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مترجم این کتاب، در دفتر  1زمان با حضور علیرضا شلویري هم» معماري اندیشی«جلسۀ معرفی و بررسی کتاب  معمارنت:
  آید: معمارنت تشکیل شد. گزارش این جلسه در دو مطلب تنظیم شده که بخش نخست آن در ادامه می

  
  

    
  هاي ترجمۀ آن  معرفی کتاب و زمینه

  
  :آغاز شد محمدعلی مرادي هاي ترجمۀ کتاب از سوي جلسه با معرفی مترجم و زمینه

معمار آلمانی به نام فریتس ـ  ي ایشان هم دربارة یک فیلسوف نامه است و پایانآقاي شلویري دانش آموختۀ معماري  
دارد. این کتاب پلی است میان سنت موسیقیایی و سنت معماري. یکی  3»ها طنین سنگ«است که کتاب مهمی به نام  2نومیر

تمسفر مفهومی نو در استتیک و است. ا» اتمسفر«اش کار کرده، مفهوم  از مهمترین محورهایی که آقاي شلویري درباره
که معماري فقط بر اساس  شناس نوع سوم، به این به عنوان مهمترین پدیده 4شناسی نوع سوم است. هرمان اشمیتس پدیده

چشم و حس بینایی استوار باشد، اعتقاد ندارد، بلکه معتقد است معماري باید معطوف به تمامی حواس بوده و توانایی 
ن بدن و جهان را داشته باشد. در حقیقت چنین نگرشی به معماري در آلمان بسیار قوي است که بیشتر بندي نسبت میا صورت

هاي هارتموت و گرنوت  هاي هایدگر و هرمان اشمیتس است. عالوه بر اینها دو برادر فیلسوف آلمانی به نام هم تحت تأثیر بحث
ود با نام اتمسفر، سعی در پرداختن به چنین مباحثی در خصوص در این حوزه مطرح هستند. گرنوت در یکی از آثار خ 5بویمه

شناسی نوین دارد. همچنین تالش این دو در خصوص چگونگی بازسازي ساختارهاي علمی بر بنیاد عناصر  استتیک و پدیده
ي تاریخ  ازندهي بنیادهاي برس توان آب و خاك را به مثابه ي آب، باد، خاك و آتش است. براي نمونه، چگونه می چهارگانه
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گرفته است سعی در برقراري نزدیکی و  فرهنگی در نظر گرفت؟ و چگونه بحثی که پیشتر استتیک را از طبیعت جدا در نظر می
  آید. پیوند میان این دو را دارد؟ بدین سان درك دیگري از طبیعت به میان می
تئوري نداریم و چرا طراح باید بیش از اندازه تئوري و  در کتاب حاضر بحث بر سر طراحی است و اینکه چرا در طراحی نیازي به

فلسفه را از خودش دور کند؟ دور کردن فلسفه و تئوري مستلزم آگاهی عمیق در این زمینه است که چگونه ذهن درگیر 
یم بسیار مشکل شوند. در نتیجه، فرار از این مفاه نشین می ماند. ما وارث مفاهیمی هستیم که در ذهن ما ته باورهایی باقی می

  ها ببینیم و درك کنیم.  ها و پیش فهم توانیم شیء را خارج از پیش داوري است. و اینکه چطور می
ي بحث  بندي مفاهیم موجود در آن نیاز به دانشی بسیار عمیق دارد. ادامه ظاهر این کتاب همزمان ساده و مشکل است و صورت

  را از زبان آقاي شلویري خواهیم شنید.

  
  

  معرفی کتاب از زبان مترجم
  

  :سخن خود را با سپاسگزاري از معمارنت آغاز کرد و ادامه داد علیرضا شلویري
شود. از عنوان شروع می کنم و  براي من هیجان انگیز است که ببینم پیتر زومتور سوییسی در ایران چگونه دیده می 

هاي اجتماعی و یا نزد کسانی  ، چیزي که در روزهاي اخیر در شبکهام برگردانده» معماري اندیشی«اینکه چرا عنوان کتاب را به 
هایی همانند نیک اندیشی یا مثبت  کنند شاید عنوان غلطی باشد، یا آنرا با کلمه سؤال برانگیز شده است که گاهی حتی فکر می

معماري «کنند. اما  غام میاندیشی مقایسه می کنند بدین صورت که در زبان فارسی صفتی را با پیشوند اندیشی در هم اد
  به چه معناست؟ » اندیشی

ي عنوان تردید  که درباره اوالً که زبان این کتاب آلمانی است یعنی از متن اصلی به فارسی ترجمه شده  است. اکثر کسانی 
و تمایل دارند عنوان کتاب را به معماريِ متفکر   Thinking of architectureدارند، عنوان انگلیسی کتاب مد نظرشان است 

کنم اگر کسی پنج صفحه از  اند. فکر می شود که تا کنون کتاب را نخوانده برگردانند. این مورد بیشتر از سوي کسانی مطرح می
ند اعتقاد داشته توا بیند که پیتر زومتور اصًال به چیزي به عنوان معماري هوشمند یا متفکر، نمی این کتاب را بخواند می

 ARCHITEKTURترجمه غلطی نیست، ترجمه درستی است. به نظر من عنوان اصلی کتاب    Thinking of architectureباشد.
DENKEN  در زبان آلمانی نیز عنوان نامأنوسی است. در واقع اگر معماري اندیشی کمی غریبه است، عنوان اصلی کتاب هم در

یا همان  ARCHITEKTUR یک اصطالح متشکل از دو واژه است. ARCHITEKTUR DENKENزبان آلمانی غریبه است.
Architecture  وDENKEN توانسته اسم کتابش را  فعل اندیشیدن است. در زبان آلمانی نویسنده به راحتی میDENKEN 

ARCHITEKTUR یا »  ي ه دربار«ست که از یعنی اندیشیدن دربارة معماري یا اندیشیدن به معماري بگذارد، اما کامًال مشخص ا
که » دربارة«اي را به هنگام معماري اندیشی بپذیرد و  رسد که زومتور قصد ندارد هیچ واسطه پرهیز کرده است. به نظر می» به«

دهد و بیشتر دوست دارد به هنگام معماري اندیشی بازیگر تئاتر  را به یک تماشاگر تئاتر تبدیل می کند، آزارش می در واقع آن
شود. بنابراین  برد، در انتخاب عنوان این کتاب دیده می شناسی جدایی سوژه و ابژه را از میان می اي که در پدیده ود. همان ایدهش

ي معماري و اندیشیدن به معماري نیست، بلکه اندیشیدن در قالب معماري است.  معماري اندیشی به معنی اندیشیدن درباره
چسباند  می» اندیشی«کند و البته اسم را هم به  فارسی که چیزهایی را در خودش هضم می معماري اندیشی از امکانات زبان

گیرد، همانند مرگ اندیشی. براي این مقصود که همانند عالمت سؤال در برابر ما بایستد و پس از خواندن کتاب،  بهره می
ي اندیشیدن به معماري  این کتاب هست یک گونهخواننده را توجه خواننده را به  به این نتیجه برسیم که آن چیزي که در 

است و آن اندیشیدن در قالب معماري است، و این همان چیزي است که در عنوان اصلی کتاب هم به نظر مد ِنظر پتر زومتور 
  بوده است. 

هاي  در دانشکده هاي صورت گرفته توانیم به کاراکتر معماري برسیم که بر اساس نظر سنجی از این انتخاب عنوان کتاب می
معماري آلمان، چهارمین معمار تأثیرگذار شناخته شده است. چهارمین معمار در حالی که بدانیم سه نفر اول، لوکوربوزیه، میس 



اند و چهارمین پتر زومتور است. اگر در مقام جستجو  هایی که مرده وندرروهه و فرانک لویدرایت، یعنی سه نفر از کالسیک
هاي وي، در فضاي اینترنت برآییم متوجه خواهیم شد که تا چه اندازه اطالعات  تور و تأثیرگذاري اندیشهي پتر زوم درباره
ي پریتزکر(نوبل  ي جایزه ي او ناچیز است. این کمبود اطالعات و این پرهیز از حاشیه از کاراکترهاي مردي است که برنده درباره

  کند.  از همکارانش در روستایی در سوییس کار میمعماري) بوده و تنها به همراه بیست و پنج نفر 
کنند و مجموع همکارانشان در سراسر دنیا گاه به پنج هزار  معمارانی همانند نورمن فوستر با بیش از پانصد نفر در آتلیه کار می

گوید. کسی  ه خودش میکند در منتهی الیه مرز مؤلف بودن، چیزي ک رسد. پیتر زومتور تنها با بیست و پنج نفر کار می نفر می
اي وجود ندارد مگر در خود چیزها. کسی که دوست دارد یک مشاهده گر آرام باشد، طراحی را مبتنی  که معتقد است هیچ ایده

کند،  داند و گاه بنایی را که براي ساختن قبول می هاي ناب شهود را جز با کار صبورانه نمی داند و رسیدن به لحظه بر شهود می
تواند با پانصد نفر کار کند. مؤلف بودن یعنی حاضر بودن در تمام مراحل یک طراحی و پیتر  کشد، اصوالً نمی ل میده سال طو

کار کردن اینجا یعنی کمک «زومتور به تمام کسانی که دوست دارند با او در آتلیه همکاري کنند، در همان بدو ورود می گوید 
هاي من. ولی من  هاي من، کامل کردن ایده کمک کردن به من، پیش برد ایده. «و تعارفی در این زمینه ندارد» کردن به من

از جزئیات یک پله گرفته تا انتخاب متریال، تا همان اصطالحات جالبی که خودش ». کنم همیشه حضور دارم و من کار می
آکوستیکی و  هاپتیکی(لمسی)،کی، ها روي زمین تا بساوش پذیري، مسائل اپتی تنش میان درون و بیرون، تا ریتم گام«دارد، 

در آخرین مرحله «برد. رسیدن به آن چیزي که به قول خودش  مسائل مختلفی که در بنا دارد همیشه حاضرم و این زمان می
  ».دهم تا همان چیزي شود که باید شود همان چیزي است که باید باشد. یعنی آن قدر ادامه می

اندیشد ولی تئوریسین نیست.  کند، می کند، صبر می روبرو هستیم که در واقع سکوت می گراي اروپایی ما در اینجا با یک کمال
تابد، برخالف تصور  بینیم، که تمایز میان سوژه و ابژه را برنمی شناسی را درخشان می این که در عنوان این کتاب ما ایدة پدیده

شناسانه  دانند. نگاه پدیده هاي مرلوپونتی می پیرو صرف اندیشهشناس و یا  اکثر دوستان ایرانی است که پیتر زومتور را یک پدیده
هاي خود این کتاب از  شود. همان طور که مثال تر از آن چیزي است که بعدا به عنوان فلسفه مطرح می داشتن، بسیار قدیمی

  والتر بنیامین از نقاش چینیدهد و یا حتی در فرهنگ ایران، و یا مثالی که  واالس استیونس و ویلیام کارلوس به ما نشان می
زند. از میان برداشتن چنین مرزهایی بسیار قدمت دارد. شاید در  ساخته است، می landscapeمبهوت مانده در اثري که در یک 

ترین هنري که ما داریم این نوع سلیقه خیلی مدنظر نبوده که شاعر ایرانی بخواهد به ذات چیزها  شعر فارسی به عنوان اصیل
دهد اما شاعر اروپایی یا امریکایی مثل کارلوس ویلیامز  . شاعر ایرانی قدرتش را از طریق تشبیه، استعاره و مجاز نشان میبرسد

که در این کتاب مدنظر است، یا مثًال واالس استیونس در واقع دقت فراوانی در نشان دادن سیب بودن سیب، سنگ بودن سنگ 
دوست دارم بنایی را بسازم که تجلی خالص ذات «گوید  اي است که زومتور می ن ایدهیا درخت بودن درخت دارند و این هما

که معماري همانند زومتور را فردي  ولی یک نکته را هم باید اضافه کرد؛ هنگامی». خودش باشد و نماد یا نشانۀ چیزي نباشد
زند. پدر یکی از  ي فراغتش نیز دید. او کنترباس میها توان این ویژگی را در لحظه دانیم، بدین معناست که می جامع االطراف می
نویس است و نقاشی را خوب درك  بسیار شیفتۀ موسیقی است. همسرش رمان هاي جز در سوییس است. بهترین موزیسین

  کند.  می
مان  ان اندیشهنامیم، در می هاي ذهنی و تئوریک می را جرقه اندیشیدن و معماري اندیشی، این گونه نیست که لحظه هایی که آن

اي که پشت آن  آیند. از ادراك صیقل خورده رخ دهد. در این کتاب مباحثی داریم که از یک ادراك صیقل خورده بیرون می
تواند چه حسی را متقابًال تولید کند که بسیار به  داند که با تولید چه چیزي می ها تجربه خوابیده و اکنون به مرور زمان می سال

ایستد. اما نه کارش است نه اشتیاقی به این کار دارد، نه ضرورتی می بیند که  ه و  در یک قدمی تئوري میمفهوم، نزدیک شد
  ي تئوریسین معماري است. خودش این مرحله را بردارد. کار بر روي این مسائل، بر عهده

ه بود. من دو سال عمرم را چیزي که در این کتاب در بخش آخر حرف هایم می خواهم بگویم این است که این کار عاشقان
صرف این کتاب کردم که شاید کمتر کسی بتواند به لحاظ منطقی قبول کند که چطور دو سال براي همچین کتابی وقت 
بگذارد. من دو سال روي این کتاب وقت گذاشتم به خاطر این که تمام کالماتش را حفظ هستم، به خاطر این که قبل از این 

هایی از این کتاب آشنا  بود که به عنوان یک دانشجو با بخش 2006یا  2005ار آن را خوانده بودم. سال که ترجمه اش کنم، صد ب
ام به سمت موضوعات اتمسفر یا این جنس تفکرات  ي مراحل زندگی نامه و بقیه دانستم که بعدًا حتی موضوع پایان شدم. نمی



هیجان انگیز بود. این قدر جالب بود که در تمام سبک زندگی من اي برایم  رود. خواندنِ شوق همچین ادراك صیقل خورده می
ي خواندنش به دیگران براي من یک ضرورت به شمار آمده  ي این اثر، اندیشیدن به آن و توصیه نمود داشت. در حقیقت، ترجمه

اش در  ربیت معمارانهاست. جدا از مسئله شخصی، یک تصمیم استراتژیک هم پشت این قضیه بود. براي کسی که به هر حال ت
تواند با ایران مقایسه کند، خیلی زود  شناسد و می آلمان رقم خورده است و تا حدي سیستم تئوري و تأثیرات آن را در آنجا می

شوند معموالً بر سر یک دو راهی  مندي که در ایران وارد گروه معماري می شود که دانشجویان با استعداد و عالقه مشخص می
گیرند. در اغلب موارد او را تا مرز پژوهشگر شدن از سویی و تا مرز کپی کار شدن یک سري فرم از سوي دیگر  یشوم قرار م
هاي دیگر همانند آقاخان یا رنزو پیانو  ها و سلیقه شود، چشم به کاتالوگ برد. یعنی فردي که وارد عرصه طراحی می پیش می

ي  نگاري حوزه شناسی یا تاریخ این زمینه بایستد. اغلب به سمت جامعه خواهد درون دوخته است. این است که در واقع نمی
شناسی معماري بسیار مهم است.  بینم. تاریخ یا جامعه رود. من آن چیزهاي ناب را نمی اش می معماري، آن هم از نوع وطنی

که ما براي معمار شدن و  این رود، تئوري معماري که کًال در ایران غایب است. یک چیزي این وسط براي همیشه از دست می
شویم. به قول خودش بیاییم به چارچوب مادي و  کسب توانایی براي خلق چیزي که نیست اما باید باشد، وارد گروه معماري می

  واقعی زندگی خودمان فرم و شکل دهیم و این مسئولیت بسیار مهم و در عین حال کار جذابی است.
تواند  کند که تا چه اندازه می وست دارم این است به کسانی که معمار هستند یادآوري مییکی از چیزهایی که در این کتاب د

گویم مهم باشد، چون اهمیتش اصًال نظر من نیست. طراحی، معمار بودن، نگاه معمارانه داشتن با نگاه  کارشان جالب باشد. نمی
ه بتوانیم کار خودمان را انجام دهیم اصًال نیازي به آفرینندگی، فی نفسه چقدر عمیق و چقدر اساسی است و ما براي این ک

گیري اصطالحات گروه علوم طبیعی یا علوم انسانی یا سرکشی به فلسفه، ریاضیات و یا بیولوژي نداریم تا ببینیم  تطبیق یا وام
توانیم به عنوان یک وجدان  می توانیم طراح باشیم، یک سري الگوها را آنجا چطور تعبیر کنیم. ما نیازي به این کار نداریم، ما می

دهد  اي که پیتر زومتور پیشنهاد می بیدار و آگاه طراحی کنیم و از این کار لذت ببریم و در واقع درست طراحی کنیم. سلیقه
اي وجود ندارد مگر در خود چیزها. یعنی اگر ما برگردیم به خودش، یک نوع اعتماد به نفس دادن یا  اینست که هیچ ایده

که قصد  کند که ایرانی، آفریقایی، آلمانی یا آمریکایی باشیم. هنگامی گذاري در یک مسیر مطمئن نیز هست. فرقی نمی سرمایه
کنیم را داریم باید از خودمان بپرسیم موضوع بر سر چیست. این ارجاع ما به موضوع،  اطمینان از درستی بنایی که خلق می

هاي اروپایی هم غایب است. کسی  توانم بگویم که در دانشگاه حتی می رسد ولی چیزي است که خیلی ساده به گوش می
کند که  رود و به ما یادآوري می در ضمن از این فراتر میآید به ما یاد دهد که خود موضوع را ببینیم؛ برو به کنه داستان.  نمی

محل ساخت بنا  نمود. یکی از آن چیزها، گذاري هنگام رسیدن به ذات اصیل بنا و ساختن آن، بر روي برخی چیزها باید سرمایه
گونه تصور شود  شود باید این ساخته می landscapeکه یک بنا را در  بزرگترین معماران جهان معتقدند که حتا هنگامی است؛

کرده  تر ببریم. هر کسی که کار طراحی را سه متر آن طرف که این بنا دقیقا به آن محل تعلق دارد. یعنی حتی دوست نداریم آن
داند که اتصال بنا به محیط اطرافش به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن محیط، تا چه اندازه مشکل است. دیگري  باشد می

آوریم:  را به یاد می 6Pythagoras شود جمله معروف که صحبت از مقتضیات کارکرد می مقتضیات محل است؛ به محض این
تواند به انسان فکر نکند و تنها به فرم بیاندیشد. فرم در  اندیشد، نمی رد میکسی که به کارک». انسان معیار همه چیز است«

یابد. کسی که به  سازد، مشروعیت می معماري، تنها به عنوان کالبدي که انسان براي خودش به منظور درست زیستن می
فهمد و ما این جا صراحتًا به  دگر میکند، حتمًا سکونت کردن را همانند مارتین های کارکرد و محل به مفهوم بسیطشان دقت می

آن اشاره داریم. سکونت کردن را به عنوان سرپناه، یعنی معماري را به عنوان سرپناه یا چیزي که به ما فقط فضاي زیست بدهد 
ما داند. پیتر زومتور کسی نیست که یک اتاق بسازد و به  فهمد بلکه معماري را ترجمه نیازهاي من به سکونت کردن می نمی

توانیم در آن بخوابیم و اسمش را بگذاریم اتاق خواب. زومتور براي سکوت خواب  است و پنجره دارد، می 3×  4 بگوید خوب چون
سازد. این دو تا سیستم کامًال متفاوت است. یعنی اگر بخواهیم این را از طریق تئوري  سازد. براي تمرکزِ کار اتاق می اتاق می

ها چیزهاي  این«گویند که  شنوند به حق می به اتمسفر توضیح بدهیم، خیلی از دوستانی که میاتمسفر یا مباحث مربوط 
امروز که از تئوري اتمسفر صحبت ». دانیم ها را می جدیدي نیستند، مگر در قدیم از اتمسفر صحبت نشده است. ما هم این
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توانیم چیزهایی را که قبًال  اي رسیدیم که می مرحلهایم. ما امروز به  کنیم بدان معنا نیست که یک چیز تازه کشف کرده می
مند کردنش کار مشکلی بوده تا حدودي به مفهوم تبدیل کنیم و راجع به آن صحبت کنیم، ولی چه کسی است که این کار  زبان

ور باید اتمسفر دانستند که چط دهد؟ تمام معماران بزرگ، حتی معماران متوسط و پایین در کشورِ ما به خوبی می را انجام می
اي که  با آن تجربه   practicerزاده و یا قصر را تولید کنند. همان گونه که در اروپا نیز وجود داشته است.  یک مسجد، امام

کند به جاي  داشته با آن استتیک عملی که می شناخته کار خودش را به درستی انجام می دهد. تئوري اتمسفر امروز دعوت می
رکز کردن پرسپکتیو تئوري معماري به مسائل انتزاعی و به مسائل مفهومی یا کانتی، درواقع ما باید این را گرداندن یعنی متم

گرا چگونه کارش را درست  گراها و ببینیم که یک عمل باید رجعت کنیم به سمت عمل عملی.برگردانیم به سمت استتیک 
ش تئوري دوباره توانایی هاي زیادي الزم است. زومتور در همین جا دهد. اما براي ترانسفورماسیون دانش عملی به دان انجام می

گوید که من با چه فرمولی اتمسفر  هاي دیگرش هیچگاه نمی . در این کتاب و در نوشته  practicerایستد به عنوان یک  می
جا صدق کند. بلکه  ه همیشه و همهتواند اعتقاد به یک فرمول داشته باشد. فرمولی ک سازم. اساسًا چنین فردي نمی بناهایم را می

انگیزد،  کند. در شناختن نگاه خاص و اصیلش به چیزها. شوق طراحی کردن را در ما برمی هایش سهیم می ما را در دانستن شوق
د، آورد که همواره بر اصل موضوع متمرکز باشیم. خودمان باشیم، به خود موضوع بپردازیم. زیبا و شاعرانه می گوی به یادمان می

خواهد باشد؟  پرسم این خانه چه می را بسازم از خودم می اي وقتی می خواهم خانه یا شیء«گوید  که می 7با صداي لویی کان
». خواهد باشد؟ سار جنگل چه می خواهد باشد؟ این پل در سایه خواهد باشد؟ این پل در کنار یک دریاچه چه می این پل چه می

با فردي که » خواهد باشد بنا چه می«یش از ساخت بنایش این پرسش را داشته باشد که بسیار متفاوت است که یک معمار پ
  گذارد. را معماري کردن می سازد و نام آن هایی می تنها یک مجسمه همراه با حفره

ن صورت هر اش در طراحی این است که ما در ابتدا از اتمسفر شروع کنیم و بعد به فرم برسیم در غیر ای تئوري اتمسفر و تازگی
توانیم در شرایطی قرار گیریم که در آنجا اتمسفري موجود  فرمی به خودي خود آفرینندة یک اتمسفر است. ما هیچگاه نمی

یک اتمسفر است. پس اتمسفرها همیشه وجود دارند و » بودن«نباشد. حتی بدون اتمسفر بودن نیز یک اتمسفر است زیرا 
شناسم و  گویم انسان قرار است در این اتاق بخوابد، من این انسان را می این که من میشوند. ولی  اتمسفرها همیشه تولید می

به قول خودش در آن مثال جالب هتل، تواند داشته باشد.  فهمم که چه نیازهایی می خودم هم انسانم و به صورت غریزي می
به عنوان یک سنت قدیمی است که این مسئله را در  انگاري در قالب انسان ، یادآور معماري»کنم. بینی می را پیش نیازهاي آن«

  توان دید. آثار زومتور نیز می
توان چیزي را که تنها یک دلیل داشته باشد حذف کرد. یک چیز خوب در معماري، جزئیات، دیتیل یا یک  در معماري می
ا تثبیت کند بیشتر از یک دلیل نیاز دهی فضا یا یک ابژه یا هر چیزي که هست، براي این که بتواند خودش ر بخش از سازمان

دارد؛ دو، سه یا چند دلیل. من براي ترجمه این کتاب واقعًا بیشتر از یک دلیل داشتم. دلیل من این نبود که فقط تأمالت پیتر 
نظر من زومتور به فارسی منتقل شود، بلکه این بود که تأمالت زومتور در چنین زمانی به ایران منتقل شود. در درجه اول به 

برم، چون در دور  تواند بسیار تأثیرگذار باشد. ضمن این که این نگاه عرفانی، حاال اسمش را همین طوري عرفانی بکار می می
ها  شویم. در این کشور سنت هم داریم، به نوعی کار ما را در برخورد با این کتاب ها ما با هایدگر به نوعی پسرعمو می دست
  اش با تکنیک زدگی ما تفاوت دارد. یک امریکایی یا یک آلمانی، که تکنیک زدگی کند تا مثًال تر می ساده

کنم  کنم هر گونه که آن را ترجمه می در آخرین فصل کتاب، ترجمه بسیار مشکلی داشتم زیرا احساس می» نور«ي  در مقاله
م موسیقی، که طوري آن را طراحی یک آلبو ي خورد. همانند آخرین قطعه نوعی سنگینی عرفانی در این مقاله به چشم می

آییم و یک چیزي در ما باقی بماند و این یک تخصص است. خیلی زود متوجه شدم که دلیل این سنگینی و  کنند که فرود  می
ي اشراقی) دارد. براي  دانیم که نور چه سنتی در فرهنگ ما (همانند اندیشه جنس خاص، به دلیل خود مسئله نور است و ما می

در کتاب بعدي که در دست ». من شکرگزارم که هر روز می توانم بیدار شوم و نور خورشید را ببینم«گوید:  زومتور مینمونه 
توان به جاي  کنم که آیا می تواند صورت مذهبی یابد. یعنی من فکر می پردازد. این مسئله حتا می انتشار است بیشتر به آن می

ده کرد؟ اما واقعیتش اینست که او شکرگزار است و هر روز در این ماجرا یک تجربه ناب ي دیگري استفا ي شکرگزار از واژه واژه
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یک عنصر بسیار «گوید:  بینیم که می دهد که حتی در همین مقاله هم می بیند و حس عجیبی به او دست می و عرفانی می
این جنس نگاه در کنار بقیه ». فهمم از آن نمیکنم تقریبًا چیزي  تعیین کننده است براي من نور روز ولی هر چه به آن فکر می

هاي جالبی که براي  ها است. مقایسه ها، دیده مسائلی که در این کتاب وجود دارد مبتنی بر تجربیات شخصی، مشاهدات، خوانده
م است که معمار بودن کند که این نیز بسیار مه دارد و البته یادآوري می 8مثال با افرادي همانند ایتالو کالوینو یا پیتر هاندکه

ي  شود. معماري همانند زومتور بیشتر از این که درباره هاي معماري یا فکر کردن به آن میسر نمی تنها به مدد خواندن کتاب
خواند. در خصوص نقاشی می خواند. عاشق پتر هاندکه، و ادوارد هاپر در نقاشی است. هیچکاك را  معماري بخواند، ادبیات می

ي سخت زیبایی است. تأکید بسیاري داشتم که  ینها را به صورت درستی می آورد. زیرا به دنبال رسیدن به هستهدوست دارد. ا
این کتاب توسط یک ناشر حرفه اي معماري منتشر نشود، به این دلیل که در این کتاب پتانسیل زیادي براي کسانی که معمار 

  بینم. نیستند اما دغدغه و آفرینش هنري دارند می
  

  ادامۀ این گزارش در بخش دوم منتشر خواهد شد.
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