
 تاریخی های محیط در طراحی
 

  و تهیه بومی طراحی اندیشه موسسه که باشد می تاریخی های محیط در طراحی بر نگاهی مجموعه این
 این .است پرداخته (لوور موزه و پمپیدو ژرژ مجموعه ) شاخص تجربه دو اجمالی بررسی به که است شده تنظیم

 ورودی بهشتی شهید دانشگاه معماری ارشد کارشناسی دانشجویان همکاری مرهون را خود کیفیت مجموعه
 .داند می 1390
  می (جهان در اکولوژیکی طراحی سردمدار) آمریکا بیلدرز سیتی اکو حمایت تحت "بومی طراحی اندیشه" موسسه

   .دارند ای متعامالنه همکاری هم با ای حرفه و پژوهشی های زمینه در که باشد
  معماری و شهرسازی پایدار الگوهای صدور و ایران بومی معماری و شهرسازی دانش و فرهنگ ارتقا موسسه این رسالت
  و معماران به بومی طراحی مفهوم شناساندن در سعی موسسه اول وهله در .باشد می دنیا کشورهای دیگر به ایران بومی

  ای حرفه فعالیت و طراحی دانش بین فاصله کردن کم و طراحی با مرتبط های رشته دیگر و دانشجویان و شهرسازان
 .است داشته طراحی
 و پژوهش و اکولوژیکی طراحی مسابقات برگزاری مدت، میان و مدت کوتاه آموزشی های کارگاه و ها دوره برگزاری سیاست

  رویکرد با معماری و شهرسازی ای حرفه های پروژه اجرای و مدیریت همچنین و پژوهشی های کتاب و جزوات نشر
  عزیزمان کشور در طراحان عملی دانش ارتقا و بومی شهرسازی و معماری احیا برای ای مقدمه و زمینه تواند می اکولوژیکی،

  .باشد
  با لنگ جان پروفسور حضور  با معماری و شهری طراحی آموزشی کارگاه و سمینار 1391 ماه اردیبهشت در
  شد برگزار تهران دانشگاه زیبا هنرهای پردیس در "ایران در معماری و شهری طراحی آینده " نام
  پروفسور حضور با «محیطی پاسخده شهری طراحی» کارگاه و سمینار 1393 ماه آذر در همچنین و

 .شد برگزار بهشتی شهید دانشگاه شهری طراحی علمی قطب همکاری با و بنتلی ایان
 داشته مکاتبه موسسه دفتر با توانند می دارند همکاری به تمایل ای حرفه و پژوهشی های زمینه در که عزیزانی

  و شهرسازی تکامل و ها ارگان و موسسات سایر آتی اقدامات برای آغازی ها تالش این اینکه، به امید .باشند
 .باشد کشورمان در معماری

 



باان نحااوی کاان در بیااان فضاساات معماااری 
تجربان ی معینای از فضاا در    مشاهده کننده 

 ..ایجااد کناد  ارتباط با تجارب پیشین و آتای  
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 بررسی اجمالی دو

نمونن شاخص    

 ژرژ پمپیدو

 طرح توسعه موزه لوور



 پیشگفتار 

 :آن با برخورد ی نحوه و زمان ارزش

 تاریخ انسانی فرد هر حقیقی عمر است تاریخش طول بلکه نیست عمرش طول ی یافته تربیت فرد
 (شاندل)؟.واقعیش عمر نه اوست

  درمیان او که جمعی تاریخ با مستقیمی ی رابطه اوست خاص تاریخ اینکه درعین فرد هر تاریخ
 .دارد کرده باز چشم آن

 (آشوری داریوش چیست شناسی ایران).ماست عزیمت ی نقطه گذشتن

 بر درآمدی).اند تاریخ آزمایشگاه در تجربن ها قرن از پس پیاپی های نسل عقل ی ثمره فرهنگ
 (دورانت ویل تمدن تاریخ

 خود از گوناگون مسائل مقابل در گذشتگان که ست هایی حل راه مجموعن تعبیری به سنت
 .اند گرفته کار به مستمر طور به و داده بروز

 

 

 پیشگفتار

 زمان ، تاریخ ،فرهنگ



 

 

  شناسی زیبایی)وهست بوده ملت یک فرهنگ سنجش واقعی ی وسیلن معماری همواره•
 (پاکزاد ی ترجمه گروتر

 تاریخ و زمان با را تاریخی شهر یک یا تاریخی بنای ،یک هنری کار یک مانند میراث یک ی رابطه•
 :کرد مشخص زیر متمایز زمان سن به توان می

 .است اثر آفرینش دوره که اول زمان-1

 . کنونی زمان تا است آفرینش ی دوره پایان از که دوم زمان -2

      .دارد بستگی کنونی زمان در ما شناخت و آگاهی توسط اثر درک به که سوم زمان -3
 
 بر که وهمانگونه باشد واقعی یا اصل آن مصالح که شود می داده نسبت میراثی منبع به اصالت•

 .باشد مانده باقی کرده تغییر زمان طی در و شده افزوده عمرش

 

 پیشگفتار پیشگفتار 

 میراث ، اصالت



شاهد تضاد مفهوم شهرسازی سنتی با مفهوم  19قرن ظهور فن آوری و شهرسازی جدید در با •
 .به شیوه ی جدید هستیمتوسعه 

 .هوسمان محالت مسکونی قرون وسطایی پاریس را تخریب کرد 19در نیمه ی دوم قرن •

 در همین زمان انگلستان نیز با این مساله مواجه بود  اما پاسخ هوسمان بسیار جسورانه بود  •

هوسمان با تخریب بافت متراکم شبکه خیابان کشی وسیعی در سطح ایجاد کرد و به احداث •
پارک های شهری پرداخت تا به این وسیله فضای در هم تنیده و بیش از حد متراکم شهر را 

 .بهبود بخشد

 در این میان هوسمان در نیل به این هدف نسبت به ابنیه تاریخی رویکردی بی تفاوت داشت•

 پیشگفتار 

 سابقه امر

 سابقه ی امر



:سابقن ی امر  

 
 :نظرین پردازان اولین •

 

 به منظور حفظ میدان دید ابنیه تاریخی تخریب: ویولن لودو 1.

 آن بستگی دارد ، موضوع اصلی در این نظریه محیط اطراف ارزش هربنا به :کامیلوسیت2.

 نظریه ی کمترین مداخله در موجودیت کالبدی بناهای قدیمی به لحاظ تسلیم و  : جان راسکین3.

 
 
 
 

حق نداریم در کنار یک بنای تاریخی ،بنایی امروزی و مدرن بسازیم زیرا در این صورت :جوانونی4.
 نوتر یا خنثیایجاد یک بنای .به سبک ساختمان باستانی خیانت و به آن اهانت کردیم

 

 

 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 چکیده نظریات

 سرپرستی به طبیعت و پدیده های فرساینده اش
یک بنای باستانی به منزله ی یک سند تاریخی ست و تا حد امکان  : راسکین معتقد بود           

 .جلوگیری از هرگونه دخالت در وضع آن را باید مد نظر قرار داد
 .آن خواهند کاست هویتجدا کردن بناهای مهم تاریخی از بناهای اطراف از           



 آتن منشور•
 :است قبول مورد منشور آن نکات اکثر همچنان آتن کنفرانس برپایی از سال80 از بیش گذشت وجود با•

 

ی امر سابقه پیشگفتار   

 آوریم وجود به بنایی تاریخی محیط یک در باشد قرار اگر
 :باید

 بگذاریم احترام اطراف های ساختمان سبک به
 بگیریم نظر در را مجاور بناهای حجم
   دهیم قرار توجه مورد را بناها نمای و رنک

حجمش آن قدر باشد که  نباید بنایی را به وجود آوریم
بناهای تاریخی مجاور را تحت الشعاع قرار دهد و   تناسب
 .بر آنها تاثیر بگذارد فرمو  رنگاز نظر 

 بنای نوتر

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 Européenne de:نام بنا
laPhotographie  

yves lion  معمار:  
 پنهان  :مکتب ساخت 



 :طرح بناهای میان افزا
 
 .ست تاریخی های سایت درون جدید سازهای و ساخت افزا میان بناهای•

 کنند بیان و القا را حاضر زمان روح :باید بنابراین•

 دهند قرار توجه مورد را اند گرفته قرار متن در که را تاریخی ی زمینن: باید حال عین در•

 باشد شهری بافت مورفولوژی برمینای :باید افزا میان بناهای طرح•

 های ساختار منطقه،نوع خاص فرهنگی های سنت و ها ارزش اساس بر ها حل راه بدیهیست•
 .است متفاوت...و محل با همگونی میزان موجود

 را انسانی مانوس و صمیمی مقیاس که مرتفع چنان نن باشد خود ی زمینه با توازن در : بایدها•
 .نباشد سازگار آن کلی عملکرد با ان متعدد های بخش که تصنعی چنان نه کند ویران

 تناسب رعایت و اجرا ، طرح نظر از هماهنگی•

 

 

 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

بناهای میان افزا طرح  
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 پیشگفتار  انواع روش ها ساخت

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

 facadism مکتب حفظ نمای ساختمان

   انواع دخل و تصرفات در ساختمان تاریخی
 

 احداث سیستم گرمایش و سرمایش1.

 نصب آسانسور یا راه پله2.

 نوسازی ها و رنگ آمیزی 3.

 تغییر ساختارها و حوزه های داخلی4.

 تخریب سقف و حفظ تمامی نماها5.

 تخریب سقف و حفظ فقط یک نما  6.

 Garden museum: نام بنا 
Dow jones  معمار:  

 حفظ نما  :مکتب ساخت 



 انواع روش ها ساخت

 .رایج شد 1970از این روش در اوایل دهه استفاده •

 .سازندگان تنها حفظ نمای ساختمان را به عنوان یک واقعیت و ضرورت می پندارند•
 .پاریس استکاخ لوور یکی از جدیدترین موارد این مکتب •

 

 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

 مکتب حفظ نمای ساختمان

از سوی معماران و  مسایل خاص فنی این مکتب عالوه بر 
فراوان رو به رو بوده سواالت نظری و فلسفی سازندگان با 

 .آنها معتقدند باید کل بنای تاریخی را حفظ کرد. است 

 : معتقدند نما حفظ مکتب پیروان
  کن ها ساختمان بیرونی نمای 

  را بیرونی اتاقهای دیوارهای
  بن نسبت بیشتر دهند می تشکیل
 دید معرض در داخلی فضای

  می قرار اطراف نماهای با ومقایسن
 دارای معماری حفاظت نظر از لذا .گیرد

 .ست بیشتری اهمیت
 

facadism 

 historage building.: نام بنا 
in monich 

:معمار   -------  
 حفظ نما  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

 انواع روش ها ساخت
 facadism مکتب حفظ نمای ساختمان

 reichstag: نام بنا 
Norman foster  معمار:  

 حفظ نما  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

 انواع روش ها ساخت

 facadism مکتب حفظ نمای ساختمان



 .است اطراف ساختار با هماهنگی فاقد که ساختاری ایجاد•

 بدان مطلق توجهی بی تاریخی سایت با برخورد دردناک های روش از یکی•

 نامتناسب ای چهره و هستند ساختمانی ناهمگونی دچار قدیمی محالت از بسیاری.است

 :از عبارتند طراحی نوع این گیری شکل عوامل دارند بیگانه و

 

 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

 انواع روش ها ساخت

 Zero degree درجه صفر



 : مکتب این ایجاد بر موثر عوامل
 .زنند می ساز و ساخت به دست قیمت نازلترین به که ها بفروش بساز 1.
   ساختن به تشویق و تخریب به تهدید 2.
 سایر با هماهنگی مانع که مالی مشکالت و شود می ناهمگونی به منتهی که سلیقگی کج 3.

 .بناهاست
 یک بر حاکم های ارزش از ملت یک آگاهی میزان اطراف محیط با همگونی به اعتنایی بی  4.

 غیاب در. دهد می افزایش را آن به نسبت حساسیت و تاریخی های محیط به توجه ،ظرفیت جامعه
 !بود ناهنجاری یک بروز شاهد باید می مسلما آگاهی چنین

 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

 انواع روش ها ساخت

 Zero degree درجه صفر

-Roemisch-Germanisches: نام بنا 
Museum-in-Koeln 
Heinz Röcke  معمار:  

 درجه صفر  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

 انواع روش ها ساخت

 Zero degree درجه صفر



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

 انواع روش ها ساخت

 Zero degree درجه صفر

 ساختمان مخابرات:نام بنا 
:معمار    

 درجه صفر  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

 انواع روش ها ساخت

 Zero degree درجه صفر

 مقبره الشعرا تبریز:نام بنا 
:معمار   

 درجه صفر  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

 انواع روش ها ساخت

 Zero degree درجه صفر



 .است موجود های ساختمان و خود بین هماهنگی ایجاد به قادر ممکن حد تا که ساختاری ایجاد•

 .شد استفاده روش این از ای گسترده نحو به 19 قرن در•

 .است قدیمی های ساختمان روی از برداری الگو واقع در روش این•

 .است گذشتن معماری های شیوه به بنیادی غیر و پایه بی رجعتی روش این درمجموع•

 

 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

 انواع روش ها ساخت

 integration تلفیق

 .بنای ساختمان الهام گرفتن می شودسابقن ی محل امروزه بیش از هرچیز از 

 خیابان پرل پاریس:نام بنا 
ماریاس بندویل:معمار   

 تلفیق  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

 انواع روش ها ساخت

 integration تلفیق

 بنای سنت لوییس:نام بنا 
:معمار   

 تلفیق  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

 انواع روش ها ساخت

 integration تلفیق

 :معایب
  روح است الزم تاریخی های سایت در جدید ساختارهای اینستکه است متخصصان اکثر توافق مورد آنچه

 .دارد زمانی و مالی هنگفت های هزینن روش این همچنین . کنند القا بینندگان به را خود زمان



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

 انواع روش ها ساخت

 integration تلفیق

 هتل سرنا،فیصل آباد:نام بنا 
:معمار   

 تلفیق  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

 انواع روش ها ساخت

 integration تلفیق



 .از بافت تاریخی اطراف متمایز کنند  تعمدادر این شیوه طراحان سعی دارند بنای جدید را •

 . مورد استفاده قرار می گیرد ساختمان های بزرگ و مجلل شهری این تضاد معموال در •

 .به کار گرفته می شود طراحی فضاهای داخلی و یا  حجم،  نماتضاد می تواند در •

 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

 انواع روش ها ساخت

 contrast تضاد و تباین

 هدف برای و عمد طور بن متباین و متضاد بنای است این در صفر درجه روش با روش این تفاوت
 شود می متمایز بافت از مشخصی



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

 انواع روش ها ساخت

 contrast تضاد و تباین

 george pompidou center:نام بنا 
Rogers &Piano :معمار   

 تضاد  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

 انواع روش ها ساخت

 contrast تضاد و تباین



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

 انواع روش ها ساخت

 contrast تضاد و تباین

  toneelschuur in harlem:نام بنا 
 Joost swarte :نام معمار 

 تضاد  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

 انواع روش ها ساخت

 contrast تضاد و تباین

 Boiler house museum:نام بنا 
london 

Daniel libeskind :معمار   
 تضاد  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

 انواع روش ها ساخت

 contrast تضاد و تباین

 bibiliotheque municiple:نام بنا 
فیلیپ  مورت:معمار  

 تضاد  :مکتب ساخت 



 یک به که هنگامی اما پایدارند و اصیل گذشته به مربوط بناهای معتقدند گروهی•

 و عاجل نیاز این وقتی ویژه به باشد نیاز قدیمی بافت در جدید ساز و ساخت

  و مضحک عمدی طور به که هایی ساختمان احداث با توان می باشد ضروری

 .کرد نیاز رفع کند می القا بیننده به را خود بودن ناپایدار

 نگران دیگر که دارد وناپایداری مضحک وضعیت آنقدر شیوه این معتقدند آنان•

 می عقل و برد می ازبین را قدیمی ساختارهای وضعیت به احترام و تطابق هماهنگی
 .اند شده ساخته کوتاهی مدت برای صرفا آثار این که پذیرد

 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

 انواع روش ها ساخت

 derioire & temporary تمسخر آمیز و ناپایدار

 بناهای معتقدند گروهی      •

  تمسخرآمیز خصلت با افزا میان

 در ناگوار اشتباهات بیانگر

   .شهرسازیند



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

 انواع روش ها ساخت

 derioire & temporary تمسخر آمیز و ناپایدار

 فیگارو روزنامه      خندید آنها به باید شدن ساخته از قبل که ساختارهاییند گروه از بناها این

 ساختمان تبلیغاتی در پاریس:نام بنا 
 وازارلی:نام معمار 

 تمسخرآمیز  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

 انواع روش ها ساخت

 derioire & temporary تمسخر آمیز و ناپایدار

مرکز هنرهای دانشگاه سنت :نام بنا 
 آندروس

 جیمز استرلینگ:نام معمار 
 تمسخرآمیز  :مکتب ساخت 



 .وجود داردامکان مقایسه که در آن به نحو همزمان ،ساختاری •

ساختارهای تاریخی منطقه مورد مطالعه مطالعات ریخت شناسی در این شیوه بر مبنای •

و در عین حال با حفظ تشابه طراح با تاکید بر برخی از جنبه های .قرار می گیرد
هم ردپایی از گذشتن دارد و هم  برخی ویژگی های ساختار جدید بنایی خلق می کند که 

  . استنمادی از حال 

 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

 انواع روش ها ساخت

(تشابه)قیاس   analogy 

تمایل بن افتراق  در خلق این شیوه •
 .در عین هم خوانی وجود دارد

 
این شیوه به دلیل همین دو وجهی •

بودن سازگاری بیشتری با 

 .داردرهنمودهای یونسکو 

 Arco building:نام بنا 
 Rick matherنام معمار 

 قیاس  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

 انواع روش ها ساخت

(تشابه)قیاس   analogy 

 Arco building:نام بنا 
 Rick matherنام معمار 

 قیاس  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

 انواع روش ها ساخت

(تشابه)قیاس   analogy 

 Arco building:نام بنا 
 Rick matherنام معمار 

 قیاس  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

 انواع روش ها ساخت

(تشابه)قیاس   analogy 

 tower of saint germain:نام بنا 
 : نام معمار

 قیاس  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

 انواع روش ها ساخت

(تشابه)قیاس   analogy 

 مجموعه جهان نما:نام بنا 
 محمدعلی بدری زاده:نام معمار

 قیاس  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

 انواع روش ها ساخت

(تشابه)قیاس   analogy 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

 انواع روش ها ساخت

(تشابه)قیاس   analogy 

 IBA housing in berlin:نام بنا 
 Eisenman:نام معمار

 قیاس  :مکتب ساخت 



 .باشد نداشته نمودی و کند پنهان اطراف های ساختمان بین در را خود کوشد می که ساختاری•
 دارند سعی طراحان و شود می داده تاریخی های محیط در موجود بناهای به اصالت شیوه این در•

 مستقر تاریخی بنای معرفی خدمت در جدید بنای ویا کنند مخفی ناظران از نحوی به را جدید ساختارهای
 .گیرد قرار منطقه در

 
 شفافیت1.
 درختانبن وسیلن ی استتار 2.
 آینن3.
 زیر زمین سازی یا دفن4.

 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

پنهان - 7  

 انواع روش ها ساخت

 invisible پنهان

 carre de art:نام بنا 
 norman foster:نام معمار

 پنهان  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

پنهان - 7  

 انواع روش ها ساخت

 invisible پنهان

 شفافیت

 Européenne de:نام بنا
laPhotographie  

yves lion  معمار:  
 پنهان  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

پنهان - 7  

 انواع روش ها ساخت

 invisible پنهان

 شفافیت



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

پنهان - 7  

 انواع روش ها ساخت

 invisible پنهان

 آگوست پره .        درختان معماری را پنهان می کنند آنها راجای دیگری بکارید 

 استتار به وسیله درخت



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

پنهان - 7  

 انواع روش ها ساخت

 invisible پنهان

به کمک آینه ساختار جدید در خدمت معرفی ابنیه تاریخی همجوار قرار می گیرد و آینه ها نمای تاریخی 
 .بناهای مجاور را در خود منعکس می سازند

 آینه

 carre de art:نام بنا 
 norman foster:نام معمار

 پنهان  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

پنهان - 7  

 انواع روش ها ساخت

 invisible پنهان

به کمک آینه ساختار جدید در خدمت معرفی ابنیه تاریخی همجوار قرار می گیرد و آینه ها نمای تاریخی 
 .بناهای مجاور را در خود منعکس می سازند

 آینه

 carre de art:نام بنا 
 norman foster:نام معمار

 پنهان  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

پنهان - 7  

 انواع روش ها ساخت

 invisible پنهان

 زیر زمین سازی یا دفن

 میدان اولیته:نام بنا 
 مانگادو بلو کوی:نام معمار

 پنهان  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

پنهان - 7  

 انواع روش ها ساخت

 invisible پنهان

 زیر زمین سازی یا دفن

 طرح گسترش موزه لوور:نام بنا 
 impei:نام معمار

 پنهان  :مکتب ساخت 



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

پنهان - 7  

 انواع روش ها ساخت

 complex مرکب

 .را به خدمت بگیردچند یا همه ی راه حل ها ساختاری که        •

روش ترکیبی -8  



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

مکتب حفظ نمای   – 1
 ساختمان

درجه صفر  – 2  

تلفیق - 3  

تضاد و تباین  - 4  

تمسخر آمیز و ناپایدار  -5  

قیاس  – 6  

پنهان - 7  

 انواع روش ها ساخت

 complex مرکب

روش ترکیبی -8  



 بررسی اجمالی دو تجربه شاخص



 پیشگفتار 

 سابقه امر

 چکیده نظریات

 بناهای میان افزا

 انواع روش ها ساخت

 بررسی تجارب

 بررسی تجارب 

 مکز ملی ژرژپمپیدو

 هماهنگی محتوا با برنامه ی پیشنهاد شده 1.

کیفیت آمیزش طرح با محله مربوطه چه از نظر ساختاری  2.
 و چه  از نظر کارکرد و ارتباط

 سهولت ارتباط فعالیت ها3.

انعطاف پذیری فضاها به منظور جوابگویی به نیازهای  4.
 آینده

 وضوح وسادگی5.

سادگی تکنیک ساختمان و امکان صنعتی کردن اجرای  6.
 آن

 :نتیجه تحقیقات موسسات فرانسوی7.

سیمای پاریس به عنوان شهر هنر وتاریخ درجهان رو به 8.
 .زوال و خاموشی ست

در متن گزارش تاکید می شود که در زمینه ی هنری و  9.
روشنفکرانه پاریس نتوانسته مانند دیگر شهرهای دنیا خود 

را با فرهنگ جمعی که نتیجه جامعه صنعتی امروز است  
 .هماهنگ کند

 طرح برنده اهداف ذکر شده در مسابقه طراحی 
ساختمان حجم عظیمی پیش بینی شده بود 1.

که انعطاف پذیری داخلی آن از طریق  
 .تجهیزات متحرک و متنوع تامین می شد

هدف طراحان ایجاد مرکزی بود که انسان  2.
با شوق به آن جا رفت و آمد کند و با میل  

 .در آن جا توقف کند
بخش زیر بنای ساختمان بتن آرمه و کامال  3.

 .سنتی است 
بخش اسکلت اصلی ساختمان فلزی و  4.

برعکس حالت اول از یک ایده کامال نو 
 .برخوردار است
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بسیاری از طراحان شرکت کننده تمام مساحت زمین را  1.
زیر بنا قرار داده بودند تا از به وجود آمدن احجام بزرگ و 

 .نامطبوع نسبت به محیط اطراف جلوگیری کند
پیانو و راجرز راه مخالف را دنبال کرده بودند در طرح  2.

 .پیشنهادی صرفا نصف زمین مورد استفاده قرار گرفته بود
چهارراه کلمه ای است که مرکز هنر وفرهنگ  ژرز پمپیدو  3.

 بر اساس آن طرح ریزی شده
به اعتقاد طراحان بوبورگ مانند یک سلف سرویس  4.

مراجعه کننده را برای انتخاب مطابق ذوق و سلیقه  
 .شخصی آزاد می گذارد

 فرهنگ متغیر نظر کارشناسان
پیانو و راجرز در بحث با یکدیگر سوال می  

 کردند،اصوال مفهوم فرهنگ چیست؟

در نهایت به این نتیجه رسیدند که فرهنگ اصوال اگر  
قابل تغییر باشد به عنوان عنصری متحرک نه ثابت می 

توان به نمایش گذارد و بر مبنای این شناخت بود که 
 .طرح بنا پایه گذاری شد
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  اطراف تباهی عامل شکل این به بنا احداث معتقدند گروهی•
 .است

 و انتقادها از پرشتابی جریان ها روزنامه و نشریات تمام تقریبا•
 :شد روانه ها تحسین

  استفاده قابل چندان نمایشگاه برای آمده دست به فضاهای•
 نیست

  سطح جز چیزی که است تکنیک و فلز در افراط یک بوبورگ•
 .ندارد روح بی های

 پاریس بر ست زخمی بوبورگ•
 هیوال یک بوبورگ•
 زشتی چیز چه خدایا•
 کنگی کینگ نوع از پیکر غول•

 نقل قول ها درباره طرح
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فوالندو دانیل ژان 
 ”برمیچینند؟ را ساختمان این کی"
 
اوتو فری 

 .آنست داخلی فضاهای خلق در انسانی نزدیکی یک روح یک نبودن اثر این درمقابل من تاسف تنها      
 
 کوکیا پیتر 

 ها لوله درآوردن نمایش به جهت عظیمی تالش گذاشت؟چه نمایش به را جدید تکنیک امکانات شده عنوان هر به باید     
 .ببخشد را کشی لوله لوازم بزرگ فروشگاه یک وهوای حال آن به تا کاررفته به خارجی نمای روی ها کانال و
 !زیباست بوبورگ وجود این با
 
زوی برونو 

  تکنیک،عظمت نمایش مجموعه فشرده ،روح شفافیت ،وجود اصلی حجم انعطاف عدم قبول قابل داخلی فضاهای وجود عدم
 . موقتی روحیه و

  انسانی و فرهنگی معماری اثر یک انتظار یکنواخت و ناشناس پدیده یک نه مختلفش کارکردهای روح با معماری اثر انتظار
 .ست

معمار بین المللی 4نظر   
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 طرح گسترش موزه لوور

 یکی از نمونه های شیوه ی غیر قابل رویت کار ای ام پی در موزه لوور پاریس است•

 در این جریان توسعه بنا فضاهای نمایشی لوور دو برابرشد•

 از این پروژه به عنوان مظهر جسارت و توانایی معماری نوین در بازیابی و احیا فرم های سنتی یاد می شود•
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 محل استقرار ورودی1.

فضای  -هرم شیشه ای کمترین مزاحمت بصری2.
 شیشه ای نورانی زیرزمینی

 حفظ تقارن بنا:استقرار هرم در مرکز 3.

 قطع ارتباط پیاده از مرکز شهر با موزه4.

 خانه ی مردگان  5.

 ضمیمه دیسنی لند6.

 برخالف طبیعت7.

 جریان شکل گیری استلزامات و پیچیدگی ها
ملیون نفر را پذیرا   3میالدی ساالنه  70در دهه ی •

بودند درحالیکه تنها دو سرویس خدماتی و یک کافه  
 .موجود بود

در طول سالیان تعداد اشیای موزه به صدها هزار فقره  •
رسید درحالیکه فضای نمایش کافی نبود و اکثر آنها در 

 .انبارها نگهداری می شد
با احداث بنای ژرژپمپیدوبنای جدید در   1977در سال •

 .جذب توریست پیشی گرفت



  کند تعریف مجددا رسیده او به قبل نسل از که را قدیمی نمادهای باید نسلی هر•

 کند تبیین دوباره خود عصر عبارات با را قدیمی مفاهیم باید•

 واقعیت از بخشی عنوان به باید و است تری وسیع کلیت ی دهنده تشکیل ها شهر تاریخی مراکز•
 تحقیق و مطالعه مورد توریست جذب و ایستا موضوع یک عنوان به صرفا نه و حال زمان پویای

  آن پویایی سوق یا و شهر حیات توقف واقع در جدید ساختارهای احداث با مخالفت لذا . بگیرد قرار
 .رود می شمار به ایستایی سمت به

 .ست فرهنگی ی شاخصه یک تاریخی مواریث به نسبت جامعه حساسیت و آگاهی سطح•

  کیفیت و چگونگی برمحور عمدتا جدید ساختارهای باب در موجود فلسفی و مباحث نظری•
  تاریخی های محیط ساختاری موجود وضعیت با افزا میان بناهای سازگاری ونحوه مداخلن وقوع

 .زند می دور
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 یا ضعف این بنابر . است مختلف اصل چندین برایند تاریخی های محیط در معماری آثار خلق کیفیت•
 . کرد تلقی معماران کار محصول توان نمی تنهایی به را جدید ساختارهای قوت
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 معماران گرایش1.

  محیطی استلزامات2.

 فرمایان کار های خواستن3.

 مردم های حساسیت4.

   کشور بر حاکم قوانین5.

  از حفاظت و حمایت ، صیانت بن نسبت جامعن عمومی آگاهی سطح6.
 ... و فرهنگی میراث

 بررسی تجارب


