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ــخن از كمبود منابع تخصصی معماری درایران سخنی بدیهی  س
و تکراري است. هر چند كه دوران سخت و آغازین این عرصه 
ــاتیدِ متخصص و اهل قلم در سال هاي  سپری شده و با همت اس
ــار كتب و مجالت تخصصی معماری بسیاری  ــاهد انتش اخیر ش
بوده ایم اما هنوز در مقام مقایسه، كمبود منابع معماری ترجمه شده 

كتمان  ناپذیر می نماید.
ــطه  از آنجا كه فرصت حضور در یک اثر معماری و درک بی واس
فضای خلق شده برای بسیاری از معماران و دانشجویان ناممکن 
ــناخت از یک اثر معماري از طریق مشاهده   ــترین ش است، بیش
تصاویر و دقت در مدارک فنی آن اثر حاصل خواهد شد، اما نحوه  
استفاده  رایج در میان دانشجویان از تصاویر كتب التین معماری 
سبب شده است تا برخی اساتید در دانشکده ها توجه به این گونه 
كتب را مانع رشد خالقیت در دانشجویان بدانند. حال آنکه تنها 
از طریق این كتب می توان به دگرگونی ها در عرصه معماری، به 
عنوان مثال تفاوت های معماری ملل گوناگون و تغییرات معماری 
ــه در  ــک ریش ــان، پی برد. دگرگونی هایی كه بی ش ــول زم در ط
بسترهای فکری، فرهنگی و اقلیمی ملل مختلف داشته و در طول 

زمان سبب پیدایش سبک ها و دوره های متفاوتی گردیده اند.

ــعی دارد با معرفی آثار  مجموعه كتب عملكردهای معماری س
ــاوت در عرصه  كتب  ــرد، گامی متف ــاری به تفکیک عملک معم
ــاخص و موفق از یک  تخصصی معماری بردارد. معرفی آثار ش
عملکرد در یک كتاب این امکان را ایجاد خواهد كرد تا خوانندگان 
ــنایی و مقایسه   آثار مشابه بتوانند سیر تحوالت این  عالوه بر آش

عملکردها را در طول زمان نیز پیگیری كنند.
هر كتاب از این مجموعه شامل دو بخش می    باشد؛ در بخش اول 
ــت پروژه از معماران مختلف، در حد امکان  هر كتاب تعداد بیس
به طور كامل معرفی شده است. هر پروژه شامل یک صفحه متن 
ــت كه در آن به معرفی پروژه و معرفی مختصر معمارِ  اصلی اس
ــودن مطالب در این  ــت. در جهت كوتاه نم ــه شده اس آن پرداخت
ــی آثار پرهیز و سعی  ــرح بدیهیات و نقد و بررس صفحات از ش
شده است تا ساختار متن نه به صورت صفحات یک كتاب بلکه 
به شکل مقاالتی كوتاه و مجزا پیرامون هر پروژه تدوین گردد. در 
انتهای این صفحات نیز به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان سایت 
ــت. در این  ــر آثار معمار درج شده اس ــی و برخی از دیگ اینترنت
بخش سعی بر این بوده است تا از تصاویر و مدارک با كیفیت باال 
استفاده شود و در صورت عدم دستیابی به چنین مداركی، پالن ها، 
نماها یا مقاطع مجدداً ترسیم شده است . مالک انتخاب این بیست 
ــایر پروژه  ها، معرفی راهکارها و ایده های نو در  پروژه از میان س
هر عملکرد بوده است و به همین دلیل تنها به آثار معماران به نام 

و بین المللي بسنده نشده است.
ــتر خوانندگان  ــش دوم هر كتاب نیز جهت راهنمایی بیش در بخ
ــي پروژه( به طور مختصر معرفی  تعدادی پروژه )در این كتاب س
ــت. همچنین در این بخش با استفاده از رنگ آمیزی برخی  شده اس
مدارک بر نکات حائز اهمیت در هر طرح تأكید بیشتری شده است.

ــاب از مجموعه كتب عملکردهاي  ــومین كت »مجتمع اقامتي« س
ــي از »خوابگاه  ــه در آن نمونه هاي متنوع ــد ك ــاري مي باش معم
ــالمندان«، »خانه هاي كارمندان و كارگران«  دانشجویي«، »خانه س
و »اقامتگاه شهروندان تحت مراقبت« معرفي و بررسي شده است.

اكنون كه در كتاب اول و دوم از این مجموعه )مجتمع مسکوني 
ــي  ــکونت و اقامت كوتاه مدت مورد بررس ــل( دو مقوله س و هت
ــه پیچیدگي هاي طراحي فضاهاي  ــد، بهتر مي توان ب قرار گرفته ان
ــت كه معماران نقشي اساسي در  اقامتِي میان مدت پي برد. پیداس
ــردم از كاربري ها دارند و به  ــکل گیري تصویر ذهني عموم م ش
همین دلیل پي بردن به تغییرات كیفي و كمي چنین عملکردهایي 
ــنایي معماران با دیدگاه هاي نوین در خلق فضاهایي از این  و آش
دست ضروري به نظر مي رسد. متاسفانه در ایران تصور رایج در 
ــجویي و خانه هاي سالمندان به دور  خصوص خوابگاه هاي دانش
ــت و اقامت در  ــتاندارد هاي جهاني اس از معیارهاي حقیقي و اس
چنین فضاهایي نشانه هایي از مشقت، اجبار، غربت و گاه فقر را 
ــتقبال شهروندان  در پي دارد، در حالیکه  امروزه ارتقا كیفي و اس
از چنین اقامتگاه هایي حاكي از  توجه به تغییر نیازها و انتظارات 
ــب و به روز معماران از این  ــناخت مناس مخاطبین و همچنین ش

تغییرات مي باشد.
انتخاب موضوع »مجتمع اقامتي« براي كتاب سوم، كه اولین منبع 
فارسي در خصوص طراحي معماري این عملکرد مي باشد با علم 
ــده صورت گرفته و پیداست كه با اندک  به فقدان منابع ترجمه ش
بودن نمونه هاي موفق به اجرا درآمده و كمبودِ محسوس منابع به 
چاپ رسیده در این خصوص، گردآوري اطالعات و انتخاب آثار 
ــواس و به سختي صورت گرفته است. با این وجود،  نهایي با وس
ــت تا با اولویت و محوریت مدارک  ــعي شده اس در این كتاب س
فني فهم دقیق تري از چگونگي حل روابط عملکردي در این نوع 

از فضاهاي اقامتي حاصل گردد.
ــوم از این مجموعه راهنماي مناسبي جهت   امید است كتاب س
ــته  ــجویان رش ــتفاده متخصصین، معماران و خصوصاً دانش اس
معماري قرار گرفته و با ارسال نظرات خود ما را در بهبود كیفي 
ــت یاري  ــار اس ــت انتش وكمي كتبي كه از این مجموعه در دس

رسانند.

»كتابكده كسری برخود الزم می داند در این فرصت از همکاری 
ــازمان نظام مهندسی استان خراسان و كلیه دوستان و  كتابخانه س
ــانده اند  ــاتیدی كه ما را در گردآوری این مجموعه یاری رس اس

كمال سپاسگذاری را داشته باشد.

كتابكده تخصصي
 معماري و شهرسازي كسري
زمستان 1387
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01-10
MIT Senior Dormitory

Alvar Aalto
Massachusetts - USA

1946

02-18
Housing for Elderly
Herman Hertzberger
Amsterdam - Netherlands
1972

03-26
Old Age Home

Atelier 5
Brugg - Switzerland

    1984

04-32
Elderly Residence
Markus Pernthaler
Salzburg - Austria
1992 

05-38
Senior Housing

Arkkitehtitoimisto
Kiuruvesi - Finland

  1992

06-46
University Dormitory
Arcom R&D
Tokyo - Japan
1993

08-62
Student Housing
Deubzer Konig
Regensburg - Germany
1995

07-54
Elderly Housing

Mecanoo Architects
Diemen - Netherlands

1994

09-70
Elderly Housing
Helin & Siitonen

Helsinki - Finland
1995

10-78
Student Housing
Architecture Studio
Paris - France
1996

12-94
Elderly Housing
MVRDV 
Amsterdam - Netherlands
1997

11-86
Elderly Housing

EGM Architects
Rotterdam - Netherlands

1996

13-104
Yakult Dormitory

Toshio Akimoto
Tokyo - Japan

1998

14-110
Elderly Housing
Kcap Architects
Delftgauw - Netherlands
2000

16-128
Retirement Housing
Perkins Eastman
Takatsuki  -Japan
2001

15-120
Senior Housing

Kauffmann Theiling
Wemigerode - Germany

2000

17-138
Senior Residence
Kleffel Kohnholdt

Hamburg - Germany
2001

18-146
MIT Dormitory
Steven Holl
Massachusetts - USA
2002

20-168
Student Housing
Lundgaard & Tranberg
Orestad - Denmark
2006

19-158
Senior Housing

Joan Lluis Casajuana
Turragona - Spain

2003

بخشاول:



19-195
Hosing for the Elderly

Alberto De Pineda
Puigcerda - Spain

1997

28-204
Old People Home

Hans Nickl
Altenheim - Germany

1992

16-192
Factory Workers Homes

Brenac Gonzalez
Noisel - France

1998

25-201
Old People`s Center

Nickl & Partners
Beilngries - Germany

1994

01-177
High Rise Apartment

 for seniors
Aron En Gelauff

Amsterdam - Netherlans
2006

04-180
Old Age Home

Proff. Fridrich&Partners
Sangerhausen - Germany

2004

07-183
Student Holl 

Nasrin Seraji
Paris - France

2003

10-186
Nursing Home 

Maurer & Orsl
Rennes - France

2002

13-189
Nursing Apartments

Drie Architects
Stuttgart - Germany

2001

22-198
Workers Housing

Josep Louis Mateo
Campdevanol - Spain

1995

14-190
Sandels Senior Housing

Helin & Co Architects
Helsinki - Finland

2000

23-199
Housing for Students

Ernest Hoffman
Wien - Austria

1995

02-178
Student Residence

Mark Langengger
Bern - Germany

2006

03-179
Student Residence

Bogevischs Buero
Munich - Germany

2005

05-181
Student Residence
Bez & Kock Architects

Stuttgart - Germany
2004

06-182
Student House

Arno Lederer
Stuttgart - Germany

2004

08-184
Senior Residential

Pfeifer Roser Kuhn
Freiburg - Germany

2003

09-185
Houses for Middle Ages

Mann & Schnebberger
Mainz - Germany

2003

12-188
Residence for 
Diffrent Ages

Kohlhof Architects
Stuttgart - Germany

2001

11-187
Senior Citizens Home

Kada & Wittfeld
Neumarket - Austria

2001

15-191
Elderly Housing

Patrick Magendie
Sur Marne - France

1999

24-200
Overduin Complex

Cees Dam & Partners
Diemen - Netherlands

1995

18-194
Senior Citizen Housing

Lionel Dunet
Saint Nazaire - France

1997

27-203
Housing for Seniors

Erick  van Egeraat
Niejmegen - Netherlands

1993

17-193
Retirement Residence

Architecture Studio
Paris - Japan

1997

26-202
Housing for Students

Herman & Bosch
Marbach - Germany

1993

20-196
University Dormitory

Massimiliano Fuksas
Saint Clair - France

1996

29-205
Housing for the Elderly

Paul Rudolph
New Haven - USA

1966

21-197
Old People Home

Hentrich & Partners
Stuttgart - Germany

1996

30-206
Married Student Housing

Paul Rudolph
New Haven - USA

1960

بخشدوم:



مقــدمه
اقامت در »مجتمع اقامتی خاص«، گر چه می تواند همراه با نوعی اجبار 
ــد اما معماری نوین توانسته است با خلق كیفیات فضایی  به نظر برس
متفاوت، تعریف جدیدی از زندگی در مسکن دسته جمعی ارائه دهد. 
ــن عملکرد نبود اما با  ــته نیاز و توجه چندانی به ای ــر چند در گذش ه
گذشت زمان و تغییر نحوه زندگی و روابط اجتماعی، لزوم توجه به این 
نوع از مسکن در كنار دیگر انواع بیش از گذشته احساس شد. از این 
رو آثار موفق بسیاری از معماران آن دوره در این زمینه دیده می شود تا 
حدی كه امروزه می توان آن را بخشی اساسی از امکانات و كاربری های 

شهرها دانست كه در ارتقاء كیفیت زندگی شهری موثر است.
ــت ارائه تعریفی از عملکرد »مجتمع اقامتی« در حوزه معماری  در جه
ــاخصه برای آن ارائه كرد؛ اول این كه این مجتمع ها به  ــه ش می توان س
ــق دارد. دوم، اقامت  ــترک و جمعی تعل گروهی خاص با نیازهای مش
ــت به گونه ای كه بتوان به آن »مکانی برای زندگی«  در آن بلند مدت اس
اطالق كرد و سوم اینکه مدیریت و اداره مجموعه به صورت تشکیالتی 

است.
مخاطبین این نوع مسکن، برپایه نوعی اشتراک تعریف می شوند: اشتراک 
در شرایط سنی و جسمی، اشتراک كاری و یا تحصیلی و... كه به واسطه 
ــرد؛ گروه اجتماعی، گروه كاری  ــوان به آن ها »گروه« اطالق ك آن می ت
ــنی. بدین ترتیب طیف وسیعی از انواع فضاها، خدمات  و یا گروه س
ــود كه كیفیت های  ــکن گنجانده می ش و كاربری ها در این نوع از مس
ــو، یک گروه اجتماعی  ــی متفاوتی را به وجود می آورد. از یک س فضای
فعال مانند دانشجویان و محصلین، غالباً كیفیتی به عنوان فضای خواب و 
استراحت را می طلبند و از سوی دیگر سالمندان و سالخوردگان دوران 
بازنشستگی همراه با انزوای اجتماعی خود را می بایست در یک اقامتگاه 
ــبانه روزی همراه با مراقبِت پرستاری سپری كنند. بنابراین فضاهای  ش
متعدد و گوناگونی كه حاصل نیازهای فردی و گروهی ساكنین است، 
به وجود می آید. اولین و مهم ترین این فضاها، حوزه شخصی و واحد 
اختصاصی است، چه در حد یک اتاق چند نفره و چه آپارتمانی كامل 
و مستقل كه می بایست امکاناتی برای پاسخگویی به نیازهای فردی را 
ــد. فضاهای جمعی، ارتباطی مستقیم با گروه تعریف شده ی  دارا باش
ساكنین دارد؛ سالن اجتماعات، نشیمن های جمعی، غذاخوری و محل 
استراحت مشترک، سالن ها و امکانات ورزشی و آبی ، خدمات مراقبتِی 
پرستاری و ... كه هر یک می تواند متناسب با شرایط و نیازهای گروهی 
ــازمان و ... به كار گرفته شود.  ــالمندان، دانشجویان، كاركنان یک س س
ــیعی از یک  امکانات متغییر در مجتمع های اقامتی مختلف، طیف وس
اقامتِی خوابگاهی تا یک مجتمع دارای امکانات وسیع كه در طول شبانه 

روز فعال باشد را به وجود آورده است.
ــت. اقامت در این نوع  ــت اما همیشگی نیس مدت اقامت طوالنی اس
مسکن كوتاه مدت یا میان مدت نیست بلکه همواره بیش از یک سال 
در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر نمی توان آن را همیشگی فرض كرد 
چرا كه تنها به یک دوره زمانی خاص چون سالخوردگی، دانشجویی و 
یا اشتغال به كاری مشخص محدود می گردد. این كیفیت اقامت، شرایط 
خاصی از نظر طراحی ایجاد می كند كه نه شبیه اقامتگاه های موقت است 
و نه دائمی؛ در این اقامتگاه تنها امکانات رفاهی و تجهیزات برای یک 

اقامت كوتاه مدت در جهت تأمین حداكثر رفاه و آرامش مد نظر است 
و در مقابل در طراحی خانه، بسیاری از مفاهیم عمیق همچون ارتباط 
میان فضا و انسان، نحوه زندگی، هویت و ... عالوه بر مسائل فیزیکی 
پیش گفته مطرح می شود. در طراحی مجتمع اقامتی همواره درجاتی از 
ــی به بخش های اختصاصی در كنار اشتراک و  استقالل و هویت بخش
ارتباط در قسمت های جمعی مطرح می شود. گویی خانه ای بزرگ برای 
ــته در حال تغییرهستند و عالیق  خانواده ای كه اعضای متعدد آن پیوس

شخصی و اشتراكات جمعی فراوان دارند، طراحی می گردد.
مدیریت و اداره امور در مجتمع های اقامتی نیز به گونه ای متفاوت است. 
از یک سو به دلیل ارائه برخی خدمات رفاهی نیاز به تشکیالت اداری 
احساس می شود و از سوی دیگر به دلیل عدم ارائه خدمات در سطح 
ــکیالت اداری در حد  ــتوران، تش ــک هتل همچون خانه داری و رس ی

مشخصی محدود می گردد.
از میان اساسی ترین نکات مورد توجه در طرح های موفق و برتر ارائه 
شده، می توان به استقالل و هویت فردی در كنار زندگی جمعی، ارتباط 
اجتماع كوچک درون با جامعه، پاسخ به نیازهای گروهی و جمعی از 
ــنی، كاری، تحصیلی و ...، ارتقاء كیفیت زندگی با باال  ــرایط س نظر ش
بردن كیفیت های فضایی توسط عناصری نظیر نور، دید، منظر و فضای 
ــب و عموم مردم در  ــت كه نگاه غال ــاره نمود. این درحالی اس باز اش
كشور ما به این موضوع كماكان اقامتی اجباری و محدود كننده همراه  با 
مجموعه ای از قوانین دست و پاگیر است. ازدحام، كیفیت پایین زندگی 
ــات در این مراكز، تداعی نوعی فقر، كمبود امکانات و زندگی  و خدم
ــوار را می نماید. ساختمان های تیپ با فضاهای تکراری  سخت و دش
ــتانداردها  ــب، عدم رعایت اس ــدون هویت، نورگیری های نامناس و ب
ــرانه فضای بهینه و بدتر از این ها  ساختمان های اداری، مسکونی  و س
ــافرخانه های تغییر كاربری داده شده بدون حداقل هماهنگی با  یا مس
ــال ها پس از بروز نیاز به فضاهای اقامتی  نیازهای فردی و جمعی، س
در اكثر نقاط شهری، كماكان درصد باالیی از مجتمع های اقامتی به ویژه 
خوابگاه های دانشجویی را تشکیل می دهند. مفهوم خانه سالمندان همراه 
ــت در روابط عاطفی خانواده ها  با نوعی طرد و ترک خانواده و شکس
تعبیر می شود، نه فضایی آرام و دلنشین همراه با مصاحبت همساالن و 
ــکی و پرستاری و در عین حال دیدار  برخورداری از مراقبت های پزش

و ارتباط با خانواده.
ــبب  ــوی روابط اجتماعی و پدیده های جدید در زندگی س تغییر الگ
شده است تا بسیاری از افراد جامعه در دوره ای از زندگی خود در این 
نوع مسکن اقامت گزینند، لذا افزایش كمی و كیفی آن بیش از گذشته 
احساس می شود. اختصاص كتاب سوم از این مجموعه گامی است در 
ــی موفق از این عملکرد، تا مطالعه و دقت در  جهت معرفی نمونه های
چگونگی حل مسائل مطرح شده در هر پروژه و ارائه پاسخ معماری به 

آن در ارتقاء دانش طراحی مؤثر واقع شود.

نیما طالبیان.مهدی آتشی.سیما نبی زاده




