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 چکیده

طرحهای است. از نمونه فعالیت داشته طرحهای دولتی و سفارتخانه ها و ادارات اکثرا در زمینه که حسین شیخ زین الدین از جمله معمارانی است 

به موزه فرش تبریز اشاره کرد.  همچنینیا به طراحی موزه دفاع مقدس اصفهان و (ژاپن)به طراحی سفارتخانه ایران در توکیو شاخص وی می توان 

المانها و  طرحهای وی چرا که در (مک گینتیاز دیدگاه تم  ) به نظر میرسد روش طراحی حسین شیخ زین الدین روش استعاره ای یا تشبیهی باشد

ل جهانی و استفاده از تکنولوژی ئلت معماری ایرانی و طراحی همگام با مسااصظ ا. تاکید بیشتر معمار برحفبه چشم می خوردعناصر معماری ایران 

می توصیفی  -روز می باشد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل فرایند طراحی آثار معماری حسین شیخ زین الدین بر اساس روش تحقیق تحلیلی 

                                                         .باشد

 

 –قیاسی  –استعاره ای  –موزه دفاع مقدس اصفهان  –موزه فرش تبریز  –: سفارتخانه ایران در توکیو کلمات کلیدی

 تم مک گینتی  –اصالت معماری ایرانی 

 مقدمه

 به  اش اى حرفه فعالیت آغاز که است تهران دانشگاه زیباى هنرهاى دانشکده معمارى رشته ارشد کارشناسى آموخته دانش ن شیخ زین الدینیحس

 از سال درشصت برگزیده چهره شصت انتخاب نامزد مشاور، مهندسان دفاتر از یکى مدیرعاملوی  .است بوده ۱۳۵۳ سال از مشاور، مهندس عنوان

 کنونتا  ۱۳46را دریافت نمود و در سالهای  (پیرنیا استاد) ایران معمارى نشان ۱۳۷۹ سال در بوده و تهران دانشگاه معمار مهندسان کانون سوى

 صنعتى هاى مجموعه و تاریخى بناهاى مرمت و بهسازى ها، سفارتخانه دانشگاهى، عمومى، دولتى، ادارى، گوناگون، هاى طرح در مدیریت و طراحى

                                                                                                                ه است.  را بر عهده داشت

  دیدگاه مک گینتی )روش طراحی و فرایند خلق فرم(

 از نظر مک گینتی روشهای طراحی و فرایند خلق فرم به پنج دسته تقسیم می شود.

روابط جزء به جزء بین پدیده ای معین و طرح پیشنهادی است . یعنی برداشت مستقیم با تغییر اندک : در این روش طراح به دنبال روش قیاسی  -1

معاصر نیز  از پدیده ای معین و تبدیل آن به طرح مورد نظر . معمار به دنبال بیان مستقیم از پدیده مورد نظر است که روش نسبتا متداولی در معماری

 است.



: در این روش طراح سعی می کند بصورت غیر مستقیم و یا بصورت کنایه ای روابط بین پدیده ای معین و طرح  روش استعاره ای )تشبیهی( -2

در این روش برخالف روش قیاسی طراح بصورت مرموز و هوشمندانه کانسپت خود از پدیه مورد نظر را برای تبدیل به طرح پیشنهادی را بیان کند. 

 انتخاب می کند. 

: در این روش طراح جوهره طرح را به عنوان کانسپت انتخاب می کند. یعنی ملموس ترین نکاتی که یک طرح می تواند به  روش جوهره ای -۳

 عنوان عملکرد داشته باشد. به نوعی می توان گفت عناصری که عمومیت بیشتری را در طرح دارا باشد. مورد توجه طراح قرار می گیرد و معمار

 راس کار خود قرار می دهد.پرداخت به این عناصر را 

می کند  نظر کارفرما و : در این روش خواسته های کارفرما مورد توجه معمار است بطوریکه طراح با هوشمندی کامل سعی  روش برنامه محور -4

شکیل میدهد و ننقش معمار عملکرد طرح را با استفاده از نبوغ فکری خود حل کند. در این روش سهم زیادی را در انتخاب کانسپت نظر کار فرما ت

 در خلق طرح با استفاده از خواسته های کار فرماست.

وش آرمانی در این روش بر خالف روش برنامه محور معمار نظر و سالیق خود را برای انتخاب کانسپت به کار میگیرد. در اینجا معمار سهم  -۵

 عمومی طرح باز مالک کار معمار است.زیادی را برای انتخاب دارد کما اینکه در نظر گرفتن جنبه های 

 (۱۳۹۳ ) رضایی

 تحلیل پروژه های طراحی شده 

                                                                   )ژاپن(درتوکیو ایران کنسولگریسفارت و -1

در سال  )یکی از بزرگترین شرکت های طراحی (در ژاپن ساختمان سفارت ایران در توکیو کار مشترک شرکت باوند در ایران و شرکت نی هون سکه

 ن شیخ زین الدین است.یبوده است ولی معمار اصلی این پروژه مهندس حس ۱۳8۱

  .غیر از این ساختمان سفارتهای کشورهای دیگر نیز در این منطقه قرار دارده این پروژه در مرکز شهر توکیو واقع شده است که ب

ولی در اصل ترکیب پالن با متریال پیشرفته  معرفی فرهنگ ایرانی در بین فرهنگ کشور های مختلف می باشد. ، این پروژههدف معمار در کانسپت 

استفاده از پالن مستطیل کشیده و ترکیب آن با یک دیوار ژاپنی در این ساختمان نشان دهنده روابط دوستانه دو کشور ایران و ژاپن را نشان می دهد. 

 چون است ژاپن و ایران کشور دو دوستی دهنده نشان بنا این در ژاپنی روز به های متریال از استفادهودر ضلع شمالی آن قرار دارد کل که شمنحنی 

 قدمت،  مدرن دیپلماتیک روابط سابقه. شود می کشیده تصویر به فرهنگ آن با که ایست وسیله معماری که است عقیده این بر الدین زین شیخ

 سفارتخانه میالدی 20 قرن اوایل در. است کرده تغییر بسیار شوند می ساخته دیپلماتیک فعالیتهای برای که ساختمانهایی اصول ولی ندارد چندانی

 کشور دیدگاه دادن نشان برای ای وسیله و انسانی ارزش برای دلیلی دهنده نشان امروزه ولی. بود کشور آن معرفی برای مکانی خارج در کشور یک



 به کامال ژاپن کشور تکنولوژی و توسعه ابزار از ایران استفاده و دیدگاه ساختمان این در بنابراین. است المللی بین روابط در جهانی توسعه برابر در

 .خورد می چشم

رابطه بین چرا که به نظر میرسد معمار از روش استعاره )تشبیهی(برای طراحی و کانسپت کار خود استفاده کرده است. بر اساس دیدگاه مک گینتی 

ک است. استفاده از حجم مکعب ساده این رابطه با اندکی تامل قابل در طرحکه در این  استغیر مستقیم و موازی  ای  معین رابطه ای طرح با پدیده

و ترکیب آن با احجام منحنی با ساخت تکنولوژی  )پالن خانه های سنتی یزد(از سادگی و زیبایی معماری سنتی ایران است ای و کشیده استعاره

همین امر استعاره از دوستی ملت ایران با ملل مختلف را نشان  که ژاپنی بیانگر همنشینی حجم مکعب مستطیل با احجام منعطف می باشد

استفاده این حجم به عنوان  کهی است از دیوارهای خشتی معماری سنتی ایران ای همچنین دیوار منحنی ضلع شمالی این ساختمان استعارهمیدهد.

                                                                                                                                                        حیاط مرکزی در معماری سنتی ایران نقش بسزایی دارد.

                       .  

    هترکیب حجم مکعب مستطیل با نیمدایر 2تصویر                                                          بنا در طبیعی نور و شفافیت از استفاده ۱تصویر 
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 به عنوان نماد معماری ایرانی گلی و فرم حیاط مرکزی  و خشت معماری و 4تصویر                  ورودی در شفافیت از استفاده با تشریفاتی خوشامدگویی و بنا کنندگی دعوت  ۳تصویر 

        (  shahr/764532-http://espinad.com/blog/memar)                                            (shahr/764532-http://espinad.com/blog/memar   )               
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                                                                           ژاپنی معماری ای نشانهبه عنوان  ها شیشه درتقسیمات  از استفاده۵تصویر                                           

) http://espinad.com/blog/memar-shahr/764532 (   

 

 اصفهان مقدس دفاع موزه2

اصفهان بود. در این طرح معمار سعی کرده استعاره ای  از  در ۱۳۷6 سال طراحی موزه دفاع مقدسخ زین الدین ییکی دیگر از کارهای حسین ش

خود قرار دهد. اساس کار موزه دفاع مقدس نمایش دستاوردها و اتفاقات هشت سال جنگ تحمیلی بود. بنابر این  طراحی اساساستحکام و دفاع را 

 ان کرده است. یمعمار حالت مقاومت گونه و دفاعی بودن به جای تعرضی و تجاوزی بودن بنا را ب

این ترکیب در بسیاری از کارهای  کهی شیخ زین الدین است و خطی که تکنیک کار معمارترکیب احجام دایره ای مدور با مکعب مستطیل کشیده 

از برجهای مشهور اصفهان است که نشان از توجه معمار به معماری سنتی  قیاسیدیده میشود. برج مرکزی دایره ای شکل  به صورت ماهرانه وی

  بومی است.

 

 از برجهای خشتی سنتی اصفهان ای برج مدور استعاره 8تصویر                               ترکیب حجم دایره با مکعب مستطیل خطی ۷تصویر 

              http://espinad.com/blog/memar-shahr/764532           http://espinad.com/blog/memar-shahr/764532    

                            

http://espinad.com/blog/memar-shahr/764532


    

 موزه فرش تبریز  -3

که به احترام  هاین موزه در کنار مسجد کبود تبریز طراحی شد .می باشد ۱۳8۳سال  دراز کارهای دیگر شیخ زین الدین طراحی موزه فرش تبریز

بنا مسجد کبود هیچ گونه بازشویی در این موزه دیده نشده وارتفاع بنای موزه با مسجد همسطح در نظر گرفته شده است.  نوع مصالح سنگی که در 

تفع بودن حجم کار شده تشابه زیادی با مصالح مسجد کبود دارد. ترکیب حجم شیشه در بین حجم موزه که بیننده بتواند مسجد را رویت کند. مر

 آرمانی....  و مصالح همان از استفاده و مسجد به احترام دلیل به. کنایه از مرتفع بودن گنبد از بدنه مسجد می باشدشیشه ای نسبت به بنای موزه 

 .است

د. در این روش معمار از دیدگاه مک گینتی احترام به حرمت مسجد و لحاظ نمودن دید از سمت ورودی به مسجد را می توان روش آرمانی نامی 

استفاده از نوع مصالح به کار رفته در مسجد کبود در این طراحی را می توان روش برنامه محور   جنبه های عمومی سایت و طرح را در نظر می گیرد.

                                                                             نامید. چرا که معمار توازن بصری بین موزه و مسجد را حفظ کرده و بافت سنتی مسجد را از بین نبرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از حجم شیشه جهت دید به مسجد 10تصویر                      به احترام مسجد کبود در نمااستفاده نکردن از بازشو 9تصویر 
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از گنبد مسجد کبود ای مرتفع بودن حجم شیشه ای  استعاره 11تصویر   

 )http://espinad.com/blog/memar-shahr/764532(      

 

 

 از نظر نگارنده  معماری های ایده و طراحی روند بررسی

  .باشد می ذیل های مشخصه دارای الدین زین شیخ طراحی آمده عمل به های بررسی طی

آن  از استفاده و ثروت مثابه به ایرانی تمدن و فرهنگ بر تاکید  -گذشته  جای به آینده به توجه  - گرایی عملکرد -ا آنه حل و مشکالت با درگیری

 استفاده  و جهانی مسائل با همگام طراحی  -معماری  و کالم-شفاهی معماری به توجه - گرایی شکل جای به مفاهیم در ها سرچشمه به بازگشت -

 به جغرافیا از امروز و گذشته معماری جهان کانسپت تغییر  -المللی  بین زبان از استفاده نتیجه در و معماری بودن المللی بین  -روز  تکنولوژی از

 معماری  در یافته سازمان مدیریت با گروهی کار و همکاری - تاریخ
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ترکیب حجم شیشه ای  -2

در بین بنا احترام به مسجد 
کبود )کور نکردن چشم 

 انداز مسجد کبود(
 

  استعاره ای 
حجم شیشه مرتفع بودن  -3

ای از بنا نشانگر گنبد 
 مسجد کبود


