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آنچه در تعریف پروژۀ پیش رو مهم واقع شده است، ورود و راهیابی سه پنداری است که در متن زیر به آن 
پرداخته ایم. سه پنداری که هریک از حوزه ای خاص از ذهن و دانش طراحان به طرح پیشنهادی کشیده  شده و 

 در چالشی میان این سه پندار طرح به وجود آمده است.
پندار اول

روایت ها، عنصری اصیل، اما فراموش شده از اثر هنری هستند. تاریخ بدون روایت های مختلف از تفاسیر و 
معانی مختلف تهی ماند و ظرفیت های شگفت انگیزی را برای تغییر واقعیت های موجود به سمت یک ایدئال 
و امکان جایگزین از دست می دهد. اگر آن زمان که میکل آنژ1، مجسمۀ داوود را تراش می داد، کار را به اتمام 
می رساند، چه روایتی مهم تر از ناتمامی آن اثر به میان می ماند تا در تاریخ پژواک کند و به گوش انسان های 

قرون بعد برسد؟
فضای خالِی قابل ساخت هر واحد در طرح پیشنهادی، آن چیزی است که رها شده است؛ اما می تواند 
به بهانۀ اتفاق یا گفت وشنود، محل پاتوق های روزانه یا برنامه های مختلف هر خانوار باشد؛ آنجایی که هم 

هست و هم نیست.

پندار دوم
تصاویر و تصویرسازی در معماری به چه میزان واجد ارزش هستند؟ چگونه می توان میان سه موضوع تصویر، 

معماری و چیستی اثر هنری حرکت کرد؟ 
تصاویری که مانند یک خواب یا تروما2 یا دژاوو3 درون ذهن مان جلوه می کنند و تبدیل به سویه ای پر چالش 
از ادراکات ذهنی می شوند که از غیاب عناصر و فضایی غریب خبر می دهند. تصاویری آنی که در تالش برای فرار 
از ساحت خودآگاه به سمت ناخودآگاه هستند و تنها یک اثر -مانند رد پایی باقی مانده روی شن های ساحل- بر 

تخیل باقی می گذارند. معلق شدگی، نردبان آبی، سوراخ ها، فضای تهی و...
حال آنچه در ترکیب حاضر مهم است، نحوۀ رفت وبرگشت و نوعی از دیالکتیک میان سه مرز مشخص: 
تصاویر تروماتیک، معماری و اثر هنری است. چگونه می توان بدون فقدان هر یک، به نمونه ای از ترکیبات ممکن 

دست یافت؟

پندار سوم
در طول تاریخ اندیشۀ بشری، شهر به مثابۀ ابژه ای برای مطالعه، خیال پردازی، برنامه ریزی و توسعه، طبق تصوری 
از شهر ایدئال نزد متفکران این حوزه، تحت تأثیر آرای مختلف قرار می گیرد. آنچه داوینچی4 از شهر مطلوب 
خود به تصویر می کشد، با توجه به ایدئال های شخصی او از شهر، ارتباطی عمودی میان حمل ونقل در زیر 
سطح زمین و طبیعت روی سطح زمین را به نمایش درمی آورد. دگردیسی در این نحوۀ ارتباط و ایجاد یک 
نظم جدید در اولویت بندی های سطوح مذکور می تواند شرایطی جدید را ابداع کند ، به نحوی که با جابه جا کردن 
سطوح یاد شده در راستای عمودی می توان به یک اولویت بندی با ترتیب سطح طبیعت -سطح برخورد و کنش 

و واکنش افراد- و سطح زیست رسید. 
جایگزین  ایده های  از  یکی  تصویر کشیدن  به  برای  تالشی  تنها  است  آمده  به  دست  انتها  در  آنچه 
ممکن در ِکش وقوس سه حوزۀ خاص مطرح شده است؛ و این بدان معناست که ایدۀ مطرح شده در آینده 

نیز امتداد می یابد. 
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8 1. Michel-Ange (1475-1564)
2. Trauma 
3. Déjà vu 
4. Leonardo di ser Piero da Vinci (1519-1452)



تحلیل سایت

باغ و فضای سبزدسترسی از طریق کوچهمسکونی

موقعیت بنا در محله

کاهش ماده و خالی کردن توده ها
افزودن به فضا

فرم تیپیکال موجود در نظر گرفتن امکان توسعه
در محــلۀ امیــریه

خالی کردن توده ها قرارگیری توده
درون ساختار

جداکردن کف
طبقات از کف واحد

اتصـال فرم به 
سقف و افزایش
ضخامت سقف

به تعلیق درآوردن توده ها ایجاد فضای خالی جهت
توسعـه های احتمـالی استفاده از دیاگرام چهارباغ مدل نهایی

رندرها

جداسازی کف واحد از کف طبقات


