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کارفرما :شهرداری تهران
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پردیس سینمایی پارک ملت که رتبه نخست ساختمانهای عمومی جایزه معمار  1387و
همچنین عنوان پروژه منتخب در فستیوال  2009بارسلونا را به خود اختصاص داده ،یکی از
آثار شاخص و قابل اعتنای معماری معاصر ایران در سالهای اخیر است که از نظر نحوه
برخورد معمار آن با مقوله طراحی معماری ،میتواند به عنوان الگویی کارآمد و راهگشا برای
تعریف و ارائه هویتی جدید از معماری ایران ،مورد توجه نسل جوان معماری کشور قرار گیرد.
معمار این ساختمان ،رضا دانشمیر،دانشآموخته دانشگاه علم و صنعت در سال  1370است
که از سال  1383به همراه همسرش کاترین اسپریدونف ،مهندسان مشاور حرکت سیال را
تأسیس کرده و در کارهایش همواره بر ارائه آثاری مبتنی بر یک ایده مشخص تأکید ورزیده
است.
آنچه پردیس سینمایی پارک ملت را در ردیف آثار شاخص و قابل اعتنای معماری معاصر
ایران قرار میدهد ،در درجه نخست مربوط به دیدگاه ارزشمند و متعالی معمار آن درباره
ماهیت معماری و موفقیت نسبتاً قابل توجه او در جامه عمل پوشاندن به این دیدگاه در قالب
یک اثر ساختهشده است.
دانشمیر ،ماهیت معماری را طرح مسأله فضا و خلق چشماندازهای نوینی از آن میداند .به
اعتقاد او ،معماری عبارت است از طرح ساختاری یکپارچه و جامع که در عین هدایت و
سازماندهی کلیه مسائل و نیازهای پروژه ،از قبیل برنامه ،سازه ،سیرکوالسیون و فرم،
شکلدهنده و خالق فضای متناسب با زمان حال نیز باشد .در واقع ،دانشمیر خلق فضای زمان
حال را جنبه درونی و اصلی معماری و مقدم بر جنبه بیرونی آن ،یعنی پاسخگویی به نیازهای
مختلف ،به شمار میآورد.
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دانشمیر بر این باور است که معمار باید فرایند سیستماتیک جامع و مانعی را برای کار بر روی ایده
اولیه که از ادراک او از فضای زمان حال سرچشمه گرفته است ،و انطباق آن با شرایط بیرونی به وجود
آورد.
رضا دانشمیر بر اساس دیدگاه خویش نسبت به معماری ،در پردیس سینمایی پارک ملت ،تالش کرده
است ایدهای جدید از فضا را هماهنگ با برنامه و سازه پروژه مطرح کند .او برای رسیدن به این هدف،
سازماندهی فضایی پروژه را با استفاده ازاتصال شیب دو سالن نمایش در امتداد یکدیگر و ایجاد یک
ایوان سرپوشیده بزرگ در زیر آنها که به عنوان محل گفتگو و تبادلنظر و نیز اجرای مراسم و
رویدادهای متنوع فرهنگی و اجتماعی عمل میکند ،انجام داده است.
اتخاذ این راهبرد خالقانه و نوآورانه در سازماندهی فضایی پروژه ،منجر به شکلگیری ساختمانی شده
است که ضمن برقراری ارتباط ساختاری با محیط اطراف و ایجاد فضاهای متنوع ،تصویر ذهنی ما را از
ساختمان سینما به چالش میکشد و بدینترتیب چشمانداز نوینی از فضا را را در برابر دیدگان ما قرار
میدهد.
تصویر ذهنی ما از ساختمان سینما ،با توجه به الزامات کارکردی آن ،اغلب حجمی است صلب،
یکنواخت و بدون شفافیت و هرگونه منفذ و روزن ،اما دانشمیر در پردیس سینمایی پارک ملت ،با
استفاده از یک ایده خالقانه برای سازماندهی فضا و نیز هرهگیری مناسب از تکنولوژی و امکانات نوین،
این تصویر ذهنی غالب را با تصویر جدیدی از ساختمان سینما به عنوان یک حجم کامالً شفاف و پویا
جایگزین کرده و حتی به گفته کارفرمای پروژه ،باعث شده شهروندان تهرانی در کنار این ساختمان
عکس یادگاری بگیرند.
در واقع ،او با این کار صرفاً ساختمانی به هزاران ساختمان موجود در شهر تهران نیافزوده ،بلکه اثری به
جامعه عرضه کرده که دربرگیرنده نگرشها و توانمندیهای دوران خویش است و از اینرو حرفها و
آموزههای بسیاری برای گفتن و یادگرفتن دارد.
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در تهران و محله دروس واقع است .خانه Sharifi-haتوسط شرکت معماری ایرانی Nextoffice
طراحی شده است .این ساختمان در  7طبقه بوده و دارای آسانسور ،استخر و سالن ورزشی می باشد.
مسئله قابل توجه این است که این خانه دارای سه اتاق شبیه به جعبه های چوبی بزرگ است که با
استفاده از یک سیستم دوار قابلیت چرخش دارد .خانه Sharifi-haدر سال  2013تکمیل شده است
و متراژ کلی آن  1۴00مترمربع ( 1۵000فوت مربع) می باشد .با توجه به اندازه آن و طراحی غیر
معمول ،طرح این خانه پیچیده می باشد ،و نگاهی به طرح های معماری در گالری می باشد که برای
کامل تر شدن ایده آن و چگونگی قرارگیری آن در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
دو طبقه زیرزمین شامل سالن ورزشی و امکانات تفریحی از قبیل یک میز بیلیارد می باشد ،در حالی
که طبقه همکف شامل پارکینگ و سرایداری است .طبقه اول و دوم شامل فضایی خانوادگی و امکاناتی
از جمله آشپزخانه ،سالن ،اتاقی برای تماشای تلویزیون و قسمتی برای پیانو می باشد .در نهایت طبقه
باقی مانده شامل اتاق خواب ،حمام ،آشپزخانه و سالنی دیگر می باشد.
در این ساختمان سه اتاق خواب وجود دارد که در آب و هوای سرد قابلیت "بسته" شدن را دارد .با این
حال ،هنگامی که خورشید بیرون می آید ،هر اتاق می تواند با لمس یک دکمه  90درجه به سمت
خارج بچرخد ،و در حالی که این اتاق ها در حالت "باز" قرار داشته باشند امکان استفاده از نور و تهویه
داشت.
خواهد
وجود
در یک کالم می توان گفت که این خانه توانایی دائم تغییر برای استفاده بهینه از فضاها  ،نور و … را
دارد که بیشتر این توانایی ها با هوشمند سازی ساختمان ( ) BMSفراهم شده است.
این ساختمان از حد قانونی شهرداری سه متر عقب نشینی کرده که نور طبقه زیرین را به وسیله
صفحات شیشیه ای فراهم کند .در این طبقه فضای باشگاه و … وجود دارد که مجسمه های براق واقع
در آن تاللو نور را انعکاس زیبایی می بخشد.
سازه متحرک توسط دستگاه های CNCآلمانی  ،کمپانی های ساخت استیل و کشتی سازی اجرا شد.
دیتیل های ریل دستی و کنترل تزریق هوا بحث اصلی بود ( در باکس متحرک )  ،تا شدن نرده ها و
تغییرات در لبه جعبه ها و کناره پنجره ها مشکل هوابندی را حل کرد.
خانه شریفی ها برنده جایزه معتبر بین المللی معمار خاورمیانه در سال  201۴و برنده جایزه معمار
سال  92شد.
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مجتمع تجاری
داری ترمه همدان
فرشاد مهدیزاده،
احمد بطحائی
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این پروژه در شهر تاریخی همدان قرار دارد ،شهری که فضای پویا و سیال دارد و
با احجام مربع شکل شناخته می شود .این ساختمان دو طبقه با هدف ایجاد فضا
های عملکردی تجاری ساخته شده که طبقه همکف فضایی عمومی تر برای
تجارت و فروش محصول یا ارائه خدمات بوده و طبقه اول ،دفتر کاری شخصی را
شامل می شود .طبقه ی بعد که در واقع پشت بام این ساختمان است هم ارتفاع
بام های اطراف ساخته شده است و با دیوار های  2.۵متری خود فضایی باز و
متنوع در دل این بنا ایجاد کرده است .این پروژه شامل سه عملکرد در سه طبقه
ی مختلف با راه های ارتباطی متفاوت به فضای شهری می باشد .ایده ی مسیر
های ارتباطی تعبیه شده در این بنا ،ایجاد ارتباط های مستقیم و غیر مستقیم با
فضا و محوطه ی شهری بوده و جدا کننده ی دو فضای عملکردی اداری و تجاری
یکی از چالش های اصلی طراحی این پروژه و تولید فرم های اصلی آن بوده است.
استفاده از فرم های تکرار شونده که از یک سو سقف طبقه همکف را تشکیل می
داد و از سوی دیگر پله ای برای اتصال میان فضای خارج و دفتر کار بود به راه
حلی منحصر به فرد برای چالش اصلی این ساختمان تبدیل شد .نمای ساختمان
از آجر های بومی با بافت های سنتی آجر پوشیده شده و در عین حفظ سبک
معماری اقلیمی و بومی ،طراحی ای مدرن و جالب توجه ایجاد شده است.
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طراحی مرکز تجاری
سرزمین رویاها اصفهان
فرشاد مهدیزاده
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معمار :فرشاد مهدی زاده ،رها اشرفی
تیم پروژه :ماندانا تنباکوئی ،محمدرضا حورجندی ،سارا رحیمی،
سیاوش ساجد ،عالیه نادری ،علیرضا شجاعخانی ،شیال ضیائی
موقعیت :ایران  ،اصفهان
کارفرما :شهرداری اصفهان ،توسعه مسکن اصفهان
کاربری :چند منظوره
مساحت ۵0000:متر مربع

طراحی مرکز تجاری
سرزمین رویاها اصفهان
فرشاد مهدیزاده
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فرشاد مهدی زاده یکی از خالق ترین معماران جوان ایران به همراه تیم خالق خود برنده مسابقه
طراحی نمای مرکز تجاری شهر رویاها در اصفهان شدند.اسکلت بتنی این ساختمان ،در بستر خود ،در
مجاورت سه کاربری مهم است که شخصیتهای متفاوتی به سه جبهه مجموعه خواهند داد :شخصیت
بازی و سرگرمی در مجاورت شهر بازی ،شخصیت تبلیغاتی در مجاورت ورودی و بزرگراه ،و شخصیت
تشریفاتی در مجاورت هتلها.
در ابتدا ،طراحی نما این پروژه در نظر داوران ،به عنوان راهبردی غلط تلقی شد ،چرا که شروع پروژه با
پیشفرض طراحی نما برای مجموعهای تجاری که اصوالً پروژهای درونگراست ،باعث ایجاد مرز و قطع
ال راهبرد مناسبی برای پاسخ به مسائل درون پروژه
شدن ارتباط درون و بیرون پروژه میشود و ک ً
نیست .از طرف دیگر ،به خاطر مجاورت پروژه با شهر بازی ،درگیری مجموعه تجاری با بستر خود (شهر
رویاها) هدف اصلی طراحی قرار گرفت ،چرا که این ارتباط میتواند ارزش افزوده دوطرفه به همراه
داشته باشد .بنابراین ،فضای پارکینگ بین شهر بازی و مجموعه تجاری حذف شده و به جای آن پالزا
قرار میگیرد.
ایده اصلی طراحی این مجموعه ،تمرکز بر روی سازه موجود و بهرهگیری از پتانسیلهای آن ،جهت
پاسخگویی به نیازها و برنامه عملکردى مجموعه جدید است .بنابراین ،طراحی با توجه به سلول بنیادی
سازه موجود (مدول  6در  )6شروع میشود و سازه موجود به مجموعهای از مدولهای جعبهای تبدیل
شده که بر اساس برنامه عملکردی و نیازهای مجموعه رشد کرده است .رشد و تکثیر فرکتالی
مدولهای جعبهای ،فضای داخل و خارج را نظامدهی کرده و باعث به وجود آمدن تراسها و سطوح
افقی شده است که از طرفی پالزا را به بام مجموعه متصل میکند و از طرف دیگر ،باعث
درهمآمیختگی درون و بیرون مجموعه شده است؛ آمیزش درون و بیرون باعث حرکت بهتر مردم و
فعال شدن تمامی سطوح تجاری در مجموعه خواهد شد.
پالزای بیرونی که در بردارنده بخش سرگرمی است ،به عنوان یک فضای بینابین عمل میکند که شامل
مجموعهای از کافهها ،رستورانها ،گالریها و فضاها و تراسهای باز و بسته است که به نوعی زندگی بر
روی نما (نمای قابل سکونت) را امکان پذیر میسازد.
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ساختمان مسکونی نیاوران ،اثر محمدرضا نیکبخت که جزو منتخبین سایت جامعه جهانی معماران در
سال  2012نیز شناخته شد ،از جمله آثار معماری معاصر ایران است که می تواند برانگیزاننده واکنش
های مختلفی باشد .اثری که تا حد زیادی ،زیر سایه برخی ابعاد ژورنالیستی قرار گرفته و این امر گاهی
مانع از به چشم آمدن ویژگی های عمیق تر و معمارانه آن شده است.
معرفی گسترده این بنا در فضای مجازی به عنوان بنایی که «بدون قطع حتی یک درخت!» ساخته
شده است ،بخشی از همین نگاه به این اثر است که البته بیراه نیست ،اما بسنده کردن به آن ما را از
وجوه دیگر این اثر محروم خواهد کرد .این نوشتار ،هرگز قصد ارائه نقدی همه جانبه پیرامون این اثر
ندارد ،و قصد آن اشاره به برخی وجوه قابل تامل اثر است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
باید پذیرفت که در نگاه اول ،چیزی که درباره مجتمع مسکونی نیاوران خودنمایی می کند ،حضور
درختان با سابقه ای است که مشخصا حفظ آنها پرهزینه تر و دشوار تر از حذف آنها بوده است و این
اولین نکته ای است که تحسین ما را بر می انگیزد.
اما این تمام ماجرا نیست؛ اگر این ساختمان صرفا در پیچ و تاب خوردن حول درختان میانی اش
متوقف مانده بود ،می شد با آن به عنوان یک اثر کانسپچوال برخورد کرد که مبین نوع نگاه خاص
معمار به موضوع سایت و طبیعت و یا احتماال معماری است و دایره نقد و گفت و گو درباره آن را از
پیرامون همین نگاه فراتر نبرد.
اما این بنا چیزی بیش از اشاره به یک ایده است؛ جسمی غنی دارد و در متر به متر ابعاد عینی اش
سرشار از جزئیات و موتیف هایی است که می توان مدتی دراز را به تماشایش نشست .جزئیاتی که در
نقطه به نقطه بنا حاضراند و تنها اگر عزم عکاسی از بنا را داشته باشیم متوجه کثرت غافلگیرکننده آنها
می شویم.
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به عبارتی وقتی به مجموعه مسکونی نیاوران نگاه می کنیم ،صرفا در حال تماشای ایده یک معمار
درباره برخورد با طبیعت نیستیم ،بلکه در حال تماشای اثری هستیم که وجوه عینی آن چیزی کم از
وجوه ذهنی اش ندارند و چه بسا غنی تر از آن هستند .ساختمان نیاوران صرفا خود را به مفاهیم
انضمامی نمی آویزد و اصالتش ،بیش از آنکه به ایدهای ذهنی متکی باشد ،به گوشه گوشه
جسمش متکی است .جایی که سنگ و گچ و آهن ،در هم می آمیزند و صحنه های جالب توجهی خلق
می کنند.
به نظر می رسد بنا ،گرامر خودش را دارد ،هر کجا که آجری به سنگی و یا چوبی به گچی می رسد،
حرفی از جنس آهن در میان است .آهنی که البته شخصیتی تازه به خود گرفته است .نگارنده به خاطر
دارد که زنده یاد میرمیران در برنامه طلوع ماه با اشاره به قابلیت های شیشه ،یادآور می شد که مصالح
جدید فی نفسه مشکلی ندارند و استفاده سخیف ما از آنهاست که ما را به دشمنی با آنها برانگیخته
است .شاید در این اثر ،شواهدی مقبول برای حقانیت این گفته بیابیم.
در این بنا ،آهن و نبشی و ناودانی نه تنها سخیف به شمار نمی روند که از ساحت صنعتی خود جدا
شده و حیثیت زیبایی شناسانه ای یافته اند و نقش مهمی در تظاهر فرمی بنا ایفا می نمایند .همین
مسئله درباره بلوک های شیشه ای ،چوب های صنعتی شده و انواع تکنولوژی های نوین ساخت ،مثل
برش «لیزر» و «سی ان سی» صادق است.
البته ظهور مصالح در این ساحت زیباشناختی ،لزوما به فاصله گرفتن آنها از کارکرد استاتیکی شان
منجر نمی شود؛ برای مثال ،ناودانی ها در عین حال که با رنگ مشکی به تعادل و سرزندگی بصری بنا
کمک می نمایند ،و در عین حال که تمایز دو ماده متفاوت را به لحاظ بصری و مفهومی معنی دار می
کنند ،در محلی و به گونه ای استفاده شده اند که حمل کننده بار مصالح باالی خود هستند و به
عبارتی می توان گفت ،مصالح در جایی میان زیبایی و ایستایی عمل می کنند .البته نیکبخت در این بنا
عالوه بر زیبایی و ایستایی مصالح را در معرض کنش با عامل دیگری نیز قرار داده است.
ماهیت فضا و عناصر حاضر در آن .به این ترتیب ،مصالح پوستی یک دست و خنثی برای پوشاندن بنا
نیستند و برعکس ،نسبت به تغییرات در فضای مجاورشان حساس هستند و عکس العمل نشان می
دهند .نمای ساختمان از بیرون سنگ هایی با قطع آجری است ،اما در باغچه ی میانی لحن بنا عوض
می شود و با زبان سنگ هایی نامنظم تر سخن می گوید.

با این حال ،این تغییر لحن بیان به بیرون محدود نمی شود و داخل هم برای بنا معنی دار است ،به طوری که
استفاده ازسنگ های بادبر در قسمت نزدیک به زمین احساس طبیعی بودن فضا را در آن قسمت افزایش می
دهد؛ معمار به خوبی به این امر توجه نشان می دهد که ارتفاع پایین فضایی است که انسان می تواند در میان
آن بایستد و بودن در جایی که سمتی از آن درخت و سمتی دیگر بنا هست را تجربه کند و همین مسئله
کیفیتی به آن می دهد که موجب تمایز آن با قسمت های مرتفع تر می شود.
نقطه قوت پروژه اما ،زمانی پررنگتر می شود که به جانمایی فضاها در اطراف فضای درختان توجه کنیم؛ در این
جانمایی ،فضاهای مشاء و سیرکوالسیون در طبقه همکف وهمچنین فضاهای اصلی سکونت در طبقات باال ،در
لبه فضای تهی قرار گرفته اند که این امر ،هم موجب افزایش کیفیت این فضاها شده ،و هم فضای درختان را
زنده تر ،امن تر و معنی دارتر کرده است.
از سویی ،قرار گرفتن فضاهای سیرکوالسیونِ همکف در لبه فضای درختان ،امکان دیگری را برای معمار فراهم
آورده است؛ ارتقاء کیفیت فضای میانی با ایجاد تخلخل در جداره ها .در اینجا اشاره به سخن دیگری از
سیدهادی میرمیران خالی از لطف نیست .او معتقد بود که مهمترین خصلت معماری ایرانی «شفافیت» است.
خصلتی که از نظر میرمیران از دوره هخامنشی تا قاجار در معماری ایران حاضر بوده است ،زیرا جسیم ترین
آثار معماری ما هم به زعم او مثل «سنگ پا» متخلخل هستند.

مجتمع مسکونی

نیاوران
محمدرضا نیک
بخت
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البته نباید فراموش کرد که دیالکتیکی از توده ها و فضاها چنین کیفیتی را برای معماری ایران رقم زده است؛
ستون های تنومند کناره رواق ،یا پنجره های تهی میان دیوارهای ضخیم مثال هایی از این شفافیت هستند.
یعنی به زعم خود میرمیران معماری در بستری تاریخی در مسیر «کاستن از ماده و افزودن به فضا» حرکت می
کرده است .در مجموعه مسکونی نیاوران ،شکل قابل تاملی از این سنخ «شفافیت» قابل مالحظه است.انگار
فضای تهی میانی به جداره های اطراف خود ضربه زده و آنها را در قسمت هایی به عقب هل داده است(.همان
رفتار تاریخی که حیاط مرکزی در قبال جداره هایش در پیش گرفته و ایوان ها و رواق ها را شکل میدهد) در
اینجا گویی فضای باز میانی در توده های اطرافِ خود نشت کرده است و البته در جواب آن توده ها نیز ،در
قالب پله هایی به سمت فضای میانی حرکت کرده و آن را برش داده اند تا در خالل این رفت و برگشت ها،
نمایشی تمام عیار از درهم تنیدگی فضاها و توده ها به اجرا دربیاید.گویی چروکیدگی های گچی ایجاد شده در
زیر پله ها روایت گر همین نشت تدریجی عناصر در یکدیگر است.
طبقه همکف به البی ورودی اختصاص داده شده است ،ساختمان اداری مدیران ،مراسم و سالن اجتماعات
است .زیر زمین اول است که عمدتا برای پارکینگ و اتاق های فروشگاه ،در حالی که زیر زمین دوم ،عالوه بر
پارکینگ ،شامل اتاق حرارت مرکزی ،استخر شنا ،جکوزی و سالن ورزش است.
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نام پروژه :پل پیاده طبیعت
آدرس :تهران ،اراضی عباس آباد،حد فاصل پارک طالقانی و پارک آب و آتش
شرکت مشاوره :سازه های پارچه ای دیبا
معمار مسئول :لیال عراقیان
تیم طراحی :لیال عراقیان ،علیرضا بهزادی ،سحر یاسایی
طراحی جزئیات :هما سلیمانی ،مینا نیکوکالم
همکاران پروژه :عطیه غفوری ،هدی کاملی ،فرهاد الهی ،مسعود مومنی ،الهه خواجویی

پل طبیعت
لیال عراقیان

1393
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تاریخ شروع و اتمام طراحی :شهریور -1388آذر1389
تاریخ شروع و اتمام اجرا :مهر  -1389مهر 1393
مساحت سایت پروژه 6 :هکتار
مساحت طبقه همکف 3200 :متر مربع
مساحت کل ساخته شده 7680 :متر مربع
نوع ساختمان :بنای عمومی ،سازه
مشاوره سازه :شرکت مهندسی مافیس
مهندس تاسیسات مکانیکی :آرام شهریاری
مهندس تاسیسات الکتریکی :محمود ابولحسنی
اجرا :شرکت آذران طیف سپاهان
تیم اجرایی پروژه :علیرضا جعفریان -اکبر پورقلی -امیر نعیمی -میثم آل علی -آرش کمالی
مهندس ناظر :علیرضا یهزادی ،عادل محمدی ،پیام گلفشان
سرپرست واحد نظارت :نادر نقی پور
پیمانکار :موسسه شهید رجایی
مدیر اجرایی پروژه(سازه) :مجتبی کشتکار
مدیر اجرایی پروژه(ساختمانی) :حسین صائمی
عکاسان :سینا احمدی ،محمدحسن اتفاق
جوایز:
طرح تقدیر شده فوالدی در سال  1392در بخش پل
خشت طالیی تهران برای توسعه فضاهای گردشگری در سال 1393
رتبه اول جایزه معمار در بخش عمومی ،سال 139۴
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خانه افشاریان
رضا نجفیان
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این ساختمان در زمینی به مساحت  312مترمربع ،در شهر کرمانشاه بنا شده است .ساختمان داری
سخ طبقه است و متعلق به یک خانواده چهار نفره است .بنابر اظهارت معمار پروژه ،رضا نجفیان ،بر
اساس نظر مشتری مبنی بر اینکه در آینده قصد دارد ساختمان را واحدهای جداگانه تعمیم دهد،
تصمیم بر این شد تا ساختمان به گونه ای طراحی گردد که بتواند در آینده از یک خانه ی مسکونی به
یک آپارتمان مسکونی تغییر وضعیت دهد .این چالش پیش روی تیم طراحی و معماری قرار گرفت و
تصمیم بر این شد که ساختمانی انعطاف پذیر طراحی گردد که در آینده این قابلیت را داشته باشد که
بتواند به آپارتمانی با واحدهای جداگانه تغییر وضعیت دهد و از سوی دیگر پس از توسعه همچنان
ظریف و موزون باقی بماند.
درخواست دیگر مشتری یک پروژه ساده با طراحی منحصربفرد بیرونی بود .بر این اساس با در نظر
گرفتن نسبت ارتفاع ساختمان به عرض آن ،ما یک مربع با یک شکاف بر روی آن طراحی کردیم ،که
ساختمان را به یک مجسمه در حال ظهور از خیابان تبدیل میکرد .این راه حل نه تنها ورودی
ساختمان را بسیار خوب نشان میداد بلکه به اختالفات فضای سطوح باالیی به طور مناسبی پاسخ
میداد.
احترام به رهگذر که یک سنت ارزشمند در فرهنگ ایران است ،در این پروژه بطوری که کمی بر سطح
زمین خم شده است پدیدار میشود .همچنین بخشی از زمین شخصی به فضای سبز عمومی اختصاص
داده شده است .بنابراین ساختمان از یک ساختمان مسکونی معمولی به سمت یک نقطه برجسته
شهری با یک کیفیت بصری زیبا ودیدنی حرکت کرده است .این ساختمان تا انتقال معنای ظریف پروژه
به ناظر و استفاده کننده آن و ارائه احترام و طراوت به آنها پیش رفته است .طراحی داخلی و
سازماندهی فضای دوستانه آن ،محیط دلپذیر ،بزرگ و روشنایی حیرت آور محیط ،توسط همراهی
چوپ و آجر فراهم شده است .تجربه یک محیط متفاوت در پروژه از ورودی تا اتاق خواب ها بوسیله
یک پل معلق باالی دهلیز فراهم شده است ،که یک احساس هیجان همراه با امنیت القا میکند.
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خانه کبوتر
فتوره چی
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نام :خانه چند عملکردی کبوتر/
آدرس :لواسان ،بلوار امام خمینی ،خیابان اتحاد/
شرکت مشاور :دفتر معماری فتوره چیانی [درباره شرکت]/
معماران مسئول :مجید فتوره چیانی ،حمید فتوره چیانی/
تیم طراحی :روح اله کشمیری
طراحی منظر :دفتر معماری فتوره چیانی/
تاریخ/1396 - 1393 :
مساحت زمین 1200 :مترمربع/
مساحت ساخته شده 1700 :مترمربع/
نوع :مسکونی (به همراه سالن اجتماعات جهت گردهمایی خیریه)/
مشاور سازه :وحید قراخانی نیا (شرکت باستان پل)/
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی :امیر سادات اخوی/
هوشمند سازی :شرکت فنی مهندسی هوشمند بنیان/
نور پردازی :شرکت فاد/
اجرا :دفتر معماری فتوره چیانی/
اجرای سازه بتنی :گروه مهندسین تندیس آرا/
مدیر اجرایی :حمیدرضا یزدانی/
تیم اجرایی و پیمانکار :دفتر معماری فتوره چیانی/
اجرای دکوراسیون چوبی :حمیدرضا سلطاندوست/
نظارت :دفتر معماری فتوره چیانی/
طراح سه بعدی :روح اهلل کشمیری/
گرافیست :شاهین اسکندری (خط نقاشی)/
مصالح :سازه بتنی ،نما لوور چوبی ،سیمان/
عکاسان :پرهام تقی اف ،دفتر معماری فتوره چیانی/
کارفرما :پروین تاج آراسته کرمانی/
جایزه :تقدیر شده جایزه معمار در بخش مسکونی ویالیی ،مجله معمار /1396

کبوتر
خانه کبوتر
خانه
چی
فتوره چی
فتوره
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داستان طراحی این ویال از روزی شروع شد که بانویی نیکوکار سفارش ویالیی در منطقه لواسان را برای دفتر ما مطرح
کرد .فضایی که عالوه بر خانهای برای ایشان ،پذیرای مجمعها و گردهماییهای خیریه هم باشد.این خیریه از جوانان و
نوجوانان نخبهای حمایت میکند که استطاعت مالی برای ادامه تحصیل را ندارند .با توجه به شناختی که از دیرباز از این
بانو و شخصیت ویژه ایشان و خانواده محترمشان داشتیم ،تصمیم به ساخت بنایی نمودیم که ترجمان خصوصیات ورفتار
ایشان بهصورت فرمی قابل درک باشد .پس تصمیم به طراحی ساختمانی بیادعا و گشادهرو با دیدی وسیع به اطراف خود
گرفتیم.
خانهای که در عین بیادعایی و سادگی ،در جایجای آن حرفها و قصههای زیادی برای گفتن داشته باشد .از عالقه
ایشان به شعر و موسیقی و هنر ،واز پیام عشقی که هر روز نثار اطرافیان میکردند المانهایی برای ما نقش میبست که
راه ارتباطی بین ما ،ایشان و مهمانهای این خانه را به وجود میآورد ،شاخصهایی همچون خط ایرانی ،نقاشی و ترکیب
این دو ،مجسمه و کلمه رازآلود عشق که این عرصهها را بههم پیوند میداد و در دست آخر شاید کبوتری که پیغام این
عشق را به گوش همه میرساند.
به مرور سبد ایدهها و خواستهها برای طراحی آماده میشد و شکل و شمایل ساختمان در ذهنمان نقش میبست و
پررنگتر میشد .در ابتدا ساختمان را به دو قسمت مسکونی و عمومی باید تقسیم میکردیم.از اولین چالشهای ما ارتباط
فضای خصوصی (مسکونی) با فضای عمومی بود ،که در عین یکدست بودن ظاهر ساختمان ،در دل خود فضای عمومی و
خصوصی را تفکیک کند .در طراحی فضا و نمای بیرونی سعی شد تا مخاطب درکی واحد از فضا و نمای ساختمان داشته
باشد و از پیچیدگیهای عملکردی ساختمان دور بماند و در عین حال در دل این سادگی ،فضاهای مسکونی و عمومی
بهراحتی و بهدور از هیجان کنار هم قرار بگیرند و حریم هر کدام بهخوبی حفظ شود.
در طراحی سالن تصمیم گرفتیم با بزرگترین گشودگی که امکان ساخت آن میسر بود یعنی یک قاب پیش تنیده به طول
 16متر فضای سالن را با بیشترین دید و نور به محوطه سبز وصل کنیم ،با پنجرههایی متحرک که پس از باز شدن کامل
تصویری بیلک را از فضای بیرون نشان میداد .پس از ایجاد قابهای سفید نما و تفکیک فضاها توسط این قابها ،نوبت
لوورهای چوبی رسید که تا نقش این نما را بههم بدوزد تا در هنگام مراسم و بسته بودن لورها تصویر یکپارچه و
یکدستتری را برای مخاطب ترسیم کند و حریم مسکونی نیز کامال محفوظ بماند.
در قسمت سالن تمامی ملزومات این بخش یعنی سرویسهای کافی ،آشپزخانه صنعتی ،اتاق تعویض لباس و یک دفتر کار
لحاظ شد .قسمت باالی ساختمان را طبق خواست کارفرما به یک واحد بزرگ برای خود ایشان و دو واحد کوچک برای
فرزندان تقسیم کردیم .تمامی روایتی را که ما از این ساختمان برای مخاطب در نظر داشتیم که از دم درب ورودی شروع
میشد و تا به مرحله نشستن مهمانان آنان را مشایعت میکرد باید دقیق و از روز اول پیشبینی میکردیم و جای
هیچگونه بداههگویی را برای ما در زمان اجرا باز نمیگذاشت .به همین سبب از ابتدا طراحی را با تمام دوستان و همکاران
هنرمند خود (خطاط ،نقاش ،مجسمه ساز )...،شروع کردیم و این روند تا پایان اجرای پروژه ادامه داشت.
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گرایش انسان به طبیعت و زندگی در شهرهای بزرگ و آلوده همچون تهران او را به جستجوی آرامش
در حومه های کوهستانی فرا می خواند.دشت مشا در شمال تهران و در دامنه کوههای البرز قرار گرفته
است .سایت پروژه در شیب تند کوهستان و در دشت مشا قرار دارد جایی که منظره بی نظیر و
شگرفش همراه با حس آزادی و تعلیق الهام بخش طراحی خواهد بود.
درگام نخست به بررسی تیپولوژی ویالهای منطقه در بسترهای مشابه پرداختیم.آنجا که ساختمانها با
کشیدگی در پهنای زمین قسمت عمده زمین را اشغال نموده و باقیمانده آن نیز به احداث پله های
ارتباطی مابین ترازهای متفاوت اختصاص یافته است  ،تیپولوژی موجود  ،پتانسیلهای بالقوه سایت را
نادیده انگاشته است و چیزی بیشتر از زندگی در آپارتمانهای شهری نیست ما به دنبال از میان بردن
مرزهای انسان و طبیعت بودیم چیزی همانند یکپارچگی درون و برون و برانگیختن احساساتی چون
لذت تعلیق و آزادی در فضای معلق درون و برون بنا در میان کوهستان.
خلق سه فضای مکعبی شکل در راستای طولی سایت پروژه با چرخش آنی حول پله مرکزی به یکباره
تمام آن چیزی بود که به نیازهای پروژه و خلق ساختاری نو پاسخ می داد .محافظت از فضای سبز و
افزودن به آن در طبقات که هر کدام از سایت مجموعه جدا شده و بالکنی به منظرهای مختلف روبرو
خواهد بود.جایی که تراسها سقف های فضاهای زیرین هستند .شیب تند زمین و برآمدن کنسولهای
عمیق سازه از درون آن احساس معلق بودن را در شما بر می انگیزد  .سه بحش از زندگی – ورزش و
تفریح  ،معاشرت  ،استراحت -هر کدام در میان یکی از مکعب ها می باشد.
بهره گیری از منظر کوهستان ما را بر آن داشت تا از پنجره های سراسری از سقف تا کف استفاده
نماییم و تصویر پانورامای مقابل را در سه فریم متفاوت و در سه طبقه تقسیم کردیم .چیزی که فراتر از
پنجره است،اینها تابلوهای زنده(دینامیک)ای هستند که فعالیتهای زندگی را در مجاورت آنها شکل
دادیم.و درون و برون بنا را به هم آمیختیم.در مجاورت نخستین تابلو جایی که بر آمدن خورشید از
میان کوهها را می نگرید به ورزش  ،شنا و تفریح می پردازید و در مجاورت دیگری از طلوع تا غروب
آفتاب جایی که رقص نور و سایه با احجام ساده ی بنا تکاپوی زندگی را با شما تقسیم می کند به
معاشرت می پردازید و در نهایت و در باالترین و آرام ترین بخش ویال و در مجاورت تابلوی پایانی جایی
که نقش کوه و ستاره آن را می آراید با شمارش ستاره ها به خواب فرو می روید .فصلها در گذارند
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بخش مرکزی هر شهر ،پر هیاهوترین و دیدنی ترین قسمت آن به
میآید.
شمار
در مرکز شهر تهران نیز مجموعهای بسیار متنوع از بناهای
تاریخی ،ادارات دولتی ،مراکز تجاری ،مجموعههای فرهنگی،
سفارتخانهها و مراکز آموزشی مشاهده میشود ،که حکایت از
ظرفیت بسیار باالی این بخش از شهر برای راه اندازی
مجموعههای بزرگ شهری دارد .معماری بازار چارسو بر اساس
توجه به ظرفیت های نهفته در بازار مرکزی دیجیتال شهر تهران
و تجدید حیات دوباره آن از طریق ایجاد یک مرکز تجاری با
رویکرد تلفیق فعالیت های تجاری ،فرهنگی و تفریحی شکل
گرفته است .مجموعه چارسو توسط محمد مجیدی ،متولد 13۴6
در تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی از
دانشگاه شهید شهید بهشتی طراحی شده است .مجموعه در
تقاطع خیابان های جمهوری اسالمی و حافظ به عنوان یک مولفه
مهم شهری در میان بورس کاالهایی نظیر موبایل ،لوازم صوتی و
تصویری ،لوازم خانگی ،کامپیوتر و لوازم جانبی واقع شده است.
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پارکینگ مجموعه چارسو با ظرفیت  1000اتومبیل ،با رفع یکی
از مهمترین معضالت مراجعه به مرکز شهر ،حضور مخاطبان خود
را از اقصی نقاط شهر تسهیل می نماید .به همین دلیل حجم
میانی ساختمان به سه الیه تقسیم شد است .در قسمت پایین و
شفاف شاهد استقرار فروشگاههای تجاری بزرگ ،در قسمت میانی
شاهد قرارگیری فروشگاههای تجاری کوچک و در قسمت فوقانی
و نیمه شفاف شاهد قرار گیری رستوران و سالن های سینما با
چشم اندازی به بافت منطقه هستیم .همجواری الیه میانی در
کنار پل هوایی حاکی از ارتباط مجموعه با محیط اطراف است.
قرار گیری یک ( Voidنورگیر) بزرگ مرکزی و حرکت متنوع پله
های برقی در اطراف آن ضمن ایجاد یکپارچگی در میان
عملکردهای مختلف ،حرکت بین طبقات را برای بازدید کنندگان
به یک موضوع و تجربه خاص تبدیل کرده است .با این هدف که
مراجعه کنندگان به بخش مرکزی شهر با مراجعه به این بازار
تجربهای فراتر از خرید را به خاطر بسپارند.
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به یاد داریم زمانی که بازار موبایل ایران افتتاح شد ،اکثر مراجعه کنندگان به
مجتمع عالءالدین از راهروهای تنگ و واحدهای کوچک آن به ستوه آمده بودند.
اکثر عموم فضاهای گسترده و راهروهای عریض بازار موبایل را به بازار موبایل
عالءالدین ترجیه می دادند .اما مشکل عمده بازار موبایل دوری از مرکز اصلی بازار
کاالی دیجیتال می باشد .همچنین ورودی پارکینگ این مجموعه با مشکالت
کوچکی همراه است .چنین مشکلی در بازار چارسو به خوبی حل شده است.
ورودی خودرو و مراجعه کننده و موقعیت قرارگیری این مجموعه با توجه به اضافه
کردن رویکرد تفریحی به این مجموعه از بهترین اقدامات طراحی این مرکز می
باشد .ویژگی جالب این مرکز قرارگیری این مجتمع روبروی بازار عالءالدین می
باشد که می تواند به عنوان رقیبی برای این مجموعه باشد.
مجتمع چارسو با طراحی بروز ،زیبا و حجمی گسترده ،از بهترین نمونه
های معماری ساخته شده در ایران می باشد .ویژگی طراحی این مجموعه با توجه
به موقعیت سایت پالن مجتمع ،نگرش ویژه ای را نسبت به معماری مدرن یک
بازار داشته است .این مجموعه در هفت طبقه به اجرا رسیده که طبقه همکف آن
مخصوص محصوالت صوتی و تصویری ،طبقه دوم تا پنجم به موبایل ،طبقه ششم
مجموعه به عنوان رستوران،و طبقه هفتم هم به سالن های سینما چند منظوره
اختصاص یافته است.
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