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 چكیده:

پردازان به آن پرداخته اند.بسیاری از نظریه پردازان  روش ایجاد و خلق یك اثر معماری از جمله مهم ترین  موضوعاتی می باشد که نظریه

معتقدند که روش به خصوصی برای طراحی یك اثر وجود ندارد و روشمند کردن عمل طراحی در معماری،خالقیت و نوآوری هنرمند را محدود 

ا الهام و به طرز اسرار امیز و شهودی به خلق هنرمند قبل از دوره ی مدرن بنموده و اجازه ی خلق و آفرینش آثار جدید را از طراح می گیرید.

 نهایی اثر اصیل نایل می شده است.

در این میا ن منتقدانی نیز وجود دارند که تالش می کنند که روش ومسیر مشخصی را برای طراحی مطرح  کنند که با دانستن این روش ها 

از دوره ی مدرن بیشتر مطرح شده و پیوسته پاسخ های جدیدتری می توانیم یك اثر معماری را تحلیل کنیم.پرسش های روش طراحی،پس 

اله  نیز یافته است.تفکر برنامه ریزی شده در تفکر بی اختیارنفوذ کرده و روش خرد گرا در کنار روش تجربه گرا خود نمایی می کند.هدف این مق

اختن مسیر طراحی و پیش در امدی به انگاره پردازی در این تحلیل و نقد افرینش فرم و فضا و بازیابی روش های این روند است.هدف،روشن س

 موضوع بوده است.

اثر معمار معاصر ایران، کوروش حاجی زاده رابا کاربری فرهنگی و تجاری انتخاب کرده تا با بررسی تحلیلی و توصیفی ایده های  3در این راستا 

به تحلیل و مقایسه آثار وی با نظریه پردازان بزرگی مثل برادبنت،مك  طراحی ،به توصیف بنا و مشخصات پروژه و سایت  پرداخته و سپس

گینتی و...تطبیق داده شده است .که نتایج بدست آمده نشان دهنده ی روش واکنش به سایت یورکاما و روش قیاسی یا استعاره ای برادبنت 

.وآنتونی وارد و روش برنامه محور تم مگ گنتی است  

. 

رمحو برنامه روش،  ای استعاره یا قیاسی روش،  سایت به واکنش،  طراحی روش،  زاده حاجی کوروش:کلیدواژه  

 

 



  

 

 

مقدمه   

 مهم ترین چالش های موجود در زمینه ی معماری ،روش طراحی و آفرینش فضا می باشد.

دسته بنددی و سدعی   برخی از صاحب نظران معماری با بررسی آثار معماری خلق شده روش های طراحی را در قالب های فرآیندی 

مگنیتدی  ریه های نظریه پردازانی مانندد  تدم   در این پژوهش سعی در مقایسه تطبیقی نظ در روشمند نمودن آثار معماری کرده اند.

 ،برادبنت و یورکاما با آثار کوروش حاجی زاده معمار مطرح معاصر قرار داده ایم.

به طدور مسدتمر در    1332دانشگاه علوم تحقیقات تهران است.از سال در تهران دانشجوی دکتری  1331کوروش حاجی زاده متولد 

نسبت به تأسیس دفتر طراحی معماری اقدام نموده و هچنین به تددریس تخصصدی    1331حوزه ی معماری فعالیت دارد و در سال 

 .معماری پرداخته وجوایز و رتبه های متعددی  در زمینه ی معماری در سطح بین المللی اخذ نموده است

 در این پژوهش به بررسی و تحلیل و توصیف سه اثر وی به نام آرامگاه شمس و مجتمع آفتاب تهران و مرکز تجاری نیشابور

 می پردازیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 آرامگاه شمس تبریزی:-

فضاهای جدانبی آن  سایت طراحی آرامگاه شمس تبریزی و مجموعه فرهنگی متعلق به آن شامل موزه ، گالری ، سالن آمفی تئاتر و 

در بخش شمال غربی هسته تاریخی شهر خوی که به کوهپایه ها و باغ های قدیمی آن شهر مشرف است ، واقع گردیده .این زمدین  

متر مربع از طرف شمال به بلوار شمس تبریزی و کوههای شمالی و از بخدش شدرقی ، غربدی و جندوبی      0377با مساحت در حدود 

 ف شهر متصل است .خود به بافت فرسوده اطرا

وجود دارد که قدمت آن را به دوره صفویه نسبت می دهند. روایدت اسدت شداه     "منار شمس  "در سایت مذکور مناری قدیمی بنام 

. داشت عباس صفوی با ارادتی که به شمس داشت در کنار مقبره شمس تبریزی کاخی بنا نهاد که بر چهار گوشه آن چهار منار قرار

 سایت تنها باقیمانده آن کاخ است و بدنه آن پوشیده از سر قوچ های شکار شده توسط شاه و ایادی او می باشد .جود در ومنار م

 پروژه شمس تبریزی به واسطه سه موضوع کلی و به صورت موازی با هم شکل گرفته است:

 مبانی نظری -1

 شهر و رابطه آن با پروژه -2

 تاریخ و گذشته بومی -3

 مبانی نظری -1

نامیدده شدده   الیه شدریعت  و  هدرجه با شمال جغرافیایی انحراف داشت 13که حدود  اساس محور قبله انتخاب شده استبر الیه اول 

 . است

و بداغ   امتداد شمالی رو به کدوه هدا   . ه است که امتداد شمال و جنوب جغرافیایی بود ه شده استنام گرفت صراط مستقیمالیه دوم ، 

 های قدیمی شهر خوی و امتداد جنوبی ، راهی به سمت امامزاده بحلول . مسیری از حرم تا حرم .

. نمایشی از نور که هیچ آنی از آن با آن دیگر یکسان نیسدت   ه استپس از گذشتن نور از دوالیه موازی به وجود می آمد، الیه سوم 

 . حقیقت. تمثیلی از 

 



  

 

 

 ایجاد الیه سوم . تمثیلی از حقیقتدو الیه مواز ی و در الیه سوم ؛ –1تصویر                        

 شمس تبریزیقدمگاه شهر و رابطه آن با پروژه  -2

ی شهر خوی ، خارج از محدوده قلعه تاریخی شهر ، مشرف به کوهپایه هدا و  شرق سایت پروژه قدمگاه شمس تبریزی در ضلع شمال

 قدیمی خوی می باشد .باغ های 

در ضلع جنوبی سایت واقع شده است که بازمانده یکدی از چهدار منددار کداخ شداه عبداس        "منار شمس  "مناری قدیمی موسوم به 

 .کاخی در آنجا بنا نهاد س داشت ی که به شمه مرید شمس بود و به واسطه ارادتصفوی است ک

دنه این منددار پر از جمجمه های شکار شده توسط شاه و ایادی او می باشد که البته با عقاید و مفداهیم اعتقدادی شدمس منافدات     ب

 ه است .گویا شمس تبریزی گیاه خوار بود روایتیدارد . به 

  .شده استطراحی برهیز و از مهم نشان دادن ان در حال هرچند اهمیت این منار صرفا بخاطر قدمتش می باشد ، ربه ه

، هرچندد  شدده اسدت  استفاده آن غهای قدیمی شمالی خوی در جهت گسترش سایت پروژه در امتداد شمالی ها و بااز پتانسیل کوه 

   . به همراه داشتخود دل را در  ه به خودی خود مفاهیم مورد نظرکه سایت طراحی شد

  . باغ ایددرانیقدمگاه شمس در یك باغ شکل گیرد ، شاید یك  گویا باید

 

 

 

 

 

 

 

 

  : قدمگاه شمس در بــاغ شمس 2تصویر                                      



  

 

 

 
 (76)منبع:مجله معمار: دید از بخش شمالی به آمفی تئاتر روباز و مجموعه قدمگاه شمس تبریزی  –3تصویر 

   تاریخ و گذشته بومی -3

و بخدش زیدادی از طراحدی    بسیار زیباست که نوع آجر کاری منحصر به فرد و شبستان روباز آن وجود دارد خوی مسجدی  شهردر 

 .استمرهون این بنای تاریخی  ی قدمگاه شمسبدنه ها

خان تجدید بندا  بنای اولیه مسجد منسوب به دوره ایلخانی است که به سبب سوانح طبیعی تخریب و در دوره قاجاریه توسط مطلب 

گردید . شبستان با شکوه مسجد مطلب خان روبدداز و بدون پوشش می باشد . بخش تحتانی شبستان به شکل مربدع بدوده و نمدای    

و فقط بخش فوقدانی محدراب بدا    و به شیوه استثنایی آجرکاری شده هرگونه تزئینات معماری می باشد  داخلی و بیرونی مسجد فاقد

 است . مقرنس گچی تزئین یافته

 

 (76)منبع:مجله معمار:هغالب پوسته فضاهای منفی پروژگیری از ایده پوسته مسجد مطلب خان به عنوان الگوی  هرهب  – 4رتصوی

 پروسه طراحی را می توان به صورت زیر خالصه کرد :



  

 

 

 دیاگرام روند شكل گیری پروژه  –5تصویر 

 

 نقوش هندسی سقف برگرفته ازهندسه نقوش ایرانی روند شكل گیری  –7تصویر 

 

 ویژگیهای پروژه :

 های شمالی خوی به واسطه قدمگاه شمس بدداغ، امامزاده بحلول و شهددر پیوند میان بافت کهن  -

 بدداغ و قدمگدداه شمسهای شمالی مجموعه و پیدوند با  بدداغاحیای  -

 به عنوان اثددری مهم و تاریخی در خوی "مسجد مطلب خان  "به کار رفته در  الگوی آجددرکاریاستفاده از  -

استفاده از کالبد مکعب برای ایجاد فضای آرامگاه در زیر گنبد مینا ) آسمان ( و حدذف مندددار از دیدد ندددارر در فضدای       -

 آرامگاه

 مجموعه یجهت غندا بخشیدن به کیفیت فضای آجددراستفاده از  -

 ود بر قبلده برای ایجاد ارتباط میان هر سه حیددداطتاکید بر محورعم -

 نورپردازی فضای آرامگاه و قدمگاه در شب جهت ایجاد نشانه شهددری -



  

 

 به واسطه رنگ سددرخ آن به عنوان متریددال اصلی شکل دهندده سقف دو پوسته قدمگاه فلددز مساستفاده از  -

به منظور هرگونه ساخت و ساز مادی در سه نقطه سایت : قدمگدداه ، مجموعه فرهنگدی و آمفدی    فضدداهای منفیایجدداد  -

 تئاتددر روبدداز

 و حدذف سواره در امتددداد اصلی طددرح حرکت پیدادهتدداکید بر  -

 در شکل گیری الگوی سقف مسی پددروژه مقدرنس ایدرانیبازخوانی هندسه  -

در میددان بدداغ و قرارگیددری آرامگدداه سمبلیك حضددرت شمددس در میدان آب ) نشانی از پداکی و   محدور آبایجدداد  -

 زاللی (

 

 

 

 

 (76)منبع:مجله معمار: -55/4پالن تراز   – تصویر

:مروش آفرینش فر  

با توجه به منطقه گرایی ح اعه فرهنگی از دیدگاه یورماکا روش واکنش به سایت است .در این روش طروروش آفرینش فرم این مجم

از نگاه او زمینه گرایی شیوه ی دیگر یافتن راه حل طراحی بر اساس مدتن و سدایت اسدت کده در ان      .دهدشکل می طرح را و زمینه



  

 

تالش میشدود بدا ترکیدب و کدالژ ان هدا طرحدی ندو بدا همدان          دیاگرام های انتزاعی در باره ی ریخت شناسی محیط ترسیم شده و 

 )192:1393ی،رضای)دید اید.خصوصیات محلی پ

 : روش آفرینش فرم شمس تبریزی 1جدول شماره 

تحلیل از دیدگاه  روش طراحی مورد استفاده مشخصه های طراحی مكان نام اثر ردیف

 صاحبنظران

ارامگاه  1

شمس 

 تبریزی

بهره بردن از شرایط  خوی

 سایت و اقلیمی پروژه

 یورماکا روش واکنش به سایت

 

:تهرانمجموعه افتاب  - 

می باشد . در خاورمیانه 2713نامزد دریافت بهترین پروژه های تجاری در سال   این مجموعه 

زندگی و شهر در این پروژه در یك فرایند به همدیگر پیوند می خورندد و   این مجموعه ی تجاری در شهر ری تهران واقع شده است

این پروژه به واسطه حفظ پیوستگی ارتباطات پیداده شدهری کده بخشدی از      .مجموعه آفتاب تهران چیزی به شهر تحمیل نمی کند

 زندگی مردم را تشکیل می دهد، استعاره ای است از راسته های بازارهای قدیمی.

ناحیه سایت پروژه به واسطه قرارگیری در بافت متراکم و نامنظم برخالف بافدت بلدوه هدای اطدراف خدود، تواندایی زیدادی جهدت         

ز در قطع محله  را ندارد. در این راستا پروژه آفتاب، سطح آزاد روی واحدهای تجداری خدود را در اختیدار بافدت و     گشایش های سب

فضای سبز قرار داده است تا عالوه بر افزایش کیفیت مجموعه و بافت، باعث جذب مخاطب بیشتری گردد. از طرف دیگر قرارگیدری  

 ودگی  آلودگی صوتی و آل مجموعه در مرکز تجاری شهر،

های هوای زیادی را برای آن به همراه دارد. در این میان استفاده از پوشش گیاهی می تواند برای مجموعه و بافت پیرامون آن مفید 

باشد. در سایت پروژه ساختمانی قدیمی وجود دارد که موتیف تاریخی نمای آن طرح را بر آن داشته است تا بدا اسدتفاده از هندسده    

 فضاهای منفی شکل گرفته و الگوی نمای اصلی را ایجاد نمود.  را طراحی کند. از کنار هم قرار دادن این موتیف، آن، الگوی متفاوت

 

 جانمایی برج اداری: 

قرارگیری مجموعه آفتاب تهران در بافت قدیمی شهر و همجواری سایت پروژه با خیابان های امیرکبیدر و ری، اسدتراتژی جانمدایی    

هدایت می کند که عالوه بر موازی بودن با خیابان ری و حفظ فاصله با این خیابان و خیابدان امیرکبیدر، از بافدت    پروژه را به سمتی 

 قدیمی جنوبی سایت نیز به واسطه احترام به بافت شهر تا حد ممکن فاصله بگیرد.

 

 ایجاد رواق به مثابه مفصلی بین پروژه و بافت:

باعدث    حرکت و در قالب رواق طراحی گردیده است تا عالوه بر تامین فضای گردش پدروژه، اتصال به بافت و خیابان به صورت مسیر 

 قرارگیری هرچه بهتر مجموعه در بسته خود گردد.



  

 

و از طرف دیگر اتصال بین بافت پیرامون و مجموعه آفتاب تهران، به گونه ای برقرار شدده اسدت کده مسدافت و سدازه هدای آیندده        

 مجموعه علی الخصوص بخش تجاری وارد نکند. همسایگان نیز خدشه ای به

های آشنا که موید دوره تاریخی می باشد، استفاده گردیده  برای طراحی بدنه های مجموعه با توجه به بستر تاریخی پروژه، از موتیف

و حرکدت آجدر از    است. نمای پوسته شمالی و شرقی با فقط بدنه غالب سه راه امین حضور با استفاده از آجر طراحی گردیده اسدت 

 پوسته کنار خیابان تا روی بدنه برج ادامه یافته است به گونه ای که هسته کار پوششی از آجر دربر گرفته است.

و در نمای جنوبی نیز با استفاده از بالکن که یکی از شاخص ترین عناصر معماری دوران بعد قاجار است، سعی در استفاده بهتر 

 ر گردید. فضاهای اداری از نو رو منظ

 

 

 

 

 

 تاثیر همجواری با خیابان ری در مجموعه آفتاب:

وجود دو عنصر شاخص یکی باغ ضلع شمال خیابان امیرکبیر و بافت سنتی محله ی عودالجان در ضلع جندوبی جهدت گیدری بدرج     

د می گردد و در جهت غرب و اداری به گونه ای رقم زد که در شمال و شرق از منظر تانها باغ موجود در بافت پیرامون خود بهره من

 جنوب به بافت محله ی سنتی تهران می نگرد.

 دید و منظر از مجموعه پیرامون:

جهت گیری مجموعه به صورتی است که در کنار دیگر بدنه های بلند همجوار خیابان ری، بدنه خیابان را به گونه ای ساماندهی می 

شود. عقب نشینی از خیابان ری نیز در جهت ایجاد حداقل مزاحمت بصری کند که امتداد محور خیابان ری حفظ گردد و تقویت 

 .لحاظ گردیده است

 

  

 )کوروش حاجی زاده(:ارتباطات وپیوستگی بافت شهریشكل گیری الیه اول پروژه– تصویر                   



   

 

                    

 

   زاده( )کوروش حاجی +1و -1طبقات پالن –9تصویر                   

 

 )کوروش حاجی زاده( بر اساس موتیفی تاریخی در سایت وضع موجود شكل گیری نمای اصلی –15تصویر

   

 

   )کوروش حاجی زاده(4،6،5پالن طبقات  –  تصویر  



   

 

 

 )کوروش حاجی زاده(بالكن در نمای جنوبی –12تصویر

در ایدن روش طدراح از طریدق    . قیاسی یدا اسدتعاری میباشدد    واردو انتونی برادبنت جفری روش آفرینش فرم این مجتمع از دیدگاه 

طرح با زمینه های دیگر در جهت خلق راه حل تازه است.افرینش فدرم در ایدن روش باقیداس هدای بصدری در جهدت یدافتن         قیاس

ن قیداس اسدت.قیاس   ساختاری برای پروژه است که با سایر ساختارها یا عوامل طبیعی موجود مشابه باشد.مبنای کار در اینجدا همدا  

روش قیاسی ریشه ی اصلی روش های طراحی فرم  می تواند به کمك نمونه هایی در گستره معماری یا حتی خارج ان صورت گیرد.

به واسطه حفدظ پیوسدتگی ارتباطدات پیداده       این طرح فرم و فضا،قیاس نقش کلیدی دارد. و فضا است.در فرایند طراحی و افرینش

 (192:1393.)رضایی، ی مردم را تشکیل می دهد، استعاره ای است از راسته های بازارهای قدیمیشهری که بخشی از زندگ

 : روش آفرینش فرم مجتمع آفتاب تهران 2جدول شماره 

های  مشخصه مكان نام اثر ردیف

 طراحی

روش طراحی مورد 

 استفاده

 تحلیل از دیدگاه صاحبنظران

است از استعاره ای  شهر ری  مجتمع افتاب تهران 2

 راستههای بازارهای

یا   روش قیاسی

 استعاری

 جفری برادبنت و انتونی وارد

 

 هتل و مجتمع تجاری نیشابور-
 (در زمینه پروژه های اقامتی در خاورمیانه 2711نامزد دریافت بهترین پروژه سال )

به عندوان سدتون فقدرات اصدلی و مهدم تدرین        قرار گرفتن پروژه در کنار خیابان امام خمینیپروژه در نیشابور واقع شده است .این 

شریان حرکتی شهر از یك سو و لحاظ شدن زمین پروژه در میان باغ های تاریخی، شخصیتی خاص به سایت پروژه بخشیده اسدت.  

ان و ارتباط با شهر و ایجاد فضای باز شهری در دل پروژه از مهمترین اهداف طرح بوده است. این مهم با عقدب نشدینی از لبده خیابد    

کشاندن جریان زندگی شهری به داخل پروژه ایجاد شده است. از طرفی ارتباط باغ های قدیمی با شهر و با یکدیگر عاملی است کده  

 می تواند زندگی شهری را به طبیعت افراد پیوند بزند.

ی و شهر مدی تدوان بده ایدده     از ترکیب دو جریان و نیروی عمده فوق یعنی به داخل کشیدن زندگی شهری و ارتباط باغ های تاریخ

 توده گذاری پروژه رسید.

 ویژگی های طرح:  

 عقب نشینی از لبه خیابان به منظور ایجاد فضای شهری 



   

 

  پایین بودن سطح عملکردی حیاط بنا جهت باال بردن ارزش فضایی و اقتصادی قسمت های تجاری زیر سطح زمین و

 اطرافاستفاده از این سطح برای اتصال بنا به باغ های 

  در این مسیر -1ارتباط با باغ ملی از طریق زیرگذر و گسترش فضاهای تجاری تراز 

  ایجاد مسیرهای پیاده در لبه بنا و در ارتفاع های مختلف برای ایجاد دید و منظرهای متنوع به باغ و شهر و معرفی زندگی

 جاری بنا به محیط اطراف آن

 تا سقف بنا ادامه دارد. 1نی که از طبقه ارتباط طبقات مختلف بنا از طریق ووید میا 

 توجه به نمای پنجم پروژه و استفاده از بام به عنوان فضایی زنده برای دیدن اطراف در خدمت هتل مجموعه 

  تاثیرپذیری شکل ساختمان از محور امتداد خیابان به شکلی که بتواند دیدهایی متنوع و جذاب به حجم ایجاد کند و

 های پشتی را تعریف نماید.مسیر منتهی به باغ 

 3 متر عقب نشینی از لبه کوچه و استفاده از زیر آن به عنوان کاربری تجاری 

  پیش بینی امکان ارتباط بنا با باغ قوامی در بلند مدت از طریق ساماندهی مناسب پالن و ایجاد دیواره ای شیشه ای رو به

 باغ

لبه زمین موازی با خیابان امام خمینی صورت گرفت. کریدور دید به سمت  برای ایجاد پالزای شهری، عقب رفتگی ایجاد شده در

باغ از لبه خیابان نیز به وسیله برشی زاویه دار در حجم پدید آمد که عالوه بر تامین حرکت به سمت باغ، دیدی دعوت کننده و 

رد و باعث پیوند بیشتر بنا با اطرافش می گردد. چندبعدی از بنا ایجاد می کند. این تغییر شکل از نیروها و هندسه سایت بهره می ب

در ساماندهی عملکردهای مختلف بنا از هندسه کلی پروژه ووید میانی استفاده گردید. ووید میانی امکان ایجاد ارتباط بصری بین 

غربی آن جنس  طبقات مختلف و همچنین ارتباط پله برقی با طبقات مختلف را فراهم می کند سقف وویو شیشه ای است و جدار

مس است تا بتواند عالوه بر جذابیت بیشتر فضاهای داخلی نور را بهتر به فضاهای داخلی مجموعه هدایت کند. بنابراین ووید از یك 

 ضلع دیگر ارتباطی با فضاهای مختلف دارد. 3طرف با دیوار مسی که سرتاسر ارتفاع ووید را دربرگرفته مرتبط است و از 

 
 )کوروش حاجی زاده(جهت گیری نما دیاگرام–13تصویر

 

در حالت معمول فضاهای تجاری در طبقات پایین تر از سطح خیابان ارزش اقتصدادی پدایین و فضدای ندامطلوبی نسدبت بده دیگدر        

قسمت ها دارد اما در این پروژه با پایین رفتن از لبه خیابان بوسیله پله های با شیب کم از دو محددودیت بداال بده شدکلی اسدتفاده      

ر عین دارا بودن فضایی مطلدوب و ارتبداط بدا حیداط هدای گدودال باغچده ای ارزشدی معدادل          گردیده که واحدهای تجاری پایین د

واحدهای تجاری طبقات باالیی بیابند. این پله ها عالوه بر دسترسی مطلوب به فضاهای تجاری و دیدد مناسدبی از خیابدان بده ایدن      

( -77/1شهری بوجود می آورد. ارتباط این طبقه )تدراز   فضاها و بالعکس ایجاد می کند و سکوهایی نیز برای نشستن و ایجاد فضایی

با باغ ملی از طریق زیرگذر بر ارزش این فضاها افزوده است.با ایجاد پله های دسترسی در فضای آزاد و فضاهای بسدته بدین طبقدات    

در طبقات مختلف که با بداغ  +( نیز ارزش بیشتری می یابند. مسیرهای گردش لبه بنا 37/3مختلف، فضاهای تجاری طبقه باال )تراز 

جدذاب و  وید میانی بر ارزش کل فضاهای تجاری افزود و مجموعه را به عنوان فضدایی  وهای تاریخی و شهر در ارتباطند و همچنین 

 زنده به شهر معرفی می کند.



   

 

 

 دیاگرام انرژی های موجود در سایت)نیروهای شهر و باغ های اطراف( -14تصویر

 

 

 طبقات )کوروش حاجی زاده(پالن -17تصویر

بررسی مستقیم  بارادر ان اثر میباشد. در این روش طراح طرح تم مگ گینتی برنامه محور روش آفرینش فرم این مجتمع از دیدگاه 

مساله، خواست های کار فرما،برنامه های طرح و ضوابط وقوانین حاکم بر طرح می افریند.در این روش معمار به نوعی دنبال منحصر 

 (192:1393)رضایی، به فرد شدن اثر خود از طریق برنامه است و گاهی به وضوح از ان پیشی میگیرد.

این مهدم بدا   .شهر و ایجاد فضای باز شهری در دل پروژه از مهم ترین اهداف طرح بوده است ارتباط با مرکز تجاری نیشابور در پروژه

 پروژه بوده است.و پالزا برنامه اصلی .عقب نشینی از لبه خیابان و کشاندن جریان زندگی شهری به داخل پروژه ایجاد شده است

 

 

 

 

 



   

 

 :نتیجه گیری

 با اثار کوروش حاجی زاده: تشابه روش های دسته بندی شده ی اندیشمندان مختلف 

ردی

 ف

 تحلیل از دیدگاه صاحبنظران روش طراحی مورد استفاده مشخصه های طراحی مكان نام اثر

بهره بردن از شرایط سایت و  خوی ارامگاه شمس تبریزی 1

 اقلیمی پروژه

 یورماکا روش واکنش به سایت

استعاره ای است از راسته  شهر ری مجتمع افتاب تهران 2

 بازارهایهای 

 جفری برادبنت و انتونی وارد یا استعاری  روش قیاسی

هتل و مجتمع تجاری  3

 نیشابور

ایجاد فضای باز شهری در  تهران

 دل پروژه

 تم مگ گینتی روش برنامه محور
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