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پيشگفتار
ــخنی بدیهی و  ــخن از كمبود منابع تخصصی معماری در ایران س س
تکراري است. هر چند كه دوران سخت و آغازین این عرصه سپری 
شده و با همت اساتیِد متخصص و اهل قلم در سال هاي اخیر شاهد 
ــار كتب و مجالت تخصصی معماری بسیاری بوده ایم اما هنوز  انتش
ــه، كمبود منابع معماری كتمان ناپذیر مینماید. ازآنجا  در مقام مقایس
كه فرصت حضور در یک اثر معماری و درک بیواسطه فضای خلق 
ــده برای بسیاری از معماران و دانشجویان ناممکن است، بیشترین  ش
ــاهده تصاویر و دقت در  ــاري از طریق مش ــناخت از یک اثر معم ش
ــد، اما نحوه استفاده رایج در میان  مدارک فنی آن اثر حاصل خواهدش
دانشجویان از تصاویر كتب التین معماری سبب شده است تا برخی 
ــاتید در دانشکدهها توجه به این گونه كتب را مانع رشد خالقیت  اس
ــا از طریق این كتب میتوان به  ــجویان بدانند. حال آنکه تنه در دانش
دگرگونیها در عرصه معماری، به عنوان مثال تفاوتهای معماری ملل 
ــاری در طول زمان، پی برد. دگرگونیهایی  گوناگون و تغییرات معم
كه بی شک ریشه در بسترهای فکری، فرهنگی و اقلیمی ملل مختلف 
ــبکها و دورههای متفاوتی  ــته و در طول زمان سبب پیدایش س داش

گردیدهاند. 
ــعی دارد با معرفی آثار معماری  مجموعه كتب عملكردهای معماری س
به تفکیک عملکرد، گامی متفاوت در عرصه كتب تخصصی معماری 
در ایران بردارد. معرفی آثار شاخص و موفق از یک عملکرد در یک 
ــنایی  كتاب این امکان را ایجاد خواهدكرد تا خوانندگان عالوه بر آش
و مقایسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحوالت این عملکردها را در طول 
ــامل دو بخش  ــری كنند.هر كتاب از این مجموعه ش ــان نیز پیگی زم
ــروژه از معماران  ــت پ ــد؛ در بخش اول هر كتاب تعداد بیس میباش
ــت. هر پروژه  ــده اس مختلف، در حد امکان به طور كامل معرفی ش
شامل یک صفحه متن اصلی است كه در آن به معرفی پروژه و معرفی 
مختصر معمارِ آن پرداخته شده است. در جهت كوتاه نمودن مطالب 
در این صفحات از شرح بدیهیات و نقد و بررسی آثار پرهیز و سعی 
ــده است تا ساختار متن نه به صورت صفحات یک كتاب بلکه به  ش
شکل مقاالتی كوتاه و مجزا پیرامون هر پروژه تدوین گردد. در انتهای 
ــنایی بیشتر خوانندگان سایت اینترنتی  این صفحات نیز به منظور آش
ــده است. در این بخش سعی بر  و برخی از دیگر آثار معمار درج ش
ــتفاده شود و  ــت تا از تصاویر و مدارک با كیفیت باال اس این بوده اس
ــتیابی به چنین مداركی، پالنها، نماها یا مقاطع  در صورت عدم دس
مجدداً ترسیم شده است. مالک انتخاب این بیست پروژه از میان سایر 
پروژهها، معرفی راهکارها و ایدههای نو در هر عملکرد بوده است و 
به همین دلیل تنها به آثار معماران بنام  و بینالمللي بسنده نشده است. 
در بخش دوم هر كتاب نیز جهت راهنمایی بیشتر خوانندگان تعدادی 
پروژه )در این كتاب شصت پروژه( به طور مختصر معرفی شده است. 
ــت تا بر نکات حائز اهمیت  ــده اس ــعی ش همچنین در این بخش س

درهرطرح تأكید شود. 
»مجتمع تجاری« هشتمین كتاب از مجموعه كتب عملکردهای معماری 
ــد كه در آن نمونه های متنوعی از انواع این عملکرد در فاصله  می باش
زمانی 1978 تا 2010 میالدی معرفی شده اند. با توجه به تنوع مقیاس 
ــای تجاری در این كتاب به مجتمع هایی كه در مقیاس های  در فضاه

فرامحله و شهری مطرح می باشند، پرداخته شده است. اغلب این آثار 
مجتمع هایی چندمنظوره می باشند كه عملکردهای تفریحی و خدماتی 
نیز در آنها وجود دارند. در این كتاب سعی شده است تا شاخص ترین 
ــته نظر صاحب نظران را به  مجتمع های تجاری كه در دهه های گذش
خود جلب كرده اند معرفی گردند. بی تردید نگاهی دقیق به تاریخچه و 
سیر تحوالت این عملکرد در دهه های گذشته تا به امروز ما را در فهم 
دقیق تر تغییرات پدید آمده در تعاریف، نیازها و دیدگاه ها در خصوص 
فضاهای تجاری و همچنین چگونگی پاسخگویی معماران به تغییراتی 

از این دست، یاری میرساند.
انتخاب موضوع »مجتمع تجاری« برای كتاب هشتم با توجه به فقدان 
ــت و هر چند كه  ــن خصوص صورت گرفته اس ــی در ای منابع فارس
ــیاری از مجالت تخصصی نمونه هایی از این عملکرد معرفی  در بس
ــت  ــجام و كیفیت این منابع ما را بر آن داش ــت اما فقدان انس شده اس
ــجویان و معماران در  ــع و در حد توقعات امروز دانش ــا كتابی جام ت
ــترس مخاطبین قرار گیرد. از این رو در این كتاب مجموعاً هشتاد  دس
پروژه از دوره های زمانی مختلف و از سرتاسر دنیا انتخاب و معرفی 
ــت. در این كتاب نیز سعی شده است تا همچون سایر آثار  گردیده اس
این مجموعه اولویت با آثار شاخص و محوریت با ارائه مدارک فنی 
كامل باشد. امید است كتاب هشتم از این مجموعه نیز همچون سایر 
ــتقبال مخاطبین قرار گرفته و راهنمایی  ــیده مورد اس آثار به چاپ رس
ــتفاده متخصصین، معماران وخصوصاً دانشجویان  مناسب جهت اس
ــال نظرات خود ما را در  ــان با ارس ــته معماری قرار گرفته و ایش رش
ــار است  ــت انتش بهبود كمی و كیفی كتبی كه از این مجموعه در دس

یاری رسانند.
ــتقبال فراتر از انتظار و رو به افزایش  ــیار خرسندیم كه پس از اس بس
ــت قریب به  ــن از این مجموعه كتب، اكنون و پس از گذش مخاطبی
هشت سال از آغاز انتشار این مجموعهـ  كه نخستین مجموعه از كتب 
ــتـ  این موضوع مورد استقبال سایر  موضوعی و عملکردی بوده اس
ناشرین نیز واقع شده است. انتشارات كتابکده كسری ضمن استقبال 
ــواره در این عرصه آثاری جامع، به  ــت هم از این رویکرد امیدوار اس
روز و با كیفیتی متناسب با توقعات خوانندگان در دسترس مخاطبین 

قرار گیرد.
كتابكده كس��ری برخود الزم میداند در این فرصت از همکاری كلیه 
دوستان و اساتیدی كه ما را در گردآوری این مجموعه یاری رساندهاند 

كمال سپاسگذاری را داشته باشد.

انتشارات كتابكده كسری
بهار 1392
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مقدمــه
فضاهای داد و ستد و تجارت همواره ركنی اساسی در ساختار كالبدی 
شهرها بوده و بازارهای سنتی همواره به عنوان قسمتی از نمود فرهنگی 
شهرها و قوم های مختلف مطرح بودهاند. در گذشته ای نه چندان دور، 
بازار عنصري شهري با مکاني مشخص بوده و حیات شهر و بازار به 
هم گره  خورده و شهرها به واسطه بازارهایشان جایگاه منطقهای خود 
را پیدا میكردهاند. جنب و جوش همیشگی و پیوند تنگاتنگ بازارها با 
زندگی روزمره شهروندان این عملکرد را به قلبی تپنده در مركز شهرها 
ــت  ــهر رخ می داد را در دس ــل مینمود كه نبض هر آنچه در ش تبدی
داشت. اهمیت بازارها نه تنها به دلیل وقوع داد و ستد و انجام معامالت 
ــکل دهی به  ــتر به دلیل نقش این عملکرد در ش ــا بلکه بیش در آن ه
تعامالت اجتماعی، برخوردهای روزانه و تاثیر در شکل گیری فرهنگ 
ــهروندان میباشد، از این رو بازار با كالبد سنتی آن، تنها عملکردی  ش
اقتصادي نبوده بلکه به موازات نقش اقتصادي اش كاركردهاي فرهنگي، 
مذهبي، سیاسي و اجتماعي نیز در شهر داشته است. اهمیت بازارهای 
سنتی در معماری و كالبد این عملکرد نیز نمایان می باشد، تا آنجا كه 
پس از مساجد و كاخ های حکومتی مهمترین عناصر ماندگار شهرهای 
ــاماندهی و ارتباطات نیز این عنصر  ــن بازارها بوده اند. از لحاظ س كه
همچون ستون فقرات شهر بوده و به دلیل فرم های ارگانیک و انعطاف 
پذیر و گستردگی در بافت شهری، تمامی فضاهای مذهبی، مدرسه ها، 
حمام ها و حتی فضاهای حکومتی را احاطه كرده و به یکدیگر متصل 
می سازد. هنوز در بسیاری شهرها، خصوصاً در كشورهای آسیایی نظیر 
ایران، تركیه و هندوستان بازارهای سنتی از شاخص ترین آثار قدیمی 

و در واقع جلوه و انعکاسی از فرهنگ مردم می باشند.

نقش و جايگاه كنونی مجتمع های تجاری
ــهرهای جهان سوم به شدت  ــنتی در ش امروزه اما جایگاه بازارهای س
ــده است. افزایش بیش از حد جمعیت شهر نشین و تغییر  تضعیف ش
ــتد به از بین رفتن بسیاری از پیشه ها و خلق  ــیوه های داد و س در ش
شغلهایی جدید انجامیده است كه حیات آنها دیگر در قالب های سنتی 
ــین ممکن نمی باشد. از سویی دیگر ساخت و ازدیاد مجتمعهای  پیش
ــهرها و دگردیسی بازارهای سنتی  تجاری در مناطق مختلف كالن ش
ــت. مراكز خرید و فضاهای  به انواع نیمه مدرن امری ناگزیر بوده اس
ــدرن را می توان موج دوم محیط های تجاری قلمداد  تجاری دوران م
ــند،  نمود كه ماحصل انقالب صنعتی و ظهور معماری مدرن می باش
ــه در مراكز و بازارهای سنتی دارند. استقبال عموم  اما به هرحال ریش
ــهروندان از مجتمع هایی چند منظوره كه در آنها می توان عالوه بر  ش
ــاعاتی را به تفریح و صرف غذا گذراند موجب شده است  خرید، س
ــتر  ــا بازارها تنها نقاطی برای خرید كاالهایی خاص گردیده و بیش ت
ــتها و مسافران  ــب برای خرید و بازدید توریس به محلهایی مناس
تبدیل گردند. با این وجود هرچند كه چنین فضاهایی همچنان محل 
برخوردهای روزانه و تعامالت اجتماعی میباشند اما نقش و جایگاه 

ــه با  ــی آنها نیز در مقایس ــی آنها تغییر نموده و قدرت سیاس فرهنگ
ــت. هر چند كه در  ــده اس ــنتی به طور كلی كم رنگ ش بازارهای س
ــورهایی مصرف كننده می باشند  ــورهای جهان سوم كه غالباً كش كش
بازارها و مجتمع های تجاری به رونقی غیر قابل تصور دست یافتهاند 
ــیاری از فروشگاه های زنجیره ای به افتتاح شعبه در  به نحوی كه بس
شهرهای آسیایی پرداخته و بسیاری از مراكز خرید و مجتمع های چند 
منظوره با سرمایه گذاریهای خارجی احداث میشوند، اما فضاهای 
ــتند كه آرام آرام به  ــکلی روبه رو هس تجاری در اروپا و آمریکا با مش
ــود. این چالش همانا ورود اینترنت  بحرانی در این قلمرو ختم میش
ــت  ــگاه های اینترنتی اس به قلمرو تجارت و خرید و فروش و فروش
ــود. اكنون  ــعه یافته و بر تعداد آنها افزوده می ش ــه روزبه روز توس ك
ــی نظیر خانه،  ــی و روزانه گرفته تا نیازهای اساس ــای مصرف از كااله
اتومبیل و دستگاه های برقی و الکترونیک به صورت اینترنتی خرید و 
فروش می شوند و این امر موجب شده است تا بسیاری از كمپانی های 
ــی و در حقیقت كاهش هزینه های  ــده به فکر عرضه اینترنت تولید كنن
فروش خود باشند. هر چند كه با وجودگسترش این شیوه از داد و ستد 
ــگاه ها از بین نخواهد  هرگز میل به خرید و حضور فیزیکی در فروش
ــرات عمده ای در مجتمع های  ــت اما به زودی این رویکرد به تغیی رف
ــای تجاری را نیز  ــد انجامید كه طبیعتاً معماری فضاه تجاری خواه

دستخوش تغییراتی اساسی خواهد نمود.

دسته بندی انواع مجتمع های تجاری
ــا و عرصه های  ــای گوناگون و در قالب فضاه ــارت در مقیاس ه تج
ــاری با متراژ  ــرد. از یک واحد تج ــه  متفاوتی صورت می گی معماران
پایین گرفته تا بزرگ ترین مراكز خرید، همه نیازمند پاسخی معمارانه 
می باشند. مجتمع های تجاری بر اساس مقیاس پاسخگویی به نیازهای 
مخاطبین دسته بندی می شوند. برخی از این نمونه ها از مقیاس شهر نیز 
فراتر رفته و مخاطبین آنها بعضاً از دیگر شهرهای كوچک و نزدیک 
و حتی توریست ها می باشند. برخی دیگر نیز  تنها در حد پاسخگویی 
ــت كه مالحظات معمارانه در  ــند. طبیعی اس به نیازهای محله می باش
خصوص طراحی این مراكز نیز وابسته به مقیاس و نیازهای عملکردی 
ــن موضوع در نظر  ــد میانه برای ای ــد. در این كتاب ح ــا می باش آنه
ــده و اكثر آثار در مقیاس شهری یا منطقه ای مطرح می باشند.  گرفته ش
ــز می توان مجتمع های  ــده نی از لحاظ تنوع و نوع كاالهای عرضه ش
ــد منحصراً به فروش  ــک نمود، برخی از مراكز خری تجاری را تفکی
كاالهایی خاص نظیر جواهرات، سیستم های الکترونیکی و كامپیوتری، 
ــب اختصاص می یابند. آنچه  ــایر كاالهای پر مخاط مبلمان منزل و س
ــت  ــته بندی فضاهای تجاری الزم به ذكر اس ــوص انواع دس در خص
ظهور مجتمع های چند منظوره است كه در آنها كاربری های تفریحی و 
خدماتی با فضاهای تجاری تركیب می شوند. تقریباً تمامی مجتمع های 
ــند و چگونگی تركیب این  ــمت های اداری می باش ــم دارای قس عظی



ــکوت و آرامش بیشتری دارند با فضاهای تجاری  فضاها كه نیاز به س
ــوده اند از نکات مهم در  ــه همواره مركز جنب و جوش و هیاهو ب ك

طراحی معماری مجتمع های تجاری است.

 زيبايی شناسی فرم و پیچیدگی عملكرد در فضاهای تجاری
در بازارهای سنتی فرم و عملکرد از یکدیگر قابل تفکیک نمیباشند. 
از سویی زیبایی فرم به خوبی در خدمت نیازهای عملکردی بوده و از 
ــوی دیگر چالشهای عملکردی به خلق راهکارهایی فرمال و زیبا  س
انجامیده است. در مطالعه فرم و كالبد ارگانیک بازارهای قدیمی ایرانی 
ــوق برمیخوریم كه  ــرا و چهارس به واژگانی چون حجره، تیمچه، س
داللت بر وجود كیفیات فضایی متفاوت و فعالیتهای متنوع در بازارها 
ــیوه تزئینات، میزان نور و چگونگی تهویه این  دارند. نوع مصالح، ش
فضاها با یکدیگر متفاوت بوده و این امر در شهرها و اقلیمهای مختلف 
به راهکارهای معمارانه متفاوتی نیز انجامیده است. هر چند كه نیاز به 
ــت زمان از بین نرفته است اما چگونگی  این كیفیات فضایی با گذش
نمود معمارانه آنها در مجتمعهای تجاری مدرن و امروزی دستخوش 
ــی، آرام آرام راستههای  ــی شده است. در این دگردیس تغییراتی اساس
ــیه خیابانهای اصلی شهرها و پس از آن پاساژها كه  تجاری در حاش
ــاختمان بودند به وجود  مجتمعهای تجاری كوچکی در غالب یک س
آمدند. پس از ظهور مجتمعهای تجاری در مقیاس و ابعادی وسیعتر، 
نه تنها فرم و نوع مصالح به كار رفته تغییر نمودند بلکه عناصری جدید 
نظیر آتریوم، آسانسورها و پلکانهای برقی، نورپردازیهای متنوع در 
فضاهای تجاری به كار گرفته شدند. به علت سادگی روابط عملکردی 
ــالن مجتمعهای تجاری، در طراحی معماری این فضاها اولویت  در پ
ــی در مقاطع و جذابیت در نماهای مجموعه و  ــا ایجاد تنوع و پویای ب
همچنین ایجاد ارتباط بصری میان بخشهای مختلف مجتمع میباشد. 
در این راستا قالبهای فضایی گذشته كه مجتمعهای تجاری را صرفًا 
جعبههایی درونگرا و فاقد انعطاف تعریف مینمود در اكثر كشورهای 
توسعه یافته كنار گذاشته شده و از معمارِی فرم و ویژگیهای ظاهری 
بنا نیز به عنوان مهمترین جاذبه برای دعوت مخاطبین به درون مجموعه 
ــود. در این خصوص میتوان به مجتمع تجاری »وست  نام برده میش
ــکیند« در آلمان اشاره نمود كه در  ــاید« اثر جدیدی از »دانیل لیبس س
ــیاری از قالبهای معمول در طراحی فضاهای تجاری شکسته  آن بس
شده و از فرم به عنوان ابزاری در جهت جذب مخاطب استفاده شده 
است. استفاده از مصالح مدرن و متفاوت در جدارههای تجاری نیز از 
دیگر روشهای جلب توجه عابرین میباشد. در این كتاب نمونههایی 
ــاری نظیر مجتمع تجاری »گالریا  ــب نور و رنگ در نما در آث از تركی
ــئول اثر »ژان نوول« و مجتمع »سلفریدج« در »بیرمنگهام«  هال« در س
معرفی شده است. در برخی دیگر از نمونهها، فضاهای تجاری در ادامه 
پیادهروهای شهری و حتی مسیرهای سواره مخاطب را به درون خود 
كشیده و در فضاهای جذاب و پویای خود به گردش فرا می خوانند. 
در بسیاری از موارد جهت باززنده سازی و احیای بافتهای قدیمی، 
ــتور كار قرار میگیرد كه نتیجه آن در  جانمایی كاربری تجاری در دس
ــت پویایی و جنب وجوش به سایت مورد نظر  حالتی ایدهآل، بازگش

ــد. در این حالت پیداست كه تنها پرداختن به بعد تجاری این  میباش
مجتمعها گره گشا نخواهد بود و نیاز به تركیب عملکردهای پشتیبان 
نظیر فضاهای فرهنگی همچون گالریها و سینماها، فضاهای تفریحی 
و رستورانها اجتناب ناپذیر میباشد. از نمونههای موفق در این زمینه 
مجتمعی تجاری به نام »پنج حیاط« اثر »هرزوگ و دومورون« در مونیخ 
و بازسازی بازاری در بارسلونا توسط »انریک میرالس« است كه به نحو 

مناسبی به باززنده سازی بافتهای فرسوده یاری رساندهاند. 
از سویی دیگر جامعه شناسان و روان شناسان نیز با مطالعه رفتارهای 
ــن در فضاهای تجاری، فقدان فضاها و مکانهای غیر تجاری  مخاطبی
ــته و تغییر ماهیت صرفاً تجاری  را از عوامل نارضایتی مخاطبین دانس
مراكز خرید را به فضاهایی تحت عنوان تجاریـ  تفریحی و تخصیص 
مکانهایی جهت گذراندن اوقات فراغت، تفریح و تفرج را در پاسخ 
ــوان راهکاری ضروری  ــهری امروز به عن به نیازهای جامعه مدرن ش
معرفی نمودهاند. بدین ترتیب امروزه مجتمعهای تجاری چند منظوره 
با انواعی از كاربریهای پشتیبان طراحی میشوند. )در این خصوص 
ــمارالیند« كه شامل باغ  به عنوان نمونه میتوان به مجتمع تجاری »اس
ــینمای دیجیتال میباشد، مجتمع تجاری  ــت پرده س زمستانی و هش
»میدان« كه توسط دفتر معماری »فرشید موسوی« در استانبول طراحی 
شده است و نیز مركز خرید »ولکانو« اثر رنزو پیانو كه امکانات متنوعی 
ــاره نمود.( این مراكز كه به دلیل  را برای مخاطبین فراهم آوردهاند اش
مشکالت حمل و نقل و قیمت باالی زمین اكثراً در خارج و یا حاشیه 
ــوند همچون جهانی كوچک، مستقل و دور  ــهرها مکانیابی میش ش
ــاعته را برای بازدیدكنندگان فراهم  ــهر، تجربه سفری چندین س از ش
میآورند كه در طول این سفر به نیازهای گوناگون مخاطبین نیز پاسخ 

داده میشود.
ــی مجتمعهای كالن توجه به  ــر نکات حائز اهمیت در طراح از دیگ
ــد. هرچه فضای  ــزان مصرف انرژی و چگونگی كنترل آن میباش می
ــد تنظیم و تهویه هوا مشکلتر خواهد شد و در  ــیعتر باش داخلی وس
ــا و ویدها فضاهای  ــط آتریومه مجتمعهای تجاری كه معموالً توس
ــواری این امر دو چندان  ــوند، دش طبقات نیز به یکدیگر متصل میش
میشود. بدیهی است كه پایداری انرژی در مجتمعهای تجاری عظیمی 
ــه روزانه هزاران مخاطب از آنها بازدید میكنند به مراتب مؤثرتر از  ك
كنترل انرژی در یک خانه مسکونی است. از این رو معماری فضاهای 
تجاری به شدت درگیر با اصول معماری پایدار و نکات فنی گردیده 
ــی از نمونههای موفق نظیر مجتمع تجاری  ــه در این كتاب نیز برخ ك
»آتریو« كه به عنوان پایدارترین مجتمع تجاری اروپا شناخته شده است 
ــتفاده شده معرفی  ــبز اس و مركز خرید »میدان« كه در آن از بامهای س

گردیدهاند.
امید است این كتاب كه در آن هشتاد پروژه مجتمع تجاری در فاصله 
ــالهای 1987 تا 2010 معرفی شده است، راهنمایی مناسب جهت  س
ــرات دیدگاهها در  ــناخت تاریخچه، پیچیدگیهای عملکرد و تغیی ش

خصوص طراحی مجتمعهای تجاری باشد.
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