
ساختمان توسعه موزه «Anchorage» با هدف ايجاد يك نماى جديد در بخش ورود به مركز شهر، توسط «David Chipperfield» و همكارانش طراحى 
شده است تا يك رابطه جديد بين موزه و شهر برقرار شود. ساختمان از پنج حجم شيشه اى در ابعاد متفاوت طولى و ارتفاعى تشكيل شده است. هدف از نماى 
شيشه اى، انعكاس آسمان خاص اين منطقه از قطب شمال و نيز طبيعت كوهستانى آن است. طراحى داخلى اين موزه ضمن حفظ ارتباط بصرى محيط داخل 
و طبيعت كوهستانى اطراف، جهت گيرى به سمت مناظر بيرون را با نگاهى عميق تر بررسى كرده است كه از چالش هاى طرح به حساب مى آيند. عالوه بر كاركرد 
اصلى موزه در نمايش تاريخ آن سرزمين، مركز مطالعات قطب شمال، 600 نمايشگاه صنايع دستى بومى آالسكا و نيز همايش هاى قوم شناسى در موزه ملى تاريخ 

طبيعى و موزه ملى سرخپوستان آمريكايى، در آن برگزار خواهد شد. به اين ترتيب موزه، فضاى عمومى جديدى را در مركز شهر به وجود مى آورد. 

اين پروژه از سوى كشورهاى عضو اكو طرح شده است كه در اين ميان پروژه «VilleVerdi» بر اساس ايده خانه پلكانى در منطقه صنعتى شهر وين برگزيده 
شد. «Albert Wimmer» در اين پروژه سعى بر آن دارد تا ضمن ايجاد يك هويت قوى و نيز هماهنگ با محيط زيست، جواب مطلوبى به درخواست هاى 
مسكن مدرن بدهد و طيف جذابى از آلترناتيوهاى گوناگون به ساكنان ارائه نمايد. در اين مجموعه پنج تيپ سازه استفاده شده است كه هر كدام 34 
واحد را در خود جاى مى دهد. موقعيت سازه و شيب طبيعى اين منطقه در هر طبقه تراس هايى مخصوص ايجاد كرده است كه نتيجه برنامه ريزى دقيق 
ساختار ساختمان ها است. پوسته سبز طبيعى در نماى مجموعه، از فلزى مستقل، يكپارچه، با ساختار سه بعدى و ناحيه بندى شده ساخته شده است كه 

از خسارات وارده از چگالش بخار در اين منطقه جلوگيرى مى كند و پايدارى آن را افزايش مى دهد.    

«Wolf D. Prix»   ".موسيقى» و «خالقيت و هنر» منابع الهام بخشى هستند كه با اشتراك مساعى خود، شكل و رفتار معمارى را بيان مى كنند»"
احجام ريتم دار و سطوح متفاوت اين پروژه، به منظور استفاده بهينه از فضا و خلق محيط هايى منعطف و چند عملكردى است. ايده اصلى طرح در تأمين 
هم زمان دو نياز اصلى مخاطبين است. 1: حفظ استقالل فردى در كليه فضاها 2: ايجاد فضاهاى فعالى كه بسته به حضور متفاوت افراد در آن قابليت 
انعطاف داشته باشد. لذا معماران گروه «Coop Himmelb(l)au»، با توجه شخصيت شهر، موقعيت قرارگيرى سايت در مجاورت يك منطقه تفريحى و 
داشتن ديدهاى مطلوب، خانه موسيقى را با طرح «U» به روى مخاطبين گشودند. راهروى بزرگ مشتركى ارتباط عمومى ميان سالن اصلى كنسرت را كه 

در سطح باال قرار گرفته است با ساير سطوح برقرار مى كند. ارتباط عمودى سطوح مختلف از جذابيت هاى ويژه اين طرح است. 

جايزه نخست مسابقه طراحى بانك بازرگانى در دفتر مركزى اتيوپى به معماران شركت آلمانى «Hen» اعطا شد. اين طرح از ميان 21 طرح با قضاوت 
هيئت هفت نفره داوران اتيوپيايى خارجى برگزيده شده است. در مراسم اهداى جوايز مسابقه، «Ato Bekalu Zeleke» رئيس بانك گفت : "ساخت و ساز 
اين ساختمان جديد حركتى آرمانى است تا «CBE» را به يك بانك جهانى تبديل كنيم". در صورت تكميل پروژه، اين برج 42 طبقه، بلندترين ساختمانى 
خواهد بود كه تاكنون در اتيوپى ساخته شده است. شكافى كه در پوسته شيشه اى نماى ساختمان بلند و باريك برج طراحى شده است، ضمن كاهش 
انعكاس نور، بر فضاى ورودى بانك تأكيد مى كند. در مجاورت برج «CBE»، ساختمان هايى براى مركز كنفرانس نيز ساخته مى شود. در بخش هاى ديگر 

تعدادى غرفه براى فروش به صورت خوشه اى در اطراف مجموعه احداث مى شود.

ــئول، سعى در ارائه پاسخى مناسب به نياز شهرى، منظر آن و نيز ارتباط جمعى  ــگاه زنان «Ewha» س «Dominique Perrault»، در طراحى دانش

دارد. شكافى كه همانند دره در بخش مركزى سايت طراحى شده است به فعاليت هايى همچون آمفى تئاتر روباز، باغ مجسمه، گالرى و ... اختصاص 
ــاندن نور، تهويه مناسب ساختمان حفر شده در دل زمين مى شود. زمين هاى  ــكاف باعث رس يافته كه نياز به زمين هموار دارند. همچنين اين ش
ــده اند.«Perrault»  معتقد است كه "مفهوم و  ــب خود طراحى ش ــكده ها و ... نيز با توجه به توپوگرافى خاص مجموعه در جاى مناس ورزش، دانش
ــه در پاريس، استخر المپيك در  ــده اند؛ مانند كتابخانه ملى فرانس ــوند". طرح هاى او اغلب در داخل زمين حفر ش ماده بايد با يك ديگر آميخته ش
برلين و تعدادى ديگر از طرح هاى وى. اين دانشگاه زير زمينى نيز در دل خاك حفر شده است و فضاهاى باز بزرگ و زمين هاى سبز ورزشى آن 

در فضاهاى بااليى سايت قرار گرفته اند. 

ــاخت خانه «Brittany» از روش هاى سنتى ساخت و ساز و بومى رايج كشور مالزى، با اعمال روش هاى مدرن و  ــركت «BYG» در طراحى و س معماران ش
سازگار با محيط زيست بهره گرفته اند. از جزئيات معمارى سبك هاى معاصر در تأمين نيازهاى روشنايى، تهويه و برداشت آب باران استفاده شده است و 
از روش هاى سنتى تركيب گچ و آهك، براى سيستم طبيعى خنك كننده خانه استفاده شده است. فضاى درونى ساختمان با پوشش شيشه اى، مكانى 
را ايجاد كرده است كه قابليت تبديل شدن به يك باغ خصوصى را دارد. راه پله مارپيچى كه ارتباط اتاق ها را برقرار مى كند؛ فضاهاى عمومى، خصوصى و 
نيمه خصوصى را ايجاد مى كند. به طور كلى ويژگى خاص اين خانه در ايجاد حس منحصر به فرد و جذاب از فضا است كه از طريق حفظ صحيح حريم ها 

و روابط فضايى است.  
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«Whitearchitecture» : معمارى سفيد در طرح هاى جديد پارك هاى آبى كنار ساحلى جايگاه ويژه اى را ايفا مى كند. فضاى شهرى ايجاد شده در اين ناحيه 

براى ميزبانى كالس هاى بين المللى مسابقات ورزشى و رويدادهاى مهم فرهنگى در كوئيزلند طراحى شده است. همچنين اين فضا قابليت تبديل شدن 
به مجموعه اى از ساختمان هاى يكپارچه و معاصر پايدار را دارد. معمارى ساختمان، از قايق هاى خاص منطقه و بادبان هاى آن الهام گرفته است. روشنايى 
يكپارچه ساختمان از سوراخ هاى طراحى شده در برخى از بال هاى آن تأمين مى شود تا به نوعى هم جذابيت نماى بيرونى حفظ شود و هم گالرى هاى 
فضاى داخلى ساختمان از نور طبيعى بهره ببرند. همچنين با تعبيه پانل هاى خورشيدى در ساختمان بخش عظيمى از انرژى پارك تأمين مى شود. اين 

ساختمان سازگار با محيط زيست، به گونه اى در پارك جاى گرفته است كه قابليت توسعه در آينده را دارد.  

خانه «Sz» توسط معماران شركت «miyahara»، براى يك زن و شوهرى طراحى شده است كه خواهان يك محيط زندگى با اتمسفرى غنى بودند تا 
فضاى داخلى منزلشان، هر چه بيشتر با فضاى بيرون در ارتباط باشد و تغييرات فصول برايشان محسوس تر باشد. محل اقامت در اين خانه به سه منطقه 
عمدهـ  خصوصى؛ عمومى و آلفاـ تقسيم شده است. هر يك از اين مناطق با استفاده از دو حياط و ديوارهاى شيشه اى به فضاهاى فردى و عمومى تقسيم 
مى شود. در فضاى خصوصى اتاق خواب، اتاق سرگرمى، حمام و يك حياط اختصاصى براى حفظ حريم وجود دارد. منطقه عمومى نيز از اتاق اصلى، حياط 
و پاركينگ تشكيل شده است. منطقه آلفا به عنوان هسته اصلى با تمام فضاهاى خانه در ارتباط است. فضاى ورودى همانند غارى است كه افراد را به داخل 

خانه جذب مى كند و حس كنجكاوى را در عابرين بر مى انگيزد. لذا اين بخش از خانه «گالرى عبور» ناميده شده است. 

ساختمان ادارى «Swedbank» در منطقه اى از شهر «Vilnius» بنا شده است كه اگرچه به تازگى توسعه يافته، اما به سرعت در زمينه هاى گوناگون سياسى، 
تجارى و تفريحى در حال رشد است.«Audrius Ambrasas» ، معمار اين ساختمان مى گويد : "ما مى خواستيم اين ساختمان، بخش جدايى ناپذيرى از توسعه 
بانك در سمت راست رودخانه«Neris»  باشد. همچنين فضاهاى اطراف آن به گونه اى طراحى شود كه مركز توجه قرار گيرد". ساختمان از دو بخش اصلى 
تشكيل شده است. بخش اول، تيپ سازه اى با 15 و 16 طبقه است و بخش دوم ساختارى چهار طبقه، متشكل از دو بلوك در زمينى با خطوط طولى شكسته 
است. 4500 متر مربع تراس در اين ساختمان تعبيه شده است كه امكان ديد جالبى از رودخانه را فراهم مى كند. طبقه زيرين مجموعه به فضاى بزرگى باز 

مى شود كه ظرفيت 150 نفر را دارد. همچنين يك تاالر كنفرانس و يك اتاق مطالعه براى مشتريان در نظر گرفته شده است. 

رشد جمعيت كشور تركيه در دهه هاى اخير، كه ناشى از افزايش مهاجرت پذيرى و جذب توريست است، اثرات متعددى بر فرهنگ اين سرزمين گذاشته 
است. پروژه 7800 واحدى ساختمان مسكونى شهر ازمير تركيه نيز از اين امر مستثنى نبوده و همانند ساير كالن شهرها، تأثيرى از فرهنگ بومى در آن 
ديده نمى شود. يكى از ويژگى هاى بارز طرح، تفكر معماران شركت «EAA» است كه سعى در مورد استفاده بودن واحدهاى مسكونى براى تمام فرهنگ ها 
از تمام سرزمين ها داشته اند. در نماى بيرونى ساختمان از مواد طبيعى چوب، سنگ و بتن استفاده شده است. در فضاهاى بيرونى ساختمان نيز  استخرها 
و فضاهاى تفريحى خاصى طراحى شده است كه فضا را جذاب تر مى كند. وضعيت توپوگرافى سايت و توده هاى حجم ساختمان به گونه اى است كه نهايت 

استفاده را مناظر زيباى اطراف بهره مى برد.

اولين موزه هنر و معماري معاصر ايتاليا، با هزينه 224 ميليون دالرى در شهر رم گشايش يافت. «Maxxi» نام موزه هنر در شهر رم است كه توسط 
معمار مشهور عراقى طراحى شده است. اين ساختمان عظيم الجثه در نزديكى ايستگاه متروى«Flaminio» واقع شده است تا دسترسى آسان ترى 
براى بازديد عموم داشته باشد. داالن هاى پيچ در پيچ و مسطح با بيرون زدگى هايى در نما و استفاده از سنگ و شيشه، يكى از نشانه هاى معمارى 
«زاها حديد» است و شايد بتوان گفت كه گونه اى سبك را براى خود ساخته است. عالوه بر فضاى موزه، ساختمان شامل سالن اجتماعات، كتابخانه 
رسانه ها، كافه تريا، فضاهاى خالى براى نمايشگاه هاى موقت، فعاليت هاى تجارى، آزمايشگاه ها و مكان تفريح و فراغت. موزه «Maxxi» نه تنها بايد 
به عنوان يك ساختمان در نظر گرفته شود؛ بلكه وسيله اى است براى بيان مركز فرهنگى شهرى كه بافت متراكمى از فضاهاى داخلى و خارجى 

آن را احاطه كرده اند.

برج 975 مترى كه در شهر ميامى طراحى شده است، در صورت تحقق، گوى رقابت را با 183 متر اختالف، از بلندترين برج جهانـ  برج خليفهـ   خواهد 
ربود. اين برج 160 طبقه همانند يك «شهر در شهر» در نظر گرفته شده است كه در جزيره واتسون ساخته خواهد شد. كاربرى هاى طراحى شده در اين 
برج : پارك هاى تفريحى، چندين رصدخانه، رستوران هاى متعدد، 1,96 ميليون فوت مربع مغازه، بيش از 1000 آپارتمان مسكونى، يك ميليون فوت مربع 
فضاى ادارى و 792 هتلـ  آپارتمان مى باشد. در حال حاضر اين پروژه، مراحل مذاكره با سازمان هواپيمايى فدرال را طى مى كند تا با بررسى هاى امنيتى 
به يك ارتفاع ايمن دست يابد. گذشته از ذكر ويژگى هاى فنى و توصيفى طرح، نكته قابل توجه در اين پروژه عظيم در يك جمله خالصه مى شود كه "آيا 

واقعاً اين راه مى تواند گره اى از مشكالت مالى ميامى باز كند" ؟
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IFLA (2010 ) كنگره جهانى

خانه معاصر ايرانى خانه روستايي

ــكن و  ــيله وزارت مس ــيون جهانى معماران منظر و جامعه معماران منظر چين (CHSLA)، به وس ــن كنگره جهانى IFLA به ميزبانى فدراس ــل و هفتمي چه
ــت كه مأموران دولتى«Suzhou» چين  ــتان«Jiangsu» پشتيبانى شده اس ــازمان ساختمان سازى اس ــتايى جمهورى خلق چين و س ــعه شهرى_روس توس

(May/28 - 2010/May/30/2010) آن را اجرا خواهند كرد. 
ــخ دهى به طبيعت براى دست يابى به هماهنگى و   موضوع : پاس

زندگى بهتر : ميراث سنتى و توسعه پايدار
 جلسات :

 جلسه 1 : حفاظت از منابع طبيعى و فرهنگى
 جلسه 2 : ساختار چرخه حيات (اكوسيستم)

 جلسه 3 : برنامه ريزى و طراحى منظر
 جلسه 4 : آموزش معمارى منظر

 برنامه :
May/25/2010 : گردهمايى كميته اجرايى IFLA، بيانيه دانشجويى

(May/26 - 2010/May/27/2010) : گردهمايى گروه جهانى IFLA، نام نويسى بيانيه دانشجويى
IFLA كنگره جهانى : (2010/May/28 -2010/May/30)

(May/31-2010/june/1/2010) : تور فناورى پس از كنگره به نمايشگاه جهانى Shanghai اعزام خواهد شد.
 Suzhou محل اجتماع : مركز كنفرانس بين المللى 

ــگاه منظر فرهنگى جهان، مسابقه دانشجويى IFLA، نمايشگاه دستاوردهاى معمارى منظر چين، نمايشگاه   نمايشـگاه ها : نمايشگاه توسعه IFLA، نمايش
آموزش معمارى منظر چين و نمايشگاه صنعتى معمارى منظر

 آخرين مهلت ارسال مقاله : 31 مارس 2010

ــتايي توسط بنياد مسكن انقالب  ــابقه عكس خانه روس اولين دوره مس
اسالمي با همكاري خانه عكاسان ايران با موضوع خانه روستايي برگزار 
مي شود. هدف از برگزارى اين مسابقه معرفى فضاى روستايى ايران به 

منظور مستندسازى سيما و كالبد خانه هاى روستايى است.
عناوين مسابقه

1.  زندگى قديم كالبد جديد ـ زندگى جديد كالبد قديم 
2. معمارى مسكن روستايى (داخلى ـ كالبد بيرونى)  

3. رابطه معيشت و مسكن روستايى  
4.  بازسازى مسكن روستايى در سوانح طبيعى  

5. رابطه فرهنگ و معمارى روستا  
6. مشاركت روستاييان در ساخت مسكن روستايى 

ــين بختيار، همايون اميريگانه،  ــم غضبان پور، افش هيئت داوران : جاس
رسول اوليازاده، محمدعلى وجدانى، رامين فرشچيان، بابك زيرك

گاهشمار مسابقه
آخرين مهلت ارسال آثار : اول اسفندماه 1388 

داورى آثار : اول ارديبهشت ماه 1389 
زمان برپايى نمايشگاه : 28 و 29 ارديبهشت ماه 1389

 جلسه 5 : فناورى و ساختار منظر
 جلسه 6 : مديريت منظر
 جلسه 7 : گياهان منظر

منبع
 www.memar-24.ir

منبع
 www.memar-24.ir

مسابقه عكس

خانه، مكانى است كه  بنيادى ترين نهاد اجتماعى كه همانا خانواده است، در 
آن شكل مى گيرد و افراد ساكن در آن تحت حمايت يكديگر قرار مى گيرند. 
براى خانه معنايى فراتر از يك بنا متصوريم؛ مأمنى كه تقريباً همة ما آن را 
مى شناسيم و با زير و بم آن آشناييم.  خانه، جايى است كه اولين تجربه هاى 
ــرد. خلوت با خود،  ــزوا و جمع در آن صورت مى گي ــطه با فضا در ان بى واس
همسر، فرزندان و ديگران همه و همه بى تعرِض غير در آن ممكن مى شود و 

نخستين مكانى است كه احساس تعلق فضايى را در آن تجربه مى كنيم. 
ــد رويكرد  ــارى، واج ــش فضاى معم ــالوه بر نماي ــالى ع ــاى ارس عكس ه
ــانه بوده و زندگى جارى در خانه را نيز به تصوير كشد و تحقق  انسان شناس
زندگى در خانه ايرانى و تناسب بين فضاى معمارى و كيفيت زندگى از منظر 
شركت كنندگان در عكس ها نمايش داده شود. چرا كه در حقيقت معمارى و 
زندگى دو عنصر جدايى ناپذيرند و خانه مكانى و ظرفى براى زندگى است. 

ــيدمحمد بهشتى، سعيد عينى فر، شادمهر  هيئت داوران : بهمن جاللى، س
راستين، سيمون آيوازيان 

گاهشمار مسابقه
آخرين مهلت ارسال آثار : سه شنبه اول اسفندماه 88 

زمان برپايى نمايشگاه و مراسم اهداى جوايز : دهم اسفندماه 88 

منبع
www.nazaronline.ir 



9

ــن        88شماره چهارم بهم

شامگاه چهارم ژانويه سال 2010 ميالدى، «شيخ محمد بن راشد آل مكتوم» نايب رييس امارات متحدة عربى از كتيبة برج خليفه (دبى)، 
ــط معمار  ــت، توس ــى دنياس ــت، رونمايى كرد. اين برج 160 طبقه با ارتفاع 828 متر كه نماد قدرت مهندس كه بلندترين برج جهان اس
ــت. معمار اين برج در طراحى آن از  ــده اس ــركت «Skidmore Owings and Merrill – SOM» طراحى ش امريكايى«Adrian smith» از ش
الگوهاى نقوش هندسى معمارى اسالمى بهره گرفته و بدنه برج را بر روى پايه اى شبيه يك گل صحرايى با شش گلبرگ قرار داده است. 
ــگاه ها و مغازه ها، هتل ها و بسيارى از فعاليت هاى تفريحىـ  ورزشى در اين برج تعبيه شده است.   ــكوني، فروش ادارات، آپارتمان هاي مس
همچنين در فضاهاى مجاور برج، طرح عظيم بيست ميليارد دالري محله جديد «Downtown Burj Dubai» در نظر گرفته شده است كه 
سي هزار واحد را شامل مي شود و بزرگ ترين مركز تجاري جهان به شمار مي رود. از ويژگى هاى حائز اهميت برج در «استفاده همگانى» 

آن است. به گونه اى كه حتى اقشار كم درآمد نيز مى توانند از طبقه 122 برج، نماى زيبايى از شهر را در اين ارتفاع تماشا كند.
تاريخ شروع ساخت برج به سال 2004، سال اوج رونق اقتصادى دبى برمى گردد. به گونه اى كه در نخستين مرحله پيش فروش، تمام 
ــت پنج  ــيد. حال آن كه دبى، پس از گذش واحدهاى طبقات 60 تا 120 با بهاى مترى 4000 يورو، ظرف 70 دقيقه به فروش رس
سال دچار بحران اقتصادى گسترده اى، به خصوص در بخش مسكن شده است. كارشناسان اقتصادى پيش بينى مى كنند كه در  
سال 2010 دبى با كاهش جمعيتى معادل دو درصد روبه رو خواهد شد. در نتيجه دبى، با كاهش جمعيت ذكر شده و نيز تحويل 
حدود 4 هزار واحد مسكونى در سال 2010 شاهد عرضه 30 هزار واحد مسكونى مازاد بر تقاضا خواهد بود. و اين چنين است كه 

سرمايه گذاراني كه واحدهايي از اين برج را خريداري كرده اند، هم اينك با شرايط سخت و مبهمي پيش رو هستند. 
اين برج كه توسط بزرگ ترين شركت سرمايه گذاري ساختماني امارات ساخته شده، بيش از 1,5 ميليارد دالر هزينه در بر داشته 
است. دولت ابوظبي بعد از اعالم ورشكستگي اين شركت ساختمانى و بدهي نزديك به 100 ميليارد دالري دبي به مؤسسات 
مالي خارجي، براي كمك به تكميل برج اعالم آمادگي كرد. لذا تغيير نام «برج دبى» به «برج خليفه» نشان از وابستگى مالى 

اين سرزمين به دولت ابوظبى است.
با اين حال مقامات دبى اميدوارند كه با حمايت مالى ابوظبى بتوانند به الگوى ساخت و ساز در جهان تبديل شوند. «محمد 
العبار» مدير شركت «Emirates» گفت : "ما براى آينده ساخت و ساز مى كنيم. بحران ها گذرا هستند و جهان از دو سال 

پيش وارد بحران شده است. ما براى آينده بسيار خوشبين هستيم".

بلندترين برج جهان
Email :mohammadyavari63@gmail.comترجمه و اقتباس : محمد ياورى / كارشناس ارشد معمارى

بلندترين برج ايران
برج ميالد با 315 متر ارتفاع بدنه و 120 متر ارتفاع آنتن مخابراتى كه در مجموع 435 متر مى شود، 
ركورد بلندترين برج در ايران و طوالنى ترين زمان ساخت را از آن خود كرده است. به گفته طراحان، 
هدف اصلى از طراحى اين برج احداث نماد جديد كالن شـهر تهران بود كه بيانگر قدرت، عظمت، 
پيشرفت استقالل و آزادى باشد. گذشته از بحث هاى هويتى كه پيرامون اين برج در بين معماران 
كشورمان صورت گرفت و برخى عقيده دارند كه اين برج، سازه اى غربى و برگرفته از نماد شهرهاى 

مدرن دهه 60 است (كه نمونه مشابه آن نيز كم نيست)، بحث مهم ديگر «استفاده همگانى» 
از برج ميالد است كه رعايت اين امر، امروزه در اكثر برج ها به عنوان يك مزيت محسوب 

مى شود. 
اسـتفاده از فضاهاى اين برج به عنوان جاذبه شـهرى و گردشـگرى براى خانواده هاى 
زيادى مقدور نيست. رؤيت تهران از ارتفاع حدود 310 مترى به همراه يك وعده غذا در 
رستوران گردان و استفاده از پاركينگ آن چيزى در حدود 70 هزار تومان به ازاى هر 
نفر هزينه در بر دارد. يعنى براى عده كثيرى برج ميالد در حد رؤيت از فاصله دور باقى 
خواهد ماند و تنها در روزهايى كه هوا آلوده است رؤيت آن معيار سنجش آلودگى 

هوا قرار خواهد گرفت.
ببه نظر مى رسـد اگر تصميم گيرى در خصوص پروژه هاى شـهرى، آن چنان كه 
در كشـورهاى توسـعه يافته رايج است؛ به بررسـى هاى همه جانبه كارشناسى 

و نظرسـنجى عمومى واگذار شـود، هزينه كمترى به اقتصاد ضعيف اغلب 
شهرنشـينان تحميل خواهد شد و شـهروندان نيز خرج پروژه هايى را 

خواهند داد كه اكثر آنها در استفاده از آن سهيم خواهند بود.
ساخت برج ميالد حدود 240 ميليارد تومان هزينه در بر داشته كه 

به قيمت متوسط دوره ساخت آن معادل هزينه ساخت بيش از 
يك خط كامل از متروى تهران است. به راستى كدام پروژه 

در اولويت سرمايه گذارى قرار دارد؟ تا به حال 
صبح ها با مترو به سر كار رفته ايد؟ 

منابع
 روزنامه دنياي اقتصاد ، شماره 1992، 1388/10/23

 http://www.worldarchitecturenews.com
 http://www.shahrvandemrouz.com/content/3156/default.aspx
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ايستگاه قطار TGV  1 ،لى يژ ، بلژيك
Email :saragilani@gmail.comترجمه : سارا گيالنى / پژوهشگر دكتراى معمارى

ــاب مى آيد كه ارتباط دهندة انگلستان، فرانسه،  ــهر لى يژ در شبكة راه آهن اروپا، يك گرة ارتباطى مهم به حس ش
بلژيك و آلمان است. ازاين رو، ايستگاه ت . ژ. و لى يژ ـ گيل من در اين شهر به  عنوان يك ايستگاه اصلى مطرح است. 
ــت كه دو ناحية مجزاى خدماتى و  ــانتياگو كاالتراوا»2  اس ــتگاه، اثرى ديگر از معمار معروف «س طراحى اين ايس
مسكونى ليژ را با يكديگر مرتبط مى سازد. مساحت آن (با احتساب معابر) 49000 مترمربع، طول آن 488 متر و 
ــاحت بام شيشه اى آن 33000 مترمربع است. ساخت اين ايستگاه در سال1996 ميالدى آغاز و در سال  كل مس

2009 تكميل شده است.
كانسپت طراحى اين ايستگاه، شفافيت و برقرارى ارتباط با شهر است. شفافيت، به كمك طراحى طاق شيشه، فلز 
و استفاده از سايبان ايجاد شده است. به اين ترتيب، يك ساختمان شيشه اى بزرگ جايگزين نماهاى سنتى شده 
ــهر به  وجود آورده است. بام طاقى شكل آن، نماى پروژه را تشكيل  ــتگاه و ش و تداوم بصرى بين فضاى داخل ايس
ــدون نما طراحى كرده و تمركز  ــازة ب ــتگاه، يك س داده، به  طورى كه مى توان گفت كاالتراوا در طراحى اين ايس
اصلى او بر عنصر بام به  عنوان يك عنصر كليدى طرح بوده است. وى مى گويد: "من، ساختمانى بدون نما، با يك 
ــئله مى توانستم ديدها را به ايستگاه جلب و از خالل آن تداوم بخشم.  ــناور را تصور كردم. به كمك اين مس بام ش

به همين خاطر، فرم مواجى را برگزيدم. اين فرم يادآور تپه هاى اطراف آن نيز است". 
در اين ايستگاه، طراحى بام شيشه اى موجب حذف نياز به نورپردازى مصنوعى شده است. همچنين، در طرح اين 
ايستگاه تمام فضاهاى مربوط به فروش بليط، فضاى انتظار، قسمت هاى تجارى در زير سكوها طراحى شده است. 
ــده است. اين امر،  ــمت باال تأمين ش براى جلوگيرى از ايجاد حّس حضور در زيرگذر، نور طبيعى اين فضاها از قس

به كمك استفاده از بلوك هاى شيشه اى در كف سكوها امكان پذير شده است.

منابع
http://www.arplus.com/

7638/liege-guillemins-station

http://www.e-architect.co.uk/belgium/

liege_guillemins_tgv_railway_station.htm

http://www.worldarchitecturenews.com

ــت.  ــند، اس ــتفاده از مصالح بومى، مصالح بازيافتى يا مصالحى كه قابل بازيافت باش از نكات ديگر اين پروژه، اس
ــروژه صدمه ديدند، دوباره  ــتگاه كه در جريان اين پ ــمت هايى از تپه هاى اطراف ايس همچنين، بافت گياهى قس
مورد كشت قرار گرفت. تمام اين اقدامات، با آگاهى كامل در جهت كاهش توليد كربن توسط اين پروژه صورت 

گرفته است.

نكتـة قابل توجـه در روش اجراى 
ايـن ايسـتگاه، نصـب آن در چند 
مرحلـه در طول يـك دورة زمانى 
امـكان  ايـن رو،  از  اسـت.  بـوده 
بهره بـردارى از ايسـتگاه در طول 
سـاخت آن وجود داشته است. به  
گونـه اى كه بهره بردارى از آن تنها 
در اوقات كوتاهى از شب، به خاطر 
نصب سـازه بـام متوقف مى شـده 

 است.

پى نوشت ها
1.Liege Guillemins TGV Station

2. Santiago Calatrava
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ــامل يك فضاى  ــتان آب و آتش مجموعه اى از عناصر كالبدى و عملكردى ش ــه ديدى ديگر، بوس از زاوي
ــازه چادرى و تعدادى سكو براى نشستن است كه عنصر  ــيع، نورپردازى مناسب، يك آمفى تئاتر با س وس
كامل كننده آن «مردم» است. انسان ها با حضور خود و جنب و جوشى كه در فضا ايجاد مى كنند منظره اى 
ــده و نه كالبد آن  ــد جذاب ترين عامل اين مكان، نه عناصر طراحى ش پويا خلق مى كنند. به نظر مى رس
ــان جذابيت دارد و آنها را  ــت كه در آن انجام مى دهند. پارك برايش ــت؛ بلكه مردم و نوع فعاليتى اس اس
وادار به مكث در اين فضا مى كند. حضور مردم و فعاليت آنها شرط الزم براى موفقيت يك فضاى شهرى 
ــند كه  ــتجوى خلق عنصرى كالبدى باش ــود. بدين ترتيب طراحان بيش از آنكه در جس ــوب مى ش محس
ــا بهره گرفتن از آن،  ــح و تفرج» جامعه توجه كرده و ب ــد، بايد به فرهنگ «تفري ــراى مردم جذاب باش ب
ــانند. در اين حالت فعاليت هاى تفريحى- فراغتى آنان در فضا به  ــهرى بكش مردم را به صحنه فضاهاى ش
ــى جذاب براى سايرين تبديل مى شود و حضور گسترده مردم به سرزندگى و پويايى منظر شهرى  نمايش

مى انجامد.
ــازى در اين پارك و وجوه چشم اندازهاى عميق از هر سو،  ــد تازگى و نو بودن اجزاى فضاس به نظر مى رس
ــاعات و روزهاى خاص  ــت. اگرچه اين زندگى فقط در س مهم ترين عامل براى جلب مخاطبان آن بوده اس

جريان دارد.

پارك ها به خدمت شهر مى آيند؛ يا شهر به خدمت پارك؟! 

منبع
www.manzar.ws

امير حيدرى / كارشناس ارشد معمارى منظر

محمدرضا مهربانى گلزار / كارشناس ارشد معمارى منظر
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ــانه دقيق  ــتباه را برنمى تابد و نياز به مطالعات اوليه و كارشناس با اذعان به اينكه انجام پروژه هاى ملى پر هزينه، ايراد و اش
دارد، بسيارى از طرح هاى به ظاهر معمول كه در شهر، در حال انجام هستند و با نام هايى چون «فضاى سبز» و «بوستان» 
ــغال كرده ند نيز از اين قاعده تبعيت مى كنند. يك نمونه از اين پروژه ها، طرح بهسازى اراضى  ــهرمان را اش جاى جاى ش
ــمت از آن با نام «بوستان آب وآتش» افتتاح  ــال جارى يك قس ــت كه در تير ماه س ــعت 550 هكتار اس عباس آباد با وس

شد.
اگرچه اجراى اين بوستان حركتى مثبت و رو به جلو در عرصه منظر تلقى مى شود و در مقايسه با ديگر طرح هاى همتاى 
ــت؛ لكن به همان ميزان اين پروژه، توجه و بررسى بيشترى را  ــرفت قابل مالحظه اى برخوردار اس خود، از عظمت و پيش
ــتر در هنگام مطالعه و طراحى را ضرورى تر  ــتان آب و آتش، توجه بيش ــكالت بوس طلب مى كند. ذكر چند نمونه از مش

مى سازد. مرور چند نكته خالى از لطف نيست : 
ــت نامناسب و ايجاد سطوح وسيع سنگ و  ــاعات قبل از غروب آفتاب، به دليل طرح كاش ــيعى از پارك تا س  بخش وس

بتن  غير قابل استفاده است. 
ــطوح درخت كارى شده، فضاهاى بى دفاع  ــى از س  در كناره هاى غربى بزرگراه مدرس، به دليل ايجاد زواياى پنهان ناش

بزرگى پديد آمده است. 
 پاركينگ و دسترسى كندروى مناسب براى پذيرش مراجعينى كه تجمعشان در اين محدوده، باعث سنگينى ترافيك 

در نواحى چهارراه جهان كودك و بزرگراه حقانى مى شود، ديده نشده است.
 ستون هاي منقوش با مضامين اسالمي و حماسي در فضاي داخلي پارك، پس از وروِد بيننده، قصد جلب توجه وى را 
مى كند. ستون هايي كه به تناوب شعله هايي از آتش را براي بيان داستاني برگرفته از تاريخ شعله ور مي سازد و آبي جاري 
ــت. اين در حالى است كه در نگرش هاى نوين منظر، نقاشى ديوارى،   ــتان ها جاري اس با نماد تطهير كوه در ميان اين داس
ــته ها بر سطح ديوارهاى خشك شهر مى نشينند تا شهر را از يكنواختى و بى توجهى برهانند،  ــنگ نوش تزئينات فلزى و س

نه اينكه خود، همچون سد، افق ديد بيننده به شهر را ببندند. 
ــهرى ارتباط هاى كمى دارد و  ــه با حيات روزانه ش ــهر به فعاليتى ك ــه كالن 550 هكتارى در قلب ش ــاص عرص  اختص
ــد، رويكردى نيست كه در شهرهاى  ــود حداقلى باش ــازنده فضا كه موجب ايجاد امنيت در آن مى ش كاربرى  هاى زنده س
امروز مورد قبول باشد. پرهيز ايجاد محدوده هاى بى دفاع در شهرها يك راهبرد اساسى است. از اين رو به نظر مى رسد نگاه 

برنامه ريزان به گستره 550 هكتارى فوق، به مداخله شهر و مديريت آن براى اداره پارك متكى بوده است.


