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 ی سروخانه :نام پروژه
 مسکونی کاربری:

 مترمربع 1415 مساحت زیربنا:
 1398سال طراحی: 

 در حال ساخت
 
 

 131ویال   :نام پروژه
 مسکونی کاربری:

 مترمربع 120 مساحت زیربنا:
 1399سال طراحی: 

 در حال ساخت
 
 

 نگهداری درختان قدیمی سایت
 در طراحی سایتاستفاده از توپوگرافی زمین 

 های شفافکشیدن طبیعت به درون توسط جداره
 ها در طراحیمنظرهتوجه به قاب
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من خویش قرار دهد.أای است که آن را مبه دنبال خانهانسان با غم غربت به جهان پرتاب شد و   
"هایدگر"  

 
ها ای کم و بیش جامع از عملکردها دانست که هر فرد، آنتوان مجموعهها، ریختار و سبک زندگی را میوارهعادت

ها را راوی هویت شخصی خویش تامین نیازش، آنگیرد؛ زیرا عالوه بر کار میبه را در جریان روزمره زندگی
ای در عین داشتن خصوصیات جا که فردیت در هر جامعهاز آن کشد.داند که در برابر دیگران به تصویر میمی

دهنده سبک زندگی اوست و بر آن اساس، مکانی خاص جهانی، کامال محلی است، بنابراین فردیت ایرانی شکل
 کند.برای سکونتش طلب می

زیست در مسکن  تدریجیاهمیتی بیاخیر، از عواقب زندگی امروزی،  یطبق مطالعات انجام شده در دهه
جا که تغییرات کالبدی حکایت از کاهش ادراک و تنوع فضایی، طوالنی زمان است. از آن یآرمانگرایانه در یک بازه

کاهش ارتباط با طبیعت، افول فضای جمعی و تقویت  کاهش تنوع حرکتی و ارتباط فضایی، غلبه مبلمان بر فضا،
استفاده از فضا  یبایست در سه سطح اصلی کالبد بیرونی، نحوهاست، طراحی مسکن ایرانی میفضای فردی شده

 و چیدمان داخلی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
شهر به  یو اکنون به دلیل توسعه ای از شیراز که روزگاری باغ بودهاین ساختار به مثابه کوشک، در منطقه

های همجوار و تراکم پایین و تالش گروه ی باغاست، واقع شده و همچنان به واسطهمسکونی تغییر کاربری داده
 کند.دخل و تصرف، ادراک حسی باغ را به ذهن مخاطب، متبادر می طراحی در جهت حداقل

پر و خالی و تبعیت از الگوهای متحد، تمرکز بر ارتباط بین  هایایجاد تناسب بین تودهدر ساختار فضایی حجم با 
است. بدین فضای داخلی و طبیعت پیرامون از طریق رعایت سلسله مراتب فضایی باز تا بسته صورت گرفته

سوم، بر دیدهای خاص از درون به بیرون با  یها و حیاط در طبقههای وسیع رو به باغ، تراسمنظور، بجز پنجره
 است.ی ظریفی تمرکز شدههای تعریف شده، به گونهبندیقاب

از نکات شاخص در طراحی این پروژه توجه به تنوع حرکتی در سه بعد است و از این روی، دارای دو واحد یک 
باشد. رعایت سلسله مراتب قلمروهای سوم می یو نیم طبقه در طبقات همکف تا دوم و یک واحد مستقل در طبقه

های اصیل داخلی، تنوع عملکردی و استفاده از رنگ مرزهایپذیری انعطاف یمه عمومی و خصوصی،عمومی تا ن
های پروژه، طبق گردد. از دیگر چالشایرانی، باعث ترغیب مخاطب به حرکت در فضا و تجربه سیرکوالسیون می

ها و مبلمان از المان ها استفادبردار، امکان خلق فضاهای متنوع بخواسته کارفرما و براساس توجه به فردیت بهره
 ند هویت شخصی خویش را در فضا جاری کند.ابردار بتواست تا بهرههای متفاوت بودهبا سبک

من أای است که آن را مبه دنبال خانهانسان با غم غربت به جهان پرتاب شد و 
 خویش قرار دهد.

"هایدگر "  
 

ای کم و بیش جامع از توان مجموعهها، ریختار و سبک زندگی را میوارهعادت
گیرد؛ کار میبه ها را در جریان روزمره زندگیعملکردها دانست که هر فرد، آن
داند که ها را راوی هویت شخصی خویش میزیرا عالوه بر تامین نیازش، آن
ای در جا که فردیت در هر جامعهاز آن کشد.در برابر دیگران به تصویر می

عین داشتن خصوصیات جهانی، کامال محلی است، بنابراین فردیت ایرانی 
سکونتش دهنده سبک زندگی اوست و بر آن اساس، مکانی خاص برای شکل

 کند.طلب می
اهمیتی بیاخیر، از عواقب زندگی امروزی،  یطبق مطالعات انجام شده در دهه

طوالنی زمان است. از  یزیست در مسکن آرمانگرایانه در یک بازه تدریجی
جا که تغییرات کالبدی حکایت از کاهش ادراک و تنوع فضایی، کاهش تنوع آن

کاهش ارتباط با طبیعت، افول  بر فضا، حرکتی و ارتباط فضایی، غلبه مبلمان
بایست است، طراحی مسکن ایرانی میفضای جمعی و تقویت فضای فردی شده

استفاده از فضا و چیدمان داخلی مورد  یدر سه سطح اصلی کالبد بیرونی، نحوه
 بازنگری جدی قرار گیرد.

و  بودهای از شیراز که روزگاری باغ این ساختار به مثابه کوشک، در منطقه
است، واقع شده شهر به مسکونی تغییر کاربری داده یاکنون به دلیل توسعه

های همجوار و تراکم پایین و تالش گروه طراحی در ی باغو همچنان به واسطه
-دخل و تصرف، ادراک حسی باغ را به ذهن مخاطب، متبادر می جهت حداقل

 کند.
های پر و خالی و تبعیت از هایجاد تناسب بین توددر ساختار فضایی حجم با 

الگوهای متحد، تمرکز بر ارتباط بین فضای داخلی و طبیعت پیرامون از طریق 
است. بدین منظور، رعایت سلسله مراتب فضایی باز تا بسته صورت گرفته

سوم، بر دیدهای  یها و حیاط در طبقههای وسیع رو به باغ، تراسبجز پنجره
ی ظریفی تمرکز های تعریف شده، به گونهبندیخاص از درون به بیرون با قاب

 است.شده
از نکات شاخص در طراحی این پروژه توجه به تنوع حرکتی در سه بعد است 
و از این روی، دارای دو واحد یک و نیم طبقه در طبقات همکف تا دوم و یک 

باشد. رعایت سلسله مراتب قلمروهای سوم می یواحد مستقل در طبقه
داخلی، تنوع  مرزهایپذیری انعطاف عمومی تا نیمه عمومی و خصوصی،



من أای است که آن را مانسان با غم غربت به جهان پرتاب شد و به دنبال خانه
 خویش قرار دهد.

"هایدگر "  
 

ای کم و بیش جامع از توان مجموعهها، ریختار و سبک زندگی را میوارهعادت
گیرد؛ کار میبه ها را در جریان روزمره زندگیعملکردها دانست که هر فرد، آن

داند که ها را راوی هویت شخصی خویش میتامین نیازش، آن زیرا عالوه بر
ای در جا که فردیت در هر جامعهاز آن کشد.در برابر دیگران به تصویر می

عین داشتن خصوصیات جهانی، کامال محلی است، بنابراین فردیت ایرانی 
دهنده سبک زندگی اوست و بر آن اساس، مکانی خاص برای سکونتش شکل

 کندطلب می

. 
پر و خالی و تبعیت از  هایایجاد تناسب بین تودهدر ساختار فضایی حجم با 

الگوهای متحد، تمرکز بر ارتباط بین فضای داخلی و طبیعت پیرامون از طریق 
است. بدین منظور، رعایت سلسله مراتب فضایی باز تا بسته صورت گرفته

سوم، بر دیدهای  یها و حیاط در طبقههای وسیع رو به باغ، تراسبجز پنجره
ی ظریفی تمرکز های تعریف شده، به گونهیبندخاص از درون به بیرون با قاب

 است.شده
از نکات شاخص در طراحی این پروژه توجه به تنوع حرکتی در سه بعد است 
و از این روی، دارای دو واحد یک و نیم طبقه در طبقات همکف تا دوم و یک 

باشد. رعایت سلسله مراتب قلمروهای سوم می یواحد مستقل در طبقه
داخلی، تنوع  مرزهایپذیری انعطاف عمومی و خصوصی، عمومی تا نیمه

های اصیل ایرانی، باعث ترغیب مخاطب به حرکت عملکردی و استفاده از رنگ
های پروژه، طبق گردد. از دیگر چالشدر فضا و تجربه سیرکوالسیون می

بردار، امکان خلق فضاهای خواسته کارفرما و براساس توجه به فردیت بهره
-است تا بهرههای متفاوت بودهها و مبلمان با سبکاز المان هاستفادمتنوع با 
 ند هویت شخصی خویش را در فضا جاری کند.ابردار بتو
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