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  اي بر شهرسازي فولدينگفرش شهري، مقدمه
  

     ***  مهندس ارسالن كريمي خياوي،   **  مصطفي مختاباد امرئيسيد دكتر  ، *  سيامك پناهيدكتر 
   

  27/7/88: الهـ تاريخ دريافت مق
                                        15/10/88: تاريخ پذيرش نهايي

  
  

   :چكيده
فولـدينگ كـه در      .پـردازد  مي 2اي بر شهرسازي فولدينگ    به عنوان مقدمه   "1فرش شهري " معرفي   اين پژوهش به    

     اسـت، در معمـاري توسـط    6بر اسـاس رياضـيات اليپنيتـز    و   5 و آنتي اديپ   4در ريزوم  3فلسفه وامدار نظرات دلوز   

 ارائـه داده    " فرش شهري  "عنوان به   را در مقياس كالن      فولدينگ   8 حديد امروزه. به منصه ظهور رسيد    7آيزنمنپيتر  

 "وحدت در كثـرت   "حديد بر اساس فلسفه     .  مطرح گرديده بود   9است كه پيشتر در طراحي منظر توسط جيمز واينز        

بـا روش   اين پـژوهش     .ارائه دهد آنتي اديپ   دارد تا شهري     10سعي بر طراحي شهري با ادبيات پسامدرن  فمنيستي        

         كـه   مي توانـد مـصداقي بـر شهرسـازي فولـدينگ باشـد      "فرش شهري"كه  به اين نتيجه دست يافته      تحليل محتوا   

در ايجـاد    اگـر چـه     " فرش شـهري   ". بر اساس هندسه فركتال، منطق فازي و در فضاي آشوب شكل گرفته است            

 در مقياس كالن موفق بوده است اما در مقياس انساني و بحث معماري رويداد بـه تـوفيقي دسـت نيافتـه                     هماهنگي

  .است
  
  
  فرش شهري، منطق فازي، فركتال، آشوب، فولدينگ :كليد واژه ها  
  

  

Email: siamak_architecture@yahoo.com                *مسئول مكاتبات( .استاديار گروه معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ابهر، ايران(  
 .ايران دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ر گروه پژوهش هنر، دانشكده هنر،دانشيا** 

  .قزوين، ايران كارشناس ارشد شهرسازي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد*** 
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  مقدمه
                  داردهـاي نـوين آن نيـاز بـه بررسـي اجمـالي تحـوالت جهـان در دوران پـسامدرن                      بحث پيرامـون شهرسـازي فولـدينگ و واژه          
 گرايي،كـه رو  زمينـه  :بيشتر مطرح هستند  شان در آمريكا     نفوذ و مطرح بودن    واسطهسه ديدگاه پسامدرن شهري به       .)252،  1384وارد،  (

و 14اسـكات بـراون   ،13مـورد نظـر ونتـوري   » 12هاي اصلي آمريكاييخيابان«توده گرايي يا  اند؛كرده مطرح 11كوتر و توماس شوماخر
    نيويـورك  " كتـاب رم كولهـاس تحـت عنـوان     . مطرح كرده اسـت 16جهاني، كه رم كولهاس» عامشهر « لگوي، و ا15اسيون آيزونر

محبوبيت و معروفيت اين كتـاب در بـين طرفـداران و     .واقعي و پسامدرن وي به نيويورك است بيانگر نگرش فرا ،)1978 ("تب دار
  .)(Nesbitt,1975,80 هر دانستدوستداران اين مبحث را بايد نشانگر توجه مجدد به مسئله ش

                 17هاي شهري پسامدرن مورد نظر كالين روكولهاس آگاهانه تحقيقات خود را در موضعي متقابل با پيشنهادات و طرح  
اوت بر دهد كه جملگي در درجاتي متفقرار مي )بازسازي شهر اروپايي( و لئون كرير )شهر تمثيلي (18سيور آلدو ،)شهر چهل تكه(

 فرااي  معتقد است كه ما در جامعه19مارك اوژه .)(ibid,126 شوندشهر اروپايي پيشامدرن همچون يك سرمشق و الگو متمركز مي
هاي  هاي بسيار بزرگ، مجتمع فروشگاهبيشتر وقت خود را در . انداز پيش بر آن غلبه يافته ها بيش كنيم كه نامكان مدرن زندگي مي
 تلفن بابيشتر معامالت روزمره .  كنيم هاي انتظار و غيره سپري مي ها، سالن بزرگراه نهاي پمپ بنزي جايگاه شهر،تفريحي خارج از 

  .»ميريم شويم و در بيمارستان مي در كلينيك متولد مي« كنيم  ، با كامپيوتر كار ميكردهشود، به صداي ديجيتالي گوش  انجام مي
       وار، در فضاي پسامدرن كه به نوعي فضايي با خصوصيات وانموده، شبه هنر، نشانههاي مطرح در فضاهاي  در ادامه بحث

فضايي كه در آن فرم از هندسه فركتال تبعيت نموده،  .د، فرش شهري به منصه ظهور رسيدنباشزبان شناختي پساساختارگرا مي
       اعيه پايان هنر، پايان سوژه، پايان تاريخ، در چنين عصري كه د .منطق آن فازي بوده و فضا، نوعي فضاي آشوبناك است

           .پديد آورنده، مرگ سينما را دارد، فرش شهري شايد به نوعي، نظريه اي جذاب برتارك آسمان بي ستاره شهرها باشد مرگ
ود و در مقياس منظر هاي الكترونيكي مورد نظر ب LEDفرش شهري كه به اشتباه در مقياس خرد در طراحي محوطه، منظر و حتي 

       بعدها بصورت رسمي در ادامه طراحي خاص ،جيمز واينز و گروه سايت در طراحي ميدان پرشينگ لس آنجلس مطرح گرديد توسط
حديد از نگاه وحدت در كثرت و كثرت در وحدت به  .ظه حديد كه بر اساس سوپرماتيسم مالويچ و ديالكتيك هگل بود ارائه گرديد

  .زا استن يك كل هماهنگ مي نگرد كه به نوعي هر بلوك شهري در خدمت ديگري است و داراي توسعه اي درونشهر به عنوا
شهر در فضاي پسامدرني با ايده فمنيستي كه در آن نقطه شاخص وجود ندارد و كل با جز هماهنگ است به صورت فرشي است   

هاي فولدينگ و بحث اين نوشتار به بحث در مورد ريشه. شودنميخورد ولي هيچ موقع شاخص هايي از آن چين ميكه گاهي بخش
  .پردازدفرش شهري به عنوان بارزترين مصداق آن مي

  

  روش تحقيق
) از نمونه مطالعه به نظريه(ي يفو ك) از نظريه  به نمونه مورد مطالعه( يمدر اين تحقيق با روش تحليلي و تلفيقي از تحقيق ك  

  جهانمعروف هاي موجود در مورد فولدينگ در كارهايابتدا به روش كمي نظريهپژوهش، اين در .  شدمفاهيم بازشكافت خواهند
نشانه شناسي بصري از سپس با روش كيفي مورد تحليل قرار خواهد گرفت،  است فرش شهري به نوعي قابل مشاهده ها كه در آن

 تلفيقي از  بنابراين  پژوهش به صورت .شهري معرفي خواهد گرديده و فرش به تحليل اطالعات فوق پرداختها موجود در اين نمونه
  . به عنوان روش اصلي و بر پايه تحليل توصيفي به عنوان روش مكمل بوده است   كميو كيفي
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  رويكرد نظري
  22و منطق فازي 21 آشوب ،20فركتال

اند و اين نظريه هـا تحـت عنـوان    ت گسترش دادههائي را براي توصيف پيچيدگي در طبيع چند دهه گذشته، دانشمندان نظريه طي  
نظريه فركتال جهت توصيف پيچيدگي در اشـكال و نظريـه آشـوب بـراي توصـيف                 . شوندنظريه فركتال و نظريه آشوب خوانده مي      

بررسـي  به عنوان يك ابزار پردازشـي قـوي جهـت    با منطقي فازي امروزه، نظريه فركتال و آشوب . رودپيچيدگي در رفتار به كار مي  
  )1نمودار (.  و طبيعي باز كرده استكالبديهاي سامانههاي جديدي را در فهم هاي پيچيده مطرح است و افقسامانه

  
  
  
  
  
  

                                                                            
  

هاي دريا هرگز به صورت دايره نيست و نور در و لبه  مخروط نبودها ابرها كره نيستند، كوه: بيان داشت1957 سال به 23ندلبروتم  
   . كندمسير مستقيم حركت نمي

البته اصول رياضي هندسه فركتال و توصيف . وي پاسخ اين مساله را با زبان رياضي جديد تحت عنوان هندسه فركتال ارائه كرد  
  .)50، 1380 شمس،(  گرددبسياري از اشياي فركتال به گذشته دوري بر مي

آشوب در لغت به معني درهم ريختگي، آشفتگي و بي نظمي است و آشوبناك به معناي در حالت آشوب، بر وضعيتي كـامالً بـدون         
            : اسـت   از ريـشه يونـاني كـائوس بـه معنـي فـضا، بـا ايـن معـاني                   ياسـم :  معادل انگليسي آشوب   24كائوس :كندسازمان داللت مي  

      ـ سـردرگمي شـديد يـا بـي نظمـي     2.انتهايي كه قبل از جهان نظم يافته وجود داشتهاي بدون شكل و فضاي بي      بي نظمي ماده   -1
زاده هاي فازي توسط دكتر لطفـي   و مجموعه  26 منطق فازي  .گرديدبيان   25لورنس توسط    1963 سال   بهكه  . ـ مغاك، پرتگاه عظيم   3

گذاري لطفي زاده پيشرفت قابل توجهي در پايه  .)19 ،1383 پناهي،(ح جهان مطرح گرديد     استاد دانشگاه كاليفرنيا براي اولين بار در سط       
             ليكن يك سيستم منحصر بفرد از دانش كه منطق فازي ناميده شود وجود نـدارد              . منطق فازي به عنوان يك رشته علمي ايجاد كرد        

منطـق  منطق فازي عبور از دنيـاي سـياه و سـفيد             .)22 ،1380 ،كاسكو(   فازي بودن همان خاكستري بودن است       .)45 ،1381 ،بوجادزيف(
تـرين  در فـازي  . تر است  هر چه يك چيز بيشترشبيه متضاد خودش باشد فازي         .و غرق شدن در درياي خاكستري هاست       27ارسطويي

  سـطو كـامالً متـضاد تلقـي       در نظام دو ارزشـي ار     » خالي«و   »پر«به عنوان مثال دو واژه      . حالت چيزي مساوي متضاد خودش است     
دو حالت متـضاد امـا مـساوي را     ،».ليوان آب نيمه خالي است  «و   ».ليوان آب نيمه پر است    «اما در منطق فازي دو عبارت       . شوندمي

نماد ين ـ يانگ در حقيقت نماد فازي اسـت چـرا    . نامد مي29ينگ  و28ينالئوتسو تساوي دو حالت متضاد را تساوي  .دهندنشان مي
ن در آيين هاي بودا، ذن مـدرن در ژاپـن و            آهاي   سنت فازي سنتي شرقي است و بن مايه        اساساً )1تصوير (.معرف متضادهاست كه  

   .)9 ،1381 ،كارتالوپوس( تائوئيسم الئوتسو وجود دارد
 
  

   مدل ارتباط ين و ينگ در چرخه الئوتسو-1تصوير
  http://end2stress.com/images/yin-yang :مأخذ

مدل ارتباط سه گانه فرم، فضا، منطق -1نمودار   
نگارندگان: مأخذ  
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  فولدينگ
 مانند پيتر آيزنمن، فرانك ازيشيوه واس مطرح شد به تدريج اكثر معماران نامدار 1990بحث فولدينگ در معماري از اوايل دهه   

بهرام شيردل،  توان ازاز ديگر معماران مي. گهري، ظه حديد و حتي معمار مدرنيست، فيليپ جانسن به اين سمت گرايش يافتند
از نظر دلوز، هستي از . فلسفه دلوز يك فلسفه افالطون ستيز و دكارت ستيز است. جفري كيپنيس، گرگ لين، چارلز جنكز نام برد

داري و اسكيزوفرني، خرد مدرن را مورد وي در كتاب معروف خود، آنتي اديپ، سرمايه. يربناهاي عقل رياضي استخراج نشده استز
همه چيز . هاي هزارتو، هر اليه در كنار اليه ديگر، همه چيز در كنار هم استفولد يعني چين و اليه، يعني اليه. پرسش قرار داد

به زعم دلوز و گتاري، تفكر غرب،  . )152، 1382قباديان، (كند  ميواسازيفولدينگ منطق دو ارزشي را افقي است و به عبارت ديگر 
شناسي از اين الگو هستي هاي مطالعاتي اعم از گياه شناسي، الهيات وهمه رشته. ها در استيالي الگوي درخت وار بوده استقرن

. در نقطه مقابل نظام درخت وار، ريزوم و چندپارگي قرار دارد. اندد و ريشه بودهدر جستجوي بنيا فالسفه همواره. اندتاثير پذيرفته
 يك ريزوم است و با ريشه و انشعابات آن تتعددي آزاد از قيد يگانگي، نظام مبتني بر تعدد قطعا. ريزوم در نقش خود متعدد است

پيوند،  ناهمگوني، :  شش اصل استواجدريزوم . ستفرش شهري نمونه ديگري از ريزوم ا .)147، 1380شايگان، ( تفاوت دارند
يك ريزوم نه آغازي دارد و نه پاياني، ريزوم همواره در ميانه است، . گسست نا داللتگر،  نقشه كشي، نقشه برگرداني چندگانگي،

  .)به نقل از  دلوز، ريزوم: 184، 1381يزدانجو،( ميان پرده است، درخت انتساب است
   هـاي منحنـي در      با كمـي اسـتثناء خطـوط و فـرم          90تا پايان دهه    . ها پايان يافت   زاويه دار شروع و با منحني      هاي با فرم  90دهه    

           نقادانـه در هنرهـاي بـصري،        نظريـه همه جا نمود داشت و بر طراحي صنعتي، مد، مبلمان، فرهنـگ بـدن، طراحـي ماشـين، غـذا،                     
         هـاي   فـرم واجـد  بطـرز موكـدي   30ت، موزه گوگنهـايم بيلبـائو، فرانـگ گهـري       كشش جنسي، هنر گفتگو و حتي معماري چيره گش        

 .)(Carpo,2004 ,14منحني است 

. ها پرداخت ساختمان هاي شكسته آن در      و تجسم نمونه   واسازي معمارانه با تمام قدرت به بحث پيرامون         نظريهدر شروع دهه نود       
 نام فولد، اليب نيتز و باروك در فرانسه براي اولين بار انتشار يافت، تحـسين منتقـدان      كتاب ژيل دلوز به      1988 سال   بههنگامي كه   

 شروع به شرح جزئيات نوع معمارانه فولد كـرد، بـراي فولـد              1991 سال   به خود، ربستوك    طرحدر   وقتي پيتر آيزنمن  .  برنيانگيخت را
ــت    ــوز فرص ــط دل ــده توس ــرح ش ــرد يمط ــاد ك ــاره ايج ــز     .)(31Eisenman,2004,6-24 دوب ــب نيت ــيات الي ــوز از رياض ــاب دل                    كت

   .و بيانات گوناگون در مورد باروك در هنر استفاده كرده بود) محاسبات متفاوت ويژه(
يد بندي جدطبقه: كنند، بودها كه تغيير يافته، شكل گرفته و حركت ميبرداشت آيزنمن از فولد دلوز در ابتدا، با تاكيد بر ابهام فرم  

 آيزنمن اين عقايد متغير .)(Deleuze,1995,1-80نددشاز موضوعاتي كه توسط روش تغييرات و قانون دگرگوني ممتد شرح داده مي
، 1993 سال به Eisenman,1991,9)(32  بوددر مورد اشياء را به عصر جديدي از فنĤوري الكترونيك و تصاوير ديجيتال نسبت داده

ريزي شده، رسمي، بصري، برنامه(ي انواع آن ورد فولدينگ در معماري، به طرزي شيوا، پيوستگي همه در م33ي مقدماتي لينمقاله
فهرست معاني مناسب اين منظور نيز به طرزي قابل مالحظه، . را با دليل ثابت نمود) نمادين سياسي و -فني، محيطي، اجتماعي

   ي دلوز در مورد فولدينگ و نظريه) كاتاستروف( تامرنه ي گونه ي فاجعه، نظريه]زمين سار[ي توپولوژي هندسه: متفاوت است
هاي مطرح شده در كتاب با وجود اين، بررسي مقاله و نقشه) (Lynn,2004,80 آوري كامپيوتري دفاع و صنعت فيلم هاليوودفن

  . سازدهاي پيچيده و خالف اصول را آشكار ميفولدينگ در مهندسي، برخي قاعده
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  هاي شهرسازي فولدينگانديشه وظه حديد 
وي بر اساس خط فكري خـاص       . كندظه حديد، عموماً بر اساس هندسه توپولوژي و به كار گيري حجم به جاي سطح طراحي مي                  

               . )20،  1384الـف پنـاهي،   (كنـد    و كارهـاي مـالويچ اسـت طراحـي مـي           سوپرماتيـسم ،  سـاختارگرايي كه به قول چارلز چنكز تحت تأثير        
وي در اين كار كوهي دست ساز ساخت و كشتي خود را بر فراز              . پيك هنگ كنگ اولين كار رسمي وي بود كه برنده مسابقه گرديد           

  ) 2تصوير .(آن قرار داد
  
  
  
  
  
  
  
  

  www.zaha hadid.com:  ماخذ                             .      كوه دست ساز:  پروژه پيك هنگ كنگ، ظه حديد-2تصوير 
  
. اند سرچشمه گرفتهوي از شخصيت بغرنج و روشن فكرانه هايي كه ظه حديد ارائه نموده است،فضاهاي به اجرا در آمده از طرح  

 شهري است كه فلسفه آرماني شرقي وحدت در كثرت خاص حديد در طراحي بيانيه ديگر معرفي فرش شهري به عنوان نكته مهم
 .  هاي زيرين خود دارداليه را در

  

  فرش شهري
  فرش شهري در ابتدا توسط جيمز واينز در طراحي ميدان پرشينگ در لوس آنجلس مطرح گرديد، كه بيشتر از جنبه معماري   

بعدها ظه حديد در هنرهاي معاصر . دانست كه دقيق انداخته نشده استوي لوس آنجلس را همچون فرشي مي. منظر مورد نظر بود
سپس در مقياس شهري در ويستا سنگاپور و كارتال پندينگ استانبول در . س خرد از آن استفاده كردروزنتال در يك كار در مقيا

ها پيش هاي متعددي  چه در مقياس خرد و يا كالن در معماري و شهرسازي سالطرحفرش شهري در . شودكارهاي وي ديده مي
             فرش شهري قرار دارند اشاره نظريه كه به نوعي در نيز مورد استفاده بوده است كه در اين بخش به كارهاي معروف جهان

  .دهد نحوه ارائه فرش شهري را در معماري و شهرسازي نشان مي2 نمودار. خواهيم نمود
  
  
  
  
  
  

  نگارندگان:  مأخذ                                                                                                                زيرگروه هاي فرش شهري-2نمودار         
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  منظر خرد
گردد كه در مبلمان شهري بيشتر جنبه تزئيني به صورت فرش شهري در منظر خرد  شامل مبلمان شهري، منظر و تك بنا مي  

  .گ را ندارد و فولدينماهنگيهاي ديگر از قبيل وحدت در كثرت، هطرحاسليمي دارد و مسائل فلسفي حاكم بر 
  

  نمايشگاه فرشي از گل
شود كه اين حالت ربطي همچنان كه شرح داده شد فرش شهري در كوچكترين مقياس در طراحي فضاي سبز و مبلمان ديده مي  

دهد كه طرحي بصورت فرش توسط گل ايجاد گرديده هاي شهري را نشان مي ميدان4و3تصاوير . به شهرسازي فولدينگ ندارد
  .)4و3تصاوير (رش بصورت موقت چند روزه ابجاد گرديده و هدف اصلي آن رونق دادن به صنعت گردشگري است اين ف. است

  
  
  
  
  

  www.virtualtourist.com:ماخذ    فرشي از گل -4تصوير             www.virtualtourist.com:ماخذ     از گل فرشي-3تصوير             
                               

  2003-1998 35 سينسيناتي، اوهايو، آمريكا،34مركز هنرهاي معاصر روزنتال
 جديد بر سطح عابر پياده شهر به صورت يك RCCA، تاالر ورودي محوطهبا در نظر گرفتن پويايي و ازدحام بالقوه رئوس   

اي و براق بوده و به شهر باز الً شيشهفضاي تاالر ورودي كه كام. شودزنجيره روان از مسيرها و اماكن عمومي موجود، مستقر مي
زمان يك تركيب افقي و  شود كه در جابجايي عابر پياده از طريق ايجاد همميدان عمومي تصور مي شود، به صورت نوعيمي

به صورت مفهومي، طرح موجود شهر به سمت باال پيچ خورده و سطح زمين و ديوار پشتي را يك سطح . شودعمودي، ترسيم مي
اين فرش شهري واسطه بين شهر، تاالر ورودي به عنوان يك اتاق شهري و فضاي گالري متحرك باالي آن، . سازدته ميپيوس
اي براي برش هايي در چشم اندازهاي كف، پله. كند ايجاد ميهاحركتاين فرش شهري، بخشي است كه تنوعي در انواع . گرددمي

يك پلكان نمايشي در امتداد ديواره اين فرش . نمايدورودي عمومي چند سطحي ميتر مشخص كرده و ايجاد يك تاالر سطح پايين
دهد كه چندين چشم انداز زيبا شهري باال آمده، گردش عمودي در طول ارتفاع كامل ساختمان را به مسيري افقي تغيير شكل مي

ته تنديس مانندي است كه توسط فرش شهري به نماي شرقي، در امتداد خيابان والنوت، نقش برجس. كندرا براي گالري ايجاد مي
هاي به طور فشرده بندي دروني حجمشود و بيان كننده پايان حركت نماي جنوبي بوده، تركيبهاي جداگانه ايجاد ميهمراه حجم

زمان خطوط  به صورت ايجاد همطرحاين   فرش شهري در.كنددر كنار هم قرار گرفته، گالري را بر روي نماي بيروني، آشكار مي
  .)6 و 5تصاوير  (افقي و عمودي و امتداد كف به ديوار و سقف است

  
  
  
  
  

  

  مركز هنرهاي معاصر روزنتال -6  تصوير                                          مركز هنرهاي معاصر روزنتال -5تصوير                    
  com www.zaha hadid. :ماخذ                                                  com www.zaha hadid. :ماخذ                     
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   1986، ، لوس آنجلس، كاليفرنيا، آمريكا36ميدان پرشينگ
              و يك سازمان هنري،] پيكره در محوطه[  Sculpture in the environmentمخففي است برگرفته از  گروه سايت  

اي از خدمات  و تنوع گسترده(Trachtenberg& Heyman ,1986,580) زيست محيطي، معماري است كه در شهر نيويورك قرار دارد 
. كند هاي گرافيكي و محصوالت صنعتي را ارائه مي اندازها، تزئينات داخلي طرح ها، فضاهاي عمومي، چشمطراحي، شامل ساختمان

شهر لوس آنجلس وقتي از باال  .طراحي اين ميدان به تصوير سازي خود لوس آنجلس پرداختندگروه سايت در  )4 ،1384 ب پناهي،(
اين . كانسپت طراحي بر اساس ديد بصري هندسه افقي آن است. حالت فرشي را دارد كه دقيق انداخته نشده استد مشاهده گرد

در اين . دهدو بصورت مستقيم موج دار ارائه ميايده، لوس آنجلس و حومه آنرا بصورت مجازي بر محيط عمومي فشرده نموده 
        شبكه شطرنجي كه بر سايت حاكم است هر كدام بخشي از شخصيت . گردندهاي بتني ايجاد ميها توسط موجطرح كوه

خندها ها و لباشك. اين طرح به نوعي خود لوس آنجلس است .(Crosbie  and others, 2005, 94)دهند لوس آنجلس را نشان مي
ها در كل نگاهي به امپراتوري نشانه 37ها، رابطه با اقيانوس، حومه، بخش مركزيهاليوود، زندگي پاك در كوه. را در درون خود دارد

  .)8و7تصاوير (  )15 ،1387 پناهي،(در آمريكاست 
  
  

             
  
  
  
  

   تحليل فرش شهري لوس آنجلس-8   تصوير                                            طرح ميدان پرشينگ-7تصوير                         
              (crosbie  and others, 2005, 95)                                            (crosbie  and others, 2005, 95)    

  
 2000- 1998بناي يادبود يهوديان، برلين، آلمان،  

        هـاي   در بـرلين توسـط پيتـر آيـزنمن طراحـي گرديـد و بـه عنـوان يكـي از بـارزترين نمونـه           1998 سال  بهبناي يادبود يهوديان      
              هـاي هندسـه توپولـوژيكي خـاص يـك فـضاي فمنيـستي بـه وضـوح                  در ايـن بنـا انديـشه      . فرش شهري در مقيـاس خـرد اسـت        

   .)10و9تصاوير (  شودديده مي
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 يان، فرش شهري، ديد پرنده بناي يادبود يهود-9تصوير
  www.Peter Eisenman, Book - Barnes & Noble.htm :ماخذ

  همان، ديد انساني -10 تصوير
 www.Peter Eisenman, Book - Barnes & Noble.htm :ماخذ
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  كوهاما، يوكوهاما، ژاپنپايانه يو   
          طي يك مسابقه طرحاين . هاي اجرا شده الخاندرو زائرو پولو و فرشيد موسوي استطرحپايانه يوكوهاما يكي از مهمترين   

آن نكته اصلي . زند طبقات در همه جا موج ميطرحدر اين .  شركت كننده به عنوان طرح برتر انتخاب گرديد660المللي بين بين
كند و همچون فرشي شهري است كه به ساحل وصل شده عابر اتمام شهر و شروع بندر را درك نمي. فولد شدن بندر در شهر است

  .)12و11تصاوير ( نامند را اسكله ناتمام مي و آن است كه در آن فرم چندان اهميت نداردحركتيطرح منتج از يك نمودار . است
  
  
  
  
  
  
  

  

  www.foa.com :ماخذ               بندر يوكوهاما -12 تصوير                  www.foa.com :ماخذ                اما بندر يوكوه-11تصوير    
                                           

  منظر كالن
گردد كه در اين بخش بيشتر به بحث شهري و مسائل فلسفي حاكم آبادي مي  جغرافيا، شهر وشامل فرش شهري در منظر كالن  

  .پردازيم و فولدينگ ميهماهنگيهاي حديد از قبيل وحدت در كثرت، طرحبر 
  38 تركيه،طراحي شهري كارتال پنديك استانبول

ه قسمت حاشيه شمالي شهر استانبول است كه ظه  هكتار براي توسع555مساحت سايتي به طرح شهر جديد كارتال پنديك در   
 ،اين طرح توسعه شامل مناطق تجاري. حديد و همكارانش در مسابقه اي كه برگذار شد موفق به كسب مقام نخست شدند

   .شود مراكز تفريحي و هتل مي،تئاتر، موزه،  ساختمانهاي فرهنگي،هاي مسكونيبلندمرتبه
          

  
 
 
 
  
  

  
هـا بـه    شود و همچنـين راه     مي شده است، هاي ساحلي و شهرهاي بزرگ تركيه منتهي         شامل چندين بزرگراه كه به راه      هااين طرح   

 در كل  . اند خطوط مترو و قطار نيز در شهر پيش بيني شده           و  كاال متصل هستند   حمل و نقل  هاي اروپايي و آسيايي به منظور       بزرگراه
هـاي اسـتانبول بـه     ايـن طـرح بـا اتـصال راه         ياجرا. هاي موجود و احداثي گرفته شده است      هتوان گفت ايده كلي اين طرح از را       مي

      تعادل بين باال و پايين : كارتال پنديك، استانبول-13تصوير
 www.arkitera.com: مأخذ                

   يكپارچگي رشته هاي موجود شبكه هاي شهري-14تصوير
 www.arcspace.com :مأخذ   رشته هاي درهم و برهم حديد با
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هاي موجود گرفتـه شـده اسـت كـه بـه            ها و ساختمان  هاخطوط و نقاط پر و خالي اين طرح از ر          .شهرهاي همجوار شروع خواهد شد    
ها در قـسمتي از     اين سهمي . شودمايان مي هاي سهمي شكل كه از خصوصيات كار معماران فولدينگ است ن          صورت خطوط و حجم   

دهنـد  كنند اين حركات در كل تشكيل شهرك جديـدي را مـي  شوند و در قسمت ديگربه پايين و باال حركت مي  پالن پر و خالي مي    
 اصل  طرح پيشنهادي حديد در   . اند و تراكم جمعيتي در آنها به خوبي و با نظر ظه حديد طراحي شده              نظام حركتي كه طراحي شهري    

  .)14و13تصاوير  ()1386،339باني مسعود، (ها و بافت شهري در يك نظام منسجم است فولد خيابان
  

  2001 ،  سنگاپور،39طراحي شهري ويستا
ي كـاري ظـه      سـال دوره   20 حدود   طيامكان وجود يك معماري شهري كه از فضا و ساختار طبيعي زمين نهايت استفاده را ببرد                   

ساختاري بر اساس قيـاس فلـسفي       هاي وي   طرح بين المللي، همواره     در سطح .  بوده است  ويان دغدغه اصلي    حديد هميشه به عنو   
 براي اولـين بـار مفهـوم سـاختار محـيط مـصنوعي را در       وي .نيز استفاده شده استالگوهاي زمين شناسي پروژه، در اين داشته كه  

اي در شهرسازي كه از ساخت فـضاي سـبز در وسـط شـهر جديـد             اين طرح افق تازه   . بندي كل مناطق شهري به كار گرفت      مفصل
                     .دهـد ايجـاد تنـوع در ميـادين و كوچـه هـا حـس منحـصر بـه فـردي را از فـضا و محـيط بـه انـسان مـي                                . ، ايجاد نمـود   پيداست

هـد كـه در شهرسـازي مـدرن،     ددار بودن، شهري كه به صورت يك تپه بزرگ است به ما حس يكپارچگي مكاني را مي     مفهوم موج 
حـال  ه اي كه در اين طراحي است تا بحس زيبايي شناسي نهفته  . ها به نظر عادي است    نظم در ارتفاع ساختمان   . اي نادر است  مسئله

 با وارد كردن خالقيت در الگوها در سطح زمين بـه دسـت   هاين ميزان هماهنگي هنري غير طبيعي و يكپارچ. مورد توجه نبوده است   
 با يك نيروي يكپارچه به صورت هماهنگ در         – بلند، كوتاه، پهن، كوچك      -هاهاي مختلف ساختمان  هم زمان با آن مقياس    . يدآمي

  .)15تصوير ( آمده است
  
  
  
  
  
  
  
  
ها خطوط مجاور ناهمگن شهري را با هم كند مانند ساختمانها و مسيرها را مشخص ميطرح تأثيرپذيري خطوطي كه خيابان  

  .هاي بافتي متفاوت را جذب و هماهنگ سازد يابي–الگوي خطوط پيچيده اين قابليت را دارد كه تمام جهت . كندتلفيق مي
كار با زمين شناسي طبيعي مزيت بيشتري . شودمندي فرمي قوي ميسيستم پيشنهادي ريخت شناسانه، منجر به انسجام و قانون  

و ) مربع، دايره و خطوط صاف(اد بوده و در هر مرحله از رشدش انعطافي افالطوني ساختار آز. نسبت به زمين شناسي افالطوني دارد
شناسي طبيعي پيشنهادي كمتر از سيستم افالطوني ريخت. شوددقيق پيدا كرده و تغييرها براي سازگاري با محيط تخريب مي

  . تغييرات در سيستم طبيعي خود استقانونمند و منسجم نيست، بلكه تأثيرپذيرتر و انعطاف پذير بوده و هميشه پذيراي
يابي بصري در حيطه عمومي به وسيله ابزاري براي ناهموار ساختن سطوح مسطح و تبديل آن جهت : مزيت داردچنداين عمليات 

غيره ها، سكوها و تفاوت هاي سطحي كه به وسيله ساختارهاي شيب دار، برآمدگي. به دورنمايي كه از باال چشم اندازي زيبايي دارد

 سنگاپور،طرح ويستا-15تصوير
 www.egothemag.com:مأخذ
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سطح اين مناظر پر از فضاهاي  .آوردآيد، شكل خاصي به سطح مسطح داده و آن را به شكلي خالقانه و مفيد در ميبه وجود مي
هايي هستند براي تجمع و رفت و آمدهاي خارجي هاي كوچك كه مكانهاي باريك با تپههايي مانند كوچهقسمت. پنهان است

 و اما آنچه مشخص است در ديد انساني و معماري رويداد، كليت و گشتالت خاصي كه  شوندهابدون اينكه موجب بسته شدن راه
كنند از تمامي آنچه با صدها فلسفه ايجاد گرديده وقتي عابران در درون فضا طي طريق مي. شودكند ديده نميهارموني ايجاد مي

  .گردد نشان دهد، موجود نيستچه در ديد پرنده مشاهده ميرويدادي كه وحدت در كثرت را مانند آن. كننداست چيزي مشاهده نمي
  
  

  گيرينتيجه
هاي مرتبط با فولدينگ كه حول محور فركتال، آشوب و منطق فازي قرار داشت مورد ابتدا نظريه همچنان كه شرح داده شد،  

سپس .  كثرت، فرش شهري استنتاج گرديدگانه آنها به انضمام ديالكتيك هگل و فلسفه وحدت دراز ارتباط سه بررسي قرار گرفت و
مورد تحليل قرار گرفت، اكنون پس از  بود فرش شهري به نوعي قابل مشاهده كه در آنها   جهانمعروف اين نظريه در كارهاي

  :توان نتايج ذيل را ارائه دادها ميتحليل پروژه
      نگ، ريـزوم، آنتـي اديـپ، موبيـوس، دور هرمنوتيـك         هاي مـشابه مـورد اسـتفاده در معمـاري فولـدي           فرش شهري در ادامه نظريه      

فرش شهري با روانشناسي گشتالت و ديدگاه پديدارشناسانه كه در فلسفه وحدت در كثرت مستتر اسـت، قرابتـي                   . شكل گرفته است  
ري يك كل واحـد     ها، نماها و تمامي اندوخته معما     خط آسمان، دسترسي  . در فرش شهري جزء در كل فولد شده است        . تنگاتنگ دارد 
هـاي  فرش شهري در مقياس خرد در مبلمان شهري به توفيقي دست نيافته است اما در تك بناها به ارائه فلسفه                   . دهدرا تشكيل مي  

مورد نظر پرداخته و تا حدودي موفق بوده است و در ادامه، فرش شهري در مقياس كالن در شهر به خوبي پديدار شناسـي، وحـدت                 
فرش شهري مطابق با آنچـه حديـد طراحـي نمـوده            . نتي اديپ و تمامي مسائل مطرح شده را در درون خود دارد           در كثرت، ريزوم، آ   

است بيشتر ارتباط جزء و كل را  در ديد پرنده ايجاد نموده است و اما در بحث ديد انساني و معماري رويداد به توفيقي دسـت نيافتـه    
دد در فرش شهري مطرح است در ديـد انـساني و بحـث پيمـايش فـضايي آنچنـان                    هاي متع تمامي آنچه از فلسفه   ) 4نمودار  . (است

نگرد كه به نـوعي هـر       حديد از نگاه وحدت در كثرت و كثرت در وحدت به شهر به عنوان يك كل هماهنگ مي                 . گرددمشاهده نمي 
  .اي درونزا است شهري در خدمت ديگري است و داراي توسعهنبلوك و فراگما

فـضاي آشـوب نـاك داراي هندسـه         .  ارائه گرديـده اسـت     3هاي مورد نظر آن در نمودار       ي فرش شهري و فلسفه    گيرفرآيند شكل   
مثلث فوق طي گذر از فلسفه فمنيستي آنتـي اديـپ و ريـزوم كـه داراي                 . فركتال بوده و منطق حاكم بر اين فضا منطق فازي است          

                         وانـشناسي گـشتالت بـا عبـور از فلـسفه هـارموني شـرق          حركتي افقي اسـت و همچنـين بحـث پديدارشناسـي و كـل گرايـي در ر                 
با اين نظريـه شـهر همچـون فرشـي          . فضايي ايجاد مي كند كه فرش شهري ناميده مي شود         ) وحدت در كثرت و كثرت در وحدت      (

  .   ي چشمگير استهايي است كه در كل داراي هارموني و وحدتاست كه دقيق انداخته نشده و داراي چين و چروك
  
  
  
  



69  
   اي بر شهرسازي فولدينگفرش شهري، مقدمه

  

 

  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگارندگان: مأخذ                                                                                                               فرآيند شكل گيري فرش شهري- 3نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نگارندگان: مأخذ                                                                                         سه خرد و كالن در مقاي مقايسه فرش شهري – 4نمودار 

یفرش شهر  
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 وحدت در کثرت گشتالت،پديدارشناسی
مريزو، آنتی اديپ کثرت در وحدت  

  معماری فولدينگ          
 شهرسازی فولدينگ

 الرنس مندلبروت

 لطفی زاده



70  
مصطفي مختاباد امرئي و مهندس ارسالن كريمي خياويسيد كتر دكتر سيامك پناهي، د  
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3- Gilles Deleuze 
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