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پيشگفتار
ســخن از کمبود منابع تخصصی معماری در ایران سخنی بدیهی و
تكراري است .هر چند که دوران سخت و آغازین این عرصه سپری
شده و با همت اساتی ِد متخصص و اهل قلم در سالهاي اخیر شاهد
انتشــار کتب و مجالت تخصصی معماری بسیاری بودهایم اما هنوز
در مقام مقایســه ،کمبود منابع معماری ترجمه شــده کتمان ناپذیر
مینمایــد .از آن جاکه فرصت حضور در یــک اثر معماری و درک
بیواســطه فضای خلق شده برای بسیاری از معماران و دانشجویان
ناممکن است ،بیشترین شناخت از یک اثر معماري از طریق مشاهده
تصاویر و دقت در مدارک فنی آن اثر حاصل خواهدشــد ،اما نحوه
اســتفاده رایج در میان دانشــجویان از تصاویر کتب التین معماری
سبب شدهاست تا برخی اســاتید در دانشکدهها توجه به این گونه
کتب را مانع رشــد خالقیت در دانشجویان بدانند .حال آنکه تنها از
طریق این کتب میتوان به دگرگونیها در عرصه معماری ،به عنوان
مثال تفاوتهای معماری ملل گوناگون و تغییرات معماری در طول
زمان ،پی برد .دگرگونیهایی که بی شک ریشه در بسترهای فکری،
فرهنگی و اقلیمی ملل مختلف داشته و در طول زمان سبب پیدایش
سبکها و دورههای متفاوتی گردیدهاند.
مجموعه کتب عملکردهای معماری سعی دارد با معرفی آثار معماری
به تفکیک عملکرد ،گامی متفاوت در عرصه کتب تخصصی معماری
بردارد .معرفی آثار شاخص و موفق از یک عملکرد در یک کتاب این
امکان را ایجاد خواهدکرد تا خوانندگان عالوه بر آشــنایی و مقایسه
آثار مشــابه بتوانند سیر تحوالت این عملکردها را در طول زمان نیز
پیگیری کنند.هر کتاب از این مجموعه شــامل دو بخش میباشــد؛
در بخش اول هر کتاب تعداد بیســت پــروژه از معماران مختلف،
در حد امکان به طور کامل معرفی شــده است .هر پروژه شامل یک
صفحه متن اصلی است که در آن به معرفی پروژه و معرفی مختصر
معمارِ آن پرداخته شده است .در جهت کوتاه نمودن مطالب در این
صفحات از شــرح بدیهیات پرهیز و سعی شده است تا ساختار متن
نه به صورت صفحات یک کتاب بلکه به شکل مقاالتی کوتاه و مجزا
در جهــت تحلیل و نقد ایده های طراحی هر پروژه تدوین گردد .در
انتهای این صفحات نیز به منظور آشــنایی بیشتر خوانندگان سایت
اینترنتی و برخی از دیگر آثار معمار درج شــده است .در این بخش
ســعی بر این بوده است تا از تصاویر و مدارک با کیفیت باال استفاده
شــود و در صورت عدم دستیابی به چنین مدارکی ،پالنها ،نماها یا
مقاطع مجددا ً ترسیم شده اند .مالک انتخاب این بیست پروژه از میان
ســایر پروژهها ،معرفی راهکارها و ایدههای نو در هر عملکرد بوده
و به همین دلیل تنها به آثار معماران صاحب نام و بینالمللي بســنده
نشده است.
در بخــش دوم هر کتاب نیــز جهت راهنمایی بیشــتر خوانندگان
تعدادی پروژه (در این کتاب هشــتاد پروژه) به طور مختصر معرفی
شده اســت .همچنین در این بخش با استفاده از رنگ آمیزی برخی
مدارک بر نکات حائز اهمیت درهرطرح تأکید بیشــتری شده است.
«خانه» دهمین کتاب از مجموعه کتب عملكردهاي معماري است که
در آن نمونههاي متنوعــي از «خانههای ویالیی» و «خانههای درون
شهری» معرفي و بررسي شده است .گفتنی است که پیش از این نیز

درکتاب های اول ،دوم و ســوم از این مجموعه (مجتمع مسكوني،
هتل و مجتمع اقامتی) ســه مقوله سكونت در مجتمعهای مسکونی،
اقامت کوتاه مــدت در هتلها و اقامت میان مدت در انواع مختلف
مجتمعهای اقامتی مورد بررســي قرارگرفتهاند .در این کتاب سعی
شــده است تا شــاخصترین خانههای منفرد و مستقل که پرکاربرد
و اساســیترین کاربری در شــهرها محسوب میشــوند ،در کنار
معروفترین ویالهای شــخصی که معموالً موضوعی مناسب برای
ظهور ایدههایی آزاد از قواعد و ضوابط شــهری میباشند گردآوری
شده و مورد بررســی قرار گیرند .بی تردید نگاهی دقیق به قدمت،
تاریخچه و ســیر تحوالت این عملکرد اساســی از دوران معماری
مدرن تا به امروز ما را در فهم تغییرات پدید آمده در تعاریف ،نیازها
و دیدگاهها در خصوص مســکن و همچنین چگونگی پاسخگویی
معماران به تغییراتی از این دست ،یاری میرساند.
انتخــاب موضوع «خانه» براي کتاب دهم ،بــا علم به فراوانی منابع
فارســي در خصوص طراحي معماري خانه صورت گرفته است ،با
این وجود فقدان انسجام و کیفیت نامناسب منابع ترجمه یا گردآوری
شده ما را بر آن داشت تا کتابی در حد توقعات امروز دانشجویان و
معماران در دسترس مخاطبین قرار گیرد .در این کتاب نیز ،همچون
ســایر آثار این مجموعه نمونههایی از پیش از آغاز نهضت معماری
مدرن تا به امروز گردآوری شــده و پیداســت با فراوانی نمونههاي
موفق به اجرا درآمده در خصوص این عملکرد ،گردآوري اطالعات
و انتخاب آثار نهايی در مدت زمانی طوالنی و با وســواس بســیار
صورت گرفته اســت .بدین ترتیب ،در این کتاب ســعي شده تا با
اولویت آثار شــاخص و محوریت مدارک فنــي ،فهم دقیقتري از
اهمیت و چگونگي حل روابط عملكردي در طراحی معماری خانه
حاصل گردد .امید اســت کتاب دهــم از مجموعه کتب عملکردی
نیز راهنماي مناسبي جهت استفاده متخصصین ،معماران و خصوص ًا
دانشجویان رشــته معماري قرارگرفته و ایشان نیز با ارسال نظرات
خود ما را در بهبود کمی و کیفي کتبي که از این مجموعه در دست
انتشار است یاري رسانند.
بســیار خرسندیم که پس از اســتقبال فراتر از انتظار و رو به افزایش
مخاطبین از این مجموعه ـ که نخســتین مجموعه از کتب موضوعی
و عملکردی بوده است ـ این موضوع مورد استقبال سایر ناشرین نیز
واقع شده است .انتشارات کتابکده کسری ضمن استقبال از این رویکرد
امیدوار اســت همواره در این عرصه آثاری جامع ،به روز و با کیفیتی
متناسب با توقعات خوانندگان در دسترس مخاطبین قرار دهد.
کتابکده کســری برخــود الزم میداند در این فرصــت از همکاری
کلیه دوستان و اســاتیدی که ما را در گردآوری این مجموعه یاری
رساندهاند کمال سپاسگذاری را داشته باشد.
انتشارات کتابکده کسری
بهار 1392
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منابع و مآخذ

مقـدمـه
از میان تمامی عملکردهای معماری« ،خانه» بالفصل ترین و در نتیجه
با اهمیتترین فضای مرتبط با آدمی بوده و نخســتین فضایی است
کــه در آن مفاهیمی نظیر «کیفیت فضایــی» و «تعلق فضایی» تجربه
میشــود .در طول تاریخچه این عملکرد کــه برابر با تاریخ معماری
از زمان اســتقرار و سکنیگزینی بشــر تا به امروز میباشد ،همواره
پیوندی ناگسســتنی میان «خانه» و «خانــواده» برقرار بوده و از خانه
به عنــوان پایگاهی برای تأمین امنیت و محلی برای برقراری آرامش
خانواده به عنوان عنصر نهادین جامعه یاد شده است .بدین ترتیب و
در پــی پیدایش تکنولوژی مدرن ،انقــاب صنعتی و افزایش یکباره
جمعیت در قرن بیســتم تغییرات عمدهای در نیازها ،شیوه زندگی و
مفهوم خانواده ایجاد گردید که به طبع این تغییرات« ،معماری خانه»
نیز دگرگون شــده و تعاریف متفاوت و بعض ًا متضادی در خصوص
آن مطرح گردید .با این وجود تغییرات ساختار فیزیکی اقامتگاهها با
توجه به شــرایط زمانه ،نمیتواند خللی بر مفهوم بنیادین خانه وارد
کند؛ چرا که سکونت و داشــتن خانه ،نیاز ذاتی ،روانی و همیشگی
بشر است و همچون آینهای بازتاب شخصیت ،روش زندگی و جهان
بینی ســاکنانش میباشــد .در این فرصت به طور مختصر به جایگاه
کنونی معماری خانه ،دستهبندی انواع خانه و نقاط عطف در تاریخچه
معماری معاصر خانهها میپردازیم.
نقش و جایگاه کنونی معماری خانه

مشــکالت مسکن در کشورهای رو به رشد نظیر ایران را میتوان به
دو بخش عمده تفکیک نمود؛ نخست بحران ناشی از کمبود مسکن
که به اساســیترین مشــکل در کشورهایی تبدیل شــده است که با
افزایش شــدید جمعیت و کمبود زمین مواجهاند .در این خصوص
ساخت مجتمعها و شهرکهای مسکونی عظیم در کالنشهرها و رو
آوردن به ســاخت صنعتی ،تکنولوژیهای پیش ساختگی و به طور
کلی انبوهسازی مســکن راهکارهایی اجتناب ناپذیر و در حال اجرا
میباشند .بدیهی است که این چالشها به مرور زمان بحران دیگری را
پدید میآورند که آن نزول کیفیت در تعریف برنامه فیزیکی ،طراحی
و ساخت مسکن میباشد.
فقدان هویت در بافتهای مســکونی ،از دست رفتن احساس تعلق
و مالکیت در مجتمعهای مســکونی و سرانجام نارضایتی ساکنین از
خانههایی تکراری و سلول مانند ،همگی ناشی از تزریق کورکورانه و
نابخردانه تکنولوژی به معماری و بیتوجهی معماران و متخصصین
بــه تغییر نیازهای انســان مدرن و خصوصیــات اقلیمی و فرهنگی
ســاکنین میباشد .باید توجه داشت که با وجود تغییرات اساسی در
انواع مصالح و تکنولوژیهای ساخت ،نیازهای اولیه انسان نظیر میل
به آرامش ،امنیت و هویت منــدی ثابت بوده و خانه های امروز در
تقابل با ناهنجاری فضای شــهری مــدرن ،تبدیل به آخرین پناهگاه
شــهروندان شــده اند .هر چند که امروزه دیگر خانه پناهگاهی برای
فرار از خطر بالیای طبیعی و جانوران درنده نمیباشــد اما انســان
مدرن بیش از هر زمانی به خانه به عنوان محیطی شــخصی و فارغ
از اضطراب ،ســرعت و هیجان زندگی روزمــره نیاز دارد .از آن جا
که ارتباط تنگاتنگی میان انسان و محیط مصنوعی که در آن فعالیت

میکند وجود دارد ،معماری خانه به عنوان فضایی که آدمی بیشترین
زمان از عمر خود را خصوص ًا در کودکی و کهنســالی در آن سپری
می کند ،اهمیتی دو چندان داشته و طبیعی است که عدم پاسخگویی
صحیح فضا به نیازهای ساکنین باعث پیدایش مشکالتی فیزیکی و
روحی در شهروندان میشود و در نهایت عملکرد آن ها در جامعه را
نیز تحت تاثیر قرار می دهد .هرچند که آگاهی به تمامی این عوامل
برای معماران که مهمترین نقش را در ساماندهی فضاهای مسکونی
بر عهده دارند شــرط الزم برای موفقیت محســوب میشــود ،اما
پیداست که معماران به تنهایی قادر به حل مشکالت کیفی فضاهای
مسکونی که تاثیر به ســزایی در زندگی ساکنین و در نهایت جامعه
دارد نبوده و امروزه همکاری تنگاتنگ میان متخصصان علوم مختف
نظیر روانشناسی ،جامعهشناسی ،طراحی شهری ،معماری و طراحی
داخلی الزمهای دیگر برای دستیابی به پاسخ هایی کارآمد ،سنجیده و
اجرایی در این زمینه می باشد.
دسته بندی انواع خانهها

اکنون با گسترش ساخت شهرکها و مجتمعهای مسکونی ،خانهها
را از لحاظ مقیاس و تعداد خانواده های ساکن در آن ها میتوان به سه
گروه مسکن انفرادی ،آپارتمان و مجموعه مسکونی تقسیم نمود .در
کتاب اول از این مجموعه نمونههای متعددی از مجتمعهای مسکونی
معرفی شدهاند و در این کتاب مهم ترین نمونههای خانههای شخصی
و انفرادی مورد بررسی قرار میگیرند .خانههای شخصی را بر اساس
موقعیت قرارگیری میتوان به ســه دســته تقســیم نمود؛ خانههای
شــهری ،که شــرط الزم برای شکلگیری شــهرها بوده و بر اساس
ضوابط شهرداریها در بافتهای شهری احداث میشوند ،خانههای
حومه شهری که توسط اقشــار کم درآمد و به صورت غیر اصولی،
غالب ًا در حومه شــهرهای بزرگ پدید میآیند و خانههای ویالیی که
توســط قشر مرفه در دل طبیعت و فارغ از ضوابط و مقررات شهری
ساخته میشوند .معماری خانههای شهری همواره تحت تاثیر ضوابط
شهری و بافت همســایگی پیرامون آن بوده است ،به همین دلیل در
طراحی معماری این خانهها چگونگی پاسخگویی معماران به چنین
محدودیتهایی اهمیت ویژهای مییابند.
در این کتاب آثار معرفی شده از معماران صاحب نامی چون «ریتولد»،
«میس وندروهه»« ،پل رودولف» و «تادائو آندو» خانههایی شــهری
میباشــند که در هر یک ســعی شده اســت تا به نحوی پاسخی به
محدودیتهای ســایت و ظوابط طراحی داده شــده و بنا با محیط
پیرامــون خود هماهنگ گــردد .در نقطه مقابــل ،خانههای ویالیی
میباشــند که معماران در طراحی آنان آزادی عمل بیشتری داشته و
در این گروه فرم و حجم بنا اهمیتی دو چندان مییابد .به همین دلیل
بسیاری از معماران صاحب نام شــاخصهها و دیدگاههای معماری
خود را در قالب چنین ویالهایی بیــان نمودهاند .دیدگاههای مهمی
نظیر چگونگی ارتباط بنا با طبیعت (خانه آبشار ـ فرانک لوید رایت)،
اولویت عملکرد بر فرم (ویال ساوا ـ لوکوربوزیه) و حداکثر استفاده از
تابش خورشید و انرژیهای طبیعی (ویالی سالمت ـ ریچارد نیوترا)
در این گونه از خانهها به خوبی بیان شدهاند.

زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در طراحی خانه

جنگ های جهانی اول و دوم منفعتهای بیشــماری را در زمینههای
سیاسی ،اقتصادی و از همه مهمتر فرهنگی از آن ایاالت متحده آمریکا
نمود .در طول دوران جنگ جهانی دوم بسیاری از هنرمندان عرصههای
گوناگون نظیر نقاشان ،نویسندگان ،سینماگران و معماران از اروپا به این
کشور پناه بردند و بدین ترتیب نه تنها از مصائب جنگ در اروپا در امان
ماندند ،بلکه از قید بار سنگینی که تمدن کهن اروپا بر شانههایشان نهاده
بود آزاد گشــته و به نوآوری در سرزمینی بکر و به دور از مالحظات
ســنتی ،کالسیک و نخ نما پرداختند؛ از آن جمله می توان به بزرگانی
چون «لوکوربوزیه»« ،میس وندروهه»« ،لویی کان» و «آلوار آلتو» اشاره
نمود که هرگز قادر نبودند به تنهایی و در ســرزمینهای مادریشــان
ســمفونی معماری مدرن را بدین موزونی تنظیم کنند .تاریخ معماری
خانههای مدرن در آمریکا چکیده تاریخ معماری قرن گذشــته است،
چرا که در این دوران تمامی معماران صاحب نام ،ایدهها و گرایشات
نوین خود را ابتدا در خانههای شــخصی یا مســاکن جمعی مطرح
نموده و ســپس به دیگر زمینهها سرایت میدادند .بدین ترتیب تنوع
و نواندیشی آشــکار در این بناها حاصل ترکیب پتانسیلهای فراوان
معماری خانههای آمریکایی است با اصول و ایدههای اساتیدی که از
دیگر نقاط جهان به آمریکا پناه برده بودند.
اما در اروپا شــرایط به گونهای دیگر بود و بســیاری از کشورها نیمه
اول قرن را در جســتجوی حل مشکالت ناشی از جنگهای جهانی
سپری نمودند .رکود اقتصادی از تعداد کارفرمایان متمول کاسته و بر
شــمار اقشار کم درآمد افزوده بود و تهیه مسکنِ حداقل برای آنان را
دغدغه اصلی دولت و معماران ســاخته بود .در دهههای آغازین قرن
بیســتم عقاید معمارانی نظیر «آدولف لوس» که استفاده از تزینات در
معمــاری را به مثابه جنایت قلمداد مینمود و همچنین آثار معمارانی
نظیر «گائودی» در اسپانیا« ،ریتولد» در هلند و «فرانک لوید رایت» در
آمریکا زمینه ساز مطرح شــدن عقاید «لوکوربوزیه» در باب معماری
مدرن گردید .در سال « 1923لوکوربوزیه» کتابی را با عنوان «به سوی
یک معماری نوین» منتشــر نمود .وی در این کتاب با شور فراوان به
شــگفتیهای صنعت و استاندارد شدن اشاره کرده و بیان نموده است
که بناها نیز مانند سایر تولیدات صنعتی از جمله اتومبیل ،باید با استفاده
از عناصر پیش ســاخته تولید شوند .وی با این ایده و با تدوین اصول
پنجگانــه معماری مدرن ،به صراحت خانه را به مثابه ماشــینی برای
زندگی عنــوان نمود و بدین ترتیب زیبایی شناســی فرم خانه را در
چالشــی طوالنی مدت فرو برد .این ادعا که بسیار خشن و تک بعدی
به نظر می رســید بعدها مورد انتقاد شدید قرار گرفت ،اما باید توجه
داشت در دورانی که فرانسه از کمبود پانصد هزار واحد مسکونی برای
آورگان پس از جنگ رنج میبرد ،این دیدگاه بسیار متناسب با نیازهای
روز اروپا بوده است .دیدگاهی که توجه بسیاری از معماران را به سوی
اهمیت پیش ساختگی و تولید انبوه مسکن در جهت کوتاه کردن زمان
ساخت و کاهش چشم گیر هزینه ها معطوف نمود.
پس از فروکش کردن مشکالت ناشی از کمبود مسکن و التهابات پس
از جنگ توجه بسیاری از معماران که از معماری سبک بین المللی و
تکرار ماشین وار بناها در اقصی نقاط جهان حمایت میکردند به سمتی
دیگر گراییده شــد .اهمیت هم خوانی معماری با طبیعت و بسترهای
فرهنگی و اقلیمی بنا به عنــوان موضوعات مطرح در معماری مورد
توجه قرار گرفت و آثار ارزشــمند فراوانی با این رویکرد طراحی و

اجرا شــدند .از این نمونه آثار میتوان به «خانه آلبرت فری» ()1946
اشــاره نمود که آن را جهت ســکونت خود و در میان طبیعت خشن
صحراهای آمریکا طراحی کرده بود .همچنین در اروپا نیز «آلوار آلتو»
ســعی در پیوند میان اصول معماری مدرن با مصالح و خصوصیات
اقلیمی کشورش ،فنالند داشت که نمونه موفقی از این آثار «خانه مایرا»
( )1939میباشد .بعدها «لوکوربوزیه» نیز در طراحی «ویالی شودان»
( )1951در هندوســتان به خصوصیات خاص فرهنگی و اقلیمی بنا
توجهای ویژه نشــان داد .از جمله گرایشــات معماری مدر ِن متاخر
میتوان به خانههای ویالیی و مجتمعهای مســکونی طراحی شــده
توسط «پل رودولف» اشاره نمود که در آن ها چگونگی ترکیب احجام،
صفحات و مصالح مدرن نظیر بتن و فوالد خانهها را به بناهایی تندیس
گونه شبیه ساخته است.
در دوران پسامدرنیسم نیز خانههای با اهمیتی نظیر«خانه رابرتونتوری»
(« ،)1962خانــه فرانــک گهری» ( )1978و آثــار «مایکل گریوز» به
اجرا درآمدند که چندان مورد اســتقبال دیگر معماران قرار نگرفتند.
در آثار پنج معمار نیویورکی نیز خانههای متفاوتی نظیر خانه شــماره
شش ( )1975اثر «پیتر آیزنمن» و ویالهای «ریچارد مهیر» که ترکیبی
هوشمندانه از شیشــه و صفحاتی سفید رنگ میباشند حائز اهمیت
میباشــند .همچنین میتوان به تالش برای پیوند سنت و مدرنیته در
آثار معماران شرقی نظیر «تادائو آندو»« ،راسم بدران»« ،بالکریشنادوشی»
و «راج روال» اشاره نمود که به خوبی از عهده هماهنگ ساختن بنا با
ویژگیهای بومی و معماری سنتی کشورهای خود برآمدهاند.
در ســالهای اخیر نیز همچون گذشــته ،معماری خانــه ،از اهمیت
ویژهای نزد معماران مطرح و بینالمللی برخوردار اســت و بسیاری از
معماران اندیشههای بزرگ خود را در قالب خانهها و ویالهایی کوچک
بیــان میکنند .خانههای اخیر بیانگر ایــن واقعیت اند که همانطور که
زیباییشناســی فرم در دورههای مختلف تاریخی تغییراتی اساسی را
تجربه کرده است ،با ورود متخصصین از علوم مختلف نظیر روانشناسی،
محیط زیست و کنترل انرژی بر پیچیدگی عملکرد در طراحی معماری
خانهها نیز روز به روز افزوده میشود .خانههایی نظیر «خانه بوردکس»
اثر رم کولهاس (« ،)1998خانه موبیوس» اثر  UNاســتودیو (،)1998
«خانه ساحلی» اثر ریچارد مهیر ( )2001و «خانه لوگارداس» اثر آلوارو
سیزا ( )2007نمونههایی از مطرحترین خانههای سالهای اخیر میباشند
که در این کتاب به بررسی آنها پرداخته شده است.
امید است این کتاب که در آن یکصد خانه و ویالی مسکونی در فاصله
ســالهای  1917تا  2008معرفی شده است راهنمایی مناسب جهت
شناخت تاریخچه ،پیچیدگیهای عملکردی و تغییرات دیدگاهها در
خصوص طراحی خانه باشــد و در وسعت بخشیدن دید طراحان به
این کوچک ترین نهاد اجتماعی که بخشــی از سالمت روحی و حتی
جسمی ساکنانش و در مقیاسی دیگر شهروندان و جامعه بدان وابسته
میباشد ،موثر باشد .
نیما طالبیان.مهدی آتشی.سیما نبیزاده

