
 

 

 با نادر تهرانی ایدقیقهسیزده  ایمصاحبه

 

ایرانی بود. تهرانی دوران کودکی خود را  هایدیپلماتعضو هیئت ساله در لندن به دنیا آمده است چرا که پدر او  53نادر تهرانی 

شناسی مدرک کار وی در کشورهای مختلفی همچون پاکستان، آفریقای جنوبی، ایران، ایتالیا و ایاالت متحده آمریکا گذرانده است.

 Rhode Island (Rhodeدانشکده طراحی کارشناسی معماری را از مدرک ( و همچنین B.F.Aخود در زمینه هنرهای زیبا )

Island School of Design)  انجمن دریافت کرد. او تحصیالت خود را در دانشکده  1986و  1985 هایسال دربه ترتیب

خود را پس از فارغ التحصیلی در خصوص تاریخ و نظریه در همین دانشکده  هایبرنامهمعماری در لندن ادامه داد و پس از آن 

از  1991از دانشگاه هاروارد شد. او در سال  M.A.U.Dموفق به کسب ، تهرانی . پس از بازگشت به ایاالت متحدهدنبال کرد

 دانشکده طراحی فارغ التحصیل شد.

، همکاری میان طراحی هاینوآوری. او این شرکت را با هدف پیشرفت در کرد تأسیسرا  NADAAAشرکت  2011وی در سال 

 هایپروژه. محدوده باشدمیرکت دارای دفاتری در بوستون و نیویورک بنا نهاد. این شویژه در ساخت و ساز  هایروشو  ایرشته

NADAAA  این شرکت به لحاظ دو جنبه  ایحرفه. پیشرفت شودمیرا شامل از طراحی معماری مبلمان تا طراحی فضای شهری

ادغام بخش زیبایی شناختی )معماری( و فرآیند ساخت و  است: تعهد به پیشرفت دادن ساخت و ساز و توسعه سبز. تأملقابل 

نوآورانه در  هایراهو پیدا کردن  هاآناست. این کار در فرآیند طراحی پروژه  NADAAAبنیادی  استانداردهایساز بخشی از 

جهان است که خود  در سراسر هاپروژهاز  ایمجموعهضروری است. این شرکت در حال توسعه  هانقشهیب آن با سیستم ها و ترک

در ایاالت متحده آمریکا، استرالیا،  هاییپروژهبه صورت بهینه است. در حال حاضر، این شرکت دارای  هاپروژهتحویل مستلزم 

 کانادا، کویت و فرانسه است.

رئیس بخش معماری موسسه تکنولوژی ماساچوست مشغول به به عنوان  2014تا  2010 هایسالتهرانی همچنین در فاصله 

در کالج خصوصی                      Irwin S. Chaninوی به عنوان رئیس دانشکده معماری  2015فعالیت بود. در جوالی سال 

Cooper Union .منصوب شد 

رئیس )احبه با نادر تهرانی این شانس را داشت که به مص Arch20 مؤسس Ibrahim Abdelhady، 2016 اوتدر ماه 

NADAAA  و دانشکده معماریIrwin S. Chanin.بپردازد ) 

 



 

 

 چه دالیلی سبب شد که در رشته معماری به تحصیل بپردازید و به عنوان یک معمار مشغول به کار شوید؟

و فضاهای گوناگون،  هامحیطدرک من یک معمار شوم. من در کشورهای متعددی زندگی کردم و همین موضوع سبب شد که 

، اولین عاملی بود که سبب شد ذهن من هامحیطهای مختلف مصالح در هر یک از این ها و تکنولوژیویژگیهمچنین مشاهده 

مادی سبب شد تا من  هایمحیطمشاهده این مختلف شود.  هایزبانو حتی فراتر از آن تاریخ و گاهی اوقات  هافرهنگدرگیر 

 هانآ ایحرفهمن به مرور در این مسیر جذب جنبه فکری و این طور گفت که  شودمیوارد شوم، بنابراین  هافرهنگبه عمق این 

 شدم.

 Studio هتوسعاثر گذاری بزرگی بر پیشرفت و  هاییپروژهبه ما بگویید که چگونه شما شروع کردید و چه  توانیدمی

 داشتند؟

ما کار خود را تحت عنوان توسعه طبیعی در دوران دانشجویی شروع کردیم. پس از فارغ التحصیلی، من به عنوان یک محقق در 

بنابراین  ؛شروع به فعالیت کردم و پس از آن به ترتیب به عنوان مدرس و استادیار فعالیت خود را ادامه دادمتحقیقاتی  ایموسسه

این باعث پرورش اقداماتی شد که از روزهای ابتدایی بر پایه  یک نقطه عطف مشخص شد.واسطه به  امعلمیدر زندگی مسیر من 

 ابتدایی موجب دگرگونی شدند. هایسالشد که در  هاییپروژهتفکر و تحقیق بنا شده بودند. همین امر منجر به 

ما را به  فوراًانجام شد. این پروژه  Terry Rileyپروژه موزه هنرهای مدرن در نیویورک سیتی بود که به سرپرستی  هاآنیکی از 

یجیتالی جدید در دوره نام داشت و ما در آن زمان به دنبال ابزار د Fabricationsاین نمایشگاه  وارد کرد. المللیبینعرصه 

ی در آلباما و دیگری یک –کوچک  پروژهما در حال کار روی چند  پروژهبودیم. هم زمان با این  1990در دهه  یعنی آن رشد اولیه

عامل دیگری که سبب حفظ ما در این راه شد، مجموعه جوایز در زمینه معماری پیش رو بود. ما موفق به بودیم.  –در ونزوئال 

 متحول کننده بود. کامالً ابتدایی برای ما  هایسالشدیم که خود نیز در طی  هاپروژه( برای آن PAکسب این جایزه )

دارید... سه پروژه کلیدی باعث بقای ما در دوران رکود اقتصادی  سؤالهم  NADAAAکه شما در مورد  کنممیاما من فکر 

در  Hinmanساختمان  –رقابت شرکت کردیم و در سه مورد برنده شدیم  14ما در شد. در آن زمان  2008تا  2007 هایسال

هنگام پایان یافتن تبدیل به  هاآنهر یک از  اه تورنتو.در دانشگ DFALDو ساختمان  در دانشگاه ملبورن MSDایالت جورجیا، 

بنابراین وجود این سه  ؛برای اهداف خاصی طراحی شده بودند هاآنشدند، فقط به این دلیل که هر کدام از  العادهخارقبنایی 

تحت عنوان  ترایحرفه هایپروژهاولیه هنگامی که یک دفتر داشتیم به سمت  هایایدهتحول پروژه سبب شد تا در ذهن من 

 اتفاق بیفتد. NADAAAشرکت 

منظورم با چاپگرهای سه بعدی چه بود؟  هاییخانهواکنش اولیه شما و انجمن معماران بوستون در خصوص ساخت 

عیت باشد که با واق ایگونهی فراتر از بودجه یا غیرواقعی باشد، به عبارتی تفکر طراح به که طرح است در شرایطی

، در چنین شرایطی اگر کسی بتواند فاصله بین فرآیند تصور کردن پروژه و فرآیند تحویل پروژه شته باشدتطابق ندا

 را پر کند، درک وظیفه واقعی یک معمار تغییر خواهد کرد.

ی تدریج و ایحرفهبه طور کلی باید با تکامل  مسئلهربط به چاپگرهای سه بعدی نیست. این  قابلخوب، این موضوع به آسانی 

این است که تسلط معماران خیلی بیشتر از اهداف طراحی است اما  ارتباط آن با ساخت و ساز حل شود. واقعیت طورهمینو 

از شرایط  هاآنکه  شودمیساخت و ساز آگاهی کافی دارند، همین موضوع سبب  هایروشاین بدان معنی نیست که از ابزار و 

هنگامی که ما قوانین حاکم بر محل ساخت و ساز را تغییر دهیم دیگر  کنممیمن فکر  واقعی حاکم بر ساخت و ساز دور شوند.

پیمانکاران با  اینوجود دارد که  سؤالاما این یا خیر؟  کندمیوجود نخواهد داشت که آیا معمار واقعیت را درک  سؤالاین 

در حال رویارویی با موضوع ساخت و ساز بار هر  این شرایط برای همه معمارانی که؟ کنندمیمشتریان صریحاً منصفانه رفتار 



 

 

، نه تنها گیریممیهمچون، روشی که ما در پیش  هاییچالش از سختی هستند وجود دارد. ساخت و ساز ممکن است باسطح 

و رکه شاید فراتر از موضوع چاپگرهای سه بعدی باشد، روبآن  هاینوآوریشیوه طراحی معماری بلکه روش ساخت و ساز و درک 

 است.

برای الهام گرفتن در معماری بهره  هاآناز  فرادی با سابقه را در نظر دارید کها در دوره معاصر یا آیا شما افرادی را

 ببرید؟

                 )پایتخت اسلوونی(، در لیوبلیانا Plečnikمن عاشق کارهای  .کنممیمن به خیلی از معماران و خیلی از چیزها نگاه 

Eladio  Dieste  هستم. در زمینه معماری معاصر هم من با معماران  اسکاندیناویمجموعه کارهای معماران در اروگوئه و

 دارم. ایپیوستهارتباط  Ensamble Studioاسپانیایی مانند شرکت 

نیست. پیشنهاد شما  ایسادهدر حال حاضر بازار کار معماری اشباع شده است و پیدا کردن شغل در این زمینه کار 

ه ، چانددادهبرای افراد تازه فارغ التحصیل شده چیست؟ دانشجویانی که برای پیوستن به گروه شما درخواست 

 شرایطی باید داشته باشند؟

و نقش خود به عنوان یک معمار اطمینان حاصل  مأموریتحصیل شده این است که از درک یشنهاد ما به افراد تازه فارغ التپ

قبول کنند بدون آنکه هیچ دوره آموزشی را در شرکت دیگری  شخصاًرا  هاییپروژه توانندمی هاآندر واقع در این صورت  کنند،

این خواهد بود: خودتان را برای کار کردن در حال حاضر آماده نکنید، پیشنهاد من  کنممیطی کرده باشند، بنابراین من فکر 

 ن اینکه آینده چگونه خواهد بود، رو به جلو هدایت کنید.بلکه کارهای خود را با در نظر داشت

یه تخصصی تک هایمهارتبیش از آنکه هنگام کار بر  هاآنما مورد نیاز است، این است که  گروهپیوستن به  شرایطی که برای

 هاییلسؤااساساً باید از پس هر چیزی برآیند و در مقابل  هاآنشوند، چرا که  کنند بیشتر بر نگرش شخصی خودشان متمرکز

 انعطاف پذیری الزم را داشته باشند. پرسممیکه من 

فکرمی کنید که سبک  آیا، Cooper Unionشما به عنوان رئیس  که آیدمیمن پیش برای  سؤالخوب پس این 

 ؟کند پرموجود در بازار کار را  هایشکاف تواندمیآموزش معماری حال حاضر، 

تغییر عمل است نه ترمیم آن. هدف ما که آموزش به تنهایی بتواند نیازهای بازار کار را رفع کند. نقش آموزش  کنمنمیمن فکر 

 تطبیق دادن آن با شرایط. صرفاًتغییر در شیوه انجام کارها است نه 

 مترجم: بهاره بهرامی
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