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معمار                                                 علی اکبر نصرآبادی
مدیر پیمان                                           مهندس کاظمیان                                                               
سازه                                                        مهندس کاکایی
تاسیسات مکانیکی                                مهندس شاه میرزائیان
تاسیسات الکتریکی                                      مهندس آشتیانی
مساحت سایت                                                 1800 مترمربع
زیر بنا                                                            1500 مترمربع
محل ساخت                                          محله ی باستی، لواسان
سال ساخت                                                          1389
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AliAkbar    Nasrabadi

Ali Akbar Nasrabadi is an Iranian ar-
chitect and artist born in 1952. he 
received his associate degree in ar-
chitecture from Tehran Technology 
institute and then continued his stud-
ies in Louisiana university. After his re-
turning to Iran he started his profes-
sional career as superior engineer in 
designing Telecommunication build-
ing for ministry of post, telegraph and 
telephone. He had cooperated with 
Dr.F Azari in Ekbatan project as the first 
draftsman. He also has inaugurated 
about 46 painting exhibitions in Iran 
and some other countries.

دوره ی  شمیران،   1331 متولد  نصرآبادی،  اکبر  علی 
و  گذرانده  تهران  تکنولوژی  انستیتو  در  را  فوق دیپلم 
مدرک مهندسی خود را از دانشگاه لوئزینا آمریکا دریافت 
نمود، پس از بازگشت به ایران به عنوان مهندس ارشد 
و سرپرست طراحی ساختمان مخابرات در وزارت پست، 
تلگراف و تلفن مشغول به کار شد. وی به عنوان اولین 
آذری  فریدون  کنار دکتر  اکباتان در  نقشه کش شهرک 
طراح اصلی این شهرک فعالیت نموده است. فعالیتهای او 
به حوزه ی اجرا محدود نماند و ارتباط خود را با دانشگاه 
حفظ نمود. علی اکبر نصرآبادی در طول این سال ها به 
دانشگاه  زیبای  پردیس هنرهای  با  عنوان مدرس مدعو 
تهران همکاری داشته است. عالوه بر این تا کنون حدود 
46 نمایشگاه نقاشی در داخل و خارج کشور برگزار کرده 

است.

www.nasrabadi.net



ویالی باستی

عکس:  شراره رضوی و سپیده برازش

ویژگی های  آن  با  پروژه  ساختگاه  گاه  که  داشت  اذعان  باید 
ناب ش،  برای غنی کردن ذهن معمار از ایده های نو کافی ست؛ 
جلگه ی  شمال  در  باستی  دره  بلندی  است  جمله  آن  از 
کوهستانی لواسان. موقعیتی چنین از محله شورکاب، بر نظر 
به مؤلفه هایی چون نور، منظر و زلزله در طرح پیش رو تاکید 
داشت. بر این مبنا در وهله ی نخست، بهره ی بیشینه از آفتاب 
جنوب در عین اشراف به طبیعت منطقه ی زیردست را الویت 
می بخشید؛ پس از آن به جهت همجواری با گسل مشاء، توجه 
القا  را  آن  با  معماری  طراحی  هماهنگی  و  سازه  به  اساسی 
می کرد. از سوی دیگر، کنترل جبهه ی هوای سرد کوهستان 
و ایجاد کوران هوای خنک ضروری به نظر می رسید. افزون بر 
این، لطافت خطوط طبیعت در محوطه، طنازی مینیاتورهای 
ایران را متبادر می نمود؛ از این رو، پرهیز از تیزگوشه ها و به 
کار گیری قوس های متنوع خالی از لطف نبود تا داخل، خارج 

و حتی راه های منتهی به خانه بر این خیال صحه گذارند. با 
چهار  در  خانه  فضاهای  جانمایی  ایده ها،  این  به  ویژه  نگاهی 
آسانسور متصل کننده ی  و  پلکان گرد  تراز میسر گردید که 
طبقات  در  تفریحی  و  پشتیبانی  فضاهای  بود.  آن ها  تمامی 
زیرین جای داده شد. بدین ترتیب که سرایداری، سالن بیلیارد 
و سوییت مهمان در زیرزمین قرار گرفت و در ترازی پایین تر 
از آن، موتور خانه، تصفیه خانه  و نیز استخر زمستانی تعبیه 
گردید. این استخر، از شمال به جنوب کشیده شده و با بهره 
در  و  کرده  قطع  را  ساختمان  عرض  طرف،  دو  از  نور  گیری 
از طرفی، همان طور که  تابستانی می پیوندد.  به استخر  آخر 
انتظار می رفت، طبقه همکف با وجود فضای نشیمن، پذیرایی 
و آشپزخانه شکل گرفت، اما عالوه بر این ها، فضاهایی خاص 
نظیر اتاق مطالعه، اتاق مستخدم، رختشوی خانه و اتاق اتو نیز 

دیده می شود. 
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نظر به زمینه، ایده هایی بسیار برای این طرح به ارمغان آورد. پیوندی عمیق با بستر 
بنا و طرحی برخاسته از آن، در جای جای طرح هویداست؛ مانند آن که در آخرین تراز 

چشم اندازی دور تا دور نسبت به لواسان زیبا محقق شده است.  

محبوبه آهنگری



و اما نکته ی دیگر در سازه ی این بناست. به جهت برخورداری 
از مناظر اطراف در عین رعایت آیین نامه ی زلزله، سه جداره ی 
غیرشفاف در نظر گرفته شد تا دیواری برشی برای بنا باشند. 
سازه ی  با  بتنی  برشی  دیوارهای  این  ترکیب  آن که  ضمن 
مخروطی شکل فلزی که به کاله فرنگی منتهی می گردد، تقابل 
زلزله و ارتعاشات زمینی را بر عهده دارد تا ضمن هم آهنگی 

با معماری، ویالی باستی چون کوهی استوار در دل طبیعت 
این جا  به  ماجرا  است که  این  گیرد. جالب  آرام  لواسان  بکر 
نسبت  دور  دورتا  دیدی  خانه،  تراز  باالترین  در  نشده؛  ختم 
به لواسان زیبا فراهم می گردد و به راستی چه دلنشین است 
محافل عصرانه گرداگرد آتشگاه هیزمی بر فراز باغ بام یا جلوت 

خلوصی در خلوت شباهنگام آن!  
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1  Bedroom
2  Bathroom
3  Stair
4  Terrace
5  Distribution space
6  Master Bedroom

1  Entrance
2  Stair
3  Bathroom
4  Service
5  Living room
6  Dining

1  Parking
2  Store
3  Pool
4  Sauna
5  locker room
6  Bathroom

7  Bedroom
8  Stair
9  Billiard hall

7  Reception
8  Kitchen
9  Store
10  Bar
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Baasti
Villa

Well consideration of the surrounding provid-
ed a handful of ideas for this project. Of many, 
one can say the delicacy of the lines of na-
ture in the area which resembled the beauty 
of Iranian Miniature. Hence, the prevention of 
angles as well as the usage of curves over-
shadowed this imagery. The depth of this 
connection between the background of the 
building and the project inspired by it is ob-
vious in every part of the building. Thus, one 
can have a perfect panoramic scenery of 
the beautiful Lavasan all around the building.

Photo: Sharareh Razavi, Sepideh Barazesh 
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