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اقتصاديها بسیار داغ است، خداروشکر و همه می دانیم، نعمتی است که با اوضاع اجتماعی بساط مسابقه و رقابت معماري تازگی
بازسازي باشیم، یعنی به برکت هزاران مشکل، خود را در آینه ببینیم و به فکر نو اندیشی و لختی پیش آمده ما فرصت کرده ایم،

جمع بندي.صتی مغتنم پیش آمده براي بازبینی ومسابقات، مقاالت، سمینارها ازدیاد یافته و فر
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، تکلیف پروژه هاي در مقیاس ملی و بین المللی یا پروژه هاي اصطالحاً عمرانی که شوربختانه 

روزها خر خود را می رانند همچنان ی مردم در موقعیت صاحب یا سرمایه گذار همچنان تک و توك از روي ناچاري روشن است ول
ي بد نیست...و شب ها ماست خود را می خورند و این است که بازار ساخت و ساز شهري و خصوصی، اِ

، پروژه هاي مسکونی اعم از خانه، ویال، آپارتمان و و اینگونه است که دائماً در شبکه هاي اجتماعی و صفحه ي فعاالن این صنف
فقط نیاز به خانه مجموعه مسکونی خیلی زیادتر از سایر کاربري ها، دیده می شوند و انگار در این شهر، در این کشور و این مردم

صل و پرونده اي جداگانه خود در ایران حدیثی است مفگم کهام خارج میتجاري ها را کالً از حوزه ي صحبتالبته من ( ! دارند
اي، نه مجموعه ورزشی و سینما و مجموعه فرهنگی و نه موزهاي، نه اي، نه کارخانهاي، نه هتلی، نه کتابخانهو نه مدرسهمیطلبد ) 

اي، مجالی براي نفس کشیدن در این شهر، در آن شهر و حاال تازگی ها حتی نه در نه پارکی نه فضاي شهري گسترده!سالمتی
: بررسی روند معماري معاصر ایران، مسابقه ي هایی مثلسابقات، سمینارها و رویدادها تحت عنوان. مکالردشت و نه در ماسال

ساختمان سال یا ساختمان برتر، معمار سال یا ساختمان برتر، معمار سال یا معمار برترو غیره همچنان مسکن است و خانه، آپارتمان! 
سایه جوامع به پیش می رود و انشااهللا که مشکل پارکینگ، ترافیک برعکس،هاي عمومی و ازدیاد مسکنو سیر معکوس کاهش فضا

و آلودگی شهرها با این جهت گیري اگر سیر معکوس نداشته باشد حداقل، ربطی مستقیمی هم نخواهد داشت و خوب حتماً اقتضاي 
مطلقًا دلم را به راه بد نزنم .زمانه است و من نیز که عادت کرده ام امیدوار باشم و

همه ي این حرفها گذشته آنچه براي من مهم است، این است که این خانه هاي قشنگ، شیک و لوکس و عمدتاً طناز، متعلق به از
هاي اجتماعی، روانشناسی و فرهنگی هم در کنکاشلتیرسااي در باب فرم و فضاست؟ یا مانی هستند؟ آیا آنها صرفاً مکاشفهچه کسا

معه امروز ماست؟ آیا اصالً تداعی کدام تیپ نوع زندگی، کدام نگرش و کدام خواستگاه جاواقعًا ، هاي رنگین پرمدعا داریم؟ این فیل
اش وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، چه نوع رابطه اي است و ها یا نوع نگاه و فرهنگ ساکنیناي معنی داري بین این کیفیت فضرابطه

ي ی از جامعه ایران هستیم به بهانهخواسته ها و دغدغه هاي گستره اي قلیلبر زمین نشستن یا شاهدآچه معنایی دارد؟ یا حداقل
ریب به یقین خواستگاه این قشر از مردم است؟قمعماري؟ و آیا واقعاً زبان معماري این تیپ فضاها، خوانش 

دکتر باشد تواندیدارد؟ میتیانه چه هوصاحبِ خبینی در صاحبان آن است؟ جهاننگرش وفضاهاي این چنینی متعلق به چه نوع 
ها، خانهنیایفضائتیفیمجرد؟ کيمردایزن ایداشته باشد تیپرجمعيخانوادهتواندیبازنشسته؟ مایجوان باشد تواندیتاجر؟ مای

آزاده؟ و یمثال رفتار انسانایکار؟ همجافظیرفتارِ انساناش؟یعیجستجوگر؟ رفتارِ انسانیاست؟ رفتارِ انسانيمظروفِ چگونه رفتار
! و من ستندیقابل حدس نمیها و فضاها، براخانهشتریحدس بزنم! متاسفانه نسبت دادن بتوانستمیاز آنها را نمیکاش تعداد کميا

مکاشفه سرگردانم.يوادنیکال در ا
و تعیین یفضائاتیفیحداقل منبع کیولشودیمدهیبه شدت دزیغرب نيدر معماریسرگرداننیو اهایتداعنیکه ارمیپذیم

ماِل ما، از آنها!یولدیآیخودشان مفرهنگ آنها از سطح
تیآنها اهميفضاست که براتِیو صرفا ماهدهندیصاحبان نميهاو خواستگاهیزندگيبه رخدادهایتیطراحان به عمد اهمدیشا

ها، چگونه عمارت کردننیکه انستیو حاال سوال اگذارد؟یخود را مراتیبودن فضا، در رفتار انسانها تاثکنندهنییدارد و معتقدند تع



نیمابیچه گفتمانيداراستیبایو مست؟یچ"خانه"یبه سوال اصلمیگردیرا سازمان داده است؟ برميرفتاریدهجهتنیا
د؟یاش را دنبال نمامعمار، ساختارش و صاحب

يحاکم بر معمارهیداستان است. روحیآن، مثل نوشتن و سازماندهیو ساختن و سازمانده"رمان"کیخانه، مثل کیبه نظر من 
کسانیيادو خانوادهچیهیباشد و داستان زندگو ...ساختارشکنک،یرمانت،یخانوادگانه،یماجراجو،یداستانيمانند ژانرهاتواندیم
لمیو هنرمندان فمداراناستیسر،یمشاهنامهیمثال زندگایتروآ اسب ينفر تا به حال در مورد ماجرادچننکه،یشاهد ا( . ستین

اند.نبودهکسانییخوانشيارکدام داچیاند و هساخته
تر از نحوه کنار هم گذاشتن قالبِ داستان مهمافتنیتیالطبع اهماست و بهیزندگنیکه نقش معمار، خلقِ داستان انجاستیا

باشد که ینرميماده"يمعمار"نگاه، الزم است نیانسانها خواهد بود. و در اشِ ینمايو خانه مانند داستان، صحنههاستيکاربر
جهتِ درید و به باور من خانه مطلقا محملیدرآن،یحاکم بر خانواده و ساکنيدر فضايجاریبه شکلِ ظرفِ داستانِ زندگدیمعمار با
و دنیاش ببرفعِ شهوت معمارانهيبرا،يابه بهانهلیرا نبدياخانوادهیاست، محل زندگو جبر!ستیمعمار نکیيو معمارمنویات

پرداختن به آرزوها، دغدغه ها، ياست برایغلط، خانه مکانایبود، درست اهدقابل تعمق خون،یقطعا فقط و فقط خواست ساکن
دنبال است که معمار بهانتیآنهاست و خيرا دارد و داستانِ بازگرانشیمِ بازتِمیبایستدر واقع خانه.آنهايهاها و قوتضعف

داستانِ خودش باشد.
نقِش نخستِ دو نقش حساس خواهد بود. يِ فایبلکه در واقع معمار موظف به اکندیاز نقِش معمار، کم نمینه تنها اندکقنگرش فو

صیها را تشخنهفته در خانوادهيداستانهاتیفیروانکاوانه و موشکافانه، کستیبایکه می، جستجو گر اجتمائجستجوگر استکیاو 
ها، ها، تقابلها، تشابهروابط حاکم بر افراد خانوادهي(تابع)، نحوهياهیحاشيهاتیرا از شخصیاصليهاتیشخصایتیدهد. شخص

یاصليهاتیو ... شخصهاقهیسلنده،یآيازهایبد، نایب خويعادت ها،یو گروهيفرديهاعادتها،یها، آرزوها، سرگرمکنتراست
چرا ،دینمامدلخانه را يویو سناریبدون مصالحه را بازشناسایراستا هستند و گاه در مقابلِ هم با مصالحه خانواده که گاه با هم هم

هم با مجزا ویو خط زندگیتقابل، محاوره، معاشرت، معاشقه، اشتراك مساعيخانه صحنه. تآنهاسيهمهيکه خانه، خانه
است و گاه پر ماجرا، گاه ترسناك است و گاه اندوهبار، گاه ساختارگراست کیگاه دراماتانسانهایکه داستانِ زندگمیدانیم.آنهاست

و بعد هرکدام نوشندیمیچائکنندیها نگاه مهم به دوردستبدونایدارند، باهم یالوگیدند،یآیو گاه ساختارشکن... . آنها کنار هم م
چرخند،یهم دوباره در خانه مبدونایست و بعد باز باهم ارخانه که شهرونِیبایبه کنجِ خلوتِ خودشان در خانه، روند،یمیبه سمت

آغازنیبه سبکِ ساکنیرائیاز مهمان و پذشودیخانه شلوغ میو بعد از ساعتياهیهق گرو آرام هقشودیمدهیشنکیموزيصدا
ي ایرانی غذاهیادووشخيو بونور خانه کمکنندیمشاجره میامکالمه، مجادله یو همه با هم در مورد موضوعات مختلفشودیم

فضا را پر کرده .
تفاوت، بدون ایو مطمئن با افتخار دهیلممهیکاناپه نيو بزرگترها روکنندیپچ مپچنهیدر تراس هستند، دو نفر کنار شومياعده

يغذاخورزیميهاشمعود،دیماطیاز اتاق به سمت حزنانغیجيابچه،یروئروبهواریدست راست ديتابلويروشوندیمات م
است.يو معماریزندگيویداستان خانه، سنارنی. اکندینقاط خانه به دور خود جمع میاز اقصرامهمانانو شودیروشن م

یدگداستان زنمیدانیم که ضمنا و پرماجرا؟ یقالِب داستانایاست کیداد که سوژه  در قالِب داستانِ کالسصیتشخالزم است که
تان . مثال داسو قالب ها هم تنوعی حاصل از آنهاست و دیتیل هاست که تم میسازد و قالب را شکل میدهد بشرستیها به تنوع زآدم
، داستان زن وبوده یعاشق مهمانهمیشه که زیعزیتنها با سگیداستانِ زنایست،اياافسردهیپیکه هنوز هنیسیموزيپسر



وبازنشسته يداستانِ زن و شوهرای،بوي دزد هم دارند که ضمنا تایو راضزیتم،یوسواسياقهیباسلرف،حساکت و کميشوهر
یِزندگایو،یایشلوغ و پرهيااست و داشتن آخر هفتهشانیهاها و نوهبچهيهابه آمدن آخر هفتهدشانیکه چشم امعاشف طبیعت 

خانهای، پرتوقع و شلخته، ساختارشکنيختردویگذرانپر از ماجرا و خوشیهائیمسن و کم درآمد با جوانيبا دخترش، پدريپدر
یمبچه و نوه کهیبا زن و کلیتاجر فرشيخانهایزد،یریو مدام عرق میتنها که پرخور است و چاق و کندذهن و عصبيمردي

آن يآن به جلوهيسالن و نورپردازخواهدیکه دارد باشد، بلکه مياش نه تنها به اندازه فرش هشت در ده مترسالن خانهخواهد
ازه و نشکل دادن به خانه خواهد بودهیمادستآنها ، رایف ظکه ییویسنار،یجامعه است و هر کدام داستانتیواقعنهای. ادیآفزایب

اینجاست که نقش دوم معمار که عمارت کردن است آغاز میشود .
از توجهیبدیصاحبان خانه است که نباایصاحب يهندهدموثر بر ساختار شکل يموضوع تمام فاکتورهانیقابل انکار در اریغنکته

دارند تیاگر فرهنگ خود را انکار کنند، هویرا انکار کنند، انسانها فرهنگ دارند، حتخیاگر تاریدارند، حتخیآن گذشت. انسانها تار
یعنیباشد. صرفآنها منفعل بودنياگر دغدغهیآنها باشد، دغدغه دارند حتی تیهویبر بیغلط مبنایما درست ایاآنهياگر ادعا

د از هستنيانمونهانسانهادارد و تمام انیانسانها جرستیو زیدر هست( بستر ) فرهنگ، اجتماع و اقتصاد خ،یتارسیماتریگوئ
وند، پرداخته شدیشوند، بادهیشندیبا،لذا پرداختن به خواست آنها الزم و واجب است ،جامعه که انکار آنها، انکار جامعه استتیواقع

گرا، اثربخش مثبتيکاوکندوستیباینگر معمقيکاومعمار مانند روانیخود کرد ولهیماآنها را دستدیبه آنها توجه شود، بادیبا
به مثابه تم داستان را معلوم کند و آبد،یمصالحه گرانه و موثر خود را بيریگجهته،یمادستنیداشته باشد تا با ابرندهشیو به پ

.بالدیمایو کندیبسنده مای( معماري خود )خودیسندگیبه نوتایو نهابنویسد آنها، رمان آنها را یزندگيویبا سنارسندهینو
يدیدجيشود و فرازهادهیبه نقد کشدوارمیاست، ام"خانه"از صدها نوع نگاه در برخورد با موضوعِ یکیاست نگاه من، صرفا یهیبد

.از آن حاصل شود


