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کتاب پـنج مع�ر: آیز�ن، گریـوز، گوئاتـمی، هیـدوک و مایر نخستین بار در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱ خورشیدی) منترش گردید. مع�ران ایرانی، هیچگاه آنگونه که شایسته بوده 
است با آثار و اندیشه های پنج مع�ر آشنا نشده اند. این کتاب نیز، از نقد ه�ن کتاب منترش شده در آمریکا آغاز شده است. اساساً ه�، موضوعی است که رشد آن منوط 
به نقد و نظر می باشد. از این رو، یکی از نخستین انگیزه های نگارش این کتاب، ایجاد فرهنگ نقد و نظریه پردازی مع�ری بوده است؛ عاملی که تن مع�ری ما را از لباس 

رخوت می رهاند و باعث پویایی آن می گردد. 
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روایت پنج مع�ر (نقدی بر آرا و آثار)

مایکل گریوز
خانه ی هانسلمن

ایندیانا، آمریکا، ۱۹۶۷

Michael Graves 
Hanselmann House
Indiana, USA, 1967

(William La Riche) ویلیام ال ریش ❊ [Residential Masterpieces 14, 2013: 10]

باز هم مع�ری به مثابه جهان؟❊

قلمرویـی  خویش،  امنیـت  حفظ  برای  آشفتـه،  طبیـعتی  دل  در  «انسان، 

�ود.  خلق  می پنداشت،  و  بود  وجودش  در  آنچه  با  و همساز  ه�هنگ 

نیازمند می باشد. در واقع  انسان به چیز هایی که خود خلق کرده است، 

چیزهایی که برای خود می سازد در تقابل با محیط طبیعی ای است که او 

او دور  از جسم  او نزدیک ترند و  را احاطه کرده، زیرا هدفشان به ذهن 

می باشند. می توان گفت، هر چه آفرینش ما از چنگ ما دور تر می شود، به 

یا صندلی  هندسه ای ناب نزدیک تر می شویم. به عنوان مثال، یک ویولن، 

و هر چیزی که در ¯اس نزدیک با بدن ما است، کمرت هندسی بوده؛ اما 

به آنچه ما نظم  انسان  اینجاست که  یک شهر، هندسه ی خالص است و 

می خوانیم، دست می یابد.» 
لوکوربوزیه

نامعقولی  مثال های  نظرش  مورد  نکته ی  رشح  برای  لوکوربوزیه  گرچه 

می آورد، در قلب مشاهدات او، نکته ی ژرفی نهفته است: پیوستگی میان 

و  ه�هنگ  مقیاس  درجه بندی  با  عموماً  طراحی،  در  کلیات  و  جزئیات 

تقسیم بندی های دیگری  و  ¾ایزات  به  را  ما  این فرضیه،  سازگار می باشد. 

سوق می دهد ــ تفاوت  میان شیء و چارچوب، حقیقی و ایده آل. مع�ری 

می تواند نقش «میانجی» را ایفا çاید؛ یعنی همزمان که می تواند شیء و 

چارچوب باشد، چیزی بین این دو نیز می تواند باشد. موزه ی میس ون در    روهه در برلین 

گالری  می دهد:  نشان  آموزنده،  بگوییم،  بخواهیم  اگر دقیق  و  وضوح  به  را  ابهام  این   ،(۱ (تصویر 

باالیی، در چارچوب خیابان های شهر محدود شده است و عالوه بر  این، برای 

اشیایی هم که در خود دارد (با شبکه بندی سیستم ستونی، سقف طاقدار و 

نورپردازی اش) چارچوب می باشد.

به عنوان  عموماً  منتقدین،  برخی  نظر  به  نقاشی،  در  مفهوم چارچوب 

گریس  خوان  از  رید  هربرت  می شود.  گرفته  نظر  در  درونی»  «مع�ری 

هندسه ای  بکارگیری  بر  خاصی  تأکیـد  که  می برد  نام  ه�مندی  به عنـوان 

متناسب در مراحل اولیه ی کار با بوم نقاشی خود داشت. او همچنین متذکر 

جایگزین  آینده  در  بازçودی  عنارص  است  «ممکن  گریس  با  که  می شود 

طراحی انتزاعی شوند.» بنابر عقیده ی رید، برخی از رهربان این جنبِش به 

سوی انتزاع، بر موضع گریس پافشاری کردند و حتی با پایه گذاری مع�ری 

نقاشی، نه تنها به صورت ابتدایی، بلکه خود بسنده گامی هم به جلو نهادند.

ماند،  پنهان  رید و دیگر مفرساِن دستاوردهای کوبیست  از دید  آنچه 

ه�ن چیزی است که نقاشان مخالِف بازçودی، سعی بر نادیده گرف÷ آن 

تأکید  هندسه  تأثیر  بر  تنها  خود  اثر  موضوع  تبیین  برای  گریس  داشتند: 

çی çود. کان وایلر در جایی می نویسد که گریس، ماالرمه را «می پرستید». 

تأثیر این شاعر çادگرا (سمبولیست) بر ه� و تفکر گریس بسیار پر رنگ و 

با اهمیت بوده است. گریس هم مانند ماالرمه، در جست و جوی خلوص و 

پاکی ای دست نیافتنی در کارهایش بود. 

چارلز گوئاËی
خانه و استودیوی گوئاËی

آماگان ِست، نیویورک، آمریکا، ۱۹۶۷- ۱۹۶۶

بود،  نوپا  و  آماتور  مع�ری  هنوز  در حالی که  گوئا¾ی،  چارلز   ۱۹۶۵ سال  در 
در  محلی  سایت،  çود.  والدینش  برای  استودیویی  و  خانه  طراحی  به  اقدام 
النگ آیلند نیویورک بود، به مساحت یک آکر (۴۰۴۷ مرت مربع)  با چشم اندازی 
پیرامون  اراضی  ¾امی  زمان،  آن  در  کرانه ی جنوبی النگ آیلند.  و  اقیانوس  به 
سایت، بکر بودند و گوئا¾ی قصد داشت بعداً الحاقاتی به طرح خود اضافه کند 
که البته محقق نشد. والدین مع�ر به او اختیار تام دادند. پروژه با هزینه ی 
۳۵,۰۰۰ دالر کامل شد که برای ایده های غنی گوئا¾ی چندان کفایت çی کرد. 

بنا  زمین  بسرت  بر  به سان مجسمه ای  را  پروژه  تا  گرفت  تصمیم  گوئا¾ی 
زد.  اصلی  هندسی  اشکال  با  کار  و  برش  به  دست  منظور،  این  برای  و  کند 
رضوریات  و  طبیعی  نور  تابش  جهت  سایت،  کاربری،  نیاز  دنبال  به  برش ها 
از  اصلی  اتاق خواب  و  آشپزخانه  غذاخوری،  نشیمن،  شدند.  زده  سازه 
نیازهای  از  کارگاه  یک  و  مه�ن  اتاق  دو  استودیو،  و  خانه  اساسی  فضاهای 
خطوط  صورت  به  طراحی  به طور کلی،  بودند.  استودیو  ساخت�ن  اصلی 
تراز  سه  به  را  خانه  این  می توان  شد.  انجام  فضاها  سازمان دهی  و  عمودی 
مه�ن)،  اتاق  دو  و  مسقف  تراس  کارگاه،  (شامل  کف  çود:  تقسیم  مختلف 
خصوصی  (بخش  سوم  طبقه ی  و  آشپزخانه)  و  غذاخوری  (نشیمن،  مسکونی 
شامل اتاق خواب اصلی و استودیو در پشت بالکنی که به نشیمِن دابل هایت 
ارشاف دارد). حال که عمومی ترین بخش خانه در فضای میانی آن قرار گرفته، 
زمان  در  که  است  گشته  برقرار  همکف  تراز  و  فضا  این  میان  تازه ای  ارتباط 

خود موقعیتی بدیع در مقایسه با سایر بناهای مسکونی محسوب می شود. 

Charles Gwathmey 
Gwathmey Residence and Studio
Amagansett, New York, USA, 1966  - 1967

 [Frampton & Larkin, 1995: 141]

یک سال پس از ا¾ام ساخت خانه، بخش الحاقی با یک استودیوی جدید 
و اتاق مه�ن به آن اضافه شد که به شکل بنایی کامالً مجزا، اما دارای ه�ن 
ایده و برش های هندسی و ظاهر مجسمه وار بود، ضمن آنکه از ه�ن نقشه ی 
بنا، تخته هایی در کف  مقطع خانه در طرح جدید استفاده شد. در هر دو 
تعبیه شده، اسکلت ها چوبی هستند و çای خارجی و داخلی با چوب سدار 
اجرا شده است. برخی از پنجره ها در قاب سدار فرو رفته اند و برخی دارای 
حاشیه های رنگی زرد، قرمز یا مشکی هستند. همچنین در استودیو و اتاق های 
مه�ن، شاهد املان های متحرکی می باشیم. بنای متأخر با چرخشی ۴۵ درجه 
این ترتیب موقعیتی به وجود  به  نسبت به ساخت�ن پیشین، احداث شد و 
آمده که گوشه را در مقابل یک çا قرار می دهد؛ این امر به  شدت بر پویایی 

ساخت�ن و سایت تأثیر گذاشته است. 
سطوح  چوبی،  سازه ی  کف،  در  تخته هایی  مصالح  با  خانه  این  ساخت 
کناری از چوب سدار (در çای خارجی و فضای داخلی) صورت پذیرفت. شاید 
با الهام از سیته ِدرفوژ (Cité de refuge)، اثر لوکوربوزیه، بوده که خانه و 
استودیوی طراحی  شده توسط گوئا¾ی بر آبژه های سه بعدی در تداخل سازی 
میان فضاهای تهی و احجام صلب با مرتيال هایی همچون شیشه و چوب تأکید 

دارد و اقدام به خلق ویدهایی کاربردی می çاید. 
دانست،  مدرنیسم  سوی  به  قدمی  می توان  را  گوئا¾ی  مع�ری  رویکرد 
فراهم  آورد که  را  احجام، فضاهای گسرتده ای   بی نقص  در حالی که هندسه ی 

بعداً نیز به جنبه ی کارایی بنا افزوده شد. 

Charles Gwathmey 
Sedacca House 
Hampton, NewYork, USA, 1968

چارلز گوئاËی
خانه ی سیداکا

همپÝ، نیویورک، آمریکا، ۱۹۶۸

 است و  نبوده  ایام  از دستور زبان مع�ری گوئا�ی در آن  نیز، خارج  اثر  این 

آنچه که در اینجا مهم و قابل ذکر است، بیان چند موضوع دگراندیش می باشد: 

نخست، آنکه این بنا تاکنون چندین بار به فروش رسیده و اصطالحاً، دست به 

دست چرخیده است، اما از آنجایی که این بنا جزء بناهای برجسته و اثرگذار 

می شود  قوانین سخت گیرانه ای  شامل  بوده،  متحده  ایاالت  مع�ری  تاریخ  در 

که می خواهد  مالک، هر کسی  است.  اینچنینی وضع شده   بنای  برای هر  که 

باشد، باید این قوانین را رعایت کند و در صورت تخلف و تعدی از حدود آن، 

مشمول مجازات و محرومیت های اجت�عی فراوانی می گردد. این قوانین، اظهار 

می دارند که درست است این بنا متعلق به خریدار است، اما در واقع خریدار 

بخشی از فرایند و سیستمی می باشد که به احرتام و پاسداری از این بنا سازمان  

یافته  است. به عبارتی، این بنا برای مالک است، اما متعلق به آمریکا است و 

بخشی از هویت آن کشور را می سازد.

بنا  از  اجزایی  برابر  در  پاسخگویی  و  نگهداری  حفظ،  شامل  قوانین  این 

می شود که ممکن است تغییر آنها موجب مخدوش شدن هویت بنا گردد. یکی 

از این اجزا، مبل�ن و دکوراسیون داخلی بنا می باشد. هیچ مالکی حق ندارد 

بنابراین،  بنا اضافه یا کم کند؛  یا املانی به طرح و چیدمان مبل�ن این  جزئی 

طرح مبل�ن و دکوراسیون و به طور کلی، حال و هوای داخلی این بنا می تواند 

گویای روحیات مع�رش باشد. 

می باشد.  بنا  داخلی  فضای  بحث  است،  طرح  قابل  که  دومی  موضوع 

چوب کاری  دیوارهای  داخلی،  طراحی  در  عامل  چشمگیرترین  و  مهم ترین 

شده ای  است که در کنار دیوارهای �ام شیشه، امتدادی از حال و هوای درخت 

در دکوراسیون  اساساً  و منظره ی اطراف را نشان داده و به داخل می کشاند. 

نیز  خط  او  به  و  می گذارند  اثر  مع�ر  کار  کیفیت  بر  ثابتی  اصول  داخلی، 

می دهند. به عنوان مثال، بحث امتداد فضای درون و برون یا استفاده از فضای 

داخلی به  صورت حداکÍی (نه به معنای اینکه به ماکسی�لیسم نزدیک شویم 

به  بلکه  تزئینات و مبل�ن Ïاییم)،  از  پر  باروک  یا پروژه را همچون قرصهای 

معنای اینکه ضمن توجه به نیازهای کاربران و حس و حال فضا، حداکÍ بهره را 

ن مع�ری بربیم. در این پروژه، قفسه ی کتاب ها به  خوبی  در جهت اعتالی ه

محل  زیرا  داشته  است،  موضوع حساسیت  این  به  مع�ر  که  می دهند  نشان 

قرارگیری پنجره ها و پَخ ساده  ای که کمد سفید رنگ به خود گرفته است، همگی 

حاکی از این امر می باشند.

این  بنا می شوند که  انعطاف پذیری  از طرفی، تنوع مبل�ن و فضا موجب 

امر نیز به  خوبی در اثر مشهود است. در این بین، ه�هنگی و هارمونی اجزا، 

باعث آرامش بیشرت مخاطبین می گردد و در یک زیرکی طراحانه، گوئا�ی به  خوبی 

قفسه ی  نقش  که  پارتیشن  یک  درج  با  یا  نصف  را  فضا  داده،  برش  را  دیوارها 

کتاب را دارد، محدود کرده، دید را ساماندهی و سیرکوالسیون را تعریف می Ïاید.

 [Retrieved August 28, 2016. From http://www.gwathmey-siegel.com/sedacca-residence/]

ریچارد مایر
خانه ی اسمیت

کنتیکت، آمریکا، ۱۹۶۷- ۱۹۶۵

Richard Meier 
Smith House 
Connecticut, USA, 1965- 1967

  [Jodidio, 2010: 20]

«برشیت اکنون در یکی از لحظات نادر گذار و تغییر چشم انداز خود به رس 

می برد» و این کاِر مع�ران، فیلسوفان و تجار است «تا دید نوینی را بر اساس 

نظم، احرتام و منطق گرایی به جهان بازآفرینی کنند، زیرا بدون نظم و احرتام، 

جامعه به اغتشاش می گراید».

واقعی  دیگری  و  انتزاعی  و  ایده آل  یکی  دارد:  دو جنبه  مفهوم خانه، 

خانه ی  انتزاعی  مفهوم  وابسته اند.  یکدیگر  به  جنبه  دو  این  که  تحلیلی  و 

اسمیت به صورت سیستم خطی دارای سطح بندی فضایی است که در امتداد 

و میان سطوح جریان دارد. جنبه ی ایده آل خانه ی اسمیت، «تصویر جهان» 

بر جنبه ی واقعی و پاسخ تحلیلی به مسائل سایت، برنامه، سیرکوالسیون و 

ورودی، ساختار و حصار کشی، هم تأثیر می گذارد و هم از آن تأثیر می پذیرد.

سایت

خانه ی اسمیت میان صخره ها و درختان با مساحتی حدود ۶۰۷۰ مرت مربع 

واقع شده است و مرشف به النگ آیلند سوند می باشد. در ورودی، انبوهی 

از گیاهاِن همیشه بهار وجود دارد؛ سپس زمین صاف می شود و به سمت 

مرکز سایت مرتفع می گردد و نهایتاً به یکباره ارتفاعش را از دست می دهد 

و از یک سو، به ساحل صخره ای و از سوی دیگر به ساحل ماسه ای می رسد 

و  دارند  مهمی  نقش  ارتفاع،  و  خصوصیات  در  طبیعی  تغییرات  در  که 

از  حرکت  حس  نتیجه،  در  هستند.  چند الیه  زمین شناسی،  قرشهای  مانند 

می شود  تقویت  الیه ها  این  توسط  دیگر،  طرف  به  ورودی  و  سایت  سوی  این 

و محور سایت را شکل می دهد. 

ساخت�ن در باالی رساشیبی قرار دارد و به سمت آب پایین می آید که در 

مرجع  و  داشته  عمودی  حرکتی  یعنی  می دهد؛  نشان  را  متوالی  فضایی  واقع 

به  و  دارد  قرار  میان الیه ها  آن محور سایت می باشد. دسرتسی و çای آب، در 

منظور ورود به توالی فضایی، باید از سطح صلبی جلویی عبور کرد. در حقیقت، 

مخالف  جهت  در  که  شومینه ای  و  پشت  صلبی  شفاف  صفحه ی  با  تجربه  این 

ورودی قرار دارد کامل و معکوس می شود و حالتی نیمه استعاری و مانند سدی 

برای احاطه توالی می یابد.

برنامه  

و  است  شده  ساخته  فرزند  دو  با  خانواده  یک  اسکان  برای  خانه  این 

و  خصوصی  مکان های  جداسازی  çایانگر  آن،  برنامه ریزی  و  خانه  سازماندهی 

عمومی خانه می باشد. توالی فضاها، افزایش الیه بندی و نواحی، الیه بندی عمودی 

با  و  می دهند  افزایش  را  آمده اند  وجود  به   پالن  سازماندهی   توسط  که  فضا ها 

صفحه ی ورودی که موازی با الیه بندی است بر آن تأکید می شود. گرچه با مفاهیم 

به نوعی  آنها  باید در نظر داشت که  نام برده می شود،  آنها  از  «بسته» و «باز» 

استعاره ی فضایی هستند؛ به این مفهوم که سطوح افقی به طور متوالی بین آنها 

قرار دارند و کنش  های متقابل برنامه ای و اجت�عی را در خود جا می دهند. 

ه� مع�ری














