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جا �ایی پروژه ی داخل سایت
برای احرتام به سایت و هویت فرهنگی آن از هر گونه دخل و ترصفی در آن پرهیز کردیم و 

جا�ایی پروژه را به منتهی الیه جنوبی زمین منتقل کردیم. خواستیم پروژه مانند یک قلعه 

مثل قلعه ی پرتغالی ها که در مجاورت سایت هست، عمل کند و حتی تا حدودی یاد آور 

آن باشد؛ ولی قلعه ای نه برای استث�ر، بلکه قلعه ای برای شناساندن خودمان به دیگران ــ 

قلعه ای برای زیس¢ و حس زیس¢ در بافت. خود پروژه باید حس کوچه و پس کوچه گردی 

کنگی را به ساکنین بدهد. 

چگونه به طرح رسیدیم

یک حجم دو طبقه به مثابه یک بوم مسی، بلند و کشیده؛ دو طبقه بودن آن برای این 

است که به خط آس�ن بافت کناری احرتام قائلیم؛ پس خط آس�ن ما با بناهای دو طبقه ی 

کنگ در یک ارتفاع است. 

از جریان نسیم خلیج خواستیم که حجم پر و دلگیر ما را با نیروی خود بشکافد و 

تپنده ی  از مع�ری خانه ی کنگی آموختیم که حیاط، قلب  ورودی های ما را شکل دهد. 

ماست؛ پس دو حیاط در طرفین حجم ایجاد کردیم و برای بهره گیری بهرت از نسیم دریا، 

حجم جنوبی حیاط ها را یک طبقه کوتاه کردیم تا نسیم به عمق پروژه نفوذ کند. فضاهای 

زیستی و اقامتی را در این حیاط ها جای دادیم.

نیاز به تجربه ی کوچه و پس کوچه کنگی داشتیم؛ پس نیروهای موازی خلیج را به کار 

بردیم و کوچه های کنگی را ساختیم و بادگیرها را برای کشاندن نسیم به سطح زیرین حجم 

میانی بر افراشتیم.

مانند خانه های همجوار، شکل  را  میانی  گرفتیم و حجم  بهره  بافت کنگ  الگوی  از 

دادیم و حیاط های مرکزی را برای تهویه ی بهرت حجم زیرین ساختیم. نیازمندی های فضاهای 

آموزشی، فرهنگی، اداری و �ایشگاهی را در حجم میانی قرار دادیم. برای تبدیل شدن این 

بنا به یک بنای با احرتام شهری هیچ دری را به سوی پروژه نبستیم. البته در حیاط های مرکزی 

طرفین که مختص توریست ها است ورودی ها را کنرتل می کنیم. مردم کنگ و توریست ها 

برای تبادل و بقای فرهنگی نیازمند تعامل هستند. پس خواستیم در این بنا جایی داشته 

باشند برای گرد هم نشس¢ و سخن گف¢. با این ایده، آمفی تئاتر رو باز در مرکز بنا رو به 

دریا شکل گرفت که فضای مناسبی برای اجرای کنرست ها و مراسم بومی و محلی است. 

  دید و منظر پروژه
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خواستیم کنگی بسازیم درون کنگ با احرتام به همه ی املان های باارزش و ساختارهای 

استفاده ای هستند و مثل  قابل  بام ها فضاهای  پروژه  این  نو. در  با رویکردی  حیاطی آن 

کنگی ها می توان از فراز آن به Äاشای غروب آفتاب در خلیج فارس نشست. بادگیرها در این 

پروژه کامالً علکردی است و امکان ایجاد کوران در راهروها و حیاط ها را فراهم می آورد. 

برای ارتباط ضلع جنوبی و ش�لی بنا در بخش اقامتی، در طبقه ی دوم از پل استفاده کردیم.  

فضاهای فرهنگی همگی در حجم میانی جا�ایی شده است و برای عموم مردم کنگ قابل 

استفاده می باشند. رستوران ها و چایخانه ها را هم در فضای میانی (برای بهره مندی همه) و 

هم در منتهی الیه حیاط های رشقی و غربی قرار دادیم. فضاهای فرهنگی و آموزشی میانی، 

محل دور هم جمع شدن و گپ و گفت است.

 ما در این طرح به فضاهای زیستی، خدماتی و فرهنگی متناسب  با زمینه ی باارزش 

را می توان  برکه های موجود  ویژه  به  باارزش سایت مسابقه  پرداختیم. سایر عنارص  کنگ 

با احیا و بازسازی و تبدیل کاربری آنها، محافظت کرد. کاربری هایی که می توان برای آنها 

پیشنهاد کرد شامل: سالن های مطالعه و کتابخانه، سالن های �ایش فیلم و تئاتر با ظرفیت 

کم، کانون های فرهنگی و اجت�عی مثل دفرت شورای شهر، چایخانه و رستوران های سنتی و 

موزه های مردم شناسی و بوم گردی است.




