Office for Metropolitan Architecture)OMA) 
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 13معماری برند 4

 (2001) 14 1هایی برای پرادا بخشپروژه

 6برگرفته از مقدمه ص.

ه ب شهایفعالیته برند و آغاز های خالقپایان فعالیت معموالکه کند می بازنماییرا  نقطه عطفی ،15نامتناهیبسط 

 کند.را مشخص می مند به مسائل اقتصادیعنوان شرکتی صرفا عالقه

 .: کیفی و کمیتواند یکی از این دو ویژگی را دارا باشدهر نوع بسط کاری می

پرادا به  د داشت. از نظر مقیاس همنی وجود خواههای پرادای بیشتر و بیشتراز نظر صرفا عددی، همیشه فروشگاه

 خواهد داد. افتتاح به خصوص از نوع بزرگش را نظیر،بیزودی چند فروشگاه 

خطر ارقام بزرگ  ،دهدجاذبه برند را کاهش می ،آشنایی هفزایند احساس ایجادطور که هر فروشگاه جدید با همان

بین از ای خودبزرگمجموعهاست:  16مرکزی فروشگاههمان سندروم هم خطر مقیاس بزرگ شود. تر مینیز نزدیک

با یک برند در پیوند قرار  به شکلی متداومبین برده و  ازشگفتی و ابهام را  حاویهر جزئی  کهها پاافتادگیپیش

تواند میبسط با این حال اگرچه شده قفل شود، درون هویتی به شدت دسته بندی)فروشگاه( شود گرفته و باعث می

 ( فروشگاهویژهدو نوع فروشگاه )یک نوع معمول و یک نوع  طرحباشد. با  یک برند هم مداومبرای بازتعریف راهکاری 

طالح عنوان شده از چیزی تعمیق در هر اص تعریف و ابزاری برای ،شودتبدیل میبرای احیای برند  به ابزاریبزرگ 

دن ای برای نشان دامفهومی است، وسیله ویترینی. یک فروشگاه بزرگ مثل سازد و خواهدشدکه پرادا هست، می

 Tr.B.L.Sبرد. را باال می معمولیهای شگاهفرو روزافزون تعداد مطمئنآینده که در مسیری  هایگیریجهت

 

 

 

 

                                                           
13 Brand Architecture 
14Projects for Prada Part 1 

شود برند از حالت خاص و یگانه بودن خود خارج شده و به مرکزی با می های یک برند است به نحویکه باعثمنظور نگارنده افزایش تعداد شعب یا نمایندگی15

 اهداف صرفا اقتصادی تبدیل شود.
16Flagship store 
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 17بزرگی 5

 (2006) 19در جهت بازنگری رادیکال فضای شهری: 18اشغال صرففضای 

 13ص. ”بزرگی“ای با عنوان از نوشته

آورد. بهترین دلیل را بدست می "بزرگی" هایمعماری هنگامی که از مقیاسی مشخص فراتر رود، خود مشخصه

به این دلیل که "قله اورست مطرح شده:  پیمایانهمانی است که توسط کوه "بزرگی"موضوع  بحث دربارهبرای 

مستقل از  و آید که اندازه یک بنا به تنهاییبه نظر غیرممکن می معماری غایی است اما "بزرگی". "آنجاست

رسد که به نظر می  ممکن هایتمام گونهمیان از بخشد. ای ایدئولوژیک تجسم به برنامههای معمارانش خواست

درست مثل دایناسورها که  بودن را داشته باشد چراکهمانیفست  آنگونه معماری نیست که شایستگی "بزرگی"

ای به عنوان برنامهناسازگاریشان در مسیر انقراض خود قرار گرفتند، پذیری و بواسطه شلختگی، کندی، غیر انعطاف

انگیزاند که باعث تحرک تمام پیچیدگی را برمینوعی سازمان است که  "رگیبز"اما در حقیقت، تنها رد شد. فکری 

های های مفهومی و تکنولوژی. یکصد سال پیش نسلی از پیشرفتشودمیهای وابسته به آن زمینهتفکر معماری و 

کوتاه کردن ، به هم ریختن قوانین سیرکوالسیوناز طریق  ای را باعث شد وانفجار بزرگ معمارانه کنندهحمایت

خت، آسانسور، سازی فضاهای داخلی، کاهش جرم، افزایش ابعاد و سرعت بخشیدن به سافواصل جابه جایی، انسان

انواع ها را شکل داده و باعث بازکاوی ای از دگرگونیمجموعه ،های جدیدبرق، تهویه هوا، فوالد و نهایتا زیرساخت

تر )بزرگتر( از هر چیزی که ساختارهایی بودند بلندتر و عمیق،اعاتاین ابد ترکیبی. تاثیرات شددیگری از معماری 

ریزی به غایت یک برنامهبرای بازسازماندهی دنیای اجتماعی )ای بالقوه همزمان تصور شده بود، با امکانآن موثع تا 

 .تر(غنی

 

 

 

 

                                                           
17Bigness 
18Junkspace 

اصلی این  کند که انسان در حال اشغال صرف فضاست. اشغالی بدون کیفیت و بی دلیل. او دلیلعنوان می 2003کولهاس در گفتاری با همین عنوان در سال 

 داند که به مثلث برمودایی از مفاهیم تبدیل شده است.اشغال فضا را خودتکراری می
19Junckspace: Per un ripensamentoradicaledellospaziourbano 
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 اشغال صرففضای  6

 (2006: در جهت بازنگری رادیکال فضای شهری )فضای اشغال صرف

 61ص. "فضای اشغال صرف"برگرفته از متن 

تر ماند یا به شکلی دقیق، باقی میآغاز حرکت مدرنیزاسیوناز  پسچیزی است که همان فضای اشغال صرف 

ای . مدرنیزاسیون برنامهاست ته نشینی، نوعی ایستداز حرکت باز میچیزی که در خالل انجام فرایند مدرنیزاسیون 

...... اش استحد انفجاری فضای اشغال صرف آرمان آن یا که های علمموهبتجهانی  گذاریِبه اشتراکمنطقی دارد: 

ریزی شده و توسط تفکر بشر برنامه وضوحکه به  انداستادانه ابداعاتیپیامد  آناز منحصر به فرد  یهایگرچه بخش

د، ندهروشنگری را شکل مینقطه پایان ها مجموعه آن اند اماتعالی پیدا کرده حد و حصربیتوسط محاسباتی 

فضای اشغال صرف مجموع کل دستاوردهای حال حاضر ماست: ما  ......یافتهتقلیل دوزخی و وارکمدی یرستاخیز

ها کار ایم، اگرچه در همان مقیاسبیش از هر نسل پیشینی با همکاری یکدیگر )فضای اشغال صرف( ساخته

، 21در قرن  اکنونهم، 20براساس این کتاب راهنمای جدید زشتیگذاریم. جا نمیکنیم. ما اهرامی از خود به نمی

است..... ابداع فضای اشغال صرف بیشتری در دست ساخت اند، برجای مانده 20نسبت به مواردی که از قرن 

خواندیم میرا ناپدید شد: ما داشتیم پانوشتی  20معماری در قرن چراکه  اشتباه بود؛ 20برای قرن  معماری مدرن

ما را نسبت  های حجمیتوده دربارهما  دغدغه خاطر .به اینکه به داستانی بلند تبدیل خواهد شد اندک امیدیبا 

ماهیت همان ، استه جوهر خود ف به نظر یک اختالل است، امانابینا کرد. فضای اشغال صر 21یبه معماری مردم

از صفحات  22ماهیتی ارتقادهندهدرون  تهویه هوا کهبین پله برقی و مافیاز محاسبات حاصل محصولی  اصلی...

 .(معماری حذف شده اند های تاریخهر سه  از کتابمسائلی که ) شدبارور گچی

 

 

 

 

                                                           
20Gospel of ugliness 

ال صرف منتهی شده است، در زمانی نه تنها به نظر هدف کولهاس مطرح کردن ضمنی این مسئله بوده است که این زیبایی شناسی جدید که به فضای اشغ

 .در چارچوب امر زیبا به حساب نمی آمده است بلکه صفت زشت را برای آن به کار می برده اند
21People’s Architecture 
22incubator 

http://www.arel.ir/
http://www.arel.ir
http://www.arel.ir/fa/Pages-Category-513.html


 
 
 

Website: www.arel.ir 

Tel: 02122901905 

 

 

 23یک ماجراجویی آشوبناک 7

24S.M.L.XL(1995) 

 xixبرگرفته از مقدمه ص.

توان آن را در حرفه خود که به نوعی میمعماران ز قدرت مطلق و ناتوانی مطلق است. معماری ترکیبی تصادفی ا

)مشتریان، چه خصوصی و چه سازمانی(  دهی جهان نامید، به شدت تحت تاثیر خواست و انگیزه دیگرانامر شکل

معماران را  هایفعالیتساختار اساسی تمام  ،تر اتفاقی بودنعدم انسجام یا به شکلی دقیقبنابراین . گیرندقرار می

ها از آن .شوند، روبرو میاندبا پارامترهایی که خود ایجاد نکرده وجبری از نیازها  ایسلسلهها با آن دهد.تشکیل می

و در مورد مسائلی که فقط به شکلی نامشخص و ها ندارند هایی که شناخت کاملی از آندر محدودهرود انتظار می

افکار قوی درون آن حوزه نیز دشوار اند.  برایحتی که  سر و کار پیدا کنندها آگاهی دارند، با مسائلی مبهم از آن

 یک ماجراجویی آشوبناک است. اشییمعنا غایتمعماری در 
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 25هارنگ 8

 OMA (1999)  30: 30ها رنگ

 13ص.26 "آیدها به نظر روشن میآینده رنگ"برگرفته از 

دو نوع رنگ  شد.خارج خود هشتاد از رنگ بودن دهه های جایی در اواخر سال رنگ به هر روی برای شخص من

دیگر که ناپذیر است )این نوع از رنگ تغییرناپذیر است( و نوعی وجود دارد. نوعی که از یک ماده یا محتوا جدایی

است.  28نقشو  27مایهد. این تفاوت بین رنگاشیاء را متحول کنو ظاهر  بکار رفته دتوانمینوعی که  ساختگی است،

ن راه برای تحول تری)آیا این سادهروی داد  20در آغاز قرن  نقشدر مورد استفاده از  ی کهبنیادین انقالباز  بعد

به موادی  از آن، فراترشویم یا حتی به اصالت مواد ارجاع داده می ،تاریخ؟( در پایاندست دن از بود، برای خالص ش

شده  کنندهخستهبار و کسالتدیگر  30"گستره"ی گذارند. ایدهخود را به منصه ظهور می 29یکه خاصیت موادزدای

شود، اشیاء مات و شفاف ارائه می یاکه توسط شیشه، پالستیک  "رنگی"حد در این مثال به نظر تا  نقشاست. 

 31Tr.A.F. جهانِ حاصل از سکون و ناپیدایینوعی  است،شده خام و بدوی 

 

 

 

 

 

                                                           
25colours 
26 The future of colours is looking bright  
27colour 
28Paint 

 توان دانست. نوع اول همان رنگنمایه و نوع دوم نقش است.ناپذیر شی و نوع دوم آن را ویژگی سطح و ظاهری آن میتوان ویژگی جدایینوع اول رنگ را می

 کند.هاست که اهمیت پیدا مییت مصالح مورد استفاده در آندرواقع عنوان می کند که به جای توجه به ظاهر رنگی چیزها این ماه
29 Dematerialization 

را تحت  1972تا  1966های زدایی یک اثر هنری، الکی لیپارد مدت زمان سالای مربوط به هنر مفهومی است. در پروژه شش سال: مادهایده

 زدایی شده بود یاد کرد.مفهومی مادههایی از هنر ای که در آن اثر هنری از طریق روشعنوان دوره
30range 

شدند تا بندی میها تقسیمهایی مثل دِاستیل رنگپردازد، از آغاز که با جنبشدر کل این متن کولهاس به نحوه برخورد با رنگ طی دوران مدرنیسم می31

 ها.شود تا رنگ آناواخد قرن که به مصالح اهمیت داده می
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 32سکونت-پسا 9

 (2006پساسکونت)

 برگرفته از پیشگفتار

 این وضعیتجهانی از  یالگوی بتوان محتمالاست، را  OMAتازه از  اثریکه  AMOگروه فکری ی این بیانیه

توان کرد جز تشدید توقعات نامید. وضعیتی که در آن هیچ کاری نمی امروز معماری "سنگین العادهفوق گیجیِ "

با این بیانیه چهار قصد داریم افراطی خودخواهانه هواداران و حمالت انتقادی موجود علیه پیشروان حرفه معماری. 

 کنیم بلکه بهها تاکید نمی. ما بر کیفیت ساختمان)باز(نمایی کنیمتر ساختمان اخیر را به نحوی تازه و پیچیده

و هیچ تهدیدی وجود ندارد.  منتقدهیچ صدای ، عالقمندیم. ها بر مخاطبان و مراجعان خاص خود دارندکه آن اثری

ایم. تاکید را در کنار یکدیگر جمع کرده و شاید حتی تعدادی عکاس و عکس ناشناختهاز صداهای ای دستهما 

های پیشینی قرار بگیرند که حیاتشان به دریایی ازلی از ساختمان در باید ایم که چطور ساختمانها)ی ما(داشته

با چشمان یک  کنند. ماکه در تالشند تا گسترش پیدا جایگیری کنند موجوداتی ها وابسته است و نسبت به آن

 گیریم.کنیم و ثبت اثراتشان را نادیده میها نگاه میبه آن توریست

ی در حال رخ شده چه اتفاقاشغالبفهمیم در فضاهای تازه خواهیممیرسانه،  انهو متکبر فراتر از نگاه تحقیرآمیز

حقایق ای از مجموعهبه شکلی اشتراکی به عنوان  این فضاهاکه  ایتصویر خالقانهدر نظر گرفتن بدون  ،دادن است

 .کردندخلق میالعاده و نه مسائلی خارق

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Post-occupancy 

http://www.arel.ir/
http://www.arel.ir


 
 
 

Website: www.arel.ir 

Tel: 02122901905 

 

 

 33خانه حیات 10

 (2008) خانه حیات

 34گوادالوپ آکدو، خدمتکار خانهفیلم  برگرفته از

نگه  رو چیزیاین دیوار اما  هستدیوار  یهاینجا  که هدرست آره؟ داشتهنگه  ارتفاع تو اون، چه چیزی باال اون مثال"

 ایخونهبه هیچ وجه  خیلی پول داشتماگر من . فقط آویزون مونده ،بینی، مینشهآوار امیدوارم روزی .....دارهنمی

 ".خریدمنمی رواین  مثل

و سیستمی از  35سازی خانهسبام افالطونی منسیستمی از مفهوها را ببینید: توانید برخورد بین سیستممیاینجا "

 "مفهوم افالطونی معماری.

 

 

 حنیف احسانمترجم : 

 تحریریه معماری آرلگرداوری شده توسط 
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34Guadalupe acedo, housekeeper 
35House cleaning 
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