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پيشگفتار
س��خن از كمب��ود منابع تخصصی معماری در ايران س��خنی بديهی و 
تکراري اس��ت. هر چند كه دوران سخت و آغازين اين عرصه سپری 
ش��ده و با همت اساتیِد متخصص و اهل قلم در سال هاي اخیر شاهد 
انتشار كتب و مجالت تخصصی معماری بسیاری بوده ايم اما هنوز در 
مقام مقايس��ه، كمبود منابع معماری كتم��ان ناپذير مینمايد. ازآنجا كه 
فرصت حضور در يک اثر معماری و درک بیواسطه فضای خلق شده 
برای بسیاری از معماران و دانشجويان ناممکن است، بیشترين شناخت 
از ي��ک اثر معماري از طريق مش��اهده تصاوير و دقت در مدارک فنی 
آن اثر حاصل خواهدش��د، اما نحوه اس��تفاده رايج در میان دانشجويان 
از تصاوير كتب التین معماری س��بب شده اس��ت تا برخی اساتید در 
دانشکدهها توجه به اين گونه كتب را مانع رشد خالقیت در دانشجويان 
بدانند. حال آنکه تنها از طريق اين كتب میتوان به دگرگونیها در عرصه 
معم��اری، به عنوان مثال تفاوتهای معماری ملل گوناگون و تغییرات 
معماری در طول زمان، پیبرد. دگرگونیهايی كه بی ش��ک ريش��ه در 
بسترهای فکری، فرهنگی و اقلیمی ملل مختلف داشته و در طول زمان 

سبب پیدايش سبکها و دورههای متفاوتی گرديدهاند. 
مجموعه كتب عملكردهای معماری، س��عی دارد با معرفی آثار معماری 
به تفکیک عملکرد، گامی متفاوت در عرصه كتب تخصصی معماری 
در ايران بردارد. معرفی آثار ش��اخص و موفق از يک عملکرد در يک 
كتاب اين امکان را ايجاد خواهدكرد تا خوانندگان عالوه بر آش��نايی و 
مقايسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت اين عملکردها را در طول زمان 
نیز پیگیری كنند. هر كتاب از اين مجموعه ش��امل دو بخش میباشد؛ 
در بخش اول هر كتاب تعداد بیس��ت پ��روژه از معماران مختلف، در 
حد امکان به طور كامل معرفی شده است. هر پروژه شامل يک صفحه 
متن اصلی است كه در آن به معرفی پروژه و معرفی مختصر معمارِ آن 
پرداخته شده است. در جهت كوتاه نمودن مطالب در اين صفحات از 
شرح بديهیات و نقد و بررسی آثار پرهیز و سعی شده است تا ساختار 
متن نه به صورت صفحات يک كتاب بلکه به ش��کل مقاالتی كوتاه و 
مج��زا پیرامون هر پروژه تدوين گ��ردد. در انتهای اين صفحات نیز به 
منظور آش��نايی بیشتر خوانندگان سايت اينترنتی و برخی از ديگر آثار 
معمار درج ش��ده اس��ت. در اين بخش س��عی بر اين بوده است تا از 
تصاوير و مدارک با كیفیت باال استفاده شود و در صورت عدم دستیابی 
به چنین مداركی، پالنها، نماها يا مقاطع مجدداً ترسیم شده است. مالک 
انتخاب اين بیس��ت پروژه از میان س��اير پروژهها، معرفی راهکارها و 
ايدهه��ای نو در هر عملکرد بوده اس��ت و به همی��ن دلیل تنها به آثار 

معماران بنام  و بینالمللي بسنده نشده است. 
در بخش دوم هر كتاب نیز جهت راهنمايی بیشتر خوانندگان تعدادی 
پروژه )در اين كتاب ش��صت پروژه( به طور مختصر و اجمالی معرفی 
شده اس��ت. همچنین در اين بخش سعی شده است تا بر نکات حائز 

اهمیت درهرطرح تأكید شود. 
»مجتمع مسكونی«، نخستین كتاب از مجموعه كتب عملکردهای معماری 
است كه در آن نمونه های متنوعی از انواع اين عملکرد در فاصله زمانی 
1946 تا 2006 میالدی معرفی شده اند. با توجه به تنوع در انواع فضاهای 
مسکونی در اين كتاب سعی شده است تا مجتمع هايی در مقیاس هايی 
مختلف و از كشورهای گوناگون معرفی شوند. با توجه به كمبود منابع 

معتب��ر در خصوص اين عملکرد، مطالب اين كتاب در بازهای طوالنی 
و از میان تمامی منابع در دسترس گردآوری شده و بدين ترتیب سعی 
شده است تا شاخص ترين مجتمع های مسکونی كه در دهه های گذشته 
نظر صاحب نظران را به خ��ود جلب كرده اند معرفی گردند. بی ترديد 
نگاهی دقیق به تاريخچه و س��یر تحوالت اين عملک��رد در دهه های 
گذشته تا به امروز ما را در فهم دقیق تر تغییرات پديد آمده در تعاريف، 
نیازها و ديدگاه ها در خصوص فضاهای مسکونی و همچنین چگونگی 

پاسخگويی معماران به تغییراتی از اين دست، ياری میرساند.
انتخاب موضوع »مجتمع مسكونی« برای كتاب نخست از اين مجموعه 
با توجه به فقدان منابع فارس��ی در اين خصوص صورت گرفته اس��ت 
و ه��ر چند كه در بس��یاری از مجالت تخصص��ی نمونه هايی از اين 
عملکرد معرفی شده اس��ت اما فقدان انس��جام و كیفیت اين منابع ما را 
بر آن داش��ت تا كتاب��ی جامع و در حد توقعات امروز دانش��جويان و 
معماران در دسترس مخاطبین قرار گیرد. از اين رو در اين كتاب مجموعًا 
هش��تاد پروژه از دوره های زمانی مختلف و از سرتاس��ر دنیا انتخاب و 
معرفی گرديده است. در اين كتاب نیز سعی شده است تا همچون ساير 
آثار اين مجموعه اولويت با آثار ش��اخص و محوريت با ارائه مدارک 
فنی كامل باش��د. امید است كتاب نخست از اين مجموعه نیز همچون 
ساير آثار به چاپ رسیده مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته و راهنمايی 
مناسب جهت استفاده متخصصین، معماران وخصوصاً دانشجويان رشته 
معماری باشد و ايشان نیز با ارسال نظرات خود ما را در بهبود كمی و 

كیفی كتبی كه از اين مجموعه در دست انتشار است ياری رسانند.
پس از س��ه نوبت چاپ متوالی كت��اب حاضر، اكنون و در نوبت چاپ 
چهارم »ويرايش دوم مجتمع مسكونی« گردآوری و ارائه میگردد. در اين 
ويرايش جديد س��عی كردهايم تا به اصالح برخی اش��کاالت و تا حد 
امکان كاس��تیهای علمی كتاب بپردازيم. از اي��ن رو عالوه بر ويرايش 
مجدد تمامی متنهای كتاب و تعويض تصاوير و مدارک نامناسب، برخی 
پروژهها نیز با آثاری ارزش��مندتر جايگزين شده و تعداد بیست مجتمع 

مسکونی جديد به بخش دوم كتاب افزوده شده است.
بس��یار خرس��نديم كه پس از اس��تقبال فراتر از انتظار و رو به افزايش 
مخاطبین از اين مجموعه كتب، اكنون و پس از گذشت قريب به پنج سال 
از آغاز انتشار اين مجموعه � كه نخستین مجموعه از كتب موضوعی و 
عملکردی بوده است �  اين موضوع مورد استقبال ساير ناشرين نیز واقع 
شده است. انتشارات كتابكده كسری ضمن استقبال از اين رويکرد امیدوار 
اس��ت همواره در اين عرصه آثاری جامع، بهروز و با كیفیتی متناسب با 

توقعات خوانندگان در دسترس مخاطبین قرار گیرد.
كتابكده كســری برخود الزم میداند در اين فرصت از همکاری كلیه 
دوستان و اساتیدی كه ما را در گردآوری اين مجموعه ياری رساندهاند 

كمال سپاسگذاری را داشته باشد.

انتشارات كتابكده كسری
زمستان 1389
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مجتمع مسکونی پوتسدامر پالتز
رنزو پیانو / برلین � آلمان/ 1992
08 - Potsdamer Platz / Renzo Piano

مجتمع مسکونی هبیتات 67
موشه سفدی / مونترال � كانادا/ 1967
02 - Habitat 67/ Moshe Safdie
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مجتمع مسکونی 50 واحدی                               
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12 - The Whale Housing / Fritz van Dongen

مجتمع مسکونی مائورر                               
رالف ارسکین / لندن � انگلستان/ 2000
14 - Maurer Court / Ralph Erskine Tovatt
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لکوربوزيه / مارسی � فرانسه/ 1952

01 - Habitation / Le Corbusier
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چارلز كورِآ / بمبئی � هند/ 1970
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13 - Albion Riverside / Norman Foster
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مجتمع مسکونی اسپیتالو                               
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17 - Spittelau Housing / Zaha Hadid

مجتمع مسکونی دانی بروک                               
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19 - Donny Brook Quarter / Peter Barber
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Manchester - UK
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David Baker Architects
California - USA

2005

10
Seewurfel Housing

Camenzind Evolution
Zurich - Switzerland

2005

13
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David Baker Architects
California - USA

2004
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Lisbon - Portugal

2004

19
Briar Hills Housing

Randy Brown Architects
Nebraska - USA

2002

22
Kaj Plats

Wingardh Architects
Malmo - Sweden

2001
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Ruedes Suisses Housing

Herzog & de Meuron
Paris - France

2000

28
Hollainhof Social Housing

Neutelings & Riedijk
Gent - Belgium 

1998

01
Wentworth commons

Harley Ellis Architects
Chicago - USA

2006

03
Metro Hollywood

Kanner Architects
California - USA

2006 

06
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John Thompson
London - UK

2006

09
Brownstones Houses

Humphries Poli Architects
Colorado - USA

2005
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New River Village
Stock Woolstencraft

London - UK
2004

15
Rollins Square

CBT Architects
Boston - USA

2004

18
Loyola Village

Seidel Holzman
California - USA

2003

21
Nieuw Terbregge

Mecanoo Architecten
Rotterdam - Netherlands

2002

24
Angel town
Burrell Fisher
London - UK

2000

27
Klein Circus Block

Josep Martorell
Maastricht - Netherlands

1998

30
Housing in Borneo

W.J Neutelings
Amsterdam - Netherlands

1998
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02
Calle Londers 

Coll & Leclerc Architects
Barcelona - Spain

2006

05
Lingham Court

Pallard Thomas & Edwards
London - UK

2006

08
Contemporaine 

Perkins + Will
Chicago - USA

2005

11
Gun Wharf

Lacey, Hickie Caley
Devonpart - UK

2005

14
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Ron Wommack
Texas - USA

2004

17
Harold Way

Koning Eizenberg Architects
California - USA

2004

20
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Seidel Holzman
California - USA

2002

23
Miss Sargfabrit

BKK-3
Wien - Austria

2001

26
Borneo Housing

Josep Lluis Mateo
Amsterdam - Netherlands

1999
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Splitterwerk
Burmaas - Austria

1997
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31
Bernhardstrasse Housing

Bolles Willson
Munster - Germany

1997

32
Housing Complex
Herman Hertzberger

Dureh - Germany
1997

33
Hanegi Forest

Shigeru Ban
Tokyo - Japan

1997

34
166 Logements
Christian Haavette

Rennes - France
1996

35
Buchen Housing
Santiago Calatrava

WurenLingen - Switzerland
1996

36
Residence 8
Bedmar & Shi

Singapore 
1995

37
IBA Building

Zaha Hadid
Berlin - Germany

1994

38
Los Esteros Apartments

Fisher & Friedman
San Jose - USA

1994

39
Viviendas V.P.O

Francisco Jose Mangado
Pamplona - Spain

1994

42
Bezons Social Housing

Jean Nouvel
Paris - France

1993

41
36 Apartments

Pietro Derossi
Turin - Italy

1993

40
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Foltran & Vedonva
Treviso - Italy

1993

43
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Mario Botta
Novazzano - Switzerland

1993

44
Apartment in Taurs

Jean Nouvel
Taurs - France

1993

45
Pierres et Vacances

Jean Nouvel
Cap d’ail - France

1992

48
Hestra Garden

Helin & Siitonen
Boras - Sweden

1990

47
Ruede Meanx Housing

Renzo Piano
Paris - France

1991

46
Fukuoka Housing

Steven Holl
Fukuoka - Japan

1991

49
Nueva Santa Fe Housing

Rogelio Salmona
Bogota - Colombia

1987

50
Daikin Housing

Tando Architects
Osaka - Japan

1987

51
Saint Ouen Housing

Jean Nouvel
Paris - France

1987

54
Residential Hall

Hans C.Muller
Berlin - Germany

1986

53
Kultarforum

Oswald Mathias Ungers
Berlin - Germany

1986

52
5 Apartment Building

Vladimir Nicolic
Berlin - Germany

1986

55
Living at the Kulturforum

Kurt Achermaan
Berlin - Germany

1986

57
Residential in Sudliche

Aldo Rossi
Berlin - Germany

1981

60
Diagoon Houses

Herman Hertzberger
Delf - Netherlands

1970

59
Park Towers

Regelio Salmona
Bogota - Colombia

1971

58
Alto de Pinos Housing

Regelio Salmona
Bogota - Colombia

1976

56
Ritterstrasse

JasperHalfen
Berlin - Germany

1986
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امروزه اغلب ش��هروندان ش��هرهای بزرگ را س��اكنین آپارتمانها و 
مجتمعهای مس��کونی تش��کیل می دهند و جز اقلیتی كه توان خريد 
خانههای مس��تقل را دارند مالک خانه مس��تقل بودن به رويايی برای 
عم��وم طبقه متوس��ط تبديل شدهاس��ت. ح��ال آنکه در بس��یاری از 
كالنش��هرها و شهرهای آس��یايی مالکیت آپارتمان نیز برای اين دسته 
از مردم غیرممکن بوده و به همین دلیل اجارهنش��ینی امری طبیعی و 
ناگزير شده است. پیداست كه احساس تعلق و مالکیت فضا در خانهای 
آپارتمانی با خانهای كه از آن فرد باش��د متفاوت خواهد بود. در ذات 
آدمی نیازی اساس��ی نهفته اس��ت و آن میل به مالکیت س��رپناهِ خود، 
ولو كوچک و يا كهنه اس��ت. اسکان، نیازی است كه عدم پاسخگويی 
به آن س��رآغاز ناهنجاریهای بس��یاری در فرد، خانواده و در نهايت 
اجتماع خواهد بود. ش��ايد در آن دورانی كه اكثريت متخصصین نظیر 
معماران، شهرس��ازان و جامعه شناس��ان بر لزوم مساكن اجتماعی به 
عنوان بهترين نوع زيس��تگاه های بش��ر اصرار میورزيدند و هر روز 
تئوریهای جديدی در خصوص چنین نمونه هايی از مس��کن مطرح 
میگرديد، عده قلیلی از صاحبنظران به تبعات چنین رويکرد عجوالنه 
ای  فکر میكردند اما گذش��ت زمان بهتر از هر بیانیهای تندرویها و 
اش��تباهات اين نسل از انديشمندان را نمايان ساخت تا نهايتاً مبتکران 
مجتمعهايی كه به ساكنین به چشم خريداران كاال نگريسته بودند، خود 
به تئوريهای اش��تباه خود اقرار كنند، زمانی كه ديگر كار از كار گذشته 
بود و مجتمعهای مس��کونی چند صد واحدی در تمامی كش��ورهای 

مدرن و در حال توسعه در سراسر جهان تکثیر شده بود.

 نقش و جايگاه كنونی مجتمعهای مسكونی 
شايد نتوان به صراحت گفت كه مجتمع مسکونی عملکردی است كه 
در ش��هرهای قرن بیستم پديد آمده و پیش از آن وجود نداشته است، 
بی ش��ک نمونههای اولیه مساكن جمعی به قرنها پیش باز می گردد، 
اما بديهی اس��ت كه تغییرات اين عملکرد در قرن گذش��ته چنان بوده 
كه تفاوتهايی س��اختاری با نمونه های پی��ش از آن به وجود آمده و 
اين امر سبب پیدايش مفهومی جديد در عرصه عملکردهای معماری 

شده است.
در اي��ن می��ان ب��ا نیم نگاهی ب��ه حجم انب��وه مطالع��ات معمارانه و 
روانشناسانهای كه پیرامون پیامدهای زندگی در مجتمعهای مسکونی 
صورت گرفته است، می توان دريافت  كه كیفیت زندگی در مجموعه 
هايی عظیم، پرجمعیت و يکنواخت نه تنها برای مردمان مشرق زمین 
)كه به خانههايی با حیاط های مركزی، ايوان های وس��یع و فضاهايی 
پر نور عادت داش��ته اند( بلکه برای ساكنین تمامی شهرهايی كه برای 
اولین بار در اين مجموعه ها سکنی گزيده اند، همراه با احساس غربت 

بوده است.
مجموعههایی كه زايیده زيس��تن در ش��هرهای قرن بیستمی است و 
اساس��اً تصور چنین مجموعههایی پیش از افزايش س��ريع جمعیت، 
مهاجرت روستايیان به شهرها، افزايش قیمت زمین و مسکن، انقالب 

صنعتی، تولیدات انبوه و پیش ساختگی بسیار دور از ذهن بوده است. 
مجموعههای��ی كه پس از جنگ های جهانی و خصوصاً در دهه های 
میانی قرن بیس��تم )دوران بازسازی پس از جنگ جهانی دوم( زيستن 
در آن ها اجتناب ناپذير بوده است. به همین داليل آنچه امروزه مالک 
برتری طراحی مجتمعی در مقايسه با مجتمعهای ديگر می شود، چیزی 
نیست جز میزان موفقیت هر طرح برای كاستن اين احساس غربت و 
افزايش احساس تملک و بازگرداندن هويت و شخصیت به تک تک 

واحدهای مسکونی.
از آنچه پیش تر گفته ش��د پیداس��ت كه انتخاب مجتمع مسکونی به 
عنوان اولین كتاب از مجموعه عملکردهای معماری، بی شک انتخاب 
پیچیده ترين و اساسی ترين عملکرد در عرصه معماری قرن بیستم بوده 
است. عدم وجود تعريفی مشخص از مقیاس و اندازه اين عملکرد در 
ايران س��بب شده است تا اين واژه به طیف وسیعی از ساختمان های 
مسکونی، اعم از آپارتمانهای چند واحدی تا شهرکهای چندين هزار 

واحدی، نسبت داده شود.
معیار ترتیب معرفی آثار در اين كتاب تاريخ ساخت آنها می باشد كه 
اين امر موجب درک تغییرات و دگرديس��ی آرام اين عملکرد به دلیل 
تغیی��ر نیازهای مردم در طول زمان و نیز تأكی��دی بر اهمیت دورهای 
برخی شهرها )برلین، لندن و پاريس( به لحاظ تعداد زياد مجتمعهای 
مس��کونی ساخته ش��ده و يا نحوه نوانديش��ی در طراحی آنها است.

دسته بندی انواع مجتمع های مسكونی 
تاريخچۀ ساخت مجتمع های مسکونی در قرن گذشته را میتوان در 
چند دوره زمانی تقس��یم بندی نمود. هر چند كه هیچ مرز مشخصی 
میان اين دوره ها نمیتوان يافت و شايد اين تقسیم بندی بسیار كلی و 
غیر اصولی باشد، اما با اين همه به علت دردست نبودن منابع مطالعاتی 
دقیق تر و با امید راهنمايی خوانندگان به اين تقسیمبندی بسنده كرديم:
دوره اول � دهه های نخستین قرن بیستم و پیدايش اولین نمونه های 

مجتمع های مسکونی. )1910 تا 1940میالدی(
دوره دوم � دوران بازسازی های پس از جنگ جهانی دوم و رسمیت 
يافتن مفهوم مجتمعهای مس��کونی توسط نهضت معماری مدرن كه 
همزمان بوده است با دستیابی به تکنولوژی پیش ساختگی و تولیدات 
انبوه در امر مسکن و ساخت اولین مجتمعهای مسکونی در كشورهای 

شرقی. )1940 تا 1970میالدی(
دوره س��وم � دوران بازنگری و تغییر دي��دگاه های صرفاً عملکردی 
معماران نهضت معماری مدرن كه همزمان بوده اس��ت با رشد سريع 
جمعیت و كمبود مسکن در كشورهای شرقی. )1970 تا اواخر دهه نود(                 
دوره چهارم � در دهه گذشته تحوالت بسیاری درديدگاهها، تئوریها، 
شیوههای طراحی و اجرای مجتمعهای مسکونی و همچنین روشهای 
مش��اركت ساكنین در فرآيند تامین مسکن رخ داده است كه آغاز اين 
جريانات را میتوان در برخی كش��ورهای اروپايی نظیر هلند و اسپانیا 

دانست. 

مقــدمه



زيبايی شناسی فرم و پیچیدگی عملكرد در مجتمعهای مسكونی 
همانطور كه س��بک های هنری، تئوری های صاحب نظران و سلیقه 
ه��ای عموم مردم تغییر می كنن��د، فرم ها و زيبايی شناس��ی آنها در 
معماری  نیز تغییر می كنند. اين تغییرات كه ريشه در بسیاری بسترهای 
فکری و نظری دارند در تمامی عملکردها يکس��ان نیس��تند. در میان 
انواع عملکردها، پیوند عمیقی میان مس��کن و ساكنین آن برقرار است 
و همین تفاوت های ماهیتی مس��کن و به ط��ور خاص مجتمع های 
مس��کونی است كه موجب می ش��ود طراحی اين فضاها تا حدی از 
تغییرات ناش��ی از ايسم ها و سبک های معماری مصون بماند. بدين 
ترتیب تاريخچه تحول فضاهای مس��کونی روندی رو به رش��د و در 
جهت برطرف ساختن معضالت عملکردی داشته است و كمتر تحت 
تاثیر هیجانات و گرايشات فرمال اخیر قرار گرفته است. شايد به همین 
دلیل اس��ت كه بسیاری از معماران طراز اول و صاحب نام وقت خود 
را ص��رف طراحی م��وزه ها و فضاهای تجاری يا فرهنگی می كنند و 
كمتر دغدغه طراحی فضاهای مس��کونی در آنها به چشم می خورد. 
در مقابل برخ��ی از دفاتر معماری نظیر دفتر معماری »MVRDV« و 
دفتر معماری »Mecanoo« ش��هرت خود را از مطرح ساختن تئوری 
ها و ايده هايی نو در طراحی مجتمع های مسکونی بدست آورده اند. 
در آثار اين معماران گرايش��ات فرمال جديدی نیز به چشم می خورد 
اما اين امر در اولويت نخست طراحی قرار نداشته و حاصل از فرايند 
خالقانه ايست كه در تمام ابعاد طراحی تاثیر داشته است. نمونه مناسبی 
از اي��ن رويکرد را می ت��وان در طراحی مجتمع »دانی بروک« اثر »پیتر 
باربر« مشاهده نمود كه در بخش اول از كتاب حاضر معرفی شده است. 
مجتمعی كه هم از لحاظ فرم ديدگاهی متفاوت از نمونه های مش��ابه 
داش��ته و هم از لحاظ عملکردی ايده های جديدی را مطرح می كند. 
حتی در نمونه های فرمال تری نظیر اثر موش��ه سفدی در مونترآل كه 
تنوع فرم بیش از هر چیزی جلب توجه می كند، باز هم س��یالیت فرم 
حاصل از تفکرات سفدی در خصوص نیازهای ماهیتی و عملکردی 
مسکن نظیر لزوم تشخیص واحدهای مسکونی از يکديگر و يا توسعه 

صنعت پیش سازی بوده است.
متاسفانه آنچه امروزه در اغلب فضاهای آكادمیک به دانشجويان معماری 
آموزش داده می شود خارج از تقدم يا تاخر »فرم« يا »عملکرد« نبوده 
و كمتر به جنبه های جامعه شناس��ی مسکن، فلسفه اسکان، تغییرات 
نیازهای انس��ان امروزی و متدهای نوين در طراحی پرداخته می شود. 
حال آنکه تکرار دانسته ها و تاكید بر بديهیات می بايست جای خود را 
به جستجو برای راهکارهای نوين و ايده های نسل جوان برای كشف 
شیوه های مناسب اسکان نسل حاضر و آيندگان دهد. كانسپت هايی 
نظیر پیش سازی، طراحی مدوالر، كاهش مصرف انرژی و حفظ محیط 
زيست تبديل به بايدهايی بی چون و چرا در طراحی مسکن شده اند 
و اكنون توجه متخصصین به بسیاری كاستی های غیر تکنولوژيک و 
غیر فنی و در واقع ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی مسکن جمعی 
جلب شده اس��ت. همچنین تحقیقات فراوانی در خصوص نیازهای 

عملکردی تک تک انواع س��اكنین مجتمع های مسکونی صورت می 
پذيرد؛ كودكان، زنان، سالمندان، مادران سرپرست خانواده، بزهکاران و 
معلوالن همگی ساكنین مجتمع های مسکونی هستند كه جستجو برای 
نیازهای غیر فیزيکی آنها در مس��کن به تازگی نظر معماران و برخی 

روانشناسان را به خود جلب كرده است.
ب��رای درک تفاوت های میان گونه های مختلف مس��کن جمعی، در 
انتخاب نمونه های معرفی شده در اين كتاب سعی شده است تا آثاری 
متن��وع از لح��اظ فرم و عملکرد معرفی ش��وند. مجتمع هايی كه تنها 
در ي��ک بلوک حجمی قرار گرفته اند نظیر مجتمع »آلبیون«، مجموعه 
هايی كه از بلوک های متعدد و كوچک تشکیل شده اند نظیر مجتمع 
مس��کونی »پپايز« و همچنین مجتمع های مسکونی آپارتمانی و بلند 
مرتبه نظیر برج مس��کونی »كانچانجون��گا«. همچنین از لحاظ مقیاس 
و تعداد واحدهای مس��کونی نیز سعی ش��ده است تا از مجتمع های 
كوچ��ک چندين خانواری گرفته تا مجتم��ع هايی عظیم كه چندصد 
واحد مسکونی را در خود جای داده اند در اين كتاب معرفی شوند. در 
میان آثاری كه در بخش اول كتاب معرفی ش��ده اند عالوه بر معماران 
صاح��ب نامی نظیر تادو آندو، رنزو پیانو، فرانک گهری، پیتر آيزنمن، 
زاها حديد و نورمن فاستر، از معمارن جوان و دفاتر معماری موفق نیز 
نمونه هايی انتخاب و معرفی گرديده است. در اين میان برخی از نمونه 
ها نظیر اثر لکوربوزيه در مارس��ی و اثر پیتر آيزنمن در برلین اهمیت 
های عملکردی و نظری خاصی دارند چرا كه تبلور انديش��ه های اين 
دو معم��ار و نظريه پرداز جنبش مدرن و پس��ت مدرن در اين آثار به 
خوبی نمايان است. از سوی ديگر فرم بنا در نمونه هايی نظیر مجتمع 
مسکونی »هبیتات67«، »ويل«، و »نکسوس« حائز اهمیت ويژه ای می 
باشد. در اين سه مجتمع فرم ظاهری بنا تجلی انديشه های ژرفی نظیر 
منطقه گرايی و هويت بخشی در معماری مجتمع های مسکونی است. 
از جمله مهمترين آثار معرفی ش��ده در اين كتاب می توان به مجتمع 
»س��انتافه« اثر معماران صاحب نام مکزيکی اش��اره نمود كه به خوبی 
ويژگیهای معماری بومی منطقه نظیر رنگ های تند و تاكید بر ريتم در 
آن حفظ شده است. از آنجا كه امروزه موضوع »معماری پايدار« توجه 
بس��یاری از معماران را به خود جلب نموده است،  مجتمع مسکونی 
»تانگو« كه يکی از موفق ترين مجتمع های مسکونی در كاهش مصرف 
انرژی است و از الگوهای معماری پايدار محسوب می شود در بخش 

اول از كتاب حاضر معرفی شده است.
امید است اين كتاب كه در ويرايش جديد آن هشتاد مجتمع مسکونی 
در فاصله سالهای 1946 تا 2006 معرفی شده است راهنمايی مناسب 
جهت شناخت تاريخچه، پیچیدگیهای عملکرد و تغییرات ديدگاهها 

در خصوص طراحی مجتمع های مسکونی باشد.
 

نیما طالبیان.مهدی آتشی.سیما نبیزاده


