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  .ي چگونه اندممعماريهاي مفهو

  چگونگي مفهوم معماري ها

  انتزاع در تفكر معماري -1

كامال امكان آن هست كه كليه فرمها را در ذهن ساخت بدون آنكه هيچ ماده اي را 

وارد جريان كرد، با طراحي كردن و تعيين مدارهاي ثابت و ارتباط خط هاي 

چيز سختي نيست تصور . 1755b.1 .1. لئون باتيستا آلبرتي. (گوناگون و زاويه ها

كردن اينكه دو تا بچه نمي توانند با همديگر تقسيم كنند كيك شگريشان را وخش 

خشر و مابقي خرت و پرت هاي كوچكشان را، تا زمانيكه آنها ابتدا  rattleخشر 

با همديگر تعداد زيادي اجزاي جدا از هم را تلفيق نكنند، بنابراين در ذهن آنها ايده 

هاي انتزاعي كلي شكل مي گيرد، و آنها را با هم پيوند مي دهند با هر اسم 

  146. اصل دانش بشري) جورج بركلي. (معمولي كه آنها از آن استفاده مي كنند

دليل و هدف هنر شامل نگه داشتن سوژه ها و اشياء در نهايت درستي و زيبايي 

كه تمامي نظرات و ايده ها آنهاست، و جمع آوري آنها در تعداد كمي نظرات كلي 

آلفرد نورت (را به روشني بيان كند، و سازمان دهي استوار حقايق در اطراف آنها 

ثبت  –نشانه هاي برگزيده براي سازمان رياضيات شاخه لندن  1914). وايت هد

  .146: 1980شده در الوسن 
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جمع شود بدون انتزاع هيچ چيزي از هر نوعي وجود ندارد كه فكر بتواند روي آن 

عالقه خاص من استفاده كردن از قطعات . و مهارت انجام كاري را داشته باشد

آشناست، بيشتر قطعات ارزان و كم ارزش، و قرار دادن آنها در كنار همديگر به 

بنابراين به چيزي برسم كه عجيب و انقالبي . شيوه اي كه قبال هرگز نبوده است

شد، اما تنها با استفاده از قطعات و وسايل و ذهني و اغلب ديرياب با) آوان گارد(

من فكر مي كنم كه بهترين روش است براي درست كردن چيزهاي نو و . معمولي

  .در مقايسه با خلق صرف يك مجموعه كامال نو از اشكال ديوانه وار. انقالبي

  235: 1973در آشپزي و كلوتز،  –چارلز مور 

كل هاي هنري بوده و قطعا خواهد بود، البته، انتزاع هميشه جزء جدايي ناپذير ش

حتي در قوي ترين و بيشترين اثرهاي هنري طبيعت گرا، كامال فاقد انتزاع نيستند 

انتزاع و هنر  –و در ميان عاملهاي تركيبي و عينيت زيبايي شناسي وجود دارند 

آنها متعلق به . عناصري نه تنها مفهومي بلكه عمال غير قابل تقسيم هستند

antinomoise پيدايش آبستره . هستند كه هنر ديالكتيك مديون وجود آنهاست

قطعاً، مانند دبرك هاي مخالف آن، در درجات مختلف و موقعيت هاي تاريخي 

آنورلد هاوستر . متفاوت، اجبار اجتماعي، و جنبش هاي سبكي اتفاق افتاده است

1974 :691  
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، معماري شعر است، و هنگاميكه ساختمان سازي در روند تكنولوژيكي نثر است

ضرورتاً يك برنامه انتزاعي به خودي خود يك تشيبه ناشي از آن است براي 

انتزاع  –اثر  1984- 226گومز  –پريز  –آلبرتو (تصويري از جهان و بودن 

واژه اي است كه به راحتي مشخص شود با پيدا كردن آن در فرهنگ ) آبستره(

خاموش و  offبه معني  – abين لغت، اگرچه از لحاظ ريشه شناسي از الت

+trahere به معني طراحي است.  
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  لويي كان

  سكوت و نور

مثل اينست كه بگوييد بي نوري، ناتاريكي، . سكوت چندان چيز خاموشي نيست

اما چرا؟ بي . ناتاريكي با چنين تركيبي وجود ندارد. اينها كلماتي ساختگي هستند

آيا مرزي ميان . خواهند اظهار شوند نوري و ناتاريكي مي خواهند كه باشند مي

قابل اندازه گيري و غير قابل اندازه گيري  وجود  –) نور و سكوت(اين دو كيفيت 

آيا يك مرز مي تواند به اندازه اي نازك باشد كه مرز ميان اين دو  نيرو و . دارد

كيفيت در نور باشد؟ هر چيزي كه مرز قرار دهيد خود ضخامتي دارد حتي 

اما مي شود گفت در تابش نور بر سكوت . ا و فكرها هم ضخامتي دارندانديشه ه

  .و سكوت بر نور اين مرز محقق مي شود و آن لحظه الهام است

زباني ناشي از يك تمايل فراتر از نيازهاي اوليه تمايل به . هنر زبان انسان است

  .بودن به ابراز شدن

تمام انگيزه وجود، بيان . راز شويممن اعتقاد دارم ما زندگي مي كنيم براي اينكه اب

  .شدن است و آنچه طبيعت به جا مي دهد، ابراز اين بيان است

من يقين دارم كه هر موجود زنده اي به گونه اي داراي حس خودآگاهي و 

هوشياري است و من آرزو مي كنم دستاورد ارزنده عدم بازشناختن اين كيفيت 

  .غير قابل اندازه گيري باشد
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گردهمايي ها به من مكاني فكر كردم كه حس گفتگو و تماس ذهن ها ن در ساختما

در . مكاني براي يك اتفاق. جايي باشد براي تماس افكار. و انديشه ها را القا كند

اما حضور : ساختمان گردهمايي ها، شما انديشه را حس مي كنيد وجود دارد

  .ملموس ندارد

  .مكاني براي يك اتفاق

شما بايد . يفيتي معمارانه باشيد نه به دنبال يك هدف مشخصشما بايد به دنبال ك

. بتوانيد فضايي خلق كنيد كه در آن هيچ عنصر جدا كننده اي استفاده نشده باشد

اين يك كيفيت معمارانه است، كيفيتي . اما جدا كننده ها به مرور زمان شكل بگيرند

حكم اين كه آنجاست  اين سنگ به. شبيه به مكان هاي مذهبي كه به ما مي گويند

با سنگهاي ديگر كه در دل كوه و و مي شود از . با سنگ هاي ديگر تفاوت دارد

  .اين نقطه آغاز معماري است. روي آنها پريد

وجوه تمايزي كه من بين تناسب پذيري و تناسب ناپذيري، شكل ظاهري و طرح «

ت كه يا بين فضاي خدماتي و اصلي قايل هستيم، مشخصات دو گانه اي اس

در حقيقت ذهن انسان متمايل . همچون ابزار كار، مورد استفاده قرار مي گيرد

  ».است همه را در چارچوبي يكسان به تصور درآورد

بيش تر از آن كه اين روش . لويي كان، در بيان مطلب داراي روش خاصي است

كه او عجيب بنمايد، حالت رويايي آن بنظر مي آيد و اين، شايد به اين دليل بوده 
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. اميدوار بوده است در بيان موضوعات، روش مناسب تر و بهتري را خلق كند

گو اينكه اعتقاد وي . ولي با اين همه، بيان او بيشتر حاصل تجربه ي اوست

  .درباره افكار و نظرياتش جزمي و مطلق مي باشد

  سكوت و نور

د به طور ي برروشي كه لويي كان در بيان و تعريف زيبايي و فلسفه به كار م

او مطالب خود را به شيوه اي شاعرانه و في البداهه بازگو . مطلق ذهني مي باشد

مي كند كه بي شك اين روش را بايد ناشي از كار فكري عظيم و در عين حال 

كان، از درك ماهيت اشيا و مناسبات آنها در . منحصر به فرد و استثنايي او بدانيم

نگرش ديگري نيز عقيده مند است كه ما آن  شالوده ي اين روش متفاوت خود، به

و لويي كان بر اين عقيده است كه از طريق هنر، مي تواند معنا . را نظم مي ناميم

در اكثر نظريه هاي كالسيك و متقدم، تعبير زيبايي، در . مفهوم نظم آشكار شود

  .بيشتر موارد پايه و اساس معيارهاي قضاوت درباره ي يك اثر هنري مي باشد

در مقام  –تيجه ي اين نگرش آن خواهد شد كه مفهوم و تصور عمومي زيبايي ن

بر هر گونه معرفت از وجود ارزش هاي ويژه ي ديگري كه  –يك ارزش پر معنا 

بدين معنا كه آن چه . در يك اثر هنري متبلور هستند برتري پيدا خواهد كرد

  .زيباست، عالي تر و متعادل تر مي باشد
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در يك اثر هنري بايد داراي درون مايه اي  تعيين هاي متبلور  هم چنين آن ارزش

همچنان كه لويي كان با قاطعيت ابراز مي . كننده بوده و يا قابل توصيف باشد

كند، محتواي زيباشناختي يك اثر سواي يك شكل زيبا داراي كميت زيبايي است و 

يد كرد و به رسميت و ممكن است بعد از آن كه اثر هنري اجرا شد بتوان آن را تاي

. ارزش ها نيز پيش از ظهور هرگز قبل از مفاهيم كلي درك نخواهند شد. شناخت

در هر حال هنر وجود دارد و حضور خود را حتي بدون ارتباط با شرطي اساسي 

در اين زمينه، بين مفهوم نطم  .و اصلي همچون زيبايي باز هم توجيه خواهد كرد

كه  -اعتقاد او درباره نظم. رابطه اي وجود دارد از ديد لويي كان و معماري او،

نه تنها نسبت به آن چه كه تا به حال ابراز  - پايه و اساس كارهايش مي باشد

: آنجا كه مي گويد. نشده اشت؛ بلكه نسبت به باور عمده خود وي نيز صادق است

 هيچ چيز به تنهايي از خود، اثر مفيدي بر جاي نمي گذارد مگر آن كه در يك«

او معتقد است سكوت، سرچشمه تمام مظاهر » .مجموعه كلي داراي، اثر مفيد باشد

اطالق مي » نداي سكوت« به هنر نام » آندره مالرو«هنري است همان گونه كه 

براي . در واقع تنها سكوت است كه بر مفهوم زيبايي، تقدم و اولويت دارد. كند

و ادراك باشد و آن، آگاهي از  قابل فهمتنها نظم است كه مي تواند  لويي كان،

ارتباط مشترك بين تمام اجزاي هستي و همان تحقق كامل قوانين طبيعت است كه 

  .به واسطه ي آن تمام جهان هستي به وجود مي آيد
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او بر اين باور است كه استنباط نظم موجود از درك محتواي مجسم آن دشوارتر 

هيچ كار هنري وجود . استاست و تحقق همين نظم، سرچشمه ي شادي و سرور 

ندارد كه در ساختن استادانه ي آن حتي اگر داراي مضمون ناخوشايند و غم 

انگيز باشد لذت وجود نداشته باشد و لذت، در آن سكوت، يعني در آن احساس 

بنابراين مي توان گفت هنر، بين . مشترك ابدي نهفته در بطن هنر، وجود دارد

وز به وجود نيامده است يك نوع اتحاد و يك آنچه وجود دارد و آن چه كه هن

  .پارچگي ايجاد مي كند

با اين همه، اگر چه ابزار و وسايل هنري همچون اشكال و سازه ها و نيز قوانين 

و ضوابط، به طور معمول وجود دارند، ولي هر اثر هنري ضمن وفق دادن خود با 

  .دآنها، بايد خصوصيت ذاتي و اصالت خود را نيز نمايان ساز

در طول تاريخ، تمام آثار ارزش مندي كه براي اول بار ظاهر شده اند، مانند چرخ 

ارابه، هواپيما و يا حتي سمفوني پنجم بتهوون، از ادراك انساني كه از  نظم 

جهاني سرچشمه مي گيرد به وجود آمده اند و نه، تنها از چند مفهوم 

است، اشيا و پديده هايي كه  در حالي كه آغاز هنر، مبتني بر سكوت. زيباشناختي

براي مثال در نظر لويي . ما را احاطه كرده اند مباني فعلي ظواهر هنري هستند

كان، نور، دنياي پديده ها را معرفي مي كند و عالوه بر آن كه وسيله اي است 

نور، معرف طبيعت با . براي مشاهده ي اشيا، خود سرچشمه ي حقيقي ماده است
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تمام طبيعت، «: ي آن است و لويي كان درباره ي آن مي گويد تمام قوانين پيچيده

  ».نور است

به كالمي ديگر، لويي كان استفاده از مواد را متناسب با طبيعت آنها توصيه مي 

كرد چرا كه اين ماده، سرانجام با دست و كار انسان  تغيير يافته و كامل مي 

فاصله ي بين انسان و  كان معماري، مانند تمام هنرهاي ديگر، شكاف و. شود

وي اين موفقيت را نه به سبب . طبيعت را به گونه هم آهنگ برطرف كرده است

ارايه ي نظريه ها زيباشناختي بلكه به خاطر احساس مسئوليت عميق خودش در 

كم دوام و «بدين جهت معماري وي از نوع . برابر واقعيت ها دست آورده است

ابهت، مانند تمام كارهاي نو و ابتكاري، جلوه  نبوده با كامال مستحكم و پر» سست

  .گري كرده است

در تاريخ فلسفه، نظريه ي ماده المواد يا ماده ي اصلي جهان هستي مورد توجه 

عده اي آب، برخي هوا و برخي مواد ديگر را به . فالسفه ي يوناني بوده است

ز آن مكاتب، نور را لويي كان نيز به پيروي ا. عنوان ماده ي اوليه معرفي كرده اند

  .ماده ي اصلي مي داند

  .ابديت دو برادر را مانند است

  .تجلي يكي با بيان است

  .و آن ديگري تحقق را متظاهر مي سازد
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  .يكي نور چشم نواز است و ديگري نور خيره كننده

  .ماده در پرتو نوري كه از چشمه هاي گردآمده ساطع مي شوند

  .در يك رقص وحشي شركت مي جويند

  احساس انساني

فهم خاص طبيعت معماري كه توسط لويي كان از طريق مرز سكوت و نور بيان 

  .شده است به طور عمده بر حالت خاص تصور انسان پايه ريزي شده است

تاييد مطلب فوق . اگرچه انسان طبيعت نيست ولي از طبيعت به وجود آمده است

عكاس اين موضوع فكري اوست كه لويي كان بسيار عالقه مند به بيان آن بود، ان

. كه بين انسان به عنوان نوع مخلوق و انسان به عنوان فرد، تفاوت قايل شده است

انسان بسان تمام موجودات ديگر طبيعت، تحت تاثير قوانين طبيعت است و از آن 

اما هر انسان در وجدان دروني خود و سكوت، داراي احساس . تبعيت مي كند

عالقه . كه تحت تاثير عوامل فرهنگي و تكاملي نمي باشدعميق انسان بودن است 

مندي به اظهار وجود و بيان حاالت خويشتن عمده ترين تجلي انسان بودن است 

بنابراين هر يك از اعمال انساني، . و اين، خود، اولين دليل هستي به شمار مي آيد

ين جاست كه به هر طريق به اعمال ديگر وابسته و با آن در ارتباط است و در ا

هنر، يگانه زبان بيان حقيقي انسان مي شود چرا كه او با اين زبان درصدد ارتباط 

  .با ديگران قرار مي گيرد
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مناسبتي ندارد كه خواسته ها و آرزوهاي انسان را در حكم يك مفهوم و تصور 

به دليل آن كه اين تعريف ايجاب مي كند كه به شناسايي . عمومي تعريف كنيم

هاي آن هم بپردازيم و حال اين كه جوهر انساني امري غير قابل محدوديت 

  .تعريف بوده و تنها از طريق خالقيت نسبت به واقعيت است كه به وجود مي آيد

شوق به : آرزوهاي سه گانه ي انسان عبارتند از«لويي كان آشكارا گفته است كه 

. مندي از زندگيآموختن و كسب آگاهي، شوق به ارتباط با ديگران و شوق بهره 

اين آرزوها، به لحاظ طبيعت و سير آنها در جهت به حقيقت پيوستن، دليل اصلي 

در تعريف انسان، اين سه تمايل عاطفي از » .زندگي انسان را تشكيل مي دهند

تمايل به . آغاز و سرانجام متجلي و ظاهر مي شونددرون سر برآورده، از تفكر 

. ن با هر چيزي كه وجود دارد تماس برقرار كندآموختن نياز به آن دارد كه انسا

هر آن چه طبيعت » هر موجودي داراي خصوصيات اصلي و اوليه ي خود است«

بنابراين طبق نظريه ي . دارد» شوق به بودن«خلق مي كند يا انسان مي سازد؛ 

لويي كان، تمايل به كسب آگاهي و آموختن، از ميل به آزمودن همان اشتياق 

تمام مراكز تربيتي كه در خدمت انسان است چه در پزشكي . يردسرچشمه مي گ

و چه شيمي و مكانيك و معماري، همگي مستلزم كشف آن است تا آن جا كه اين 

پرسش مطرح است كه داليل وجود اين انسان كدامند و وسايل حفظ و تداوم 

  زندگي او را كدام يك فراهم مي كنند؟
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هم زمان با تمايالت ديگر، دليل و سبب همبستگي مادي و معنوي با ديگران، 

در نظر لويي كان، شهر عالمت اشتياق انسان به تماس، اظهار . پديداري شهر است

كليه ي بررسي هاي اجتماعي، اقتصادي و فني به . وجود و ارتباط با ديگران است

اين نتيجه رسيده است كه احداث شهر زماني شروع مي شود كه خيابان براي 

به احتمال قوي «: او مي گويد. ي جهت مالقات با ديگران به شمار آيدانسان مكان

خيابان اولين مركز آموزش براي انسان يعني تاالري بدون سقف براي اجتماعات 

  ».بوده است

زماني كان به دانش جويان خود پيش نهاد كرد تا مكاني را طراحي كنند كه در آن 

اد قبل از هر نوع طراحي شكل فضايي، اين پيش نه. جا بتوان به راحتي به سر برد

ديري نپاييد كه دانش جويان، . مستلزم آن بود كه تعريف دقيقي از آن محل بشود

همگي به اين نتيجه رسيدند كه چنين مكاني از ابعاد فيزيكي مستقل است و اهداف 

كاربردي آن زماني محقق مي شود كه آرزوها و اميال انساني در آن محقق و 

در هر حال در بين كليه ي فضاهاي طراحي شده، هيچ كدام به . تثبيت گردد

كان، با اين تمرين، اين مسأله را به اثبات رسانيد كه . ديگري شباهت نداشت

اهرام مصر يا معبد . معماري فقط نتيجه و بازتاب شرايط محيطي اطراف ما نيست

مونه هاي قبلي پانتئون در رم و يا اولين خانه اي كه انسان آن را بدون وجود ن

ساخت؛ همگي به اين دليل بوجود آمدند كه او دست كمك به طرف طبيعت دراز 
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در غير اين . كرد تا بتواند هيجان و احساس خود نسبت به محيط هدايت مي گرديد

صورت به تمايالت غير مسئوالنه منجر شده و سرانجام به بي نظمي منتهي مي 

و ذكاوت انسان، كليه ي فرضيه ها و  كان، عملياتي را كه مطابق آن هوش. شد

اعتبار «اطالعات نامطمئن و مبهم را به موضوعي واقعي مبدل كند اصطالحا 

  .مي نامد» بالقوه

بنابراين آن چه كه در . باعث به وجود آمدن روش هاي انتخابي مي گردد» اعتبار«

  .د بودباشد در شرايط ديگر اين چنين نخواهيك شرايط خاص مي تواند با اعتبار 

مثال به طور . به نظر او اعتبار فيزيكي، از طريق قوانين طبيعت شكل مي گيرد

از جانب ديگر اعتبار روان . طبيعي ثابت شده كه چرخ هاي ارابه بايد مدور باشند

انسان، به واقعيت منطقي و عقلي معطوف مي گرد كه اين، با واقعيت طبيعت 

ك نقاش اين اجازه را مي دهد كه براي اين اعتبار روان مثال به ي. متفاوت است

تصوير تابلويي كه بي فايده بودن جنگ را نشان مي دهد، چرخ هاي توپ جنگي را 

. چهارگوشه نقاشي كند و يا يك آهنگ ساز، تنها با چهار نت يك سمفوني بسازد

  :كان اظهار مي كند كه

ر موافق و دم اعتبار رواني از مجموعه اهدافي تشكيل شده كه جملگي با يك ديگ«

ساز مي شوند در جهت تحقق آن چه كه طبيعت نمي تواند بدون دخالت انسان به 

  ».وجود آورد
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با اين حال اشتياق كه تا به حال منجر به حقيقت عملي نشده است همواره به 

سويي كه كسي به آن پي نبرده متمايل مي باشد و در فكر و انديشه ي انسان 

  .ه استهمانند يك امكان وجود داشت

انسان براي دست يابي به حقيقت، بايد ابزارهايي را به دست آورد كه طبيعت از 

مثال عامل تمايل به هواپيما آن بود كه آدمي پرواز در . طريق آنها عمل مي كند

آسمان را خواهان بود و يا تمايل به عبور از دره ها، او را به ساختن پلي هدايت 

انسان با واژه ي اشتياق . وسيع داشته باشد كرد كه تنها يك دهانه ي عريض و

كه همان اعتبار رواني مي باشد و با ابزار و و سايل كه اعتبار فيزيكي است، موفق 

از همين طريق است كه به عنوان مثال اهرام مصر . شد) فرم ها(به خلق شكل ها 

 ساخته شد و يا يوناني ها موفق به درك و خلق اولين ستون ها شدند و همانا

  .»گذشتن از سكوت و نور«: اولين مرحله ي هنر، همين است

  احساس مكان

عقايد لويي كان در مورد انسان بستگي نزديك دارد با تفكر او درباره ي مكاني 

مكان كه يك اصطالح عام است . كه در اين زمينه، معناي خاصي را القا مي كند

ه با انسان، آرزوي معموال چيزي را كه وجود دارد، مشخص مي كند و در رابط

رغيب زندگي كردن در آن و گاهي حتا تملك كردن و به چنگ آوردن آن، او را ت

مكان مي تواند نقش جداكنندگي و يا ارتباط دهندگي را در برداشته و . مي كند
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با فضاهاي ساخته شده به همواره معرف تلفيق محيط طبيعي اطراف زندگي 

كان، مكان تنها يك كميت فيزيكي نيست به هر صورت در نظر . دست انسان باشد

كه بتوان آن را به طور كامل در يك تصوير خالصه كرد، بلكه محصول تداخل و 

مكان به . تركيب برنامه ي انسان با مشخصات و خصوصيات محل و زمين است

طور عمده و قبل از هر چيز اوضاع و احوال انساني را منعكس كرده و مبين 

  .ايدئولوژي است

كان در خلق آثارش چنان بر روي اين اجزا كار مي كند كه بتواند اوضاع و لويي 

شرايط پيچيده تري را نسبت به پديده هايي كه طبيعت خلق كرده و يا در جريان 

احتماال قبل . حيات در يك شي اتفاق مي افتد، به وجود آوردمتمركز شدن شرايط 

ر پايه را مطرح سازد از آن كه انسان مساله ي ايجاد يك سقف بر روي چها

شايد شروع آن به زماني برگردد كه آدمي تصميم . معماري وجود داشته است

مي گيرد مكاني را براي انجام كارهاي خود انتخاب نمايد و اين تصميم در تعيين 

به اين ترتيب مكان . مكان است كه به معماري اجازه وجود در فضا را مي دهد

مكان ) 52(سالك البراتور . زندگي هستندهاي كه كان خلق مي كند مخصوص 

هايي همچون كتابخانه اي اگزيتر و موزه ي فورت ورت بدون بحث و گفتگو 

داراي آن چنان خصوصيات اجتماعي هستند كه در آنها فضاهاي ساخته شده 

اغلب ساختمان هاي لويي كان به . دقيقا با شرايط انسان وفق  داده شده است
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ن آنها را به مجموعه هايي بسته تشبيه كرد كه با گونه اي است كه مي توا

ديوارهاي استوار خارجي محصور شده اند و اين ديوارها، مانع از تأثيرگذاري 

بدين ترتيب . نارسايي هاي سازه بندي داخلي بر حجم خارجي بنا مي شوند

فضاهاي داخلي تمايلي به خصوصي بودن را منعكس ساخته و سيماي خارجي 

  .هاي نمادين استنشان گر شكل 

در واقع لويي كان مكان را مانند ظرفي تصور مي كند كه دربردارنده ي فعاليت 

در كيه ي بناهاي او . هاي انسان بوده و يا بيان كننده ي شرايط زندگي اوست

بازتاب نوعي نگراني و هراس به چشم مي خورد و آن عبارت است از چگونگي 

از سر و صدا به سكوت، از روشتايي روز : ربيان گذر از مرحله اي به مرحله ديگ

به نور محدود و كنترل شده ي درون، از اغتشاش و آشوب افكار به تأمل دروني 

قبل از هر نوع  –و فردي و اين درگيري ذهني به عنوان سيماي ثابت معماري او 

لويي . تصميم در وضع پالن يك طبقه و يا تعيين شكل پوشش بام، وجود دارد

در اين فكر بود تا بيش تر مكان هايي را ايجاد كند كه بتواند در آنها،  كان دائما

  .احساس زندگي هم آهنگ را برانگيزاند

  آداب و رسوم انسان
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در دوراني كه مشخصه ي آن انقالب عميق ارزش هاي انساني و اجتماعي است، 

ما مرهون لويي كان هستيم به خاطر بازنگري و تعريف دوباره اي كه او از آداب 

  .و رسوم كرده است

آداب و رسوم، نشان دهنده ي فرهنگ عمومي هر ملت است و زماني كه جهان 

اين امر، . عي در كشف طبيعت اشيا داردآكنده از تضادهاي مختلف است، انسان س

بيش تر يك فكر و عقيده است تا يك واقعيت و اين تفكر، با اين احساس عمومي 

هم راه است كه اصل اخالقي و يا نظم اجتماعي بر روي خصوصيات نوع انسان 

دليل اوليه ي ايجاد رسوم مختلف داراي اهميتي بنيادين . پايه ريزي مي شود

توافق ها كه منجر به ايجاد رسوم مختلف مي شوند داراي طبيعت است، زيرا اين 

  .ابدي بوده و بيان گر آن هستند كه بناها خارج از تحوالت زمان، پايدار مانده اند

تا زماني كه يك ساختمان اين چنين شايستگي را به دست نياورد و سيماي نهايي 

هر چند بتواند  – آن موفق به كسب ارزش هاي پايدار نشود اين گونه معماري

اغلب مشكالت عمل كردي و كاربردي را حل كند ولي به يقين براي حل كليه ي 

مسايل مربوط به خود داراي كفايت نيست چرا كه معماري هر ساختمان، بايد 

تمام مفروضات برنامه ي عمومي آن را حل نموده و همچون يك رسم عمومي به 

  .يك نمونه ي ارزنده بدل شود
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. مل و حركت را مي توان نوعي ديگر از ايجاد نمونه به حساب آوردتمايل به ع

يا » .يك گل سرخ مي خواهد كه گل سرخ باشد«: زماني كه كان تصريح مي كند كه

بدين » .يك گشودگي فراخ، در ديواري آجري تمايل دارد كه قوسي شكل باشد«

عاري مي  تاييد مي كند كه چيزهايي وجود دارند كه از قيد و شرطترتيب او 

اعتقاد او به رسوم مردمي، همانا عقيده به سيماي بدون قيد و شرط اشيا . باشند

  .در ماوراي رخدادها مي باشد

آداب و رسومي مانند ايجاد شهرها و يا معماري، تالش انسان را مورد تاييد قرار 

در آداب و رسوم مربوط به تاريخ معماري سه . داده و به آن قداست مي بخشند

كان اصطالح . فضاهاي سبز -3معبر  - 2مدرسه  -1: ثابت وجود دارد عامل

  :را چنين تعريف مي كند» مدرسه«

تمام مكان هايي كه انسان براي تامين خواسته ي خود در فراگيري، از آنها «

استفاده مي كند مدرسه نام دارد و اين مكان ها، تنها براي يادگيري و آموختن 

بلكه براي فهم و ادراك داليل وجود هر چيزي و عقايد و نظريات نمي باشند 

مناسبت هاي دو جانبه و روابط بين انسان و طبيعت نيز مورد استفاده قرار مي 

  ».گيرند

خيابان، براي هر نوع استفاده باز است و قبل از هر چيز، مكاني است براي 

در حال رشد، در  همچنين خيابان مكاني است كه در آن، يك جوان. مالقات
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فكارش كشف مي كند كه در سنين بزرگي به چه كاري اشتغال خواهد ورزيد و ا

  .اين، واقعي ترين احساسي است كه از شهر دريافت مي شود

اگر براي جامعه نوعي معماري مي تواند وجود داشته باشد، اين آداب و رسوم 

هستند كه اساس آن را به وجود مي آورند، چرا كه نيروي دروني همين آداب و 

رسوم است كه ظرفيت هاي يك جامعه را مشروط كرده و به خواسته هاي 

جامعه به طور كلي بر اساس جنبه هاي حياتي و تغييرناپذير . عمومي معنا مي دهد

بر پايه ي همين تفكرات و اعتقادات،  .وجود و حضور انسان پايه ريزي شده است

  .ه استداراي بيان و تعبيرات پايدارتري شدمعماري كان، دقيقا 

به آموختن، سرچشمه ي تمام آداب و رسوم است و ما به مدرسه، عالقمندي 

اما آموزش، از آن هنگام . همانند مكاني مي نگريم كه در آن آموزش داده مي شود

آغاز شد كه انساني پاي يك درخت بدون آنكه از معلم بودن خود آگاهي داشته 

  .باشد

مكاني عمومي كه : وجود مي آيدخيابان محلي است كه بر اساس توافق به 

سقف آن . ديوارهاي آن متعلق به افرادي است كه آن را به شهر هديه كرده اند

از خيابان اين فكر مشتق شده است كه بايد محلي را براي اجتماع . آسمان است

  .آدم ها به وجود آورد و به ايجاد آن به توافق رسيد

  هنر معماري
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 - 1: ريق پنج اصل ثابت قابل تشخيص استكارهاي معماري لويي كان، از ط

استفاده از مواد و مصالح ساختماني متناسب با  -2احساس تركيب در كل بنا 

اهميت نور به  -4احساس فضاي معماري به عنوان هدف اصلي  -3طبيعت آنها 

  .تناسب ها و ارتباط هاي معمارانه - 5منزله ي بخشي از طرح 

  احساس تركيب در كل بنا - 1

نه ي فلسفي، يبشتر روي كرد لويي كان به موضوع وحدت و يكدست در زمي

  .بودن شكل نهايي كار معماري است

فرضيه ي او در مورد تركيب بخش هاي مختلف ساختمان با نظريه و تعريف 

منطبق مي شود و كان به طور آشكار، نظريه ي » سان توماس داكويين«زيبايي 

: ايي به چهار عامل مشروط مي شودسان توماس را نقل مي كند كه در آن زيب

تماميت در از نظر لويي كان . تماميت، همگني، تقارن و منحصر به فرد بودن

معماري از طريق خودكفايي به دست مي آيد و همگني در آن است كه نتوان 

به  عبارت ديگر، . قسمتي از چيزي را بدون در هم ريختن كل آن از آن جدا كرد

تقارن، در . دا كنيم، تمام طرح به هم خواهد ريختاگر بخشي از طرحي را ج

ارتباط بين قسمت هاي مختلف است و در پايان، حالت انحصاري وضعيتي است 

  .كه يك شي مانند شي ديگري نباشد و آن شي داراي حالت منحصر به فرد باشد
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ايجاد تفاوت براي مشخص كردن فضاهاي خدماتي و فضاهاي اصلي يك طرح 

داللت دارد كه لويي كان سعي مستمر بر روشن سازي مقصد معماري، بر آن 

مخصوصا در . كه در تركيب كلي آن وارد مي شوند دارد –كلي ي اجزاي طرح 

و ) 3، 2، 1شكل هاي (مورد حمام هاي بناي مركز گردهمايي يهوديان ترنتون 

تفاوت بين قسمت هاي ) 4شكل (عالوه بر همه، در بناي اصلي پروژه آن مركز، 

  .تلف بنا مشخص استمخ

همچنين ) 5شكل . (در طرح خانه ي آدلر تشخيص فضاهاي متنوع آسان تر است

ساختمان آزمايشگاه هاي دانشگاه ريچارد كه فضاهاي آن داراي تفاوت هاي 

تركيب و آميختگي سازه هاي باربر ) 6شكل . (واضحي مي باشد مثال بهتري است

اه هنر دانش گاه يال به اجرا در آمده و بنا با فضاهاي متنوع آن در طرح نمايش گ

ولي تنها بعد از پروژه ي ترنتون بود كه كان ) 7شكل . (به واقعيت رسيده است

در . كامال متقاعد شد كه امكان اجراي چنين طرح هايي به خوبي وجود دارد

اسكلت بنا به گونه اي متفاوت از يك عضو ) 8شكل (ساختمان انستيتو سالك 

در اين مثال سازه ها نقاط ثابتي را تشكيل مي . تغيير شكل يافتساده ي باربر 

  .دهند كه از تفكر اصلي فضاي معماري قابل تفكيك بوده و در هم آميخته شده اند

لويي كان عقيده ي خود درباره ي ارزش هاي ثابت و شكل دهنده ي تركيب كلي 

ا نيز بر حسب و معابر شهر فيالدلفيمعماري و در مورد شبكه هاي خيابان ها 
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او در اين طرح ) 9شكل . (درجه بندي حجم عبور و مرور به كار برده است

ترافيكي، خطوط اصلي ارتباطات را احيا كرده و بدين ترتيب جنبه هاي زشت بهره 

برداري از خيابان ها را به ابعاد جديد حركت و ارتباط تبديل كرده است و سادگي 

مختلف بخش قديمي شهر را نيز بازيابي و مناسبت هاي داخلي اين قسمت هاي 

  .نموده است

ارزش هاي ظاهري و سمبوليك سازه ها از ) 10شكل (در طرح كلي شهر داكا 

در . طريق ايجاد ترتيب و جانمايي خاص خود، داراي نقش بسيار مهمي شده است

اين طرح، شهرك مجلس و مجموعه موسسه هاي فرهنگي در مقابل يكديگر واقع 

طريق اولين آداب و رسوم زندگي اجتماعي انسان يادآوري مي  شده و بدين

  .شود

با انجام پژوهش ها و بررسي ) 11شكل (كان در طرح مركز هنري فورت و اين 

هاي مهم و با ارزش، در تركيب كل بنا، در اطراف حياط ورودي فضاهايي را قرار 

بالتكليفي كه  و در كل بنا موفق مي شود حالت شك و ترديد و) 12شكل (مي دهد 

. در الحاق قسمت هاي جدا از هم و نامناسب ظاهر شده است را برطرف سازد

زماني كه تركيب معماري مورد بحث قرار مي گيرد الزم است عقايد لويي كان را 

  .در يك زمينه ي تاريخي قرار دهيم
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يكي ) بوزار(از ابتداي قرن حاضر، در مدرسه ي معماري هنرهاي زيباي پاريس، 

موضوعات مهم و قابل توجه، مساله ي تركيب در سنت هاي معماري بوده از 

لويي كان از نوشته هاي پروفسور معروف آن مدرسه ي معماري يعني . است

همانطور كه كارهاي يكي از شاگردان . اطالع كامل را به دست آورد» ژولي گادت«

ي عالوه بر همه ول. را نيز شناسايي كرده بود» توني گارتيه«خوب آن مركز يعني 

قرار » آگوست چويسي«ي اينها، لويي كان تحت نفوذ شديد افكار پروفسور 

اين شخص هم زمان با گارنيه بود ولي موضع گيري اش كامال در نقطه ي . داشت

البته نفوذ اگوست چويسي در افكار لويي كان به خاطر ايده . مقابل او قرار داشت

زبان فرانسوي آشنا نبود و اساسا عالقه ي چرا كه كان به (هاي مكتوب او نبود 

بلكه از طريق نقشه ها و تصويرهاي ) زيادي به خواندن متون و مطالب نداشت

. كتاب تاريخ معماري او بود كه براي كان آموختگي تعيين كننده اي حاصل شد

روش كان عمال منابع ديگري را براي او فراهم كرد تا ) 15و  14و  13شكل هاي (

. گاهي سنتي فرانسوي را با عقايد پيشرفته ي قرن بيستم هماهنگ سازدهاي دانش

او براي نيل به اين هدف روش خود را بر فصل مشترك آن دو پايه ريزي كرد كه 

در اين روش، دو عامل مهم معماري يعني زيبايي و . عبارت بود از نظم در طراحي

  .ايستايي در هم آميخته مي شوند

  مصالح ساختماني، متناسب با طبيعت آنهااستفاده از مواد و  - 2



 24 

دومين مشخصه ي كارهاي لويي كان را مي توان در ارتباط بين هنرهاي دستي و 

ديوارهاي انستيتو سالك كه از طريق قالب بندي . مصالح ساختماني تعريف كرد

با بتون مسلح ساخته شده از نمونه هاي بارز و زنده نماسازي به طريق 

شايد اولين بنايي باشد كه در ) 6شكل (مايشگاه هاي ريچاردز آز. هنرمندانه است

آن بتون پيش فشرده به كار رفته و هر عضو بتوني، در مجموعه ي تركيب 

  .ساختمان جزء مكمل قلم داد مي شود

كارهايي كه لويي كان در هندوستان اجرا كرد موقعيت استفاده از آجر را براي او 

ه مصالح ساختماني است كه بيشترين استفاده از آجر نه تنها از جمل. فراهم كرد

آجر . آن در ساختمان مي شود، بلكه از بهترين و مناسب ترين آنها نيز مي باشد

او با تركيب آجر و سيمان . زندگي جديدي پيدا مي كنددر دست هاي لويي كان 

روش بي سابقه اي را خلق مي كند كه ضمن كسب استحكام بيش تر، ارزش هاي 

  )16شكل . (به خوبي حفظ مي گردد آن نيز

لويي كان بر اساس يافته هايش كه از طريق تجربه هاي مثبت او در هندوستان و 

انتقال آنها به آمريكا حاصل شد ساختمان هايي مانند كتاب خانه ي اكستر و تأثر 

را ) 19شكل (و بعد از مدتي كنيسه ي هوروا در اورشليم ) 18شكل (فورت وين 

اين بناها عمدتا هر كدام از دو قسمت تشكيل شده كه هر . ا كردطراحي و اجر

قسمتي كه بيش تر شامل بخش هاي داخلي و . قسمت در ديگري ادغام شده است
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مركزي ساختمان مي شود و بايد بار زيادي را متحمل شود، از بتون مسلح 

ساخته شده و قسمت هاي ديگر كه ابعاد كوچك تر و فضاي محدودتري را 

  .ت براي حفاظت از شرايط خارجي، با آجر ساخته شده استداراس

تمام كوشش و همت لويي كان داراي اين خصلت ويژه است كه او در اجراي 

ساختمان، تفكر سنتي و كاربرد عاقالنه ي مصالح را به طور كامل و بدون عيب 

  .در هم مي آميزد

  احساس فضاي معماري به عنوان هدف اصلي - 3

ي كان بر آن تاكيد داشت بدين شكل مطرح مي شود كه يك احساس فضا كه لوي

واحد فضا، يك اتاق است كه ) 20شكل (پالن از مجموع فضاها تشكيل شده است 

ولي براي كان . اغلب وجود آن نسبت به شكل پال ن داراي حالت مستقل مي باشد

اين واحد فضايي خصلت انتزاعي ندارد بلكه امري واقعي در رابطه با ابعاد 

وجودي انسان است كه در آن فعاليت هايي كه انجام مي شود كامال احساس مي 

در اين اتاق، صدا، نور و يا حتي ارتباط بسيار ظريفي كه در فعاليت هاي . شود

به طور كلي براي . انسان ها وجود دارد نيز به طور دقيق قابل دريافت مي باشد

و هم زيستي باشند با اتاق  لويي كان اتاقي كه در آن دو انسان داراي تفاهم

تفاوت موجود در . ديگري كه چندين نفر در آن، فقط اجتماع مي كنند متفاوت است
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اين قضيه را مي توان به سادگي همچون تفاوت يك عمل اتفاقي با يك كار متداوم 

  .طوالني دانست

  اهميت نور به منزله ي بخشي از طرح - 4

كند و طرح و نقشه ي ساختماني، نور را نور طبيعي، هويت يك اتاق را تعيين مي 

كان در اسكيس معبد يوناني . در قسمت هاي مخصوص به خود پراكنده مي كند

اجزاي ضخيم و توپر، مانند ديوارها و ستون ها را با رنگ ) 21شكل (پارتنون 

در بناي معبد، اينها از جمله اجزاي الزم و كافي به . سياه مشخص كرده است

ين صرفه جويي طبيعي در اجزاي مهم بنا، يكي از نگراني ها و ا. حساب مي آيند

اشتغاالت فكري كان، از ابتداي كارش بوده است، اگرچه او هيچ گاه آن را به اين 

وي در كارهاي اوليه اش سعي كرده تا يك توزيع . روشني بيان نكرده است

ز كردن يك به طوري كه با. منطقي در قسمت هاي پر و خالي نماها به وجود آورد

بدين . سوراخ در ديوار براي ايجاد يك پنجره را كاري خودسرانه قلمداد مي كند

از تركيب پانل هاي متحرك عمودي درست ) 22شكل (ترتيب نماي خانه ي ويس 

در . شده كه در هر زمان مي توان طبق شرايط مورد نظر جهت آنها را تغيير  داد

در ديوار، از نحوه ظاهري گشودگي  شكل) 23شكل (حالي كه در خانه ي فليشر 

يك ) 24شكل (ي تابش نور حكايت مي كند، اما در ساختمان كنسول گري لوآندا 

يك ديوار شيك در جلوي : انتخاب جديد براي مساله ي نور به كار رفته است
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سطح پنجره قرار مي گيرد و بدين ترتيب شدت نور و انعكاس تابش آن را ماليم 

  .مي سازد

يك راه حل بسيار جالب و بي ) 25شكل (نيسه ي يهوديان فيالدلفيا در بناي ك

در جلوي پنجره ها اتاقكي ساخته شده كه نفوذ نور را به : سابقه به كار رفته است

ولي بهترين و موفقيت آميزترين . اندازه ي مورد نياز به داخل فضا كنترل مي كند

ي در ساختمان آزمايشگاه روش به اجرا درآمده، تركيب بين قسمت هاي پر و خال

در اين ساختمان، طرح كلي بنا از يك . هاي پژوهش هاي پزشكي ريچارد است

سري فضاهاي مربع شكل كه در اطراف آنها ستون هايي قرار دارد تشكيل شده 

تا نور را به داخل برج هاي بخش هاي خدماتي و يا بخش هاي مربوط به آن 

  .هدايت كند

كه خيابان هاي شهري در چهار  –ي يك ساختمان كان، در طرح جديد بازساز

شيوه ي جديدي را ابداع مي كند كه در آن يك رديف مكان  -طرف آن قرر دارد

كاربري مخصوص به خود مي باشند، پيش بيني مي هايي كه هر كدام داراي 

در اين طرح، شايد تعبير صحيحي نباشد، ولي بيش تر » مكان يابي«عبارت . شود

ر است كه كاربري هاي متفاوت به آنها اختصاص داده مي شود و فضاهايي منظو

ايجاد تمايز بين آنها، تقسيم نور و پيش بيني مقدار آن با دقت و مطالعه ي كافي 

به هر صورت معماري، همچون عضوي كه فعاليت هاي انساني را . انجام مي شود
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ي كه انسان اين عضو عبارت است از مكان. سامان دهي مي كند تعريف شده است

ها در آن، به خوبي آموزش مي بينند، با يكديگر ديدار كرده و روش هاي زندگي 

لويي كان موفق مي شود با پرهيز از . كردن را متظاهر و آشكار مي سازند

مستقل كردن اسكلت باربر ديوارهاي جداكننده در ساختمان، فن آوري در 

  .معماري را متحول سازد

  اي معمارانهتناسب ها و ارتباط ه - 5

عامل ديگري كه موجب تداوم منطقي تركيب معماري مي شود رابطه و تناسب بين 

اجزا و فرم هاي ساختمان است، چه از لحاظ مواد و مصالح ساختماني و چه از 

اين عامل همواره براي معماران و طراحان ساختمان . جنبه ي اشكال و ابعاد آن

ف راه حل هاي اين مسأله، گاهي موضوع آنان براي كش. ايجاد نگراني كرده است

را در محورهاي گسترش خطي و زماني در نماهاي فضايي و حالت هاي هندسي 

چنان كه در طرح ويالي آدريانا، امپراتور روم در شمال شهر . آن مطرح كرده اند

ساختمان صومعه ي التورت كه لوكور بوزيه آن را طراحي يا در ) 26شكل (رم 

كان در اين مقوله، رابطه ها و تناسب هاي معماري را در ). 27شكل (كرده است 

او واحد تناسب يا مدول را فاصله ي . كاربرد سازه هاي باربر آن عنوان مي كند

  .موجود بين دو ستون و يا دو عضو باربر مي داند
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و دوره، اتاق ها نسبت به محورها جابه جا شده و در ) 5شكل (در خانه هاي آدلر 

، اتاق ها حالت دوراني و )28شكل (و يا ساختمان جمعيت ميل گريك  برج ريچارد

مسأله ) 29شكل(ولي در ساختمان بر اين ماور . گريز از مركز را دارا مي باشند

. ي ارتباط بين قسمت هاي مختلف با مهارت و روشي مبتكرانه، حل شده است

بدين تريب  سه قسمت مربع شكل، از ناحيه ي گوشه ها با يكديگر متصل شده و

امكان آن به وجود آمده كه كان با نهايت توانايي معمارانه اش، مشكل پيوند كلي 

عوامل مشترك در كارهاي لويي كان، ين باور را در ذهن انسان . بنا را حل نمايد

به وجود مي آورند كه اين كارها، شواهد انكارناپذيري از كيفيت هاي خوب 

به هر . زمان بيشتر مشخص مي شوندگذشت معماري بوده و ارزش هاي آنها با 

بدان معنا كه او گسترش را با مفاهيم معماري مدرن . حال كار او تاريخي نيست

انجام نمي دهد و البته اين بدين معناست كه او به راه حل هاي ساده معماري 

شايد بتوانيم . منطقي كه از طريق آموزش تاريخي به دست آمده متمايل شده است

و را كارهاي بدون زماني بناميم كه در تضاد و تقابل با نيازهاي كارهاي ا

زيرا اگرچه با گذشت زمان ابزارها و نشانه ها تغيير مي . امروزين قرار ندارند

كنند، ولي در معماري كميت هايي وجود دارد كه عمدتا به تاريخ و گذشت زمان 

 (Poullee)كه پولي تا زماني «: همچنان كه خود كان گفته است. وابسته نيستند

  ».وجود دارد، معماري نيز وجود خواهد داشت) 30شكل (
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شهر در گذر زمان، از يك مكان ساده ي سكونت انسان ها، به محلي تبديل شده 

در ابتدا هر . كه در آن كليه آداب و رسوم و عقايد انسان ها متمركز شده است

ديد و در حد شناسايي نوع آداب و رسومي به منزله ي وفاق طبيعي تلقي مي گر

ولي تغييرات و تأثيرات هميشگي زمان . شرايط عمومي هم زيستي مورد قبول بود

و محيط كه قابل پيش بيني هم نيست لحظه به لحظه اهداف اوليه را تغيير داده 

واحد اندازه گيري و مقياس بزرگ نمايي يك مكان، بايد از خصوصيات و . است

يد كه خود بازتابي است از ظرفيت و قابليت آداب و رسوم آن محل به دست آ

  .بازنگري در توافق هاي قبلي و ايجاد تمايل در نورپردازي آنها

در جوامع، وجود اين گونه تمايالت به آداب و رسوم به خاطر نيازهاي موجود 

نيست، چرا كه ريشه ي نيازهاي موجود، به گذشته بر مي گردد و حال اينكه 

به طرف آن چيزي كشيده مي شود كه هنوز ساخته  و آرزو در اصل» تمايل«

  .نشده و ريشه ي عشق به زندگي در همان نوخواهي آن نهفته است

در دوران معماري به شيوه ي گوتيك، معماران و سازندگان آن «: كان مي نويسد

در عصر » .زمان، بناهاي خود را با سنگ هاي سخت و فشرده مي ساختند

فضاهاي معماري كه از . را با آجرهاي مجوف بسازيم حاضر، ما مي توانيم بناها

اجزا و مصالح ساختماني به وجود مي آيد داراي همان اهميتي است كه آن اجزا 

فضاي خالي معماري داراي ابعادي مي باشند كه ما بين اعضاي . دارا هستند
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در  باربر، مانند ديوارها و غيره قرار گرفته و در فضاهاي خالي داخل پانل ها هوا

جريان بوده و سيستم هاي برق نيز عبور داده مي شوند و در ضمن تأسيسات 

اما در فضاهاي خالي بزرگ تر، انسان . گرمارسان را نيز در خود جاي مي دهند

  .جا به جا شده و در آن زندگي مي كند

عالقه و تمايل به فضاهاي خالي به عنوان اجزا، با مفهوم معماري در اين روزها 

از طريق استفاده ي  –سعه يافته است به گونه اي كه اين نوع فضاها بسيار تو

طراحي و  –بيش تر از اسكلت هاي فضايي و يا سازه هاي قاب بندي و مفصلي 

اين گونه طرح هاي تجربه شده، عمدتا از آشنايي و ايجاد مي شوند كه البته 

يق در ايجاد آگاهي نسبت به طبيعت سرچشمه مي گيرد و با تحقيقات دايمي و عم

در چنين روش هاي خالق معماري، ديگر شيوه . نظم، به معماري مربوط مي شود

بي ... ها و عادت هاي معمول از قبيل پنهان سازي و پوشاندن سازه هاي باربر و 

چرا كه اين عادت ها و روش ها، روند تكاملي طراحي معماري . معنا خواهند بود

ن عقيده هستم كه در معماري هم، مانند تمام من بر اي. را به تأخير مي اندازند

است كه چگونگي اجراي هنرهاي ديگر، هنرمند طراح به طور غريزي عالقه مند 

اين باور كه معماري امروز . يك كار را آشكار ساخته و در سيماي آن نشان دهد

الزاما بايد داراي سيماي زيبا باشد؛ عمدتا از آنجا ناشي مي شود كه ما عالقه 
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يم اتصاالت ساختمان را مخفي كرده و چگونگي ارتباطات بخش هاي مختلف مند

  .آن را از نظر بپوشانيم


