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   :مــقــدمــه

  ي و شهرسازي چهارم معمارعصر
  
  
  
  
  

 انی و بشهیمباحث مطرح شده این کتاب جهت اند 
 در روند گسترش و آمـوزش       ي و شهرساز  يمعمار

ـ مکتب اند   ی و مطالعـات   قـات ی تحق جـه ی در نت  شهی
ــه پ ــت ک ــونیاس ــار رام ــارم معم ــصر چه  و ي ع

 مسائل و شرائط    دنی به بحث کش   ي برا يشهرساز
موجود و تبادل نظر و نحوه برخورد پژوهشگران و         

 معمار و شهرساز بـا اجـزاء        نیمتخصص و   نیمحقق
 خط مـش    نیفلسفه این علوم خواهد بود و همچن      

 و ستی ز نشی دانش و ب   ي نگر ندهیریزي و آ    برنامه
ـ نمای م نیـی  بشر امروز و فردا را تع      یزندگ و بـا   . دی

 مـدون   خیتوجه به شرائط دگرگون هزاره سوم تار      
  .  بشر، انتظار میرودیزندگ

 و  يریـ بفراگ اشخاص کـه     هی و کل  انیدانشجو
 رشته مشغول بوده و به تحول و تنوع         نیآموزش ا 

مند هستند، بـا مطالعـه و        و تبلور شرائط آن عالقه    

ــ ــشریبررس ــ و تحلحی و ت ــوعات آن در لی  موض
 متفـاوت در درك و بیـان و اجـراء و            يهـا   قسمت

ـ در صـورت ادامـه ا     . ندیثبت آن اقدام نما     امـر   نی
وجـود   بود، مسائل و معضالت م     میمهم قادر خواه  

 بیـ  و ترکي فرهنـگ و دانـش معمـار     بانیکه گر 
 مـا را در بـر گرفتـه، راه          يعناصر و اجزاء شهرها   

 در قالب عصر امروز     ی قابل قبول و مناسب    یکارهائ
ـ  د ي، و در جهت راه گـشا      میارائه بنمائ   يهـا  دگاهی

، تـا بـا کوشـش و        می بـردار  ي مؤثر يها   گام ندهیآ
 و  ير گذشته معما  گاهی مستمر بشود به جا    يریگیپ

 رشــته نیــ در ايوزگــار کــشور کــه ريشهرســاز
 داشته است برگـشته و بـا تـوان و           ی جهان یسهم

 مجدداً  ی گرام انی شما دانشجو  انی شا ياستعدادها
 قرار گرفتـه و وجـود خـود را          یللالم نیدر صحنه ب  

  . می بزنادیفر
  

  ان بهرامی– سپاس با
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  سپاس و قدردانی

  
  
  
  
  

هـاي مـن      ز اساتیدي ارجمند که در پیدایش فضاي فکري و اندیشه و دیدگاه           دانم ا   در این بخش الزم می    
استاد معماري خـودم در دانـشگاه کالیفرنیـاي جنـوبی         . نقش اساسی داشته تشکر و آرزوي سالمتی نمایم       

مـش و راه و روش        جناب فرانک گري و پروفسور بوسـکالینو و جنـاب پیتـر آیـزنمن کـه در ایجـاد خـط                    
ی اینجانب بسیار مؤثر و سازنده بوده، سپاسگزار و قدردانی بنمایم، از جناب پروفسور              بین  فضاسازي و جهان  

هاي فلسفی جناب پروفسور بوسکالینو       گري در استمرار تمرکز تفکر نگاه به معماري امروز و فردا و دیدگاه            
 هاي جناب آیـزنمن در جلـسه منـاظره دانـشگاه کلمبیـاي شـهر نیویـورك و جلـسه                     مش  و نظرات و خط   

 در خـصوص آفـرینش در معمـاري امـروز و آینـده              1981ایـشان در پـاییز      یکساعته در دفتـر نیویـورك       
  .سپاسگزاري نمایم

هاي هنرمندانه خود براي این      و همچنین استاد ارجمند جناب مهندس امید آذري که در تهیه اسکیس           
  .کتاب زحمت کشیده تشکر و قدردانی نمایم

هـا و بخـش    آوري عکـس  در بخش گرافیک و فرال بهرامیان در جمع زاده    و آقاي مهندس مازیار والی    
  .براي یکایک این عزیزانویراستاري، تشکر و قدردانی نمایم، با آرزوي موفقیت روزافزون 

  
   بهرامیان-با سپاس  


