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شماره دوم

انجمن جهانى ورزش بانوان در سوئد با همكارى دانشگاه كپنهاگ و تعدادى از دانشگاه هاى جهان، به منظور بررسى وضعيت فضاهاى اختصاصى ورزش بانوان اقدام به 
برگزارى چندين همايش نمود.  نتيجه اين همايش ها و كنفرانس ها مبنى بر كمبود فضاى ورزشى اختصاصى بانوان، انگيزه اى براى طرح مسابقه اى با هدف ايجاد يك 

مجموعه ورزشى اختصاصى براى بانوان سراسر جهان شد. 

معيارهاى اصلى هيئت داوران طرح :
  كانسپت و معمارى مجموعه

 شخصيت و ويژگى هاى خاص
 سازگارى با منظر شهر

 افزودن ارزش و اعتبار به شهر مالمو
 پايدارى مجموعه

 انعطاف پذيرى و كاربردى بودن ساختار 
 قدرت جذاب ساختمان ها
 تقسيم به طبقات مختلف

معرفي طرح
جايزه طرح 100000 مترمربعى مجموعه ورزشى بانوان در مالمو، به گروه مشترك متشكل از شركت هاى «BIG with AKT»، «Tyréns» و «Transsolar» اهدا 
شد. اين مجموعه شبيه دهكده هاى المپيك موجود در جهان است. دهكده جهانى ورزشى بانوان در جستجوى خلق و گردآورى فضاهايى است كه براى تحقيق، 
تحصيل و آموزش با گسترش و پيشرفت ورزش در ارتباط باشد. طرح شركت «BIG» كه توسط معمار آن «Nanna Gyldholm Moler» هدايت شد، از ميان پنج 
طرح شركت كننده انتخاب شده است. اين مجموعه در مركز شهر مالمو قرار دارد و طرح آن به عنوان نشانه شهرى انتخاب شده است. تأكيد طرح «BIG» بر فضايى 

فاقد تحميل و فشار براى بانوان با ايجاد احساس تندرستى و خوشى است.
«Mats Jacobson» از اعضاى هيئت داورى در مورد اين طرح مى گويد : "معماران، طرح دهكده جهانى ورزش بانوان را به عنوان يك شهر در شهر ديدند تا 
تنها يك مجموعه ورزشى". عامل مهم در موفقيت طرح توانايى آن در تأثير متقابل واحدهاى همسايگى و محيط اطراف، خلق مكان ها و كاربرى هاى جذاب به 
طور همزمان و اعطاى فرصت هاى برابر به زنان است تا همانند مردان در ورزش پيشرفت كنند. «Bjarke Ingels»  مى گويد : "با توجه به نيازهاى خاص بانوان 
از تمام فرهنگ ها و تمام سنين، توجه ويژه اى به اين پروژه شده تا در آن احساس صميميت و تندرستى موجود باشد؛ معموالً اين حس در مجموعه هاى ورزشى 
كه با سبك صنعتى و مردانه ساخته مى شوند، وجود ندارد و بيشتر شبيه به كارخانه هايى براى تمرين هاى ورزشى مى باشند تا مكانى براى جسم و ذهن". ويژگى 
خاص  اين طرح، استفاده از سطوح شيبدار سقف ها و احجام ساختمانى متناوبى است كه مجموعه اى را با ايده هاى گوناگون از يك دهكده كوچك فراهم مى آورد. 
فضاى مركزى به اندازه اى بزرگ است كه عالوه برمسابقات حرفه اى فوتبال، كنسرت ها، كنفرانس ها، نمايشگاه ها و سوپرماركت ها را در خود جاى مى دهد. اين 

پروژه در سال 2012 به بهره بردارى مى رسد.

و اما پارك بانوان در ايران ...
پديده اي به نام «پارك زنان» كه اسامي مترادف ديگري از قبيل «پارك بانوان»، «پارك مادر»، «باغ زنان» و «بوستان نشاط» نيز براي آن در نظر گرفته شده است، 
پس از آزمايش در كشورهاي مسلمان اطراف به ايران پا نهاد. پارك زنان، به هر نام كه باشد، فضاي سبز محفوظي است با هدف تأمين نيازهاي حركتي زنان تا بتوانند 
بدون پوشش قانوني و با آزادي و راحتي بيشتر در آن حضور داشته باشند. پارك زنان مورد نظر فمينيست ها، اولين بار كه تأسيس شد، كاركردي به كلي متفاوت با 
پارك هاي مورد نظر در ايران داشت. تاريخچة احداث پارك زنان به فعاليت هاي زني به نام «راكسي بالتن» در اوايل دهة 1990 باز مي گردد. حمايت شهردار ميامى 
از ايدة اين زنان و توافق شوراي شهر در سال 1992، ايالت فلوريداي امريكا، فضايي به وسعت 15 هكتار در كنار درياچه با امكانات زياد را پديد آورد. در چنين فضاي 
گسترده و مفرحي كه امكان گردش و استراحت زنان را فراهم مي آورد، بسياري از رشته هاي ورزشي زنان نيز به صورت حرفه اي دنبال مي شد. تأسيس چند باشگاه 
ورزش هاي آبي در كنار نمايي از اقيانوس و افتتاح موزه هاي مختلف، ازجمله حيات وحش و تاريخ طبيعي، يادگارهايي است از تالش فعاالن امور زنان. در اصل به نظر 
مي رسد اين پارك محلي است براي اشتغال زنان و به ويژه معرفي شيوه هاي مديريت زنانه با پرسنل مؤنث، يعني به اجرا درآمدن ايده اي سمبليك به منظور نمايش 
توانمندي هاي زنان. محدوديت ورود مردان به اين مفهوم كه در پارك هاي زنان ايران وجود دارد در پارك زنان فلوريدا اعمال نمي شود. در ايران نيز زنان پارك هاي زنان 
را اداره مي كنند اما با توجه به تفاوت وسعت اين پارك ها، دايرة فعاليتشان و نحوة تصميم گيري شهرداري ها در پارك ها، مديريت زنانه اولين چيزي نيست كه در پارك 
زنان ايراني به چشم مي خورد، بلكه ايجاد منطقه اي حفاظت شده براي تشويق تحرك در زنان چيزي است كه در پارك هاي زنان ايران به چشم مي آيد. اين سخني 

است كه بيشتر فعاالن عرصة زنان بر آن اتفاق نظر دارند.

دهكده جهانى ورزش بانوان (شهر مالمو، سوئد)

منابع:
www.zanan.co.ir مجله اينترنتي زنان       /     www.arcspace.com        /         www.archdaily.com
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آيا از شكاف ميان معماران 
ــال اعضا و نويسندگان «مؤسسه مجازى گردشگري» ساختمان هاى زشت جهان را معرفى مى كنند. در  هر س
سال 2008 اين مؤسسه با انتشار فهرست 10 ساختمان زشت جهان، بناى«Boston City Hall» را به عنوان 

زشت ترين ساختمان جهان معرفى كرد كه مشكالت و انتقاداتي را براى آنان به همراه آورد.
براى دومين بار نيز در پايان سال 2009 اين مؤسسه فهرستى از ساختمان هاى زشت جهان را ارائه داده است. 

ــهور «ژرژ پمپيدو» اثر «رنزو پيانو» و «ريچارد راجرز» به عنوان چهارمين  ــت امسال، ساختمان مش در فهرس
ساختمان زشت جهان معرفى شده است. شهرت اين بنا و تمايل بسيارى از معماران حاكى از وجود شكاف ميان 

سليقه معماران و مردم است.
اين مؤسسه على رغم گسترده بودن محدوده هاي مطالعه  خود اذعان دارد كه هم چنان ساختمان هايى خارج از اين 

محدوده وجود دارند. «Giampiero Ambrosi» مدير مؤسسه مجازى گردشگرى مى گويد : 
ــي از آن ها حتى كامل نيز به نظر  ــاختمان ها حتى به اندازه يك قالب يخ گرما ندارند، برخ ــيارى از اين س "بس

نمى رسند".

1. ساختمان تئاتر موريس ا . مكانيك (بالتيمور- مريلند- آمريكا)

2. برج تلويزيونى زيزكوف (پراگ- جمهورى چك)
3.  ساختمان بى هايو (beehive) (ولينگتون- نيوزيلند)

4. ساختمان ژرژ پمپيدو ( پاريس- فرانسه)
5.  ميدان فدراسيون (ملبورن- استراليا)

10 ساختمان
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    و مردم حكايت مى كند!
 www.virtualtourist.com برخى مشخصات خود را در سايت ،«VirtualTourist»مؤسسه مجازى گردشگري

چنين معرفي كرده است :
 از قديمى ترين منابع اينترنتى گردشگري است كه در سال 1994 ثبت شده است.

 هدف مؤسسه گردآورى افراد مختلف از تمام نقاط جهان براى به اشتراك گذاشتن تجربه  سفرهاي آن هاست.
 از بزرگترين منابع اطالعات گردشگري در جهان به شمار مي رود.

 يك ميليون نفر در بيش از 220 نقطه جهان عضو دائم مؤسسه هستند.
 1,7 ميليون اطالعات سفر در بيش از 58000 منطقه جهان ارائه كرده است.

 6 ,3 ميليون عكس در آرشيو خود دارد.

 2 ميليون نقشه سفر را تهيه كرده است.
 هر ماه 7 ميليون نفر به اعضاي آن افزوده مي شود. 
30 ميليون نفر در ماه از سايت آن بازديد مي كنند. 

6. ساختمان پترو براس (ريو دو ژانيرو - برزيل)
7.  ساختمان ماركل (ريچموند- ويرجينيا- آمريكا)

8. موزه سلطنتى اونتاريو (تورنتو- كانادا)

9. كتابخانه ملى ( پريستينا- كوزوو)
 10. هتل ريوگ يانگ  ( پيونگ يانگ- كره شمالى)

  زشت جهان
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                                                                 (MVRDV گروه) مركز تجارى روتردام
Email :mohammadyavari63@gmail.comمترجم : محمد ياورى (كارشناس ارشد معمارى)

ــي، فضاى فراغت، فعاليت و  ــت. فضاى بازار كه تركيبي از اغذيه فروش ــكوني اس ــاختمان منحنى، تركيبى از مركز تجارى و آپارتمان هاي مس اين س
پاركينگ است، به عنوان گونه اى جديد از فضاى شهرى در روتردام ( نزديك كليساى تاريخى Laurens) مى شود. تمام اين كاربرى ها به طور كامل با 
يكديگر اختالط يافته اند تا زمينه ديدارهاى اجتماعى و انجام فعاليت هاى گوناگون افزايش يابد. كمانى از 228 واحد مسكونى بر روي زميني به ابعاد 
117*70 متر، تاالر بزرگى را ايجاد مى كند كه 100 غرفه فروش، مغازه و رستوران، 1200 فضاى پاركينگ و سوپر ماركت بزرگ در زير زمين را به 
وجود مى آورد.  تمام واحدها يك بالكن رو به فضاى بيرون دارند و يك پنجره از آن ها به داخل بازار باز مى شود. عايق كارى پنجره ها از آلودگى هاى 
ــه اى آويزان و معلق منعطفى پوشيده مى شود كه  ــمت جلو و عقب با نماى شيش ــوى مرتفع40 مترى و عريض در قس صوتى جلوگيرى مى كند. بازش
ــود. اهميت اين پروژه در بازسازي منطقه  ــد. محصوالت داخل بازار بر روى جداره داخلى كمان  نمايش داده مى ش ــازه مى باش كمترين صورت از س
ــاير طرح ها، تركيب  ــت. ايده خالقانه طرح برگزيده و نكته تمايز آن با س ــهر اس جنگي روتردام و نزديكي آن با برخي از كاربري هاي مهم و تاريخي ش

فضاي مركز تجارت و فضاي مسكوني، با حفظ حريم هر يك است.

اهميت اين پـروژه در 
بازسازي منطقه جنگي 
روتـردام و نزديكي آن 
با برخي از كاربري هاي 
مهم و تاريخي شـهر 
است. ايده خالقانه طرح 
برگزيده و نكته تمايز آن 
با ساير طرح ها، تركيب 
فضاي مركـز تجارت و 
فضاي مسكوني، با حفظ 

حريم هر يك است.

منبع
http://www.arcspace.com/architects/mvrdv/rotterdam-market-hall/rotterdam-market-hall.html


