


(سایت علمی آموزشی نواندیشان)

سایت علمی آموزشی نواندیشان

ک.عطیه

ناصر اشرف پور

ربا رد هب معني سازنده هک مجموعا معني سازنده زبرگ ر  "راز"هب معني زبرگ و "هم"کلمه مهراز از

تشکيل شده است هک رد گذشته هب معمار اطالق مي شد و قبل از ک 
.لمه معمار هب کار گرفته مي شدمي گيرد 

صصي معماري است هک رد تخ
 سايت علمي آموزشي نوانديشان ره اين مجله با عنوان مهراز يک نشرهي آنالين 

د معماري روز دنيا ميباشدهدف آن آشنايي دانشجويان و معماران ارياني با مباحث جدي .دو ماه منتشر ميشود
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:در این شماره میخوانید

...                             آغاز 

سخن اول

...سرمقاله

یاداشت های معمارانه

:...معرفی معمار

ژان نوول،معمار منحصربه فرد و صاحب سبک

....معماری ایران

«ایران»کاروانسراهای 

بازسازی خانه کاوه

پروژه مسکونی کهریزک

خانه افشاریان

...معماری جهان

دانشگاه اشتوتگارد

Tow Moonمرکز فرهنگی 

...معرفی کتاب

صراشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معا:کتاب

نظریه در معماری منظر:کتاب

...  معرفی متلایر

پانل های نازک درخشنده: متلایر

پرده مش فلزی: معرفی متلایر 

شیطراحی پوسته هیدرولیکی جهت ایجاد سیستم سرمای: معرفی متلایر 
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..با رعض سالم و ردود

با .اين سرزمین هستيدپایيزاتن سرشار از آرامش کنار زعزیانتان رد ره کجاي
مجله .ي شیپ رو داشته باشيداميد هب اينکه لحظاتي سرشار از موفقیت و سالمت 

ت وصنعت آغاز مهرازششمین شماره از مجله را با هدف هنر معماري و ساخ 
...نموده و هب شما زعزیان دل تقدیم ميکند

کاري  جله دوستان رد جهت بهتر شدن م با اميد هب اينکه رد مجالت آينده شاهد هم
.باشیم

دم هک نظرات و ااقتندات خود رد پايان از همه شما خوانندگان زعزی اين مجله خواهشمن
.را رد خصوص اين مجله بيان کنيد
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با تشکر از بذل توهج شما زعزیان دل
ک.عطیه:مهرازسردبير مجله 

1394آرذماه



یشین راه خالقیت آن زمان بر معماری ما بسته شد که دکان خالقیت باز شد،معماری پ

.ما آکنده از خالقیت بود

.معماران ما سالهای سال ساختند و هر سدی را از سر راه بداشتند

.گرانش زمین و تنگناهای زمان را به بازی گرفتند

ف ترین بناها در گرم ترین اقلیم خنک ترین پناه را یافتند و با پست ترین چیزها شری

"  مـــــــــن"هرگز از مـــــــــن صحبتی به میان نیاوردند،چرا که را بر افراشتند و

..همان اهریمن است

راه خالفیت آن زمان بر معماری ما بسته شد که معماران ما طلب حیرانی خلقان 

:شدند

دست طمع حیرانی الوهیت زدی/ طالب حیرانی خلقان شدی 

بسته ای بر گردن جانت زهی/ در هوای آنکه گویندت زهی 

(مولوی)

:کنندخالقیت اکنون حلقه ایست بر گردن جان معمارانی که حیرانی مردم را طلب می

هیچ دیده ای آن بنا را در آن گوشه ی شهر و در آن کنج میدان که به آن شکل و "

!!!آن بنا کار مـــــــــن است! .....هیبت ساخته شده؟

..همان اهریمن است" مـــــــن"و 

عمار معماری یک تکلیف بود از برای معماران پیشین و یک تکلف است از برای م

!چیزی خواهیم ساخت که مثل هیچ چیز نیست:امروز،گفتیم

..!!!و آنگاه چیزی هایی ساختیم که هیچ چیز نبود

هر روز که می گذرد خالقیت معماران پیشین آشکارتر می شود و آثار خالقه 

.معماری معاصر کهنه تر

یدا شاید اگر مجله های معماری جلد نمی داشتند مشکل خالقیت در معماری معاصر پ

.نمی شد

ز راه خالقیت آن زمان بر معماری ما بسته شد که فراموش کردیم ما خالقان خود نی

مخلوقی هستیم و خالقی داریم و 

..همه چیز از من آغاز می شود

..همان اهریمن است" من"و 

دکتر عیسی حجت

ایده و خالقیت در معماری ایرانی: مقدمه کتاب 
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یاداشت های 

...معمارانه
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نوولژان

سبکصاحبوفردمنحصربهمعمار

دهکدهدر1945سالدرنوولژان

در.شدمتولدفرانسهجنوبدرای

افتتاحراخودکاردفتر1975سال

معماریمسابقهچندیدندروکرد

خاطربهنوولژان.نمودشرکت

عامشهرهسیالومادیضدکارهای

کارهایبزرگمقیاس.استخاصو

سازندهعنصریککنندهعنوانوی

کهدادهنشاننوولاما.استمعماری

سازندهعنصریکویکارهای

ایدهخلقدروی.هستندهممعماری

خاصیمهارتاجراقابلانتزاعیهای

وموادنوآوریبرویتوانایی.دارد

یوسبکدیگرهایویژگیازمتلایر

وشکلفرم،ازاوکارهای.باشدمی

نمیپیرویتکراریوواحدسبک

دراطرافابنیهورنگاقلیم،وکنند،

.دارندزیادیتأثیرویکارهای
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یشبکهاستفرانسویمعمارانترینسبکصاحبازیکینوولژان

شرکتارزش.استکردهطراحی2013سالتارافعالپروژه30از

کارمند180حدوددروباشدمییورومیلیون25ازبیشویطراحی

طراحیمنظر،طراحیشهرسازی،معماری،هایحوزهدرایحرفه

ایبرعکاسیوسازیمدلداخلی،طراحیصنعتی،طراحیگرافیک،

هایسالنها،موزهازاعمهاییپروژهنوولژان.کنندمیفعالیتوی

ونی،مسکمجتمعها،هتلتئاتر،هایسالنکنفرانس،مرکزکنسرت،

سراسردرراخصوصیاماکنوتجاریمراکزاداری،هایساختمان

ترینخالقازیکیعنوانبهنوولژان.استکردهطراحیجهان

ازیکیعنوانبهویهایپروژهاکثر.استشدهشناختهجهانمعماران

هایویژگیازیکی.استشدهتبدیلشهریرویدادهایومناظر

هایخصوصیتباکهاستپالنسایتطراحیوی،کارفردمنحصربه

سسهمومانندهاییپروژه.استشدهطراحیویبنایموقعیتوفلسفی

نگرهکفرهنگیمرکزلیون،اپرایخانهپاریس،دراعرابالمللیبین

ویدمادردرسوفیاریناموزهتور،دروینچیکنفرانسمرکزلوسرن،

برخیطراحیخاطربهنوولژان.اندکردهپیرویویژگیایناز...

رسمیتبهباشدمیاجراوطراحیحالدرکهالمللیبینهایپروژه

ن،پکدرچینملیهنرهایموزه:شاملهاپروژهاین.استشدهشناخته

ورسنگاپودراندرسونبرجابوظبی،لوورموزهقطر،دوحهملیموزه

او.باشدمیویکارهایازپروازپرودرلیماشهردرمسکونیمجتمع

وخالقمعمارعنوانبهپرایزپریتزکرجایزهبرنده2008سالدر

.نوگراشد
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:برخی از مهم ترین پروژه های ژان نوول
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:  مقدمه

در دوران اسالالالمی بالاله دلیالالل اهمیتالالی کالاله تجالالارت ، سالالیاحت و زیالالارت پیالالدا کالالرد، سالالاخت 

. می گوید( رباط)کاروانسرا را به زبان عربی . کاروانسراها رونق یافت

ت گروهالی واژه ی کاروانسرا بر گرفته از کاروان یا قافله به معنی مسافرانی که به صالور

به نظر محققین پالن . سفر میکردند،و سرا به معنی  خانه و مکان است

اهالا ایالن بن. کاروانسراها با الهام از خانه های درون گرا با حیاط مرکزی سالاخته شالده اسالت

.شباهت زیادی به معماری مدارس نیز داشته است

م کاروانسرا محلی بود که مردم از اقوام و حتی ملل مختلالف در آن چنالد روزی در کنالار هال

لذا محلی برای برخورد اندیشه ها و تبادل نظر . زندگی میکردند

دربالالاره ی مسالالائل مختلالالف اجتمالالاعی ، فرهنگالالی و انتقالالال آداب و رسالالوم متفالالاوت ، فالالراهم

.  میساخت

ویژگی ها ی معماری کاروانسرا

:بطور کلی کاروانسراهای ایران را به سه دسته تقسیم میکنند

ماننالد کاروانسراهای کامال پوشیده ی مناطق کوهستانی:الف

کاروانسرای امامزاده هاشم سر راه تهران به شمال

کاروانسراهای بدون حیاط حاشیه ی خلیج فارس:ب

کاروانسراهای حیاط دار مناطق کویری: ج
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کاروانسالالالالالرا ی حیالالالالالاط دار کالالالالاله شالالالالالامل بهتالالالالالرین و 

ر زیبالالالاترین کاروانسالالالراهای ایالالالران میباشالالالد،از نظالالال

ن معماری به چند دسته تقسیم میشود که مهمتری

:آنها شامل

مدور1.

چند ضلعی2.

قهدو ایوانی با تاالرهای ستون دار و متفر3.
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عصالالالالالر طالیالالالالالی و شالالالالالکوفایی احالالالالالدا  

کاروانسالالالراها در ایالالالران ، مربالالالوط بالالاله 

.باشددوره ی  صفوی می

هرام  
ب
صر 

 
سرای ق

 
ک اروان
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و در دوره ی سلجوقی به دلیالل وجالود امنیالت سیاسالی و اقتصالادی ، تجالارت

از این رو ایجاد شبکه های ارتباطی . داد و ستد گسترش یافت

یکالی از .راهها و احدا  کاروانسالراها در دسالتور کالار حاکمالان قالرار گرفالت

نزدیکرباط شرف زیباترین کاروانسراهای این دوران کاروانسرا یا 

.سرخس در شاه راه بغداد ساخته شده است

رباط شرف

بالا این کاروانسرا فاقالد حیالاط مرکالزی میباشالد امالا دارای دو حیالاط تالو در تالو

.حجره و اتاقهای متعددی برای استراحت کاروانیان بوده است

.دشهرت این بنا بیشتر به تزئینات آجری زیبا و متنوع آن میباش
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ورودی اصلی-1

حیاط کوچک-2

اصطبل-3

ایوان-4

حجره-5

ورودی حیاط بزرگ-6

رواق-7

ایوان-8

محالالالالالالالالالالالالالل اقامالالالالالالالالالالالالالت -9

(شاه نشین)خصوصی

حیاط بزرگ-10
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ان كاروانسرا هاا  ایاران و سااختم»در كتاب خود به نام ماكسیم سیرو 

در اواخار دوران ساسااني دو ناو  »: مي نویسد« ها  كوچك میان راه

.شدكاروانسرا در سرزمین ایران شناخته مي 

از آنها شامل حیاطي بوده كاه در اطارافش یاك ناو  دارن عریضايیكي 

ناو   ....برا  چهارپایان ساخته بودناد مانناد كاروانسارا  دروازه گا 

دوم شامل تارر ها  مستطیلي است كه در اطاراف حیاات مركاز  قارار 

ن در آ.... گرفته اند و این از خصوصات كاروانسارا هاا  ایراناي اسات 

فتااه كاروانساارا هااا  نااو  اول مساایله اقاماات مسااافران تقریبااا  نادیااده گر

.استشده 

ا  دوره اسالمي پالن این دو نو  كاروانسرا به نحو بسایار منطقايدر 

تلفیااق مااي شااود بااه صااورتي كااه در اطااراف حیاااط مركااز ، اطاااق هااا  

كاروانیااااان و در پشاااات آنهااااا دارن هااااا  عریضااااي باااارا  نگهاااادار  

، چهارپایان احداث مي گردد و مانند بنا  كاا  هاا  اشاكاني و ساسااني

در اغلب كاروانسارا هاا در اطاراف حیاات مركاز  دو و یاا چهاار ایاوان 

.سازندمي 

نناد ماكشاورها ایراناي ماورد تقلیاد بسایار  از كاروانساراها  سبك این 

.تپاكستان، افقانستان، هند و نواحي آسیا  میانه قرار گرفته اس
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گالار بیابان های یالزد، کاروانسالرای سالنگی زیبالایی قالرار دارد کاله از روزدر

ی باله نالام کاروانسرای شالگفت انگیالز. صفویان تا به حال، پا برجا مانده است

تالق قلعالاله خرگوشالالی کالاله بنالالای اسالالتوار و سالالنگی اش را بایالالد در نزدیکالالی بالالا

هر عقالدا اصالفهان کاله تالا شال-جایی در میانه جاده قالدیمی یالزد. گاوخونی ببینید

.حدود شصت کیلومتر فاصله دارد

د
 

ی ی ر
 

وش
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سرای ق

 
ک اروان
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ه خرگوشی یکی از مهم ترین کاروانسراهای دوره صفوی است ککاروانسرای قلعه

در واقاا ، قلعااه . بنااای آن را بااه زمااان حکوماات شاااه عباس صاافوی نساابت ماای دهنااد

کاروانسااارایی اسااات کاااه باااه دساااتور شااااه عباس در 999خرگوشااای یکااای از هماااان 

.مسیرهای اصلی آن زمان ساخته شده است

حتای صافه . متر از سنگ گرانیت و آجار سااخته شاده اسات80×80بنای تمام این 

ار ها، حجره هاه و اصطبل بنا هام سانگی هساتند و ایان شااید مهام تارین دلیال اساتو

در بیابااان هااای ایاان منطقااه، معااادن گرانیاات. ماناادن قلعااه خرگوشاای تااا امااروز باشااد

را زیادی وجود دارد و کاارگران عصار صافوی، وقتای کاروانسارای قلعاه خرگوشای

.می ساختند از گرانیت های کوه های اطراف استفاده کردند
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تالا 2236این بنا كه در حوزه استحفاظي اردكان قرار دارد به شالماره ثبتالی 

در فهرسالالت آثالالار ملالالي ندوشالالن ثبالالت گردیالالده بالالود كالاله بالالا تالالالش1386سالالال 

قالالل نماینالالدگي میالالرا  فرهنگالالي اردكالالان بالاله فهرسالالت آثالالار ایالالن شهرسالالتان منت

رباط چهار ایواني بالوده و در اضالالع شالرق و غالرب خالود هفالت این . گردید

طاق پوش دارد كاله مركالز ایالوان و در هالر سالوا ایالوان ساله اتالاق دیگالر مالي 

ن در اضالع شمالي و جنوبي هفت طاق نما دارد كه كه در مركز ایوا. باشد

.یابدها و در طاق نماا هاا انتهایي به طویله هاا پشت اتاق ها راه مي 
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ه و ایالالن کاروانسالالرا کالالامال داخالالل طبیعالالت بکالالر و وسالالط کالالویر قالالرار گرفتالال

ده زیبالالا و مناسالالب اسالالتفامی تالالوان از آن بالاله عنالالوان یالالک رصالالدگاه بسالالیار

کیلومتری است که 7آبادی تا این کاروانسرا در فاصله نزدیک ترین .کرد

.یک روستای تک خانواره است

داخالالل آن اتاقک هالالای . از دور ایالالن کاروانسالالرا منظالالره ای بسالالیار زیبالالا دارد

ای سنگی وجود دارد که محل اتراق مسافرین بوده در ضمن محلی هم بالر

.نگهداری حیوانات وجود دارد
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ین شاید جالب تالرین تالزئ

بنالالالالالا کالالالالاله در نگالالالالالاه اول 

نظرتالالالالان را جلالالالالب مالالالالی 

کاله کند، کتیباله ای اسالت

بالالالالالالالر سالالالالالالالر در ورودی 

نصالالالب شالالالده و روی آن 

علالالالالی رضالالالالا "بالالالاله خالالالالط 

خطاط معروف " عباسی

" شالالالالاه عبالالالالاس"عصالالالالر 

ایالالن. نوشالالته شالالده اسالالت

کتیبالالالالالالاله، روی پالالالالالالالانزده 

قطعه سنگ سالبز رنالگ

بالاله طالالول هشالالت متالالر و 

تر شصت سانتیمعرض

و در سالالاله ضالالاللع مالالالدخل 

.نصب شده است

29



ت ایوان ضلع جنوبي داراا محراب بوده و این نكته اا است كاله قابالل اهمیال

نگ تا ارتفاع دو مترا و تا پاا طاق قوس ها و سقف ها بنا از س. مي باشد

ا كوره الشه منطقه ساخته شده و ارتفاع باال با آجر مي توان دلیلش دورا ر

.ذشتههاا آجر پزا به بنا باشد و نیز سیل هاا احتمالي كه از منطقه مي گ
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این رباط را ازسو  مي توان به كارباط یا خان هام نامیاد وجاود پانج بار 

ن نما در هر ضل  و حفره ها  تیر انداز در بار  دیوار ها خود یكي از ایا

دریاال اساات كااه ایاان رباااط عااالوه باار كاااربر  خاادماتي كاااربر  نظااامي هاام 

ماي یكي دیگر از دریل وجود شاه نشین بر سار درب ورود . داشته است

باشااد كااه هاام محاال اقاماات بزرگااان بااوده و هاام در زمااان نبااود كااارواني در 

.كارباط محل اقامت كاروان دار و كساني كه از بنا محافظت مي كردند

31



کیلومتر است و ایالن 60و عقدا حدود کاروانسرافاصله بین این

.بنا از آثار دوره صفوی است

هالالالا، کاروانسالالالرا شالالالامل صالالالفه ها، حجالالالره ایالالالن : عناصاار معمااااری

.متر عرض است2اصطبل و دیواره ای روی پشت بام، با 

: ویژگیهای معماری

طبقاله و طبقاله دوم 2کاروانسرا این 

در داخالل ربالاط. آن شاه نشالین اسالت

صالالالالالالالفه . صالالالالالالالفه وجالالالالالالالود دارد18

بزرگ تالالالر و صالالالفه دیگالالالری کالالاله در 

قسالالالمت جنالالالوبی قالالالرار دارد، دارای 

.محراب و نماز گاه است
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پالن کاروانسرا
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هرام  
ب
صر

 
سرای ق

 
ک اروان

کیلالومتری جنالوب تهالران و بالر سالر راه ۱۵۴کاروانسرای قصالر بهالرام د ر 

رار جاد ه سنگی قد یمی و کاروانروی کویری اصفهان ـ کاشالان ـ گرمسالار قال

.د ارد

و جاد ه د ر طول مسیر خود  از کنالار کاروانسالرای عین الرشالید  می گالذرداین 

.به جاده سنگفرش نیز معروف است
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۴کاروانسرای عین الرشالید  د ر

کیلالالالالالالومتری جنالالالالالالوب غربالالالالالالی 

ع کاروانسرای قصر بهالرام واقال

کاروانسالالرای شالالاه . شالالد ه اسالالت

عباسالالالی قصالالالر بهالالالرام یکالالالی از

جاذبالاله های تالالاریخی ایالالن منطقالاله

.است

بنالالالالالا کالالالالاله بیشالالالالالتر شالالالالالبیهایالالالالالن 

کاروانسراهای شالهری اسالت و 

شبـــالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـاهت آن بالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله 

کاروانسراهای میالان راه کمتالر

اسالالالالالت، بالالالالاله گفتالالالالاله برخالالالالالی از 

کارشناسالالالالان بالالالالرخالف نالالالالامش 

سالالالالالالالالاختمانی بالالالالالالالالرای اقامالالالالالالالالت 

سالالالالالالطین صالالالالالفوی د ر مواقالالالالالع 

 ه شکار و سفرهای شالاهانه بالود

.است
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ده پس از مسجد جامع ورامین كه الگوى كاملى از مساجد چهار ایوانى بنا ش

.دارددر قرن هشتم هجرى است روستاى قلعه بلند قرار 

ل از اسالالم تسمیه قلعه بلند به دلیل وجود یك قلعه تاریخى مربوط به قبوجه 

. در این روستاست كه فقط بخشى از آن باقى مانده است
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در شمال این روستا قلعه اى معروف به كالاظم آبالاد وجالود دارد كاله بالا خشالت و

گل بنا شده و به عنوان یك مجموعاله دامپالرورى و كشالاورزى در دوره قاجالار 

طیل این قلعه كاله پالالن مربالع مسالت. و پهلوى اول مورد بهره بردارى بوده است

بالالالرج در چهارگوشالالاله خالالالود اسالالالت و تنهالالالا ورودى آن در ضالالاللع ۴دارد داراى 

شالالرقى قالالرار داردو وجالالود حمالالام عمالالومى در مجالالاور بخالالش مسالالكونى نشالالان از 

ایالالن مجموعالاله یكالالى از معالالدود سالالكونتگاه هاى زیسالالتى و. اهمیالالت ایالالن قلعالاله دارد

بتاً سالالم فعالیتى بر مبناى مناسبات خان محور است كه به عنالوان نموناله اى نسال

. قابل بازسازى و بهره بردارى با اهداف گردشگرى است

ن پالیچ از تماشاى این قلعه و پس از عبور از سیاه كوه و پشالت سالر گالذاردبعد 

، و خم هاى مسیر، قصر بهرام در میانه تپه ماهورهایى پراكنالده در دامناله كالوه

یالب این كاروانسالرا كاله نالام عج. خودنمایى مى كند و باالخره قصر پیدا مى شود

رم ولى با مسماى قصر بهرام را بر آن نهاده اند بالا سالنگ هاى سالفید مایالل باله كال

.استرنگ پوشیده شده 

ن چند وجهى تعبیه شده در گوشه هاى بنالا و همچنالین سالردر ورودى آبرج هاى 

كالاله بالاله سالالمت شالالمال بالالاز شالالده و بالاله شالالكلى اسالالتادانه بالالا سالالنگ تالالراش خالالورده 

حیاط مركزى، حجرات در اطراف و اصطبل ها در پشت . نماسازى شده است

از آن همان پالن قالب كاروانسراهاى ایران است كه البتاله در ایالن كاروانسالرا

كالوه ایوان جنوبى نیز به عنوان ورودى به منظالور امكالان دسترسالى سالریع باله

.استفاده مى شده است كه از ویژگى هاى این بنا به شمار مى رود
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ایوانى كه ایوان غربى آن جایگاهى شالاهانه داردو جالوى آب ۴كاروانسرایى 

تراشالالیده شالالده از سالالنگ كالاله از چشالالمه اى در دل كالالوه آب را بالاله حالالوض وسالالط 

ى زحمالات. كیلومتر تا سر چشمه امتداد یافته اسالت۵حیاط مى رسانده و حدود 

بالالا كالاله بالالراى سالالاختن ایالالن بنالالا در ایالالن مكالالان انجالالام گرفتالاله اسالالت كالالا  آپادانالالا را

سالت ابالاغش طبیعالت آپادانایى كوچك كاله . باغ هاى افسانه اى اش تداعى مى كند

ر از كوهى دسنگ . و با امكانات اندك موجود در پیرامونش ایجاد شده است

همالالان نزدیكالالى اسالالتخراج شالالده اسالالت و در گرمالالا و سالالرماى طاقت فرسالالا آن را 

. تیشه كارى كرده اند
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ه در بین شیوه هاى استفاده از آب براى خنالك كالردن هالواى گالرم و خشالك كال

ورد در معمارى ایران به تناسب اقلیم هاى مختلف مرسوم بوده است ایالن مال

یرهالا در مواردى تعبیاله حوضالچه آب در زیالر بادگ. نمونه اى استثنایى است

مشاهده مى شالود امالا اسالتفاده از آب بالا حجالم زیالاد و باله صالورت روان و یالا 

در نزدیكالالى قصالالر بهالالرام .چنالالد كالالاربرى، منحصالالر بالاله قصالالر بهالالرام اسالالت

از وجود دارد كه به جز قسمت« عین الرشید»كاروانسراى دیگرى به نام 

آب . ته استراه كه با سنگ ساخته شده بقیه بنا با استفاده از آجر شكل گرف

انبالالالار بزرگالالالى در گوشالالاله شالالالمال شالالالرقى ایالالالن بنالالالا وجالالالود دارد كالالاله گنبالالالد آن 

االى حجم باالى ذخیره آب ایالن آب انبالار نشالان از تالردد بال. فروریخته است

. كاروانیان از این مسیر دارد
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گ اهمیت ایالن بنالا عالالوه بالر اسالتفاده از سالن

ه در نماى بنا ـ تنها مورد باقى مانده از دور

صالالفوى كالاله بالاله ایالالن روش سالالطو  داخالالل و 

یل بیرون آن نماسازى شده است و به این دل

منحصالالربه فالالرد اسالالت ـ آفریالالدن امكانالالات 

رفالالاهى در كنالالاره كالالویر سالالوزان اسالالت كالاله 

.كاروانسرا را به قصر شبیه مى سازد

انى قصر بهرام كه به بهرام گور ساسالبناى 

اشاره دارد داراى ویژگى هاى خاصى است 

ه كه این بنا را از سایر كاروانسالراهاى دور

.استصفوى متمایز ساخته 

، هالالالدایت آب از ویژگاااي ایااان بناااامهم تااارین 

دوردست و آوردن آن به درون كاروانسالرا 

ى جهالان كولر آبشگفت انگیزترین و ساختن 

مین براى استراحت پادشاه پرتالش ایران ز

است كه در دوره او معمارى ایران به اوج 

.افتخارات و شكوه خود بازگشت
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شکل مربالع اسالت و نمالای آن از سالنگ های بهکاروانسراظاهر بیرونی این

نالیم قصر د ارای چهار برج بلنالد  و. بزرگ و منظم آهکی و سفید رنگ است

.د ایره و د و د روازه شمالی و جنوبی است

ایالالن قصالالر بالاله صالالورت چهالالار ایالالوانی اسالالت و اتاق هالالا د ر اطالالراف حیالالاط یالالا 

ضاللعی 8حیالاط مرکالزی محوطاله ای بالزرگ و . صحن مرکزی قالرار د ارنالد

.اتاق د ر اطراف آن وجود  د ارد ۲۴است و 
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. متر د ر وسط حیاط مرکزی وجالود دارد۲حوض چهارگوشی به عمق حد ود  

انسالرا حیاط بزرگ ساد ه ای با طاق بلند  ضربی نیز د ر طرف شرقی ایالن کارو

.وجود  د ارد 

طرف غربی حیاط مرکزی، تاالری وسیعی قرار د ارد  که د اخل آن د اراید ر 

.قسمت شاه نشین و تاقچه هایی د ر اطراف و یک ایوان د ر جلوی تاالر است

53



حیالالاط اکثالالر کاروانسالالراها، یالالک بنالالای مسالالتطیل یالالا مربع شالالکل هسالالتند، بالالا یالالک

ا دور تال( معموال با کمی ارتفاع از سالط )بزرگ در وسط و یک سری اتاق 

.دور این حیاط

:هشت ضلعی است« خان خوره»

لعی چهار تا هشت ضلعی تودرتو را در نظر بگیرید، داخلی تالرین هشالت ضال

.می شود حیاط وسط کاروانسرا و بیرونی ترین می شود دیوار خارجی آن
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حاال کمی با فضاهای ناشی از این هشت ضلعی ها بازی کنیم

ان یکی شال. اول به چهالار ضاللع روبالروی هالم، چهالار مسالتطیل اضالافه کنالیم

می شالود ورودی کاروانسالالرا و سالاله تای دیگالالر می شالوند سالاله اتالالاق بالالزرگ و

.تراس این اتاق ها و کنارشان هم دو اتاق کوچکتر

.دو طرف ورودی هم دو دایره ی سیاه بگذاریم به جای دو برج نگهبانی
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توی هر ضل  خالی مانده، سه اتاق

.کوچک مشرف به حیاط هست

، سه تای سمت راست اتاق اناد

سمت چپی یک راهرو است
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جالالالالب ترین فضالالالای کاروانسالالالرا، پشالالالت ایالالالن اتاق هاسالالالت و بجالالالز یالالالک ورودی

هواکش هالای تالوی . )کوچک که به حیالاط بالاز می شالود راهالی باله بیالرون نالدارد

(سقف راه به بیرون حساب نشده است
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 راه
 

روی ورودیعک س ار
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 « ک مر»ر

 
اق
 
ض

کل البته یک فضالای مسالتطیل شال

هالالالالالم بالالالالاله یکالالالالالی از دیوارهالالالالالای 

کاروانسالالرا چسالالبیده و سالاله اتالالاق

بالالالالزرگ هالالالالم دارد کالالالاله از روی 

نم تزئینالالات آجالالری اش فکالالر مالالی ک

الحالالالالالاقی و مربالالالالالوط بالالالالاله دوره ی 

.قاجار باشد
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كیلالومتر جالاده ۳۰موسالوم اسالت و حالدود « حرمسالرا»بناى دیگالرى كاله باله 

ا سالالنگ فالالرش كالاله بالالر روى زمین هالالاى بالالاتالقى فاصالالله بالالین قصالالر بهالالرام تالال

بالاى گرمسار ساخته شده است مجموعه اى شالگفت انگیالز را در طبیعالت زی

كویر با آسمان پاك آن ایجالاد كالرده اسالت چنالان كاله مى تالوان سالتاره ها را كاله

همچالالون دانالاله هاى المالالاس از آسالالمان شالالب هاى كالالویر آویالالزان شالالده اند، از ایالالن 

. مكان به نظاره نشست
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یالالز کاروانسالالرای شالالاه عباسالالی قصالالر بهالالرام کالاله بالاله کاروانسالالرای عباس آبالالاد  ن

مشالالهور اسالالت و د ر حالالال حاضالالر بالاله عنالالوان پاسالالگاه شالالکاربانی پالالار  ملالالی 

فاد ه کویر و نیز مهمانسرایی بالرای اقامالت گرد شالگران و محققالین مالورد  اسالت

ت کاروانسرای سنگی توسط سازمان حفاظالت محالیط زیسالاین .قرارمی گیرد 

.با نظارت سازمان میرا  فرهنگی تعمیر و مرمت شد ه است
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گ سالالنکوچالاله –طالقالالانیغربالالی خیابالالان شالالهر شوشالالتر و در ضالاللع بنالالا در ایالالن 

در . ایالالن کاروانسالالرا در دوره قاجاریالاله سالالاخته شالالده اسالالت. فالالرش، واقالالع اسالالت

.گذشته مرکز توزیع غله بوده است

امل این کاروانسرا به سبک معماری سنتی بصالورت دوره سالاز بنالا شالده و شال

متالر مربالع 1000مساحت کل بنا . می باشد( زیر زمین)یک طبقه یا شبستان 

.متر است350و بخش آجری نوساز در ضلع جنوبی 

تالا حالد کاروانسرای افضل یکالی از سالالمترین کاروانسالراهای شوشالتر بالوده و

در 7940ایالن بنالا بالا شالماره . زیادی از دخل و تصرفات مصون مانده اسالت

.استدارای مالکیت خصوصی و فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 
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:همت ت  معماریا

اهمیالالالت اصالالاللی ایالالالن بنالالالا در معمالالالاری و بالالاله نالالالوعی مالالالی تالالالوان گفالالالت در 

شهرسالالازی ایالالن اسالالت کالاله اولالالین کاروانسالالرایی بالاله حسالالاب مالالی آیالالد کالاله در

داخالالل شالالهر بنالالا شالالده بالاله نالالوعی دیگالالر مالالی تالالوان آن را بالاله عنالالوان اولالالین 

.مهمانسرا و یا هتل در شهرسازی ایران به شمار آورد
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ضه های معماری
 
اح

 
:ش

استفاده از بندهای چفد و قوس برای مهار بار سقف
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ضه های معماری
 
اح

 
:ش

ا اقلالیم استفاده از تیرهای چوبی برای مهاربندی سقفهای مسالط  مطالابق بال

گرم و مرطوب
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ضه های معماری
 
اح

 
:ش

طراحی راهرو به صورت غالمگرد در اطراف حیاط مرکزی مطابق با 

اقلیم گرم و مرطوب
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ضه های معماری
 
اح

 
:ش

تعبیالاله حیالالاط مرکالالزی بالاله صالالورت گالالودال در داخالالل زمالالین بالالرای فالالرار از

گرمای هوا مطابق با اقلیمهای گرم
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ضه های معماری
 
اح

 
:ش

استفاده از آرایه گ  در کنار آجر کاری در نماهای داخلی
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ضه های معماری
 
اح

 
:ش

تعبیه دریچه های در زیر ایوانها برای ارتباط با زیر زمین آن

ده این زیرزمینها محل نگهداری گندم و غالت بوده و از سرمای آن اساتفاده بهیناه مای شا

.است
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ضه های معماری
 
اح

 
:ش

اروانسارا طراحی فضاهای تو در تو با اختالف سطح بارای پایش بینای ترییار کااربری از ک

به قلعه و پناهگاه در جنگها
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ضه های معماری
 
اح

 
:ش

ی استفاده از آرایه های چوبی به فرمها

نزدیک به فرمهای عربی
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ضه های معماری
 
اح

 
:ش

:و البته کار واضح و قابل انتظار است و نیازی به توضیح تاکیدی ندارد

استفاده از فرم ایده آل ایرانیها یعنی حیاط مرکزی1)

طراحی پالن به صورت دو فضای تابستان نشین و زمستان نشین2)

در نظر گرفتن اصول درونگرایی و محرمیت3)

و خودبسندگی و استفاده از مصالح بوم آورد4)
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اه
 
سرای مادرش

 
ک اروان

هان  
 
اصف
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.استاصفهانیشیوهبهبنااینمعماریسبک

اغچهاربمدرسهگنبدکاشی کاری،طرحزیباییومعماریتناسبازنظر

اینبزرگاستاداننظردرولیداردقرارهللالطفشیخمسجدازبعد

،زرگریلحاظازشده تزئیننقرهوطالباکهبنااینمجلّلدرفن،

نظیرواستظریفه صنای ازشاهکاریقلمزنی،وطراحیطالکاری،

.ندارد

انوا واستاهمیتدارایهمیکاشی کارلحاظازباغچهارمدرسه

وپیلیچینی،گرهمعرق،رنگ،هفتکاشیمانندرافناینمختلف

اصفهانکاشی کاریموزهحقیقتدرودادهجایخوددررامعقلی

.می باشد

حسین،سلطانشاهمخصوصحجرهمرمری،یکپارچهمنبرومحراب

ره هایپنجوکتیبه هانستعلیقخطوطمدرسه،مدخلبی نظیرکاشی کاری

نفیسبنایاینتماشاییوجالببسیارقسمت هایازشدهآلت ُبریچوبی

دارد،جریانآندرکهآبیجویوکهنسالچناردرختان.استتاریخی

مکاناینوهافزودتاریخیبنایاینکاشی کارینفیستزئیناتزیبائیبر

استکردهروح نوازوفرح بخشبسیاررا

ضه های معماری
 
اح

 
:ش
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یش کاروانسرای مادر شاه که مجلل ترین اقامتگااه مساافرین ساه ساده پا

بااوده و متصاال بااه ساااختمان های مدرسااه چهارباااغ، در ضاال  شاارقی آن 

ده است، هم اکنون تبدیل به مهمانسرایی به ناام مهمانسارای عباسای شا

لحاااظ ساابک معماااری در بااین هتل هااای درجااه اول دنیااا در زمااان از و

ه در تنهاا کاروانسارایی اسات کا. اساتحاضر بی نظیر و منحصر به فرد 

.حال حاضر نیز پذیرای مسافرین است
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دوم و یا بنا را به شاه عباسسیرو .ای برای تعیین قدمت در بنا وجود نداردهی  کتیبه

.استشاه سلیمان اول صفوی نسبت داده

اخته به امر مادرشاه عباس سدانند کهجهانگردان این بنا را از کاروانسراهایی میاکثر 

.منظور شاه عباس اول است یا شاه عباس دومشده است ولی مشخص نیست که

ی دیادهدر ایان بناا خصوصایات و پیشارفتهای.تسمیهء بناا نیاز باه هماین دلیال اساتوجه 

.دوره صفویستدهندهء انتساب آن به اواخر شود که نشانمی
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حوالت  
 
ت
:سی ر 

م و بااا شااکوفایی اقتصاااد ایااران در عصاار صاافوی ، ساااختن بناهااای عظاای

سااودمند چااون بااازار، مدرسااه، پاال، سااد، آب انبااار، مسااجد و باار  کبااوتر 

.روا  یافت اما شاخص ترین بناهای آن دوره مجموعه کاروانسراهاست

ساال قادمت تااریخی، در ساال هاای ۳۲۰مهمانسرای عباسی اصافهان باا 

.حکومت آخرین پادشاه صفوی شاه سلطان حسین ساخته شد

ه شاه سلطان حسین این مجموعه را به مادرش پیشکش کرد از این رو با

را مادر شاه سلطان حسین هم کاروانس. کاروانسرای مادرشاه مشهور شد

را وقف مدرسه چهارباغ کارد کاه عوایاد آن بارای نگهاداری از مدرساه و 

.معاش طالب استفاده شود

ایی از کاروانسراها عالوه بر اقامت کاروانیان و بازرگانان باه عناوان فضا

و در ساادگی. برای نگهداری کار و مبادرت بازرگانی هم استفاده می شد

کوه و عین حال زیبایی کاروانسرای مادرشاه با فضایی دلگشاا و آرام، شا

.را به یاد می آوردمیدان نقش جهانزیبایی 

یصاد هم اکناون مهمانسارای عباسای اصافهان باه لحااظ پیشاینه تااریخی س

سااله و ویژگای کاااربردی و نیاز آثااار هناری ارزشاامندی در قالاب هنرهااای

اسااالمی و ایراناای بااه عنااوان یااک مااوزه گرانبهااا و کهاان تاارین هتاال دنیااا 

.شهرت دارد
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ه چ 
 
خ ارت 

 
:پ

هجری این محل کاربری نظامی داشت و سپس به عناوان ۱۳۰۲تا سال 

در ۱۳۳۰تاا ۱۳۱۰بین سال هاای . انبار قند و شکر از آن استفاده شد

نزاعاای کااه بااین طااالب مدرسااه چهارباااغ و آقااای پاقلعااه ای در گرفاات، 

ار موقوفه مدرسه به تملاک سایدالعراقین درآماد و بعاد از آن یکای از تجا

را را اصفهان به نام مثقالی با ارایه اسناد جعلی ادعای مالکیات کاروانسا

.مطرح کرد
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های معماری
 
ش  
:ارر

نهر کاروانسرا در دو طبقه و صحن وسی  ساخته شده که از میان آناین 

ای را فرشادی می گذرد و هنوز وض  بنا استحکام و فضای آن هر بیننده

هجاری ۱۱۳۴از حمله افران ها به اصافهان در ساال پس .حیران می کند

ر قمری و انقراض دولت صافوی ایان کاروانسارا آسایب زیاادی دیاد ولای د

ای زمان ظل السلطان حاکم وقت قاجار در اصفهان، این بنا بازسازی و بار

.شداستقرار سواره نظام سربازان وی از آن استفاده 
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های
 
ش  
:معماریارر

:شودمیدیدهبناایندرایرانیباغسازیکاملاصول

مرکز تقارن-1

سلسله مراتب-2

مرکزیت-3

ریتم-4

تنو  در وحدت،وحدت -5

در تنو 

هار تقسیم باغ غالبا به چ-6

بخش

استفاده از خطوط راست-7

هندسه )طراحی  در 

(مستطیلی

جوی استفاده از یک -8

اصلی

ازاستخرهای استفاده -9

وسی  به عنوان آینه و 

زیبایی چشم انداز مقابل 

کوشک

کاشت درخت میوه در -10

قسمت بزرگی از باغ

فقدان فضای سبز -11

بیهوده

تناسبنظم و -12

برخوردار از حرمت و -13

محرمیت

تقدیس آب-14

منزه از بیهودگی و -15

افراط و تفریط

مساعد با قناعت و -16

صرفه جویی

مجهز به پایداری-17

محورهای آب-18

ید تشدپرسپکتیوهای -19

شونده
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های معماری
 
ش  
:ارر

ی
 
ی ای رای

 
سار

 
پ اغ
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های معماری
 
ش  
:ارر

ی
 
ی ای رای

 
سار

 
پ اغ

85



زایش شمسی دولت وقت تصمیم گرفت تالا بالا توجاله باله افال۱۳۳۶در سال 

سالالفر جهالالانگردان و گردشالالگران خالالارجی بالاله اصالالفهان و نبالالود امکانالالات 

للالی اقامتی مناسب در این شهر، ایالن کاروانسالرا را باله یالک هتالل بالین الم

.تبدیل کند

ر این اساس اجاره نامه ای بین بیماله ایالران و اداره اوقالاف اصالفهان دبر 

د باله اسفندماه این سال منعقد شد که بر اسالاس آن، بیماله ایالران موظالف شال

.هزینه خود مهمانخانه ای در مورد اجاره بسازد

یله در اجاره ناماله ایالن کاروانسالرا تاکیالد شالده کاله تمالام اعیالانی کاله باله وسال

ر ایالن عالالوه بال. شرکت بیمه ساخته شود، متعلق به شالرکت مالذکور اسالت

اظ ابنیاله نقشه مهمانخانه و عملیات ساختمانی باید با قانون عتیقالات از لحال

.تاریخی مغایرت نداشته باشد

اه هتل شال»ماه بعد از قرارداد مراسم کلنگ زنی این مجموعه با نام چند 

بنای انجام و عملیات ساختمانی آن شروع شد که با این کار این« عباس

.تاریخی از تخریب و انهدام جدی نجات یافت

یل در بازسازی کاروانسرا دو هالدف حفالظ و اصالالت نمالای بیالرون و تبالد

. حجره های کاروانسرا به اتاق اقامتی مناسالب مالورد توجاله قالرار گرفالت

ه بر این اسالاس ابتالدا دیوارهالا و سالقف هالا بازسالازی و اجالزای آسالیب دیالد

.مهار و قالب بندی شد
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زی بنالا از خشت خام و آجر و بتون برای تقویت استحکام بنالا و بالرای بازسالا

ه ای آرایالش داخلالی بنالا نیالز باله گونال. از طر  های اصیل ایرانالی اسالتفاده شالد

.طراحی شد که بیانگر جلوه های اصیل هنر ایرانی باشد

زی بنالا از خشت خام و آجر و بتون برای تقویت استحکام بنالا و بالرای بازسالا

ه ای آرایالش داخلالی بنالا نیالز باله گونال.از طر  های اصیل ایرانالی اسالتفاده شالد

.طراحی شد که بیانگر جلوه های اصیل هنر ایرانی باشد

نمالالالالای داخلالالالالی تالالالالزئین 

مهمانسالالالرا را گروهالالالی 

وه نفری به نام گر۱۵۰

هنالالالری مهالالالر کالالاله زبالالالده 

ین تالالرین و برجسالالته تالالر

هنرمندان طرا ، نقالش 

پالالالرداز گچبالالالر مشالالالبک 

سالالالالالالاز و آیینالالالالالاله کالالالالالالار 

ام اصالفهانی بودنالالد، انجالال

دادنالالالالالالالالالد و سالالالالالالالالالرانجام 

بازسالالالالازی کاروانسالالالالرا 

۱۳۴۵در سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

خورشالالالالیدی بالالالاله پایالالالالان 

.رسید
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اتالالالاق، سالالالوئیت و آپارتمالالالان کالالاله مطالالالابق بالالالا ۲۳۱مهمانسالالالرای عباسالالالی بالالالا 

ن و استانداردهای بین المللی ساخته شده اند، سالاالنه پالذیرای هالزاران مهمالا

گردشگر داخلی و خارجی از اقصی نقاط جهان و همچنالین دههالا هیالات از 

. میهمانان عالی رتبه سیاسی و شخصیت های بین المللی است

شخصالالیت مطالالر  جهالالان در ایالالن هتالالل ۱۵۰سالالال گذشالالته بالالیش از ۴۰در 

اقامالالت داشالالتند کالاله قالالرار اسالالت مجموعالاله ایالالن اطالعالالات بالاله صالالورت کتالالاب 

.منتشر شود

سالالوئیت هالالای ایالالن هتالالل 

بالالالالاله سالالالالالبک معمالالالالالاری 

صالالالالالفوی و قاجالالالالالار بالالالالالا 

فضالالالالالالالالالایی رویالالالالالالالالالایی، 

مقالالالالالرنس هالالالالالای زیبالالالالالا، 

دیوارنگالالاری و مالالذهب 

اسالالالالالت کالالالالاله معمالالالالالاری 

عصالالالر خالالالود را بالالالرای 

مهمانالالالالان تالالالالداعی مالالالالی 

.کند
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از بخش های قابل توجه این مهمانسرا رستوران ها و تاالرهالای متعالدد آن

ی و است که برای هر یک به نام یکی از بناهای مشهور اصفهان نامگذار

.تزئینات هر یک شبیه به آن اثر انتخاب شده است

تاالرهالالای چهلسالالتون، عالالالی قالالاپو، زریالالن، نقالالش جهالالان و فیالالروزه از جملالاله 

و محالیط بالاز چشالم انالداز رستوران .تاالرهای پذیرایی این مهمانسرا هستند

ت بالاله گونالاله ای اسالالت کالاله میهمانالالان مالالی تواننالالد عالالالوه بالالر اسالالتفاده از امکانالالا

ا رسالالتوران، از بالالام مهمانسالالرا شالالهر زیبالالای اصالالفهان و بنالالای باشالالکوه آن ر

کنندنظاره 
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نام 
اکاروانسر

زمانموقعیت
ساخت

مصالح اقلیمزیر بنا
ساخت

قلعه
خرگوشی

جاده یزد 
–

اصفهان

6400صفوی
متر مربع

گرم و 
خشک

سنگ 
گرانیت و

آجر

قصر 
بهرام

جاده 
گرمسار 

ورامین-

2500صفوی
متر مربع

گرم و 
خشک

خشت و 
گِل

متر 1000قاجاریهشوشترافضل
مربع

گرم و 
مرطوب

آجر

10000صفویاصفهانمادرشاه
متر مربع

گرم و 
خشک

آجر
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نام 
اکاروانسر

نوعنوع پالن
تزئینات

برج دیده محراب
بانی

کاربریهای
جانبی

قلعه
خرگوشی

چهار 
ا  ایوانی ب
حیاط  
مرکزی

رصدخانهعدد5عدد1آجربندی

قصر 
بهرام

چهار 
ا  ایوانی ب
حیاط  
مرکزی

آجربندی 
و 

یسنگکار

شکارگاهعدد4ندارد

انی شبستافضل
با گودال
باغچه

گچکاری و
چوبکاری 

به  
سبکهای

عربی

انبار نداردندارد
غالت

چهار مادرشاه
ا  ایوانی ب
حیاط  
و مرکزی

باغسازی
ایزانی

زرگری، 
قلمزنی، 
رکاشیکا
ی و 

چوببری

مدرسهنداردعدد1
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بازسازی خانه کاوه

تهران ، ایران: موقعیت بنا

بهزاد حیدری، شیرین صمدیان: معماران

2013: سال طراحی و ساخت

متر مرب 650: متراژ پروژه

این پروژه به عنوان یک نمونه با ارزش از

حفظ یک ساختمان قدیمی در تهران است،

در حالی که اکثر بناهای قدیم و مهم تهران

در حال تخریب شدن می باشند و جای خود 

.  را به مجتمع های مسکونی جدید داده اند

سال از فرسودگی این 20پس از گذشت 

خانه که دارای سه طبقه، به همراه زیرزمین

و دو طبقه مسکونی، که در یکی از محله 

های باریک، کم نور و شلوغ تهران واقع 

شده و از کمبود امکانات رفاهی در داخل و 

ه بنابراین این پروژه ب. خارج رنج می برد

بازسازی : طور کامل مورد بازسازی اعم از

ات و تعمیرات سیستم های ساختاری،تأسیس

م به مکانیکی و اضافه کردن سط  طبقه سو

عنوان یک مکان خصوصی بوده است
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رده اولین قدم، طراحی یک فضای یکپارچه و گست

ه، کم بزرگترین مشکل این خان. قابل سکونت بود

ه نور بودن و تاریکی بیش از حد در مرکز خانه ب

مفهوم . دلیل فضای تنگ محدوده خانه بوده است

خل اصلی طراحی تعبیه و انتقال نور و رنگ به دا

بوده است  (Void)ساختمان به وسیله یک نورگیر

که به عنوان خط آسمانه مرکزی بنا تعریف شده

عرصه های دیگر به طور مرتب به نسبت . است

طبقه اول به دلیل . هسته مرکزی واقع شده اند

فعالیت و جنب و جوش زیاد، به عنوان منطقه 

عمومی در نظر گرفته شده و عرصه های 

.  دخصوصی مانند اتاق ها به طبقه دوم منتقل شدن

سط  سوم به عنوان یک حیاط خصوصی و خط 

.آسمانه اصلی بنا در نظر گرفته شده است
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طراحی نمای ساختمان نشان می دهد 

با برخی ویژگی های معماری سنتی ایران

.  فرم های امروزی ادغام شده است

آجرکاری نمای شمالی به نحوی طراحی 

شده که ورودی برجسته تر شود و دهانه

ار های شیشه ای بیشتر در معرض دید قر

گیرد وآجرها یادآور جریان آب در شن و 

ی ماسه می باشد تا یک حس طبیعی و محل
.به فضا ببخشد
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پروژه مسکونی 

کهریز ، طر  

برگزیده بخش 

مسکونی جایزه معمار

2015آسیا 

گروه معماری : معمار

CAAT
مهدی : معماران مسئول

کامبوزیا، هلنا قنبری

1660: متراژ پروژه

متر مربع

2015: سال اتمام پروژه
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پروژه مسکونی کهریز  

طرحی منحصربه فرد و جالب

توجه می باشد که به عنوان 

طر  برگزیده در مسابقات 

در 2015جایزه معمار آسیا 

بخش  طراحی مسکونی 

زمانی که . انتخاب شده است

طر  ساختمان مسکونی 

 CAATکهریز  به استودیو 
:ارائه شد،  مشکالتی  مانند

موقعیت پروژه، عوامل 

هر منطقه، فقر ساکنین این ش

رار پروژ را تحت تأثیر خود ق

هدف کارفرمایان در . می داد

ر جهت بهبود شرایط زندگی د

کهریز  ایجاد انگیزه و  

ارائه راه حل مناسب، طراحی 

یک ساختمان مسکونی با 

ویژگی های منطقه ای و آب و 

.  هوای این شهر بوده است

طر  ساختمان می بایست 

بک نسبت به گونه شناسی و س

زندگی مردم همین منطقه 

.  شکل گیرد
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:از آنجا که یک اسطوره نمادین به نام

ر عرضه پول مناسب و نتیجه سریع د

جامعه ما برای ثروتمندان اختصاص 

ب را یافته، ساخت و ساز با کیفیت خو

برای اقشار عمومی و متوسط 

به همین دلیل . غیرممکن کرده است

پروژه مسکونی کهریز  با نگرش 

ار ارزان قیمت و با کیفیت برای اقش

ده متوسط و ضعیف در نظر گرفته ش

این هدف و نکته می تواند به . است

بهبود روابط و همکاری بین معمار، 

کارفرما و مشتریان منجر شود
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ابلقپارامتریکمتلایرانتخاب

هکبودپروژهایندرتوجــــــــه

نبهمقروانتخابیکعمدتـــــــــاً 

راحتنقلوحملباصــــــــرفه

هرفتمیشماربهپـــروژهبرای

زااستفادهنهایینتیجه.است

درکهبودهرسخا بلو 

پروژهمحلنزدیکایکارخانه

نقلحملهزینهوشدهساخته

بهآجر.استدادهکاهشرا

ایبرمناسبمتریـــــالیعنــوان

وهاماژولبهدهیشکل

گران.استبودهنماالگوهای

یجادابرایمابهکهمتلایرترین

پروژهدرخودشخصیحس

خشبدرکهبودبتنشد،عرضه

.تاسرفتهکاربهفضاازهایی

زیادکاهشبهاقداماتهمین

باع وزدهدستپروژهکلیت

نابداخلیطراحیکیفیترشد

.استشده
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معماریدرتاریخیثابتاصلیک

درجزئیاتغنای:داردوجودایران

یاسمقدرسادگیبازنماییهمزیستی

بهنهایتدرکهاست،نهفتهکـــلــی

یقتطبوزمــینهوبــــافتباادغـــام

رد.رســـدمیپـــایـــــانبهعملکرد

هایخانهکاربرانسنتیمعمـــــاری

ابوپـــایدارایشـــیــــوهبهراخود

یمخودمـنـطقهاقلیمبـــهنـگــــرش

طراحـیدرمالحضاتدر.ســــازند

ردشناسیگونهنوعیکبهمعماری

هــرهوایـــیوآبمختلفمنــــاطق

میمتصمـا.اســـتشدهتبدیلکــشور

روژهپـــدراصـــلایــــنبهگرفتیم

.باشیموفادار
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ReNa/خانه افشاریان Design

ReNa Design :معماری

ایران: کرمانشاه: موقعیت

متر مربع600: مساحت

خانه امروزی، آپارتمان : از معمار

فرد
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هــــــــایخــــــانـهمعمــــاری

آثارعنوانبهکهشده،طراحی

یمبندیطبقههنریوفرهنگی

ریختبطوراستممکنشوند،

یهانـــقـــاشیباایشناســــانه

ایومفهومیوانتزاعیواقعی،

هعاشقانهایداستـــانحــــتـــی

.شوندمقایسه
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بهزمینیباافشاریانخانه

-312مساحت

استطبقهسهساختمانیک

شوهروزنیکبهمتعلقکه

وپسریک)آنهافرزندانو

هتوجبا.باشدمی(دختریک

خواهدمیکهمشترینظربه

اینبتوانــــدآیــــنـــدهدر

واحدهـــــــایبهراخـــانه

یبرامـــستقلوجداگــــــانـــه

اینبهمادهد،تغییرفرزندانش

بایدخانهاینکهرسیدیمنتیجه

کهشودطراحیایگونهبه

مانآپارتبهخانهیکازبتواند

این.کندپیــــداتوسعــه

یکبهنیــازمنددرخـــواست

وطــــر درپذیریانعطاف

راچالشــــیکهبود،نمـــــا

کهآوردبوجودطرا برای

کـــهکــــندپــیــداحلیراه

برایمنحصـــــــرابــتـــواند

وباشدشدهشناختهزمــان

دبرسبنظرمنـــاسبکـــامـــال

همچنانتوسعهازپسو

نظربهموزونوظریف

.برسد
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پاویون دانشگاه اشتوتگارد

پاویونی بافته شده از فیبرهای کربنی

university of stutgartآلمان : موقعیت

این شرکت های معماری غرفه ای دیگر برای محوطه دانشگاه اشتوتگارد طراحی

ها زیر این عنکبوت. کانسپت طراحی آن ها، النه ی نوعی عنکبوت آبزی بود. کردند

ار گرفته آب زندگی می کنند برای همین تارهایی می تنند که بینشان حباب های هوا قر

ع در زیر تار ها وحباب های هوا، عنکبوت ها شرو. و در برابر فشار آب مقاوم است

گارد هم معماری و طراحی غرفه اشتوت. به تخم گذاری می کنند که از جنس فیبر است

.الهام گرفته از این پدیده ی طبیعی بوده

لگو گرفتن با این نمونه می توانید ببینید که ا. سازه این غرفه بسیار مقاوم و امن است

از یک پدیده طبیعی چه طور می تواند در طراحی یک سازه ی جدید، همگون با 

بیولوژیکی در این پروژه برای تبدیل پدیده. طبیعت و با مقاومت باال به شما کمک کند

فدراسیون حمل و نقل همگون با محیط ) EFTEبه یک سازه ی معماری از ماشین 

این در زیر. برای ایجاد پوسته ی اشباع شده ی هوا، استفاده کردند( زیست اروپا 

. پوسته تار های فیبر کربن قرار گرفت

.  اده شدبرای رسیدن به این ساختار قبل از اجرا از نرم افزاری جهت فرم سازی استف

ا بدست با این تکنیک طراحان توانستند پارامتر های متناسب با سازه ی کربنی ر

آورند
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انیدتومینمونهاینبا.استامنومقاومبسیارغرفهاینسازه

درتواندمیطورچهطبیعیپدیدهیکازگرفتنالگوکهببینید

باالمقاومتباوطبیعتباهمگونجدید،یسازهیکطراحی

بهوژیکیبیولپدیدهتبدیلبرایپروژهایندر.کندکمکشمابه

نقلوحملفدراسیون)EFTEماشینازمعمارییسازهیک

شدهاشباعیپوستهایجادبرای(اروپازیستمحیطباهمگون

ربنکفیبرهایتارپوستهاینزیردر.کردنداستفادههوا،ی

.گرفتقرار

جهتافزارینرمازاجراازقبلساختاراینبهرسیدنبرای

پارامتردتوانستنطراحانتکنیکاینبا.شداستفادهسازیفرم

آورندبدستراکربنییسازهبامتناسبهای
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Two Moonرمک ر  ف
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MoonHoon:معماران

Gyeonggi-do,Korea:موقعیت

نام.استگالریوشاپکافیهمراهبهفرهنگیمرکزیکساختماناین

Twoفیلمازواقعدرساختمان Moonدهشپیشنهادکارفرماتوسطوشدهاتخاذ

حالعیندربودشادوبخشآرامشفضاییطراحیطراحانهدف.است

رتجوانبرادربرایدیگریوکارفرمابراییکی)جداگانهحجمدوطراحان

ابتدادربنابراینبودمحدودشدتبهبودجهپروژهایندر.گرفتندنظردر(او

.شدگرفتهنظردرمعماریبرایسادهمکعبدو
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بنا،اینمجاورهایساختمان

یطراحیکدیگربهتوجهبدون

تیمتفاوهایکاربریواندشده

...وصنعتیمسکونی،ازاعم

درساختمانکهزمینی.دارند

لوزیزمینیشده،ساختهآن

هگونبهزمیناین.استشکل

هکشدهتقسیمقسمتدوبهای

راجداوسادهمکعبدوبتوان

حالعیندرودادجاآندر

راهروییساختماندوبین

فضایوباشدداشتهوجود

.شودتأمینکافیپارکینگ
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:معرفی کتاب

اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معمار معاصر

رافائل مونئو:  نویســـــــــــــــنده 

انتشارات کتابکده کسرا، مشهد:  ناشــــــــــــــــــــر 

فارســی-1390:  ســــــال نشــــــــر 

ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی:متـــــرجــــــــــــــم 

ه مقدمه همواره معتقد بوده ام که مدارس معماری باید به چشم انداز معاصر توجه کنند، ب

ه بود که ب. بنابراین اوایل دهه ی نود م. معمارانی که همچنان قهرمانان کتب اصلی اند

دانشجویان مدرسه معماری هاروارد درسی را پیشنهاد کردم که درباره ی آثار معماران 

ن یا استاِد م[ از من]بزرگتر [ معماران]من همچنان به آثار بعضی از این . معاصر بود

الیفی از این کتاب ت. همه از همکاران و دوستانی اند که تحسین شان می کنم. فکر می کنم

یزا، آثار استرلینگ، ونتوری و اسکاتبراون، روسی، آیزنمن، س. آن سخنرانی ها است

اتژی اشتیاق تئوریک و استر"گری، کولهاس، و هرزوگ و ِد مورن با دقت تحت عنوان 

استفاده می کنم، چون مطالعه ی " اشتیاق"از واژه ی . ارزیابی شده اند" های طراحی

ه معماری در زمان حال در مسیری پیش رفته است که به دراندیشیدن و مباح  نقادان

چیدگی و کتاب پی. نزدیک تر شده است تا هرگونه عالقه ای به ساختن تئوری سیستمی

کتاب نوعی آزمون . شهادت خواهد داد[ بح ]تضاد در معماری رابرت ونتوری به این 

[  کتاب]شودو به عنوان نمونه، این -نیش دار است که به اندیشه های انتقادی هدایت می

در . ئورینوعی رساله ی تئوریک یا بیانی شخصی از اشتیاق تئوریک است، و نه نوعی ت

ادی نقطه مقابل، معمارِی شهر آلدو روسی، نمایشی است از فردی، که دارای عالقه ی زی

ین در ا.به اصول شهری است، که با روان پاالیی شخصی رهاشده ای پایان یافته است

ر نقطه از تاریخ ما به کتاب روسی احترام می گذاریم، نه زیاد به خاطر همکاری اش د

ماری که توسعه ی تئوری، بلکه برای ایده های بسیار شخصی اش، این تمثیلی است از مع

. از واژگان هم استفاده می کند
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منظرمعماریدرنظریه

سوافیلدسایمون:نویســـــــــــــــنده

متینفرهنگ:ناشــــــــــــــــــــر

فارســی-1389:نشــــــــرســــــال

ارزسینامهندسوزندخا مهدیدکترفیضی،محسندکتر:متـــــرجــــــــــــــم

1390/01/31"خبربخشدبیر"نادریسوده:توسطشدهمعرفی

نظرممعمارارشتةاستادسوافیلدسایمونگردآوری"منظرمعماریدرنظریه"کتاب

دکتریضی،فمحسندکترآقایانتوسطاثراین.مي باشدنیوزلنددرلینكلن،دانشگاهدر

فرهنگانتشاراتهمکاریباوترجمهاصلرزاقیسینامهندسوزندخا مهدی

ارامعمدست اندكارانودانشجویانبرااكهحاضرکتاب.استرسیدهچاپبهمتین

هحوزایندرنظرامتونمرجعواقعدرگردیده،تهیهبرنامه ریزاومعمارامنظر،

ساختارهااومنظرمیانخاصارتباطاتدركبرااكهكتاباین.مي گرددمحسوب

كه كندميیادآوراخوانندهبهاست،حیاتيبسیاراثرااجتماعي،وفرهنگيسیاسي،

برانگیزچالشمي تواندصوراطوربهنیزوعمليطوربهمنظرمعمارارشتة

درت،اسگذشتهسالپنجاهدرمنظرنظریاتحاواكهمقدماتيدرسيكتاباین.باشد

ندعبارتحاضراثراینهمكاران.داردبسزایيسهمدانشجویانحرفه اااخالقاصول

هیدئوجكسون.ب.جاُلنالراهانتدیكسون.جانمیرالیزابتهیومایكل:از

پیترهارگمكایانتریبماركلینچكویناسپرینویتسونآنالسوبرناردساساكي

واكر
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ای تزئین متلایر پانل های موازی درخشنده الکتریکی، آبجکتی جدید بر

این پانل ها حاوی رنگ های . فضاهای داخلی و خارجی می باشد

چسب فلورسنت چندالیه می باشد که در آب پراکنده شده و به وسیله

اخه دوش)این صفحات به یک مولد ساده الکتریکی . پرس شده است

اده متصل شده و هنگامی که یک جریان متناوب س( برق یا مشابه آن

ساختار این صفحات به . اعمال می شود، این صفحات می درخشد

و گونه ای است که سط  بیرونی آن با الکترودها پوشش داده شده

سط  درون آن به وسیله متلایر های 

.  پر شده است( فلورسنت)درخشنده 
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اموشخهنگامتاشدهتشکیلشفافمتلایرازصفحاتاینباالیسط 

بینراصفحاتاینتوانمیدلیلهمینبه.بگذردآنازنوربودن،

.شودادهاستففضادرطبیعینورازتابردکاربهفرعیواصلیسطو 

کندتحملرابرقولت220تا110معادلانرژیتواندمیهاپانلاین

میزانحداقل.کندمیپذیرامکانرافضاهربرایآنکاربریکه

ELهایپنلروشنایی تاتواندمیکهباشدمی(50Hz)هرتز50

زانمیکهشودمیتوصیهحالاینبا.کندتولیدروشناییهرتز1000

معادلروشناییتارودکاربهELهایپنلبرایانرژیولت160

برقانجریوبیشتراستفادهصورتدر.کندتولیدهرتز600الی400

.شودمیتمامزودیبههاپنلعمربیشتر،
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مصالحیپایین،حرارتتولیدمیزانوکارمدانرژیباELهایپنل

لشکبودن،ناز پذیری،انعطاف.رودمیشماربهتوجهقابلومدرن

هایتقابلیبهترینازاندازهبیظرافتوخمشوبرشطریقازپذیری

ایعرصهتمامدرتوانمیآبجکنایناز.رودمیشماربهمتلایراین

آبیوسفیدهایرنگدرELهایپنل.نموداستفادهخارجیوداخلی

تولیدA4و،A2،A3ازاعممتفاوتیابعادهایدروشدهساختهروشن

دهیدسفارشراخودنظرموردطر والگوتوانمیهمچنین.شودمی

.شودکحهاپانلرویبرشماشخصیسلیقهحتیوکانسپتاساسبرتا
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وکمضخامتبافوالدیهاینخاتصالازرافوالدیمشپردهمتریال

Metalنامباوکنندمیدرستدارموج Fabricاین.شوندمیشناخته

شسفارخواهیدمیکهابعادیباایتختهصورتبهتوانمیرامتریال

اندنپوشاستحکام،راحت،طراحیسبکی،متریالاینمشخصاتاز.دهید

رایبتوانمیهممتریالایناز.هاستآنشفافیتوبناازوسیعیحجم

.کرداستفادهساختمانداخلیطراحیدرهمونماطراحی
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Metalهایکنندهتولیدترینمعروفازیکی Fabricآلمانیشرکت

GKDمشهایپردهاز.داردتجربهزمینهایندرسال80کهتاس

شنپارتیکاذب،سقفگرافیکی،هایطراحینما،برایتوانمیفوالدی

.کرداستفادهخورشیدیهایسیستموها
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Metal Fabric بر روی نمای ساختمان
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ست اد سی  چ   

هت  ات ه هن درولن ک ی چ 
 
یطراحی ن وسن

 
مان ش

میکاربههاساختماننمایوپنجرهدرامروزهکهایجدارهدوهایشیشه

باعثکهدهندمیعبورخودازراخورشیدانرژیاززیادیمقداریرود

فضاایندرکهافرادیتعداداگرحاال.شودمیاتاقداخلهوایشدنگرم

پاییندافراعملکردبازدهورودمیباالترساختماندمایباشندهمزیادهستند

luisa.آیدمی rothعرقدفرآینیعنیانسانبدنسیستمازگرفتنالهامبا

هاایلتایناست،کردهطراحیهیدرولیکیکامپوزیتهایتایلپوست،کردن

.کنندمیفراهمایشیشهنماهایدرراالزمسرمایشیسیستم
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هکاندشدهپوشیدهارتجاعیهایسیلیکونازهاتایلاینالیهسه

اینبینآببخاریالیه3ودارندمترمیلی0.5اندازهبهضخامتی

تایل،هاالیهاینوجودخاطربه.استگرفتهقرارسیلیکونیهایالیه

ازهدف.پذیریانعطافخاصیتهمودارندراالزممقاومتهمها

سرمایشیمسیستبهمجهزکهبودمتریالیایجادهیدرولیکی،تایلتولید

بردکارنوعوشرایطبهبستههاتایلاینضخامتوظرفیت.باشد

.استمتفاوت
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:پ اپ ای

.این شماره از مجله نیز همانند شماره هاا قبلي، مطلوب بوده باشد امیدوارم 

بیشتر منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما براا پیشرفت هر چه

.مجله مهراز هستیم

www.noandishaan.com/forums
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