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با  ــوني،  س ــركت  ش
ــي از فرو  ــه كوتاه فاصل
برلين  ــوار  دي ــن  ريخت
ــترش مركز  به فكر گس
ــهر  ش در  ــود  خ اداري 
ــركت  ش افتاد؛  ــن  برلي
سرير»1براي  «تيشمان 
ــز  مرك ــن  اي ــاخت  س
ــد و «سوني  انتخاب ش

سنتر» 2را در مركز تاريخي شهر برلين ايجاد كرد.

ــت، بلكه يك قسمت از شهر  ــاختمان نيس ــوني سنتر يك س س
ــهر مجازي3  ــهر واقعي و داخل آن يك ش ــت. خارج آن يك ش اس
ــت كه دروازه و مسير عبور عابران، اين تبديل واقعيت به مجاز  اس
ــنتر، داراي  ــوني س را تقويت مي كند. فضا و خيابان هاي اطراف س
بافت سنتي و تاريخي هستند اما درون آن يك ميدان سرپوشيده 
جديد براي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي امروزه، از پخش فيلم 

تا گردهمايي هاي 3000 نفرى، وجود دارد (تصوير 1). 
  در اطراف اين ميدان امكاناتي از قبيل كافي شاپ ، رستوران، سينما 

و مجموعه هاي تفريحي و سرگرمي گنجانده شده است.
ــا و راهروهاي باز، به  ــاختمان هاي اطراف آن، با بالكن ه نماي س
اين فضاي عمومي رو نموده است خود باعث ايجاد يك ارتباط بين 
فعاليت هاي داخل ساختمان با اين فضاي عمومي شده است. تركيب 
فعاليت ها و زندگي شهري همان كانسپت4 معماري و فضا است كه 
«هلموت يان» معمار اين مجموعه در ذهن خود داشت. (تصوير 2)

هلموت يان
ــركت بزرگ به نام «مرفي  «يان»، طراح اين پروژه رئيس يك ش
يان»5 است كه تا به حال 30 ساختمان بزرگ ساخته است. اصليت 
او آلماني است و اكنون از پيش قراوالن دنياى معماري است. «يان» 
عاشق آسمان خراش ها و معماري دكوراتيو است. او سعي مي كند در 
ساختمان هايش ضمن ايجاد نوآورى، آسمان خراش هاي قديمي را با 
ــتون ها، پس رفتگي ها و  مواد و تكنولوژي هاي امروزي ادغام كند. س
بيرون زدگي هاي نوك تيز ِمشخص، همه واكنشي به جعبه شيشه اي 

نهضت مدرنيزم است. (تصوير  3)

2 : فضاي مركزي مجموعه

عليرضا نظامي
كارشناس ارشد 

مديريت پروژه و ساخت

مريم قربان زاده
كارشناس ارشد

 تكنولوژي معماري

ترجمه و تأليف

1 : اسـكيس  اوليه در پروژه سـوني سـنتر، ايده اصلي معمار در ايجاد يك حياط 
مركزي گسترده در اين تصاوير مشهود است.

با  ــوني،  س ــركت  ككيك قسمت از شهرش ــت، بلكه  يس سسي ــاختمان ن ييك س ككي ــوني سنتر  يس
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ــه مهيج و  ــم آن جنب ــعي مي كني ــا س ــد : "م ــان» مي گوي «ي
شگفت آوري از تكنولوژى را كه براي انسان شيرين و دلپذير است 
ــده بود،  ــاري مدرن به كلي فراموش ش ــي را كه در معم و هيجان
ــاره زنده كنيم زيرا رغبتي براي تلفيق عاليق مردم، تكنولوژي  دوب
ــود دارد. جنبه هاي مثبتي از  ــي از فرهنگ عاميانه وج و جنبه هاي
ــته  ــراي زندگي و جامعه اثرات نيكويي داش ــوژي مي تواند ب تكنول
ــبينانه نسبت به ديدگاهى كه در گذشته  باشد. اين برخورد خوش
ــيار متفاوت است. در گذشته اين  ــت، بس به تكنولوژى وجود داش
ــه كار مي تواند براي ما بكند،  ــت كه تكنولوژي چ تصور وجود داش
اما اكنون ساختمان هايى با تكنولوژى باال مثال هاي خوبي هستند. 
ــوند، چون مردم  ــادي باطن آدم ها ش ــد موجب ش ــا مي توانن آن ه

ساعات زيادي را در ساختمان هاي اداري و غيره مي گذرانند".

سوني سنتر
ساختمان نامتقارنى است كه به نظر ناشيانه مي رسد. سه ستون 
ــقف روي آن گذاشته شده است. اين پروژه  شيشه اي بزرگ كه س
ــطوح آن شكسته شده تا حالت  ــاختمان اداري است كه س يك س

عمارت بودن آن را بشكند.
ــراف يك حياط مركزي  ــاختمان اداري در اط چهارده طبقه س
ــت.  ــتراحت و تفريح پيش بيني كرده اس فضاي باز بزرگي براي اس

(تصوير4) حياط مملو از آبشار، آبنما و گياهان است.
«يان» با خالي كردن حياط مركزي و قرار دادن سقف شيشه اي بر 
آن، احساس تهاجمي را كه در ساختمان هاي اداري ديده مي شود، از بين 
برده است. اين تالش آگاهانه اى براي در هم شكستن حالت كليشه وار 

ساختمان هاي اداري و خلق نوع جديدي از آن است. (تصوير 5)

3 : بيرون زدگي هاي نوك تيز از مشخصه هاي معماري هلموت يان

تصوير 5: شكستن حالت كليشه اي در ساختمان هاي اداري

4 : سقف شيشه اي بر روي حياط مركزي
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«يان» مي گويد : "با تمام عالقه اي كه به جنبه هاي روشنفكري 
ــه حداقل در معماري امروز ، ما عالقه  ــاري دارم، بايد بگويم ك معم
ــم، با اصول،  ــت نداده اي ــي نهضت مدرن را از دس ــه تخصص فن ب
نهضت مدرنيزم را توسعه مي دهيم و آن را بيشتر قابل بهره برداري 
ــهر ما وارد كرده  ــم، اما از آن چه معماري مدرن بر ما و ش مي كني
ــتيم! و در جستجو براي يافتن راه حل هايي براي  است، راضي نيس
ــته و هم به آينده نگاه مي كنيم و از اين  ــكل، هم به گذش اين مش

لحاظ مكتب ما به پست مدرن6 (پس از مدرنيزم) مشهور است".
ساختمان هاي «هلموت يان» براق است و به مرز شيكي مي رسد. 
ــاده و بي پيرايه متهم مي كنند ، به  ــرهم بندي س بعضي ها يان را به س
كساني كه ساختمان هاي او را پر از جزئيات و خيلي پرنور مي بينند، 
چنين پاسخ مي دهد كه "ما دكوراسيون نمي سازيم بلكه ساختمان را 
مزين به دكور مي كنيم". هيچ ترديدي نيست كه او استادي زبردست و 
شجاع است، ساختمان هاي وي گونه اي از شهرسازي پرهيجان است.

همكاري مهندس و معمار
كارِ يان، معماري خاصي ندارد، ولي يك هم جوشي مطلوب معماري 
و مهندسي را به نمايش مى گذارد، تا جايي كه او و همكار مهندسش، 
ــام«Archi-Neering» ياد  ــي به ن ــوبك»7، از اين هم جوش «ورنر س
ــته علمي، يكي  مي كنند. اين تركيب و ايجاد ارتباط بين اين دو رش
از عوامل قدرت و زيبايي كار او است. در«Archi-Neering» معمار و 
مهندس صادقانه با يكديگر همكاري مى كنند و با اين كار ساختمان 
ــوژي نوين مواد و  ــخگويى به عملكرد معمارى، از تكنول ضمن پاس

سيستم هاي جديد، بهره مى برد.
ــروزي او از  ــان»، كارهاي ام ــدرن قبلي «ي ــالف كارهاي م برخ
پويايي بيشتري برخوردار است و كمتر انقالبي و آشوب طلب به نظر 
مي رسد. اين پيشرفت به طور فزاينده اي در كارهاي او ديده مي شود 
ــياري از معماران كه بعد از يافتن يك راه  و اين روند با عملكرد بس

حل ايمن، ديگر آن را رها نمي كنند، در تقابل آشكاري است.
نگاه «يان» همواره به جلو بوده، ولي هميشه چيزهايي را كه در 
پروژه هاي گذشته آموخته، به ياد دارد و از آن ها استفاده مي كند. 

سحر و جادوي شيشه
ــفافيت دارد. شفافيت و درخشندگي  «يان» عالقه فراواني به ش
براي او يك ايده مفهومي و روشنفكرانه است كه فقط با مواد نوين 
مي توان آن را محقق كرد. يان با استفاده از شيشه هاى رنگى روش 
ــب ترى را براى تزيين بناهاى خود پى گرفته است. او معتقد  مناس
ــراي ايجاد يك طرح  ــام موادي كه ما امروزه ب ــت؛ در ميان تم اس
ــه نشانگر نهايت  ــايد شيش ــتفاده مي كنيم، ش معماري از آن ها اس

پيشرفت تكنولوژي باشد.(تصوير6)
ــب باالي  ــه، ضري ــاي لعاب شيش ــه اي، الگوه ــاي شيش پرده ه
ــار يك دكمه شفافيت  ــه هاي متغير كه با فش ــايه اندازي، شيش س
ــت مي دهند و مات مي شوند، شيشه هاي روكش دار،  خود را از دس
ــمتي از آن  ــازه اي فقط قس ــه هاي س ــي و شيش ــه هاي رنگ شيش
پيشرفتي است كه شيشه را به يك ماده چند بعدي و همه كاره در 

دوران معاصر تبديل كرده است.
ــالش مي كند و  ــح و منظم ت ــك معماري واض ــان» براى ي «ي
ــه همين دليل،  ــد. ب ــه اثرش قابل درك و گويا باش ــد ك مي خواه
ــت.  ــاختماني انتخاب كرده اس ــه را به عنوان يكي از مواد س شيش
ــه به فضاها اجازه مي دهد كه به صورت اليه اليه ظاهر شوند  شيش
ــاني داشته باشد، به  و محدوده هاي هر فضا با ديگر فضاها هم پوش
ــز خورده اند. (تصوير 7) او  ــود روي يكديگر لي صورتي كه تصور ش
ــت نماي آن قرار داده كه به اين  ــازه ساختمان را پش همچنين س
ترتيب شيشه به عنوان يك پرده پوشاننده نازك به نظر مي رسد.

«يان» معتقد است كه استفاده از مواد سنتي مانند چوب، آجر، بتن و 
فوالد نيازمند نمايش  مهارت معيني از سازنده است، اما پيشرفت جديد 
در موادي مانند شيشه، منسوجات و پالستيك نيازمند تخصص هاي 
متعددي از قبيل مهندسي، فيزيك، شيمي و علوم رايانه اى است كه با 

مهارت كمتري مي توان آن ها را مونتاژ كرد.
ــكار مي كند و ما را مجبور  ــت خود را آش ــه تمام اشيا پش شيش
ــته از عناصر معماري كه معموالً از ديدها  مي كند كه مراقب آن دس
پنهان است، باشيم. با استفاده از شيشه، ما اين دسته از عناصر را به 
ــئله،  صورت جديدي تجربه مي كنيم. يك مثال خوب براي اين مس
آسانسور شيشه اي در مجتمع «هالو»8 و «سوني سنتر» است. آن ها 
ــد، نحوه كار كردن آن ها وقتي كه  عملكرد معماري زيركانه اي دارن
ــرعت باال و پايين مي روند آشكار است، مانند يك پيكره سازي  با س

متحرك!
ــورهايي مي شويد  ــما متوجه آسانس در چنين فضايي ناگهان ش
ــان فضا به صورت  ــما را از مي ــه تا به حال نديده بوديد. آن ها ش ك
هيجان انگيزي حركت مي دهند و به نقطه بااليي مي رسانند و ديگر 
ــما آشكار مي كنند. با استفاده از  قسمت هاي ساختمان را براي ش
شيشه ديگر اسرار آسانسورها از بين مي رود، ولي در عوض «يان» 
شادي و عملكرد جديدى از آن را به ما عرضه كرده است. مى توان 

گفت در كارهاي اين معمار، نتيجه سحرآميز مي شود.
ــه» معماري را  ــت. «لوكوربوزي ــه، معماري نور اس معماري شيش
ــد تا يك  ــازي احجام زير نور» توصيف مي كند و «يان» مى كوش «ب
اثر معماري خلق  كند كه از خود نور ساطع مى كند. براي «يان» نور 
ــاختمان هاي سوني سنتر اين ويژگي  عصاره طراحي شده است. س

بسيار جالب را دارد و گويا در شب درخشندگي را زمزمه مي كند.

6 : شيشه به فضاها امكان مي دهد به صورت اليه اليه درآيند

7 : كاربرد فراوان شيشه در معماري هلموت يان

برخالف كارهاي مدرن 
قبلي «يـان»، كارهاي 
امـروزي او از پويايـي 
برخـوردار  بيشـتري 
اسـت و كمتر انقالبي 
و آشـوب طلب به نظر 

مي رسد. 
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قلمرو عمومي
ساخت محيط شهري نيز يكي از قوانين مهم فرض شده در كار «يان» است. او 
متوجه شد كه عملكرد يك مركز شهري جديد از آن چه كه در قديم ساخته شده، 
متفاوت است. امروزه ساخت محيط شهر بيشتر با سرگرمي و مصرف محصوالت 
گره خورده است. اين نگاه در تقابل با نگاه سنتى  است كه محيط شهري مملو 
از شركت ها است و قلمرو عمومي به كنترل واحدى درآمده، تجارتى كسالت آور 
ــهري، در منظر يكپارچه  ــاخت محيط ش ــت. روش «يان» در س در جريان اس

ساختمانش، بعضي از احساسات عمومي را به جامعه باز مى گرداند.
فضاي عمومي سوني سنتر تاكنون بلندپروازانه  ترين كار «يان» بوده است. 
ــكيل مي دهد و «يان»  ــاختمان كناره هاي اين محيط مركزي را تش هفت س
براي عبور عابران در تمام جهات، مسيرهايي را براي نفوذ به مركز تعبيه كرده 
است. مسيرها فقط برقراركننده ارتباط فيزيكي نيستند، بلكه ارتباط بصري را 
نيز از خيابان به داخل فضا فراهم مي كنند، با يك نگاه ساده، حس كنجكاوى 

رهگذران برانگيخته شده و آن ها را به داخل مى كشاند.

نتيجه گيرى 
مجموعه «سونى سنتر» يك فضاى ادارى- تجارى صرف كه تنها در زمان هايى خاص در زندگى شهر حضور داشته باشد، نيست 

بلكه رويكردى نو در ساخت فضاى عمومى و ايجاد يك محيط احساسى است.
پيشتر- اوايل مدرنيسم- خود ساختمان ها كانون توجه بودند و آن چه كه به طور اتفاقى و اضافى بين آن ها باقى مى ماند 

به عنوان فضاى عمومى محسوب مى شد و نتيجه آن گسست معمارى با شهر و در واقع جدايى مردم از 
بناها بود.

اتفاق نو در ساخت اين پروژه برقرارى زندگى اجتماعى- فرهنگى در يك فضاى معمارى- شهرى 
كوچك است. اين امر بازتعريفى از رابطة معمارى با شهر است كه سعى دارد با شكستن مرزهاى 
معمارانه چه در عناصر فضا (كف، ديوار و سقف و ارتباط فيزيكى) و چه در جزييات و تكنولوژى (شيشه 
و ارتباط بصرى)، فضاى شهرى، زندگى و احساسات مترتب بر آن را مقدم بر حضور معمارانه فضا كند. 

ديگر، برترى فرم، طرح و مواد، تنها هدف خلق معمارى نيست.
انديشه اصلى ساخت اين پروژه تقويت زندگى مدنى و ايجاد مكانى خوشايند براى 

ديدن و گشتن در منطقه اى جديد در مركز شهر است؛ لذا گشايش فضاى 
ــارى به بيرون، نماهاى فعال طبقه هم كف و رابطه خوب  معم

ميان فعاليت هاى خارجى و داخلى بنا، گفتمانى سه 
جانبه ميان معمارى، معمار و سرمايه گذار و 

شهروندان برقرار مى كند.
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سقف مجموعه
ــره تنگ از  ــدگان با يك داي ــل مركز، بازديدكنن در داخ
ــكوني،  ــري فرهنگي، تجاري و مس ــاختمان هايي با كارب س
ــوند. اين فضا باز است ولي به وسيله يك سقف  احاطه مي ش
ــود، به صورتي كه اين  ــكل محافظت مي ش چتري بيضي ش
سقف محيط را از نور آفتاب و باد و باران محافظت مي كند.

ــقف از كابل هاي فلزي، غشاي فايبرگالس و شيشه  اين س
ــوني مثل يك نشانه در افق  ــده است. اين تاج س ساخته ش
ــت كه در شب با رنگ هاي متفاوتي مي درخشد. در طول  اس
ــوني سنتر با حضور مردم،  ــرزندگى محيط عمومي س روز س

آب و نور تضمين مى شود.
ــرگرمي «هلموت يان»  ــب فعال زندگي، كار و س با تركي
ــرايط و شيوه هاي فرمال و هم در طراحي  آينده را هم در ش

عملكردي9 پيش بيني مي كند.


