
اخبار كوتاه 
از جهـان معمارى

معماران جوان «Vardanyan Vardan» و «Nersisyan Artur» در طراحى مركز تجارت بين المللى از مفاهيم كتاب مقدس، همچون 
«كشتى نوح» الهام گرفته اند كه به عنوان نمادى از تجديد حيات بازماندگان است. در اين مجتمع چند منظوره عالوه بر فعاليت هاى 
تجارى،  فضاهايى براى هتل و آپارتمان نيز تعبيه شده است. فرم بنا همانند كشتى نوح است كه بر باالى موج هاى عظيم و در كنار 
كوه هاى آرارات قرار گرفته است. اما جذاب ترين موضوع درباره اين كشتى، بنا بر گفته كتاب مقدس عهد عتيق، ابعاد و اندازه هاى آن 
است كه بدين شرح است : 157 متر طول، 26 متر عرض و 15/6 متر ارتفاع كه 3 عرشه نيز دارد. تمام واحدها به كوه هاى آرارات 

ديد مستقيم دارند. زيرا در سنت مسيحى «Judeo» كوهستان همواره با «كوه هاى آرارات» همراه است.

 ،«Randall Stout» گالرى هنر «آلبرتا» در 31 ژانويه سال 2010 م. به روى بازديدكنندگان گشوده شد. طبق گفته هاى معمار اين اثر
اشكال چرخان شفق شمالى قابل رؤيت در آسمان «ادمونتونـ  مركز استان آلبرتا»، منبع الهام وى بوده  است. گالرى در سال 1924 
با هدف ارتقاء دانش و سطح آگاهى از هنرهاى زيبا، لذت از اوقات فراغت و نيز براى حفظ آثار تاريخى تأسيس شد. اين بنا در طول 
حيات حدوداً 90 ساله خويش اثبات كرد كه به اندازه كافى در بين بازديدكنندگان موفقيت كسب كرده است. اما با توجه به استهالك 
بنا و نيز انتظارات مدرن مردم از فضاى گالرى طرحى براى نوسازى مجموعه در نظر گرفته شد. ساختمان گالرى با نماى براق و 

صيقلى خود، اداى دينى است به زيبايى هاى طبيعى اين استان و نيز بازتابى از آسمان منحصر به فرد آن.

سازمان ميراث فرهنگى دو سرزمين كهن هند و چين، در جشنى مشترك، اولين معبد بودايى با سبك هندى در كشور چين را 
طرح ريزى كردند. معبد «اسب سفيد» در شهر«Luoyang»، يكى از قديمى ترين مراكز بودايى در كشور چين است كه به عنوان يك 
نماد پيوند سنتى و فرهنگى محسوب مى شود. با توجه به قدمت تاريخى معبد، دستور ساخت يك معبد هندىـ  چينى (در باغ 
 «Raka Chakravarty» همجوار با معبد «اسب سفيد»)، در رأس كار قرار گرفت. با نظر هيئت داوران، طرح معماران هندى با نام هاى
و «Akshaya Jain» از دهلى نو برگزيده شد. معماران مذكور در طراحى اين معبد از كانسپت هاى استوپاى معروف «Sanchi» در 

هند الهام گرفته اند. در اين استوپا، مفاهيم معمارى سنتى بودايى با مفاهيم چالش برانگيز معمارى مدرن تركيب شده است.

ساختمان گسترش يافته «Museum Folkwang»، همزمان با انتخاب پايتخت فرهنگى اروپا افتتاح شد. بناى اوليه موزه در سال 
1902 به عنوان اولين موزه هنرهاى معاصر در اروپا ساخته شد. امروزه اين موزه به يكى از معتبرترين موزه هاى هنر كالسيك 
مدرن در آلمان تبديل شده است. از اين رو آغاز پروژه گسترش اين موزه، جزء مهم ترين رويدادهاى فرهنگى اروپا در سال 2010 
محسوب مى شود. در سال 2007، معمار اين مجموعه با نام «David Chipperfield»، برنده جايزه بين المللى طرح گسترش موزه 
شد. در اين طرح، ساختمان جديد، ضمن پيروى از اصول طرح قديمى مبنى بر ساختار شش حوزه اى و چهار بخشى درونى، به 

نوعى مكمل بخش هاى قديمى است. 

فرودگاه بين المللى ترمينال حج جده عربستان كه توسط فضل الرحمن خان، معمار پاكستانى از طريق شركت  «SOM» آمريكايى 
طراحى شد و در سال 1981 به بهره بردارى رسيد، جايزه «طرح 25 ساله سازگار با محيط زيست» را از آن خود كرد. اين طرح 
عالوه بر هماهنگى با محيط زيست، به داليل مختلف اقتصادى، اكولوژيكى و فرهنگى نيز به درستى تاكنون با محيط خود سازگار 
بوده است. سازه فرودگاه كه از بزرگ ترين سازه هاى كابلى جهان است، از فرم چادرهاى محلى باديه نشينان عرب الهام گرفته شده 
و هر ساله بيش از يك ميليون زائر را پذيرا است. ساختار سقف از دو بخش باز و بسته با روكش تفلون پوشيده از فايبرگالس 

تشكيل شده است و تا به حال حدود 40 ميليون نفر از طريق اين فرودگاه مسافرت داشته اند.

گالرى هنرى چندرسانه اى به عنوان يك نقطه عطف در ژوهانسبورگ باز مى شود. اين گالرى توسط تيم طراحان آفريقاى جنوبى 
ــت. براى كنار آمدن با محدوديت هاى سايت باريك و نيز ايجاد چشم اندازهاى مورد نياز با  ــده اس با نام «studioMAS» طراحى ش
زواياى ديد مناسب، فرم بيضى برگزيده شد. ويژگى مهم اين ساختمان نماى آلومينيومى آن است كه اجازه ديد به داخل و خارج را 
مى دهد. گالرى از سه سطح ارتفاعى تشكيل شده كه در طبقه همكف، فضاى عمومى با وسعت 106 مترمربع، در طبقه اول، فضاى 
نمايشگاهى و هفت صفحه متحرك با وسعت 177 مترمربع و در طبقه دوم نيز سالن 105 مترمربعى طراحى شده است كه مشرف 

به عرشه كشتى هاى خصوصى و جنگل هاى شهرى ژوهانسبورگ است.  

از جهـان معمارى
NOAH’S  ARK, Yerevan, Armenia                                                  كتاب مقدس و مركز تجارت بين المللى

 Art Gallery of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada                         اداى دين به زيبايى هاى ايالت آلبرتا

Indian-style Buddhist Temple, Luoyang, China                  اولين معبد بودايى با سبك هندى در كشور چين

 Museum Folkwang, Essen, Germany                                           گسترش اولين موزه هنرهاى معاصر اروپا

  Hajj Terminal, Jeddah, Saudi Arabia                                                        معمارى سازگار با محيط زيست

        Circa on Jellicoe, Johannesburg, South Africa                     گالرى هنرى، يك نقطه عطف در ژوهانسبورگ
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         Panoramic 5 star Hotel at Karnala, Mumbai, India                                           هتل پنج ستاره پانوراميك

طرح نقاط سبز با كانسپت «شهر با پايدارى ويژه» به دليل هماهنگى با محيط زيست و پايدارى بسيار، برنده جايزه افتخارى سال 
شد. اين طرح مبتكرانه اميدوار است ديدگاه هاى معماران گوتنبرگ را تغيير دهد تا از زاويه ديگرى به برنامه ريزى پايدارى شهر در 
سال 2050 بنگرد. معماران سوئدى معتقدند براى رسيدن به اين هدف بايد ذهنيات و ساخته هاى محيط اطرافشان را دستخوش 
دگرگونى كنند. در حدود 1/3 پشت بام هاى شهر، فضاهاى زيست محيطى طراحى شده است كه قابليت تبديل شدن به «بام هاى 
سبز» را داشته باشند. همچنين طرح هاى ديگرى مانند پرورش محصوالت در پشت بام ها، تعبيه صفحات جذب انرژى خورشيدى، 

ساخت آسياب هاى بادى براى تأمين مصارف شخصى انرژى و .... در دست اجراست.

شركت ساختمانى «Nakheel»كه از جمله بزرگ ترين شركت هاى دبى است،  به تازگى بيانيه اى صادر كرده است كه در آن ادعاهاى 
اخير مبنى بر فرو  رفتن بخش هايى از پروژه «جزيره جهانى» در آب را تكذيب مى كند. حال آنكه چندى پيش يك فضانورد تعدادى 
عكس از اين پروژه تهيه كرده است كه نشان از صحت ترديدهاى اخير دارد. در ساخت اين پروژه عظيم 220 ميليون مترمكعب 
شن و ماسه و 34 ميليون تن سنگ بزرگ به كار رفته است كه با استفاده از سيستم ويبره، زيرساخت ها بسيار متراكم شده اند و ظرفيت 
اليه هاى زيرين براى تحمل بار، افزايش چشمگيرى يافته است. اغلب كارشناسان محيط زيست اين شيوه دخالت در محيط را حاوى 

اثرات زيان بار ارزيابى كرده و آن را توسعه اى غيرپايدار مى دانند. 

معماران، يك طرح كاربردى با ايده «خانه با كربن صفر» به شهردارى بولتون ارائه كرده اند كه اگر پذيرفته شود، در نوع خود اولين 
ــتان خواهد بود. اين طرح كه به شكل يك گل آفتابگردان است، با حمايت بازيكن انگليسى فوتبال  ــمال غربى انگلس نمونه در ش
ــنهادى است. با توجه به راهكارهاى متعددى مانند قرار دادن  ــت و داراى چهار اتاق پيش ــده اس «Gary Neville»، برنامه ريزى ش

ساختمان در دل زمين و استفاده از انرژى هاى درونى زمين، شارژ كردن صفحات فتوولتائيك به كمك توربين هاى بادى و استفاده 
ــاختمان در نظر گرفته شده است، «Peter Rolton» عضو كليدى  ــنتى و بومى كه به منظور كاهش مصرف انرژى س از مصالح س

مشاور دولت در زمينه توليد انرژى هاى تجديدپذير و پايدار، موافقت اصولى خود را با اين پروژه اعالم نمود. 

اين برج 38 طبقه كه داراى 240 واحد مسكونى است، در خيابان «Myrtle» واقع شده است. اين خيابان در يكى از محالت فرسوده و 
قديمى شهر بروكلين قرار دارد كه مدتى است با اقدامات معمارانه مناسب مورد توجه قرار گرفته و كيفيت فضايى محيط آن محدوده 
ارتقا يافته است. در داخل برج، واحدهاى مسكونى با مساحت هاى متفاوت و امكانات جذاب براى سليقه هاى متنوع طراحى شده است. 
طراحان اين برج، معماران گروه «SOM» هستند كه اميدوارند تالش آنها در دست يابى به گواهينامه «Gold - LEED» به ثمر بنشيند. 
اين گواهينامه به مهندسانى ارائه مى شود كه با طراحى و برنامه ريزى هاى مبتكرانه، بتوانند مصرف انرژى ساختمان را به ميزان قابل 

توجهى كاهش دهند.  

 Groos» واقع در هلند را معماران شركت «Vecht» خانه اى با شرايط عقب نشينى خاص در كنار آبراهه ها و بر روى رودخانه
و همكاران»، طراحى كردند. از جمله درخواست هاى كارفرما استفاده از كليه انرژى هاى سايت و نيز الهام گرفتن از كارهاى «ميس 
وندروهه» بوده است. طراحان، ساختمان را در يك منطقه جنگلى با درختان تنومند و قديمى بنا نهاده اند. طبقه اصلى خانه شامل 
ــت كه با يك شيب ماليم از سطح زمين باالتر مى رود و بخش ديگر آن در داخل زمين فرو مى رود.  ــرويس ها اس اتاق مهمان و س
در اطراف ساختمان، تراس هاى متعددى طراحى شده است تا منظره هاى زيباى جنگل، همواره در مقابل چشم ناظر باشد. همچنين 

پوشش گياهى به كار رفته در سقف، يك نمونه عايق با كارايى باال است كه خانه را از تغييرات جوى منطقه مصون مى دارد.

هتل پنج ستاره پانوراميك در بمبئى هندوستان با طراحى معماران گروه «.Pvt. Ltd» برنده مسابقه شد. در اين طرح رويايى و نمايشى، 
ساختمان با فرم ويژه اى كه به شكل يك پرنده محلى است، به گونه اى استقرار يافته است كه از مناظر باشكوه و زيباى طبيعت اطراف 
بيشترين بهره را ببرد. با توجه به گرماى بسيار زياد اين منطقه، هتل به صورت يك فرم يكپارچه با كشيدگى افقى در نظر گرفته شده تا 
اصول اقليمى مورد نظر حفظ شود. بال هاى ساختمان به گونه اى طراحى شده اند كه هر كدام با كاربرى هاى منفك از جمله رستوران ها، 
باشگاه سالمت، كافى نت، فضاهاى تفريحى و ورزشى، استخر، از يك هسته مركزى خارج و به داخل بافت بيرون رها مى شوند تا هر چه 

بيشتر با طبيعت زيباى منطقه تركيب شوند. 
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Super Sustainable City, Sweden               ...ستاره هاى طاليى را فراموش كن، آنچه مورد نياز است، نقاط سبز است

The World, Dubai, United Arab Emirates                                                                        توسعه غيرپايدار

  Bolton eco house, Bolton, United Kingdom                                                              خانه اى با كربن صفر

                                                         «Gold - LEED» تالش براى دست يابى به گواهينامه

                                                                      House on the River Vecht, Utrecht, Netherlands                                                              خانه منظرين
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