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 چکیده

 
 جهنتی در کند، تر نزدیک جهانی و المللی بین معماری سمت به را ایران سطح معماریاست که  مطلوب معماری ایرانی، معمار مفاخر رضا نظر از

 ندکن ارزیابی آنرا محاسن و معایب بتوانند ای عده که مطرح های پروژه نمایش جهت در دارند معماری های سایت و مجالت،مسابقات که رسالتی

 دارد ینسب رضایت ها پروژه تمام از لذا است، نسبی مقوله یک مندی رضایت. است شود،مطلوب می کشور معماری سطح ارتقا و یادگیری باعث و

 .ستا قائل بیشتری ارزش لین ویال و شاپرک کودک شهر تجاری مجتمع وزرا، اداری و تجاری برج اختیاریه، مسکونی و تجاری برج پروژه برای و

با روش کتابخانه سیراین پژوهش وروش طراحی را بررسی کرده مورد از آثار معمار ایرانی،رضا مفاخر 2با تحلیل شود  می تالش نوشتار این در لذا

 سیالیت و واکنش به سایت در طرح های این معمار مشهود می باشد .توصیفی می باشد و نتیجه تحقیقات نشان می دهد که –ای ،تحلیلی 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 واژگان کلیدی

 
 معمار ایرانی ،رضا مفاخر، سیالیت،واکنش به سایت،طراحی داخلی 

 
 
 
 



 

 مقدمه
 

مدرس در سال کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تربیت فارغ التحصیل و  9531رضا مفاخر معمار، طراح و مدرس دانشگاه، متولد 
می باشد ،انجام پروژه های متعدد و دریافت جوایز داخلی و بین المللی و کسب مقام اول در مسابقات معماری داخلی حاصل  9531

با همکاری با مهندسین مشاور ایوان نقش جهان و هم زمان  39از سال  اش رافعالیت حرفه   فعالیت های ایشان در این سال هاست.

  .است هدکرشروع با دوران تحصیل 

 9511شروع به کار نمود. این مجموعه تا سال  9531در سال  "دفتر طراحی، مشاوره و ساخت زِتا"دفتر طراحی زما در قالب 

شمسی به کار حرفه ای خود ادامه داد و جوایز متعددی در داخل و خارج از کشور از آن خود نمود. پایه گذار این دفتر رضا مفاخر 

آغاز و بطور مستقل در  9532در سال  "گاما "و   "ایوان نقش جهان"حرفه ای او با همکاری در مهندسان مشاور که فعالیت های 

و در سال « زِتا » شکل گرفت. وی در ادامه دفتر طراحی، مشاوره و ساخت   "99استودیو "با تشکیل گروه طراحی  9533سال 
تاسیس نمود و به فعالیت های معماری، معماری داخلی و طراحی شهری  "دفتر طراحی زِما"دفتر شخصی خود را با عنوان  9511

پرداخت. انجام پروژه های متعدد و دریافت جوایز داخلی و بین المللی و کسب مقام اول در مسابقات معماری داخلی حاصل فعالیت 

  :های او در این سال هاست

  9515میلیمتری در سال  23ی پروژه در بخش فضاهای عمومی برا 2192کسب جایزه معمار خاورمیانه  

  میلیمتری در سال  23کسب مقام نخست در ششمین  جایزه معماری داخلی در بخش فضاهای عمومی پروژه
9512  

  واحدی کارکنان بانک سپه با مساحت  211کسب مقام سوم مشترک در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی
  9512متر مربع در سال  21111

  مترمربع  23111مسابقه طراحی مجتمع تجاری، تفریحی عمار قم به مساحت تقریبی کسب مقام نخست در

  9512در سال 

  متر  991111کسب مقام نخست در مسابقه محدود مجتمع تجاری، رفاهی و مسکونی اختیاریه به مساحت

  9512   سال در مربع

  سال در متر مربع 21111کسب مقام نخست در مسابقه محدود بین المللی هتل بزرگ بغداد به مساحت   
9512  

   9511  سال در متر مربع 23111کسب مقام نخست در مسابقه مجتمع تجاری، رفاهی البرز قزوین  

   9511  سال درمتر مربع  31111کسب مقام نخست در مسابقه مجتمع تجاری و خدماتی جم سعدی رشت  

 9531     سال در ه کربالکسب مقام پنجم در مسابقه بین المللی طرح شهری حرمین شریف  

 9533    سال در کسب مقام نخست در مسابقه محدود مدرسه فرانسوی ها در تهران  

  درمربع متر 11کسب مقام نخست در سومین جایزه معماری داخلی ایران در بخش فضاهای عمومی برای پروژه 

  9511 سال

  کسب مقام نخست در دومین جایزه معماری داخلی ایران در بخش فضاهای مسکونی برای پروژه آپارتمان شماره
  9531  سال در  91



  مربع  متر11کسب طرح شایسته تقدیر برای یازدهمین جایزه بزرگ معمار در بخش فضاهای عمومی برای پروژه

  9511   سال در

 سال در 91عمار در بخش فضاهای مسکونی برای آپارتمان شماره کسب مقام سوم در دهمین جایزه بزرگ م  
9531   

 سیالیت در طراحی 

جریان آبگون یا سییالیت در طراحیی بیه تعیدد و تنیوع اییده هیا و مضیمون هیا اشیاره دارد.ایین مجموعیه ی  ندگانیه              

هییای کلییید درک  از اطالعییات دریییافتی در گونییه هییای کدبنییدی شییده در گوشییه و کنییار محییی  شییهری همییواره پیییام

شییده بییه شیییوه ای منطقییی نمییا اسییت.این   مییا از جریییان سیییال بییه عنییوان یییک سیسییتم از معیارهییای  هنییی ارائییه 

آشییکار مییی شییود،یک فراسییازه متشییکل از ارزش هییای فلسییفی ،سیاسییی و    وضییعیت مییاهوی بییه عنییوان یییک شیی   

 (22319515)رضایی،اجتماعی که  یدمان آن در آن واحد هم موضوع است و هم زمان.

 واکنش به سایت 

منطقه گرایی و زمینه گرایی از نظیر یورماکیا،واکنش بیه سیایتی اسیت کیه طیرح در آن شیکل میی گییرد. او بیر ایین بیاور اسیت               

اسییت. در اییین کییه در شیییوه ی منطقییه گرایی،گییاهی معمییار مییی کوشیید طییرح را پاسییخی بییه ویژگییی هییایی ملییی و منطقییه ای 

ایی شناسییانه،توجه اصییلی طییراح معطییوه بییه شیییوه هییای سییاخت و مصییالح بییومی، انتخییاب  روش افییزون بییر انگیییزه هییای زیبیی

گزینییه هییای مناسییب و آزمییوده ی دوران گذشییته بییه ویییژه در رابطییه بییا پایییداری و شییرای  اقلیمییی اسییت. از نگییاه او هم نییین  

ام هیای انتزاعیی دربیارهی    زمینه گرایی شیوه ی دیگر ییافتن راه حیل طراحیی بیر اسیاس میتن و سیایت اسیت کیه در آن دییاگر          

ریخت شناسی محی ،ترسیم شده و تیالش میی شیود بیا ترکییب و کیالژ آن هیا طرحیی نیو بیا همیان خصوصییات محلیی پدیید               

 (91219515رضایی،)آید. 

 پروژه برج اختیاریه

پروژه برج اختیاریه در مجاورت ضلع جنوب شرقی میدان اختیاریه تهران، تعریف 

 21متر مربع می باشد که  3111پروژه، معادلشده است. مساحت کل زمین 

. ددار اختصاص سواره و پیاده معابر شبکه به  متر مربع 9111در صد آن یعنی 

ل شمالی به دلی بخش در که است مثلثی هندسه دارای تقریبا نظر مورد زمین

 به ابتدا در فرم طراحی برایمجاورت با میدان به شکل کمان در آمده است. 

 ظرن به مطلوب نظر هر از طرحی و شد اندیشیده زمین در بنا جانمایی و هندسه

 هم حدودا آن اضالع و مثلث، زمین هندسه از تبعیت به آن هندسه که آمد

 یدانم محور بر مثلث رئوس از یکی حالت این در. بود سایت لبه خطوط با جهت

 واناییت برج، فرم بعنوان مثلث منشور. باشد داشته تاکید آن بر تا گرفت قرار

    . دارد خود خارجی های دیواره روی از باد جریان دادن عبور در باالیی

 اختیاریه          برج سازی شبیه( 2)تصویر                                                                                                      



 

 ( روند طراحی در سایت 5تصویر)

در مرحله بعدی مثلث بزرگ به سه مثلث خرد تبدیل شد تا نیازهای مختلف ساکنان واحدهای مسکونی و کاربران تجاری 

را پاسخ گوید. هسته مرکزی و مسیرهای سه گانه که از شکاه میان مثلث ها پدید می آید، موجب می گردد برج فرمی 

مین نور روز، تهویه هوا و کوران باد به آسانی صورت پذیرفته و دعوت کننده از سوی ورودی میدان داشته باشد. بعالوه تا

در عین حال از سنگینی بصری حجم ساختمان کاسته شود؛  را که در طراحی برجی با تعداد طبقات باال و قرارگیری در 

 گردد. می  نین سایتی، صلب بودن حجم بنا تبعاتی مانند عدم خوانایی با بافت مجموعه و آشفتگی خ  آسمان را سبب

 

در مرحله بعد هر مثلث به مرکز ثقل خود  رخید تا فاصله شکاه ها بیشتر شده و فرم از از محور 

منشور طراحی  %31تقارن خارج گردد. به دلیل اختاله تراکم بخش های تجاری و مسکونی در حدود 

 هشده سه گانه نمی توانست از باال تا پایین مساحتی یکسان داشته باشد. این مسئله موجب شد ک

طبقات پایینی برج افزایش مساحت یابد تا بتواند میزان تراکم مجاز را پوشش دهد. بنا به دالیل 

زیباشناسی این افزایش مساحت بصورت تدریجی صورت پذیرفت تا این تصویر در  هن بیننده تداعی 

 شود که برج از زمین بلند شده و به سوی آسمان رفته است. 

ر خاص کردن فرم پروژه هر یک از مثلث های بدست آمده به مرکزیت در مرحله آخر برای هر ه بیشت

ثقل خود طبق زاویه ای که بطور تصاعدی افزایش می یابد،  رخید. شروع  رخش از طبقه ده 

مسکونی و پایان آن در طبقات تجاری پایان است.  رخش فرم ساختمان موجب می شود طبقات در 

ای دیگر نسبت به هم دید و منظرهای خاص داشته باشند. بخش هایی هم پوشانی داشته و در بخش ه

 این  رخش عالوه بر آن که بر زیبایی فرم در پایین تاکید دارد، باعث سیالیت فضا می گردد. 

     

 ( روند طراحی حجم ساختمان2(تصویر                                                                                                                        

 

 



 ویژگی های عملکردی، زیباشناسی و اقلیمی طرح

 

 واحد 291 در زیادی افراد تعداد اسکان به قادر مسکونی، زیربنای مترمربع 21311 مساحت مجموع با اختیاریه برج  

 .باشد منطقه مسکن نیاز پاسخگوی زیادی مقدار تا تواند می و بوده مسکونی

گرفتن انواع خرده فروشی ها و فروشگاههای زنجیره ای  نظر در  

هزار متر 92طبقه با زیربنای حدودا  5عرضه کاال و رستوران در 

مربع بخش اعظمی از نیاز های ساکنین مجموعه و نواحی اطراه 

را پاسخ داده و باعث کمتر شدن مسافرت های شهری در منطقه 

فی یک و تامین خدمات می شود. وجود هایپراستار در سطح من

پشتیبانی مورد نیاز آن مانند پارکینگ تا حد زیادی جوابگوی 

 نیازهای معیشتی مردم این محدوده از شهر است.

 سالن سینما، فرهنگی کاربری بودن دارا با مجموعه این    

 ودف و شهربازی قالب در تفریحی کاربری و تاتر سالن و اجتماعات

الیی جهت ایجاد بازی و با پتانسیل از دوم، طبقه در کورت

سرگرمی برای ساکنین و دیگر افراد محلی و غیرمحلی برخوردار 

است و تا حد زیادی می تواند جذابیت مجموعه را افزایش داده و 

مردم به ویژه قشر جوان منطقه را به سوی خود بکشاند. خصوصا 

 زکه این منطقه به دلیل ماهیت نسبتا سنتی خود، کامال تهی ا

  مراکز تفریحی به شکل مجموعه ای است.
 تصویری از حجم نهایی ساختمان( 3تصویر)                                                                                                     

 پارک جای 9511بر بالغ که مجموعه این عظیم پارکینگ. باشد می زیرزمین در پارکینگ طبقه نه دارای اختیاریه برج  

 نکنندگا استفاده پارکینگ پاسخگوست، را مسکونی واحدهای ساکنان پارک محل که آن بر عالوه دهد، می جای خود در را

گان و مشتریان را نیز تامین می کند. عالوه بر آن، بخش هایی از فروشند از اعم هایپرمارکت بخصوص و تجاری واحدهای

این پارکینگ به صورت عمومی استفاده شده و می تواند تا اندازه ای نیاز پارکینگ میدان اختیاریه را پوشش داده و از بار 

گری ی زیاد می باشد. کمک دیترافیکی از این طریق بکاهد. این در حالی است میدان اختیاریه همواره دارای آشفتگی ترافیک

 که این برج به منطقه می کند، جمع کردن تعداد زیادی از فعالیتها در نقطه ای متمرکز است. 

فرم این ساختمان بلند مرتبه به دلیل هندسه خاص مثلثی و حجم  رخش یافته آن دارای جذابیت بصری بوده و به المان 

ه شمال شرق تهران بدل می گردد. فرم مجموعه به دلیل سبک بودن شاخص شهری برای میدان اختیاریه و حتی منطق

 بصری، وزنه سنگینی در ازدحام میدان محسوب نشده و آن را د ار آشفتگی بصری نمی سازد.

 و ادب کوران نورگیری، از اعم ساکنان آسایشی نیازهای خوبی به مختلف وجوه در گانه سه های شکاه دلیل به ساختمان  

اله انرژی در ساختمان در زمینه اجرا، ات 91ا پوشش داده و با رعایت ضواب  و مقررات ملی ساختمان مبحث ر هوا تهویه

 .آن به حداقل می رسد

 



   اختیاریه برج پروژه  طراحی روش ارزیابی : 1جدول

 فرآیند و روش طراحی طراحی اولیه های ایده ردیف

 سایت به واکنش استفاده از فرم مثلثی زمین 9

 سایت به واکنش مثلث در حجم بنا میان شکاف 2

 سیالیت بنا حجم در چرخشی فرم 5

 

 طراحی و اجرای معماری داخلی

معماری داخلی به عنوان طراحی هدفمند فضاهای داخلی و ساماندهی آنها به منظور استفاده بهینه کاربران، از دیرباز با آدمی همراه 

همزمان می بایست سویه های زیباشناختی و عملکردی را سامان دهد.طراحی داخلی طراحی داخلی فرایندی است که .بوده است

 یک ساختمان داستانی است که شخصیت اصلی آن خود انسان است.

 

 میلیمتری 52 دندانپزشکی مطب خاص داخلی طراحی

 

 معمار: دفتر طراحی زِما )رضا مفاخر(

 موقعیت: تهران، ایران

 9519تاریخ: 

 مترمربع 931مساحت: 

 شدهوضعیت: ساخته

 کارفرما: آقای دکتر مشکوه

 همکاران طراحی: فروزان وحدتی، سهیال ابراهیمی، هاشم بابایی، تینا رکنی، محمد امینیان

 ، شرکت آپادانا تک، شرکت اکباتانهمکاران اجرایی: هاشم بابایی

 اهتقی پرهام: عکس          ( فضای داخلی دندانپزشکی1تصویر)                                                                                 

؛ این گزاره توصیفی بود که کلیاتی از انتظارات مورد نظر دکتر مشکوه را برای ”مایلم فضای کلینیک کامال خاص و دلنشین باشد“ 

مترمربع، در ساختمانی با کاربری اداری، در  931مساحت  کرد. کلینیک در فضایی بهما، به عنوان طراحان فضای داخلی روشن می

 کرد که در صدد تغییر حس فضایی وخیابان شریعتی تهران واقع شده بود و فضای متداول و نسبتاً خشک آن، کارفرما را ترغیب می

 .طراحی معماری داخل آن برآید
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بندی نظرات کارفرما و یافت. جمعتنها از دو سوی خود گشایش میها بود که مطب دکتر مشکوه مانند تونل خالی از روزنی در جداره

بران ترین نیازهای آسایشی کارها و شرای  فضایی موجب شد دریافت نور و تامین تهویه، به عنوان قوینتایج حاصل از بررسی ویژگی

 کعبیم به تا، خ  دو با سطحی که شد آغاز اج آن از فرم تولید فرآیند واقع، در. شود پروژه فرم گیریشکل فضا، ایده اصلی و اساس

جه نداشته شرقی و غربی، گذری برای عبور و دو دلیل به شکل، یو جعبه این. گیرد قرار موجود تونل درون و شده تبدیل وجه سه با

دیوارهای موازی بازشوها “گرفت، وضع شود: نور و جریان هوا شده و باعث شد قانونی برای تمام دیوارهایی که در مسیر آن قرار می

ه که کند،  را که از هر نقطای است که هر کاربر، با قرار گرفتن در این کلینیک حس میشفافیت اولین مولفه”. باید شفاه باشند

  ایستاده باشد، به بیشتر فضاها دید دارد.

یابدکه اثر آن در ه و شکستی مورب میجعبه در تمام مسیر خود، به دلیل هندسه زمین، در امتداد یک خ  مستقیم حرکت نکرد

خورد تا نور مصنوعی فضا را تامین کند؛ این شکاه شود. در سقف نیز، پوسته شکاه مینما و در کف، به پله تبدیل میبدنه، به آب

سو دسه همدر امتداد حرکت نور روز، از بیرون به درون است. در نقطه شکست جعبه، سقف و کف تغییر جهت داده و با انحراه هن

های خشب و جیاُپی و آراسسی های پزشکان، فضاهای پشتیبانی مرتب ، مانندشوند. هندسه فضاهای مورد نیاز کلینیک، مانند اتاقمی

  اند.های فرم کلی شکل گرفتهخدماتی، بر اساس حرکت

                     اتقی پرهام: عکس        معاینه اتاق( 3)تصویر                  

 

برد که هر سه وجه جعبه از یک ایده فرمی این پروژه، طراح را به آن سو می

جنس باشند که در این پروژه، با توجه به خواسته کارفرما مبنی بر گرم بودن 

 نظر در آن برای اهدیام فضا و نیز قابلیت برش آسان با هزینه مناسب،

 9 حدود) اهدیام ضخامت اساس بر صفحات، این حرکت مدول. شد گرفته

کردن طولی بودن تونل  تشدید برای ها،برش راستای و شده تعریف( اینچ

 اند. نور، در راستای شرقی ی غربی قرار گرفته

 اهتقی پرهام: عکس      مطب های دیوار در سیال حرکت نماش( 1)تصویر

تعریف شده در فرآیند طراحی است، به طوری که تا حد حرکت هر صفحه بر صفحه دیگر، بر اساس اصول زیباشناسی 

 نما و صندلی نشیمن را در خود جای دهد.امکان بتواند مبلمان و نیازهای فضایی، مانند کانال کولر، آب
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 دندانپزشکی مطب داخلی طراحی روند ارزیابی :5جدول 

 فرآیند و روش طراحی ایده های اولیه طراحی ردیف

 سیالیت و سایت به واکنش داخلی فضایی دیوارهای 1

 سایت به واکنش داخلی فضای نورگیری 5

 

( 11تصویر )

پالن جا نمای 

 فضاها



 

 ( مقطع 92تصویر)
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