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 مقدمه

معماری نیز همچون سایر موضوعات در یک  ،گذرانیمهایی که میلحظات و ثانیهدر  دنیای امروز و در

سو حامل د. بستری که از یکگیرشکل می ،که ماهیت زمان و مکان ماست ،بستر پیچیده و متضاد

ظیر جاب به عواملی نمُ ،منابع و زیبایی است و از سویی دیگر ،یانرژ ،سیاست ،تاریخ ،اقلیم ،گفرهن

 باشد.پایداری و غیره می ،محیطیزیست لئمسا ،دماتخ، گذاریسرمایه ،بازار سهم ،تبلیغات ،تکنولوژی
 به، فرهنگ دیداری و فضایی کیفیت ،بناها فرم ،بافت شهرها از قبیل ترکیبی از تمامی این عوامل

طور ه ب، یعنی شهرها و بناها ،دهد. در واقع این ساختارهاکانی امروز بشر را شکل میم یتجربه طورکلی
زندگی امروز بشر را  مجموع در و هویت ،هاارزش ،اصلی کسب وکار یشاکله ،مستقیمغیرمستقیم یا 

 تواندبیان دیگر معماری می ها خالقان کیفیت و کمیت زندگی انسان امروز هستند. بهسازند. آنمی
ر مکان از این جهان تعریف و احیا کند. معماری در ه ،روش و کیفیت زندگی بشر را در هر لحظه ،شیوه
 .رساندزیستن خود می یای از تجربهبشر را به خلق تازه ه،گاجا و هرردر ه

ا در تعریف و ترسیم بنابراین م ؛در شکل دادن به حضور خود ،این یعنی غایت شکوه اختیار بشر
معماری  ،توانیم کیفیت حضورخود را ارتقا و یا انزال بخشیم و یک وسیله در این میانمی مختاریم و

 ،سازدرا می اقعیت دارد و زندگی ماچه واز سوی دیگر آگاهی امروز بشر از این حقیقت که آن است.
قعی ما واقابل لمس و غیر چیزی جز افکار غیر ،و گذشته و آینده بودهحال  یمحتویات موجود در لحظه

زمان خود  ازهای مکان وو نی محتویات ،استه از ملزوماترا به سمت نوعی از معماری که برخ او ،نیستند
وسیله حضور واقعی و حقیقی خود را تجربه کرده و از اختیار خود  دهد تا به اینسوق می ،خواهد بود
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که من آن را نه  ،کردنختیارنوعی از ساختن و ا به شایستگی بهره جسته باشد. ،خوددر ساختن دنیای 

ه گمان ای که بنامم. شیوهاکنون می ـ اینجا یبلکه شیوه ،اری و نه شهرسازی و نه حتی طراحیمعم
نهاده و  بنا را ساختارها و اشیاء اصیل متعلق به زمان و مکان خویش ،فضاها ،من دنیای مملو از الهامات

توانیم در بود. ما می خواهد ی1کمینگی و به طور خالصه ناشاو ،دیگرنمایی ،گونه بدلکاریربدور از ه
متفاوت زندگی کنیم. دنیایی که پر از ادراک واقعی از فضا و زمان باشد. فضا و زمانی که  دنیایی کامالً

 ،تغییر حال در مدام ،گیشداری که در عین از پیش تعیینساخت .سازندرا می ساختار جهان ما
بر  ،های ما همواره و از آغازکاالها و سیستم ،بناها ،شهرها شدن است. و احیا زایش ،مرگ ،دگرگونی

بلکه در  ،داردر جهت حل مشکالت قدم بر نمیطراحی د ،اساس همین ساختارها شکل گرفته و اکنون
تمام منظور و  باشد.می ،ه و بازنمایی یک سیستم دقیق و منظم از هستی و محیط بنا شده در آنئراه ارا

 هستی، ست برای بشر تا حضور معاصر خود را در هر کجای این جهانایجاد امکانی ،ف این سبکهد
های گی کند و خود را از بند نوستالژیتجربه کرده و هر فردی از افراد بشر در زمان و مکان خود زند

ای داشتن چرا که ما بر آزاد و فرهنگ ناب معاصر را دریافته و زندگی کند. ،گذشته و توهمات آینده
باید حاضر و  ،اییگانه یایم و برای داشتن چنین تجربهل و ناب به این زندگی قدم گذاشتهای کامتجربه

-این ،آینده ،زندگی در گذشته ،عادت ذهنی انسان اینجای خود باشیم و اگر و آگاه در جهان این لحظه

 تیم.دادن عادات ذهنی انسان هسلذا ناچار به تغییر جا استجا و یا آن
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