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هفتم ــرداد89شماره خ

«لوكوربوزيه» همچون بشر» «ماكس پروفسور
نظريهپرداز و نويسنده معماران معدود از يكى
اول ــل نس ــته برجس چهرههاى از كه ــت اس
ــمار ش به نيز آلمان جنگ از ــس پ ــاران معم
ــده مطرحش مطالب اهميتترين پر از مىآيد.
با جوانى در ايشان ديدار ــرح ش بحث، اين در
ــى بررس متحده، اياالت در رايت» لويد «فرانك و دروهه» وان «ميس
و جنگ از بعد آلمان ــف مختل دورانهاى معمارى آموزش ــتم سيس

است. ساخت فرايند در آنها اهميت و معماران نقش
به شما شد باعث انگيزهاى چه بشر، ماكس پروفسور

آوريد؟ روى معمارى
بپردازم. موسيقى به آكادميك صورت به داشتم تصميم زمان، آن در
قرار گلوله هدف من چپ بازوى ميان اين در و شد ــروع ش جنگ اما
اما مىنواختم ــن ويل كه بود ــال س پانزده مدت ــگام، هن آن ــت. گرف
در شد. آب بر نقش آرزو اين ــتم، دس يك افتادن كار از با ــفانه متأس
شدم. منتقل نظامى كلينيك يك به جنگ، پايان از پس درست واقع
دو با دهم. ــام انج كارى چه مىتوانم ــيدم مىانديش خود با ــا آنج در
بود. پدرم كه همانطور شد. پزشك يا و آرايشگر نجار، مىشد دست
براىمنجذابيتى اينحرفهها اما همچنيننياكانماهمهپزشكبودند.
نداشتوبهنظرخستهكنندهمىرسيد.منبهتكنيكوهنربسيارعالقه
آنها فرزندان كه داشت دوستانى پدرم مىپرداختم. طراحى به و داشته
مىكردند. تحصيل معمارى رشتة در بودندـ من سال و همسن كه ـ

كنم. امتحان و انتخاب را رشته اين گرفتم تصميم بنابراين
يـا بوديـد اشـتوتگارت در جنـگ هنـگام شـما

دارمشتات؟
هفتم بشر [پروفسور بودم ــتوتگارت اش در
و شده متولد ــتوتگارت اش در آوريل1925
زندگى شهر آن در تحصيل دوران از پس تا
پايانجنگ بالفاصلهپساز مىكردهاست].
مركز آمدم. ــتات دارمش به اتفاقى طور ــه ب
سيماى و شده يكسان خاك با تقريبًا شهر
آنكه وجود با مىنمود. وحشتناك آنبسيار
اماننماندولى بمباراندر اشتوتگارتهماز
شهرهايىمانند از كمتر مىتوانگفتآنجا
بود. ــده ش ويران ــتات دارمش و هامبورگ
از پس را دارمشـتات كه آنجايى از
به چگونه شـهر ... بوديد ديده جنگ
اسـاس آيا مىداد؟ ادامه خود حيات
قابـل خرابههـا ميـان در آن پايـة و

تشخيصبود؟
اساس بر شهر اصلى پايه ــايى شناس بله،
مىتوان راستا اين در بود. امكانپذير آن، باقىماندة اسكلت و شالوده
و كمعرض خيابانهاى با شهر» «مركز ــتات؛ دارمش قديمى بافت به
قرن در آلمانى ــار معم مولر»، «گئورگ ــط توس كه مولر» ــهرك «ش
شده ساخته هندسى كامًال ــه نقش يك ــاس اس بر ميالدى هجدهم

ناآگاهانه چند، مواردى در خيابانكشىها متأسفانه كرد. اشاره است،
به اتوبان از شدن وارد هنگام به مىتوان امروز كه ــد ش ــازماندهى س
كه است زمانى سخن اين مصداق شد. موضوع اين متوجه دارمشتات
در مىكنيد. حركت شهر ارگ طرف به و مىشويد راين خيابان وارد
بدين و مىشد كشيده راين رودخانة تا خيابان اين ــت مىبايس اصل

مىكرد. مرتبط رودخانه به را دارمشتات ارگ ترتيب
اساتيد از تن دو با دارمشتات در تدريس زمان شـما
به بعدها كه گروهى بوديد؛ همكار اشتوتگارت شـهر از
توضيح برايمان مورد اين در لطفًا شد. معروف «3B» نام

دهيد.
گفت مىتوان كه كرد پيدا شهرتى دارمشتات شهر در «3B» گروه بله.
كه داشتم را شانس اين من نيست. اسطوره يك شهرت به بىشباهت
دارمشتاتبهعنوانپروفسور اولينشهرونداهلاشتوتگارتباشمكهدر
عنوان به من از پيشكسوت همكاران شرايط، اين در مىشود. منصوب
ارتباطهستيد، در جوانترها با كه شما آيا يكمردجوانسؤالكردندكه
پاسخ البته بپيوندد؛ ما تيم به كه مىشناسيد را ديگرى معمار مهندس
اين كردم. معرفى ايشان به را اشتوتگارت از بلز» «والتر بود. مثبت من
كردوبراىكرسىخالىماندة«ارنستنويفرت»درزمينة روندادامهپيدا
اين به كردم. پيشنهاد را بهنيش» «گونتر نيز، پيشساخته ــازههاى س
بهسزايى تأثير اينسهقطب، آلمانگردهمآمدند. از «3B»ترتيبگروه
سمينارهاى در دانشجويان حضور در ما ــتند. گذاش ــكده دانش روى بر
از كه دارمشتات معمارى ــكده دانش عمومى [سمينارهاى چهارشنبه

يكديگربحثمىكرديم. با سالهاىمتمادىبرگزارمىشود]
شـمابهعنواناستادمعمارى،تكاملنحوةتدريساين
بهامـروزچگونهارزيابى اززمانفعاليتخودتا رشـتهرا
مىكنيد؟اينمقولهدچارپسرفتشدهاستياپيشرفت؟
ايجاد سوىدانشجويان از تنها نه منپسرفتهاىآشكارىمىبينمكه
ميان از آمدهاند. وجود به باالدست مقامات سوى از همواره بلكه نشده،
كسانى تمامى و عالى- آموزش وزير ــاوان»- ش «آنته به مىتوان آنها
مدت به كرد. اشاره مىدانند، صاحبنظر آموزش زمينة در را خود كه
استانى سطح در آموزشى رفرم كميسيون رئيس پست در ــال س 20
تدريس آموزشى مختلف مراكز در كه همكارانى با بودم. كار به مشغول
بحثهاى از پس و كرديم برگزار ــيارى بس كنفرانسهاى مىكردند،
ميان در بخشها عالى آموزش نمايندههاى با را طرحهايى ــرده، فش
نشان ما صحبتهاى به عالقهاى وجه هيچ به آنها متأسفانه گذاشتيم.
آنها اختيار در را تدريس ــتمهاى سيس بهترين گفت مىتوان ندادند.
بنيانى ــكل مش اين و نكردند... هم نگاه آن به حتى ــا ام داديم، ــرار ق
ذكر بايد البته ــتيم. هس گريبان به ــت دس آن با آلمان در كه ــت اس
دليل به آن و ــده ش مواجه معضل اين با اروپا ــر سراس امروزه كه كرد
در شما آنكه به توجه بدون يكسانى اين است. يكسانسازى سيستم
باعث ــيد، باش روم يا تورينگن ــلو، اس در خواه مىكنيد، تحصيل كجا
چنين اميدوارم رود. كار به يكسان قوانين، و مطالب محتواى مىشود
باشيم. داشته را خود ويژه شاخصههاى بگذاريد نخورد. رقم سرنوشتى
ما اين باشند. داشته را خود خاص چهره دانشكدهها كه زيباست بسيار
وزارتخانه. يك نه و مىدهيم شكل آن به اساتيد عنوان به كه هستيم
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