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 چکیده

 پیش از بیش را تحقیق و طراحی قلمروهای  دادن  پیوند  لزوم معماری  با مرتبط  های دانش  به نیاز و  طراحان روی پیش  مسائل پیچیدگی

 میان مرزهای و دو آن از  طراحان شناخت وجود این  با, دارد وجود عمل و نظر در  گستره دو  این  میان نگیتنگات ارتباط  گرچه  کند می آشکار

 سبک, طرح موضوع, طبیعت مانند متغیرهایی از  تابعی که طراحی  های روش و  نظرات  با آشنایی رهگذر از.است  ابهام از  آکنده همچنان  ها آن

 و  عادات ارزیابی قدرت و خودآگاهی ای گونه به توان می ، است...و استفاده مورد افزارهای نرم,طراحی مکان و زمان بر حاکم شرایط, طراح وسلیقه

 به خود ای پدیده کانسپت گیری شکل. آیند نمی پدید معماران توسط ها کانسپت همیشه. بیابیم دست طراحی در خود عالقه مورد های روش

 دهی است،شکل هوشمندانه کاری مسائل این گردآوری. است مختلف مسائل ترکیب و گردآوری برای تمرکزم تالشی نیازمند بلکه نیست خودی

 این در.اند مواجه سختی با مورد، این در طراحی مباحث سایر درک و فراگیری برای دانشجویان همچنین است ناآشنا کاری بسیاری برای کانسپت

با کاربری فرهنگی طراحی شده  آثار نقد و معماری طراحی روند و شناسی گونه درخت  بررسی هب توصیفی -تحلیلی  روش از استفاده با پژوهش

در باب باز نگری پندارها در  چارلز جنکس(و  )جفری برادبنت، تم مک گینتیان بزرگ معماریپرداز نظریه دیدگاه از موسوی فرشید خانمتوسط 
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 مقدمه

. شد پذیرفته بریتانیا داندی دانشگاه در معماری دانشجوی عنوان به سالگی ۵۱ سن در و شد متولد شیراز شهر در ۵۶۹۱ سال در موسوی فرشید

 در بارتلت معماری مدرسه در تحصیل به مشغول جنوا، در پیانو رنزو ساختمان کارگاه در کار سال یک و داندی دانشگاه در تحصیل اتمام از بعد

 شوهر پولو، زائرا آلخاندرو هاروارد، دانشگاه در معماری ارشد سیکارشنا مدرک کسب برای تحصیل هنگام در و سالگی ۴۲ سن در او. شد لندن کالج

 بیرون جز چیزی آن و کردند می تالش سخت آن به رسیدن برای و داشتند مشترکی هدف جوان دو این.کرد مالقات را خویش آینده همکار و

 رم   دفتر  در پولو زائرا با همکاری و شد التحصیل رغفا هاروارد دانشگاه از ۵۶۶۵ سال در موسوی. نبود آوانگارد های طرح و مباحث کشیدن

 "اف او ای  "آنها پس از کسب تجربه نزد رم کولهاس دفتر معماری خود را ابتدا در شهر روتردام هلند تحت عنوان  .کرد آغاز را تردامر رد کولهاس
 را لندن در «خارجی معماری دفتر» و کرده ازدواج یکدیگر با ها آن همکاری، سال دو از بعد تاسیس و سپس آن را به شهر لندن منتقل کردند ۵

 در بعدها معمار زوج این. بردند می سر به شهر آن در معماری انجمن در تدریس برای شرکت، این تاسیس هنگام در ها آن. کردند اندازی راه

. بود ها آن نوپای شرکت برای عطفی نقطه ۵۶۶۱ سال اما. اختندپرد معماری تدریس به نیز امریکا در کلمبیا و ای.ال.سی.یو پرینستون، های دانشگاه

 بعد پولو زائرا و موسوی فرشید. شد آن نهایی برنده و کرد شرکت ژاپن  یوکوهامای المللی بین فرودگاه طراحی المللی بین مسابقه در "اف او ای  "

 در بودند توانسته که بودند معمارانی ترین جوان بودند، شده سطح این در ای مسابقه برنده قبل سال بیست که راجرز ریچارد و پیانو رنزو زوج از

 لدبروک بیشه در بلگو رستوران ساخت رسید اتمام به ۵۶۶۱ سال در و  "اف او ای  " توسط که ای پروژه اولین.بدرخشند اینچنین المللی بین سطح

 شرکت و رسید پایان به مهم بنای این ساخت شوهرش، و موسوی فرشید وسطت یوکوهاما فرودگاه طرح شدن برنده از بعد سال هفت.بود لندن شهر

 عنوان به موسوی خانم انتخاب با  مصادف که شد انتخاب بریتانیا کنسولگری توسط ونیز معماری ینال بی در انگلستان معماری معرفی برای ها آن

 در جهان معماران بزرگ مسابقه برای ها آن طرح چون نبود ها آن رایب موفقی چندان سال ۴۰۰۲ سال. بود  وین زیبای هنرهای آکادمی پرفسور

 میدان در آودیتوریوم پارک افتتاح. نامید  "اف او ای  " کاری های دوره ترین موفق از یکی توان می را بعد سال ولی نکرد کسب موفقیتی نیویورک

 از یکی عنوان به شدن برگزیده لندن، در مدرن هنرهای انستیتوی در شرکت های طرح و کارها از نمایشگاهی بارسلونا، در المللی بین های فرهنگ

 های موفقیت از لندن سیتی وایت دربی بی سی  تئاتر و موسیقی جدید ساختمان طراحی شدن برنده و لندن ۴۰۵۴ المپیک مناقصه معماران

 اجرا حال در یا و رسانده اتمام به را زیادی بسیار های  طرح پولو آقای و موسوی خانم سرپرستی به "اف او ای."بود ۴۰۰۲ سال در ها آن شمار بی

 در اومرانیه مجتمع اسپانیا، در بیخاترو  شهرداری تئاتر ساختمان جنوبی،  کره کتاب شهر در دالنیوک انتشارات از توان می ها آن  جمله از که دارد

"ای  گانه سه ساختمان و ریونزبورن طراحی کالج لوییز، جان دپارتمان بارسلونا، تکنولوژی مرکز مادرید، در کارابانچل مسکونی مجتمع استانبول،

سی تری"
 را حس این دهند می ارائه ها آن که هایی طرح.برد نام اسپانیا در دورانگو مسکونی برج و مادرید قانونی پزشکی انستیتوی انگلستان، در ۴ 

 به مناظر و مناظر به ها ساختمان. دهد می شکل آن به و گرفته اختیار در را زمین هپوست پالستیک جراح یک گویی که کند می القا انسان به

 از یکی به را "اف او ای" که باشد معماری به نگرش همین شاید. گیرند می آغوش در را یکدیگر طبیعت و انسان و شوند می تبدیل ها ساختمان

 آورده ارمغان به ها آن برای را بسیاری جوایز و ساخته بدل جهان در مناظر عماریم و شهری  طراحی زمینه در ها شرکت ترین مهم و ترین خالق

 مادی زندگی مهندسی بلکه نیست تجسمی هنر معماری: دارد می اظهار "اف او ای"سبک معماری خانم موسوی مفهومی بوده و است؛ 

" ری با "اروپایی جایزه چهار: همچون جوایزی.است
" ای ال ال ای " معماری جایزه ،۴۰۰۲ و ۴۰۰۱ ،۴۰۰۹ ،۴۰۰۱ های سال در 3

 جایزه اسپانیا، 4

 معماری جایزه ونیز، ینال بی در توپوگرافی جایزه اسپانیا، سال معمار جایزه استانبول، مجتمع در محیطی مسائل گرفتن نظر در برای اروپا تجاری

 و اسپانیا ریف تنه در آب کنار های ساختمان بازسازی المللی بین سابقاتم دوم مقام ،"اف ایکس"  داخلی معماری المللی بین جایزه میرالس، اریک

 و جالب بسیار طرحی با نیز ۵۶۶۱ سال در آزادی سینما طراحی برای برگزارشده رقابت در موسوی خانم که است ذکر شایان.دیگر مورد ها ده

  .نشد شناخته مسابقه آن دهبرن البته که کرد شرکت ،بی بی سی  موسیقی جعبه ساختمان به شبیه تاحدی

1.Foreign  office architects 

2.Ec3                                        

3.RIBA                                      

4.ELLE                                       



 : جمله از است کرده طراحی را زیادی المللی بین های پروژه موسوی پروفسور

 هتل،سرباز محوطه کنفرانس تاالرهای با همراه بارسلونا بزرگ ژاپن ،پارک در یوکوهاما دریایی لندن ،گذرگاه شهر لدبروک بیشه در بلگو رستوران

( اسپانیا در)ا ویخترو تئاتر ساختمان،اسپانیا المللی بین صادرات نمایشگاه غرفه،اسپانیا یویاسا الویال در پلیس ساختمان، هلند گروننیگن در بلومون

 در بی بی سی  موسیقی جدید مرکز،جنوبی کره پاجو در ناشران اصلی ساختمان، مادرید اجتماعی اسکان مرکز، ونو لوگو آوری فن مرکز،

 و.... هلند در بزرگ مقیاس با مختلف کار دفاتر، انگلستان در طراحی و هنر دانشگاه،لندن

 شید موسوی :ای  فرهای طراحی و طبقه بندی پروژه ه شیوه

 دسته اول:

کانسپت و اصول معماری مدرن ارائه شده توسط لوکوربوزیه فرانک لویدرایت و میس  و ساختمانهایی با حجم های هندسی ساده کامال مدرن با ایده

وان به چشم میخورد و از وندروهه.در این دسته بناها احجام با فرم های افالطونی ظهور می یابند.فضاهای گسترده و وسیع با پالن های باز فرا

تئاتر تروویخا و...اشاره ,مرکز انتشارات دل نیوک ,عناصر طبیعی و مناظر طبیعت بهره گیری فراوان میشود.از این گروه بناها میتوان به هتل بلومون 

 کرد.

 دسته دوم:

و همگام با پیشرفت تکنولوژی بهره گیری از هندسه قوی و  ین گروه از اثار اصولی از معماری مدرن را در بر دارد اما گامی فراتر از ان نهاده اندا

ن به خوبی بهره برده اند و فن و تکنیک و هندسه پیچیده تری بر ان حکمفرماست.همچنین ساختمان های این گروه از پو آاستفاده از رایانه از 

ام ساده خارج شده است .بنابراین نیاز به تکنیکهای ساخت یایی و تنوع  حجمی بیشتری نسبت به گروه اول برخوردارند و فرم بناها از شکل احج

پروژه جدید و امکانات فنی قرن حاضر در انها به خوبی حس میشود ضمن انکه عملکرد بنا کامال مد نظر طراحان بوده است .از این دسته میتوان به 

کتابخانه ی کانسای ژاپن و مجموعه ی ,نمایشگاه اسپانیا در ژاپن  ,ورستورانهای بلگ, مرکز تکنولوژی الر یوخا, پارک بارسلون  :های زیر اشاره کرد

 امرانیه.

 دسته سوم:

 میگیرد بر در را هایی طرح از گروه ان و دارند قرار ها طرح بقیه از باالتری رده در کانسپت و ایده-فنی–پروژه هایی است که از جنبه ی تکنیکی 

است.در این اثار به زمین همچون پوسته ی فعالی نگاه شده است که میتواند باال رفته و با جهش  شده "اف او ای  " جهانی شهرت باعث عمدتا که

مرکز  ,خانه ی مجازی,بی بی سی ,مرکزوهاما کخود در فضا و در ترکیب با طبیعت سبب خلق اثاری بدیع گردد.پروژه هایی چون پایانه ی یو

 .۴۰۵۴وعه ی المپیک مجموعه ی سینما ازادی و مجم,تجارت جهانی نیویورک

 تحلیل آثار از دیدگاه  معمار

مهم ترین آثار خانم فرشید موسوی به نمایش گذاشته شد.گوناگونی کارهای عرضه شده در  ۴۰۰۲در سال برای اولین بار موزه  ماک سالن در 

کعب وار همراه با هندسه ای کالسیک چون هتل م ، نمایشگاه موزه ماک  اولین چیزی بود که توجه بیننده را به خود جلب می کرد.در کنار کاری

ت بلومون که شباهت زیادی  به شیوه خردگرا داشت اثری عاری از اشکوب با سطوح پیچیده چون پایانه یوکوهاما قرار گرفته بود و یا در مجاور

انه مجازی با ترکیبی از سطوح پیچیده و پروژه ای  چون ادارات مرکزی انتشاراتی دل نیوک با سطوح هندسی منظم ,مسطح و قائم آثاری چون خ

ان این چیندار با نظمی ارگانیک همراه بود .این تنوع گرایی در کلیه کارهای وی محسوس بود و ناخودآگاه  این سوال را ایجاد می کرد که  هنرمند

که به کمک آن پروژه ها دسته بندی شده طیف وسیع آثارشان را چگونه توجیه می کنند.پاسخ این پرسش در ساختار درخت گونه ای نهفته بود 

بودند.این  درخت که تنه اصلی آن بر کف سالن نمایشگاه بود شاخه هایش منشعب شده و هرکدام به سویی حرکت کرده بودند .درختی که دو 

در بر گرفته بودند .دو معمار با استفاده معمار  آن را شجره تکاملی دفتر اف او ای نامیده و هرکدام  از شاخه هایش نهایتا اثری را همچون میوه ای  



داشت ,پروژه های خود را تقسیم و مسیر تکامل استراتژیک آثارشان را به  "شجره گونه شناسی جانداران "از این درخت که شباهت زیادی به 

نهایتا  ،بود و مجموع همه گونه ها "ه گون "و هر شاخه نشان دهنده یک  "عضو  "نمایش گذاشته بودند .در  این درخت هر یک از  انشعابها  یک 

ما به فرآیند  طراحی معماری چون  "ویژگی های  یک پروژه  نظری یا عملی را  نمایش می دادند .معماران خود در تشریح افکارشان می گویند :

, در محیط های  مختلف تکثیر شده و    فرآیندی از تکامل نژادی نگاه می کنیم  که در آن گونه های متفاوتی از اعضا همانند یاخته های اولیه

 "نکته ممیز بحث آنان استفاده از واژه  "نتیجتاً ارگانیسمهای  هم خانواده , ولی متمایز  را  ) که همان بنا ,فضا و ساختار هستند( ایجاد می کنند 

که جزئی ثابت  "نمونه  "غیر است ,دانسته و برخالف را عضوی مورفولوژیک که در زمان و مکان مت "گونه  "است .آنان  "نمونه  "به جای  "گونه 

که  در زمان و مکان با شعاع تاثیر محدود است آن را مفهوم مناسب تری از جهت تاثیرگذاری بر محیطی دائم  التغییر می دانند . از همین روست

نند.البته  دو معمار در تشریح شجره تکامل نژادی آثار تقسیم  بندی می ک "اعضا/گونه "آثار خود را به صورت سیستماتیک در ساختاری مبتنی بر 

اشد خویش معتقدند که رده بندی ارائه شده  تنها مختص تقسیم بندی آثار آنهاست. و چه بسا برای  تقسیم بندی کارهای دیگران کارایی نداشته ب

تا بدین  ترتیب قلمرو آزمون آثارشان بهتر  ،ارشان است . هدف آن ها ,پیشنهاد یک  شجره تکامل نژادی برای شناساندن و نشان دادن  تنوع آث

 نشان  داده شود وبه کارهای اجرا شده جهت داده شده  و از  امکان استفاده محدوده علمی جدیدی را در معماری گوشزد کنند.آنان در تقسیم 

عملکرد ,رویه ها , جهت , ناهمواری , تداوم اعضایی چون : بندی آثارشان بین هفت عضو که خود دارای گونه های متفاوت اند تمایز قائل شده اند .

 که ذیال  به تشریح هر یک می پردازیم :  , محدودیت و هندسه

 عملکرد -

 ها رویه -

 جهت -

 ناهمواری -

 تداوم -

 محدودیت -

 (۲۴:۵۲۱۴) حکیم ، هندسه -

تقسیم شده اند :پروژه هایی که در آنها استراتژی  اولین تقسیم بندی درخت را تشکیل می دهد در اینجا پروژه ها به دو دسته  : "عملکرد  "

 قرار گرفته است . "زمین  "و  کارهایی است که در آنها تمرکز بر طراحی  سطوح امتداد دهنده  "پوشه  "اصلی ایجاد 

 

   

 

 

سطح افزایش پیدا می کند .برای  هر سطحی ) چون کف زمین ( حداقل دارای یک  رویه  اصلی است . تعداد این رویه های مسکونی  یک :"رویه"

ی یابند نمونه  صفحه دارای دو رویه  درونی و بیرونی یا کف و سقف  است و نهایتا با تداوم حرکت سطوح در فضا  تعداد این رویه ها نیز افزایش م

 تمایز قائل شده اند . "چند رویه  "و  "تک رویه  "معماران در اینجا بین دو گونه 

 

 

1-Function 

2-Envelope 

3-Ground 

 2پوشه  

  3زمین 

 1عملکرد 



 

دارای دو   "تک رویه  "در این مرحله پروژه ها  بر اساس  رابطه  سطوحشان با جهت ثابت  بردار  جاذبه تقسیم بندی می شوند .عضو  : "جهت"

د بر این بردار چون کف است که اولی تاکیدی بر سطوح  ساده و محصور کننده , چون نما و دومی شامل سطوح  عمو "عمود  "و  "موازی  "گونه 

و  "ثابت  "نیز به نوبه خود به دو گونه مجزا تقسیم می شود . سطوحی  که زاویه آنها با بردار جاذبه وضعی  "چند  رویه  "و سقف می شود .عضو 

 دارند.  "متغیر  "آنهایی که با این بردار وضعی 

 

 

 

خود داده اند .این عضو نشان دهنده  رابطه بین سطح  و حوزه  فضایی مجاورش  است و   نامی است  که معماران به عضو چهارم  :"ناهمواری"

مقیاسی برای تعیین  رابطه بین سطح به عنوان عنصری دو بعدی , با تاثیر سه بعدی خویش است .این  ویژگی در برگیرنده طیف گسترده ای از 

 تقسیم شده اند .  "حفره دار  "و  "شیاردار  ",  "موجدار ", "صاف  "گونه های   در این  مرحله به "تک رویه  "سطوح  متفاوت است : سطوح 

 

 

 

 

نسبت  به بردار  جاذبه , خود به سادگی می توانند فضاها را جدا ,مرزبندی یا محصور کنند و  "ثابت  "با  وضعی   "چند رویه  "در مقابل  سطوح 

با وضعی متغیر ,که گاه به موازات و زمانی عمود بر بردار جاذبه هستند , به دو گونه  تقسیم بندی  "چند رویه  "گونه بندی  نمی شوند. سطوح 

درجه  داشته باشد  ۲۹۰و چنانچه چرخشی  "چیندار "شده اند .اگر سطحی به واسطه  شکنجهایش  به بخش  بندی  و احاطه فضا بپردازد  به آن 

 لقب می گیرد. "لفاف  "بیرون  و درون  اقدام کند ,  و به در برگیری  کامل فضا  و مرزبندی بین

 

 

 

 

  

 ۴تک رویه 

 ۵رویه ها

 3 چند رویه

 ۲جهت

  تک  رویه

 چند رویه 

 ۱موازی

 ۹عمود

 ۱ثابت

 ۱متغیر

 9ناهمواری

 تک رویه 

 ۵۰صاف 

 ۵۵موجدار  

 ۵۴شیاردار

 ۵۲حفره دار 

 ۵۲لفاف

 ۵۱چیندار

 ناهمواری 

 

9-Ruggedness . 10- Flat . 11- Ripped . 12- Pinched .13-Pierced 

14-Wrapped . 15- Folded                                                                    

 

                            

1-Faciality .2-Singlface . 3-Multiple face 

4-Orientation . 5-Parallel . 6-Vertical . 7-Constant . 8- Shifting 



 

می پردازد  . آن را به  سه گونه  تقسیم می کند . اگر سطحی به جز  سر حدات  "تداوم  "مشخصه پنجم به تعریف  عضو دارای  : "تداوم  "

شمار  می آید .در مقابل , چنانچه سطحی در داخل خود گشایشی  به  "پیوسته  "محیطی اش  مرز دیگری نداشته باشد  از دیدگاه  معماران  

به سطحی می گویند که در محلی قطع شده و در جهتی دیگر  "منشعب "داده اند و به عنوان گونه سوم  "منفذ دار"داشته باشد  به آن لقب 

را معموال برای سرحد بندی  فضاهای  "منفذ دار  "سطوح انشعابی جدید یابد.معماران در مورد دو گونه آخر و استراتژی کاربرد آن معتقدند : 

 را برای  مرزبندی های سست تر استفاده می کنند . "منشعب "صریح تر و سطوح 

 

 

 

ه هایی نام دارد. معماران  در این مرحله پروژه های خود را به دو دسته  تقسیم کرده اند .پروژ "تغییر هنجار  "عضو بعدی آنان  :"تغییر هنجار "

ر می که در آنها تغییر هنجار وجود ندارد و کارهایی  که در آن ها تغییر هنجار ناشی از شرایط  خارجی سیستم  طراحی آنان را تحت  تاثیر قرا

ه دوم کارهایی  دهند . دسته اول آثاری  هستند که در آن ها  طرح ها  یا هنجارها  آزادانه اجازه ظهوری مکرر در مجموعه ای منظم را دارند و دست

توجه بیشتری به شاخص های  محیط  "هنجار شکن  "هستند که شرایط محیطی تغییر هنجارهایی را بر طراحی آنان اعمال کرده است .استراتژی 

های مستقل هنگامی انتخاب می شود که هدف عرضه بافته ای منظم  باشد و یا اینکه نشان دادن فرم  "هنجارمند"دارد , در صورتی که  استراتژی 

 جایگاهی برتر از عوامل تغییردهنده هنجار دارند.

 

 
 

 . "تقارن "و  "امتداد"عضو آخر درخت آنان است که خود مجددا به دو دسته تقسیم می شود :  "هندسه " : "هندسه "

 

 

 

 

1-Continuity . 2-  Continuous .3-Perforated.4-Branched out 

5-Diversification.6-Patterned.7-Contingent  

8-Geometry.9-Axial.10-Polar 

 ۵تداوم

 ۴پیوسته

  ۲منفذ دار

 ۲منشعب

 ۹هنجارمند 

 ۱تغییر هنجار

 ۱هنجار شکن

 ۱هندسه )تقارن(

 ۶محوری 

 ۵۰قطبی



با اتصاالت شکسته یا غیر مماس  "ناپیوسته "با اتصال های نرم و مماس )تانژانت ( و  "پیوسته "سطوح خود را به دو گونه  "امتداد "معماران 

نیز "تقارن "شکستگی در تسلسل سطوح به کار میگیرند. تقسیم  کرده اند و گونه نخست را برای خلق سطوحی لغزنده و گونه دوم را برای ایجاد 

 تقسیم شده است. "تقارن قطبی"و یا  "تقارن محوری "به دو گونه 

 

 
 

می دانیم که این تقسیم بندی چون هر نوع  رده بندی دیگری ,خود باعث محدودیت و فشار می  »خانم موسوی ضمن تاکید نکته اول  می گوید :

رخی از پروژه ها را به برخی از گونه ها زیر سوال می برد .همچنین  امکان دارد برخی از پروژه ها  زیادتر و برخی کمتر به یکی از شود . گاه تعلق ب

نند دسته های فوق  تعلق  داشته باشند .حتی ممکن است برخی از کارها ,ضمن تاکید بر یکی از گونه ها  , خود  پیدایش شاخه جدیدی را اعالم ک

ر  عتقدیم  همین محدودیت ها ,فشارها  و هیجانات  حاکم بر پروژه ها و گونه هایشان خود  حاکی از ظرفیت نهفته  در این طرز فکر و نمایانگ.اما م

موسوی همچنین در مورد متفاوت بودن آثارشان و حرکت  در «گونه های کشف نشده ای است که در پروژه های آتی قابل جستجو خواهند بود .

آنچه ما  بیان می کنیم  تالشی است برای  "حال رشدی که در آن امکان  گرایش به هر سویش محفوظ نگاه داشته شده , می گوید : درخت در

.این گوناگونی  را نه تنها در کارها  و تنوع گونه هایشان  می بینیم "غلبه  بر سبک و دستخط خاص ,بدون آنکه  گرفتار نوعی  تعمیم گرایی شویم 

نیز مشاهده  می کنیم . در طیف کارهای آنان , از سویی به پروژه ای بنا )موجود زنده ( با محل  رشدش در  نکات دیگری  چون  سازگاری , بلکه  

بر  می خوریم , که جستجوی معماران را برای یافتن یک خانه  با قابلیت  تطبیق در  اکوسیستم های  کامال متفاوت نشان  "خانه مجازی  "چون 

بر می خوریم که فقط برای استقرار   "خا  تئاتر شهر ترو بی "و  "دونگ در سئول  میدان کلیسای  میونگ "د, و از سویی به کارهایی چون می ده

و ادامه  حیات در یک  مکان خاص طراحی شده اند و نوع سومی از موجودات زنده را نیز می بینیم )چون  پروژه  برج های  شش گانه مرکز 

ی ( که دارای روحی مستقل اند و می توانند در هر شهر بزرگی ساخته شوند .یکی دیگر از نکات  بارز آثار دو معمار برخورد آنها با تجارت جهان

های  مباحث نظم است   اگر جایگاه نظم  را در سیستم  ارگانیک  در نظر بگیریم  می توان گفت در آثار آنان  جایگاه بارزی دارد  البته  گونه

نظم کالسیک و نظم ارگانیک قابل  تشخیص است .برای نمونه  سنگینی نظم کالسیک را در پروژه ای چون هتل بلومون  و متقابال  تکیه   متفاوت

ه حاصل  کاربرد گونه های ارگانیک کارهای فرشیدموسوی کتنوع دربر نظم ارگانیک  را در برج های  شش گانه  یا خانه مجازی مشاهده می کنیم .

  بررسی به  ادامه در .تآنهاسمعرف کلیت افکاروآثار گونه هاست کهتنها درخت ست به جوهر معمارانه کارهایشان مبدل شده است بنابراین امتفاوت 

 (۲۰:۵۲۱۴، حکیم) پردازیم می موسوی فرشید آثار موسوی فرشید شناسی گونه  درخت

  

 

 

 

 

 

 

        1-Geometry .2- Continuous .3- Dis continuous   

 

 ۵هندسه )امتداد(

 ۴پیوسته 

 ۲ناپیوسته
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  ۵۶۶۱تهران ،  پروژه  مجموعه  آزادی ،    

در تهران مجموعه ای از حلقه های باز شده  فیلم را تداعی می کند .به نظر می آید این نوارهای  چند رویه  حرکت خود را در  :"مجموعه سینما آزادی  "پروژه      

ن در متداد زمین آغاز کرده سپس در مسیر خود با امتدادی متغیر ,با ایجاد چین به بخش بندی زیرفضاها پرداخه اند .این زیر فضاها  را معمارازمان و مکان  از ا

ص اند .مدل سه خمحل هایی با ایجاد منفذ باز کرده اند .از آنجا که سینما آزادی برای فضایی فیما بین  دو ساختمان طراحی شده ,سرحدات پروژه  کامال مش

 بعدی پروژه به خوبی تاثیر عوامل محیطی تغییر دهنده هنجار را بر سطوح  این طرح  نشان می دهد.

 

 

 (Foa:)منبع  ،طرح سینما آزادی -۵تصویر شماره

 (Foa:)منبع  ،سه بعدی طرح  سینما  آزادی -۴تصویر شماره 



 

 ۴۰۰۲شهر سفید بی بی سی ، مرکز موسیقی و دفترهای اداری  

  هویت که   دهند امکان  موسسه این ،به سی بی بی به شده  شناخته معماری نوعی  ارائه جای به که  است این  شده گرفته نظر در مجموعه  این برای  ما که نقشی

 ، کند می مرتبط مردم عامه  با را  سی بی بی که  ای پروژه در میخواهند  ،بلکه نیست ها فرم  گرفتن کار به ما هدف.بیابد  معماری  نظر از و  شهر در را خود  خاص

  با  ای شیشه  پوسته یک  طریق از را  آن  ساختمان ،  بنابراین. است عمومی پراکنی سخن  شرکت یک  سی بی بی ایشان نظر از.کنند  آشکار معماری  بالقوه امکانات

 ،این حال عین در ساختمان این.شد  تئاتر یک  صحنه  پشت  وارد  بتوان که  است این مثل دید، را آن  داخل  توان می  خیابان  از  که  ساختمانی. کردند مرتبط  شهر

  تبدیل صحنه یک به ،ناگهان پنهان امروز  به تا ،استودیوی در سر  پرده  باالزدن با: کند معرفی شفاف و باز سازمانی   مثابه به را خود که دهد می  سی بی بی  به را  امکان

 ،مرکز نوار یک: است  خطی ساختار یک  وجود  متضمن  اول  وهله در  آن فیزیکی  ثبت  یا گذاری  عالمت. است زمان در  رویدادها توالی نوعی موسیقی.شود می

  که  خورد می تا  هایی حلقه  صورت به نوار  این. شود می  ساخته نوار یک از  استفاده با ابزار  این و( دیجیتال عصر  آل ایده ابزار  احتماال) است ابزار نوعی موسیقی

 عمومی فضاهای با  ،همراه خورده تا های حلقه این. شوند می  تبدیل  کننده پخش  یا پرده یک ،به آن مجاور  فعالیت به  بسته و  دهند می  پوشش را  بنا اصلی فضاهای

 و کنند می  جدا  هم از را خارج و  داخل  ها حلقه  طرفین در  ها پرده.کنند می  ساماندهی  را  بنا فضاهای ،  ها پنجره و  ها پرده میان  روشن  کامال بندی تقسیم  ،در

 پراکنی سخن  ابزار ،نوعی دارد قرار دور دید معرض در ،که نوارها تاریک سمت.کنند می ایجاد دور و میانجی  رابطه نوعی  مردم  عامه و موسیقی مرکز های فعالیت  میان

  اسکن یک  ازطریق را  داخل در  شده اجرا موسیقی که داد خواهد  امکان  بنا به  وضعیت این.  کند تولید  متغیر و رنگی تصاویر  تواند می که فیلم قطعه یک  است،مانند

  دارند قرار هایی حلقه  طرفین در  ها پنجره.کند  تبدیل نور و رنگ متغیر دیجیتالی الگوهای به را صدا  حجم و ،ریتم ارتفاع تواند می که اسکنی. کند تولید باز شنیداری

 .سازند می  ممکن  را مردم  عامه و  ها  فعالیت میان  مستقیم بصری ارتباط نوعی و  اند پیوسته  شهر  عمومی فضای به که

 

 

  (Foa:)منبع  ،مرکز موسیقی بی بی سی -۲تصویر شماره 

 (Foa:)منبع  ،ماکت طرح بی بی سی  -۲تصویر شماره 



 

 های ویژگی  به بسته. کند عمل آکوستیک  کامال سمت یک شفاف و کننده پخش  بازتابی  ای شیشه  پنجره با که  است شده محاسبه طوری آکوستیک اتاق

  ها برنامه های ویژگی و فصلی تغییرات  تناسب به. باشد تیره بصری لحاظ به و ندهکن جذب  کامال آکوستیک لحاظ به  تواند می سطح استفاده،این طرز

  صورت به که  شده طراحی  دیافراگم  سلسله یک از  متشکل نظامی پذیری، انعطاف این تامین برای.کرد اعمال  توان می را متنوعی کاری  عایق شرایط

 مانند درست  مجموعه این. کامل جذب و تاریکی تا  کامل بصری نمایش از: آورد پدید را صوتی و بصری  های جلوه از ای گستره  تا  کند می  عمل  ترکیبی

 بی  تاسیسات سایر با  رابطه در  محوطه این.کند می عمل  میانجی و واقعی امر  یا آوری فن و مردم  عامه  میان  رابطه  دوگانه  حالت در  همواره  سی بی بی

  ندارد وجود بازی فضای  هیچ  محوطه  درون در که  است این  سی بی بی های خوشه  سایر  های ویژگی از یکی.دارد قرار مرکز در  سفید شهر در  سی بی

 از  تنها نه که  دهد می را  امکان  این  جداگانه حجم دو به  مجموعه این  شکستن. دهد جای خود  در را کثیری جمعیت  بتواند  عمومی رویدادهای در  که

 در  بتواند   که  کنند، بدل  پیوسته  هم به مراکز از ای  مجموعه  به را عمومی فضای   اند توانسته   بلکه  کنند استفاده  مناسب و کارآمد ای گونه به  زمین

 را شهری های استراتژی  این اجرای  امکان که ، ارتفاع افزایش و  زمین کردن  آزاد برای.دهد  نشان واکنش شهری  مجموعه این  چندگانه های چهره  مقابل

  با که  است گرفته  صورت یی ها ساماندی و  ها تیپولوژی  انتخاب با کار این.  اند کرده  دنبال را  ردپا  تراکم  استراتژی نوعی  منظم  طور ،به داد خواهد

 تقسیم با تر فشرده  برنامه یک  سمت به حرکت.شود وارد خللی  کارکرد در  آنکه  ،بدون داد کاهش  حداقل به را نیاز مورد  زمین  بتوان  ها آن از  استفاده

 انداز چشم با  همکف سطح در که کند می ایجاد  وسیع باز فضای یک حرکت این.دارد  بخشی پیامدهایی استودیو  سطح  میان و زیر،باال عمومی های محوطه

  کردن محصور با. دارد وجود  کوچک خانه قهوه یک و سی بی بی ،فروشگاه سی بی بی ایسینم  سالن هنری، گالری یک سطح این در. است مرتبط اطراف

 قرار  خیابان  به رو  را استودیو خالی  سمت ،هم   شده فشرده  نقشه هم  همزمان طور ،به ها استودیو  فاصل حد در موسیقی نوازندگان برای عمومی فضای

 فضای  بنا دو هر فراز بر. گیرد می  قرار  خدمات و انبار محوطه  سمت به  سمت یک و بیرون  سمت به باز  کامال  سمت ،یک ترتیب این به. است گرفته

 روی  به را تجربه از دیگری الیه و  کند می مرتبط یکدیگر  با  سفید شهر در را  سی بی بی  مختلف ی ها مجتمع که  داشت خواهد قرار  سی بی بی عمومی

  . گشاید می  سی بی بی  کارکنان

  

  

 

 

 (Foa:)منبع  ،سالن موسیقی  مرکز بی بی سی-۱تصویر شماره 

 (Foa:)منبع  ،دفتر بی بی سی فضای میانی داخلی  - ۹تصویر شماره  



 

  ۴۰۰۱سال  ۵پاویون اسپانیایی در نمایشگاه آیکی   

 خصوص ،به مختلف های فرهنگ میان بارورتر ای رابطه  ایجاد  امکان  یکم و بیست قرن  اوایل در المللی بین  جامعه رویارویی های پرسش  ترین مهم از یکی

 مبحث  چارچوب در. پردازد می مهم  موضوع این ،به کند می نمایندگی  ژاپن در را  اسپانیا فرهنگ که ، پاویون این. است خاورمیانه و غرب های فرهنگ

 در که  است اسالمی فرهنگ و  اروپا مسیحی – یهودی های فرهنگ از ای آمیزه  کشور این فرهنگ  که ،چرا دارد یگانه جایگاهی  اسپانیا  ها فرهنگ تعامل

  میراث  اند ،کوشیده معماری  عرصه در موضوع این  بیان برای.بود آورده در  خود  اشغال  به را ایبری  جزیره  شبه  دهمپانز  تا  هشتم های قرن  فاصله

 ها آن  پاویون طراحی در و  کرده مشخص را ترکیبی فرهنگ این معماری  خصوصیات  ،بارزترین بنابراین . کنندمرتبط  آینده از دیدگاهی با را  اسپانیا تاریخی

 طاق و ها قوس) ای سازه  ،عناصر ها زاویه و ،کلیساها ها صحنه  ،انواع فضایی سازماندهی از ای مجموعه ، برگزیدهایشان  که عنصری. اند  کارگرفته  به را

 .است(  ها توربافت و ها شبکه) تزئینی و پوششی  عناصر و( ها ضربی
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 (Foa:)منبع  ،طرح نمای پاویون اسپانیا در ژاپن -۱تصویر شماره 

 نمایی از ورودی پاویون اسپانیا – ۱تصویر شماره 



 

  ها آن در درآید نمایش به  باید  آنچه که کند می مرتبط  هم به را  متفاوت فضای  هفت و  است شده سازماندهی بزرگ مرکزی فضای یک  حول پاویون  این

 که آورد می  فراهم  کنندگان بازدید برای را  امکان  این ،بلکه نیست خطی ثانویه مضمونی های نمازخانه و مرکزی فضای  میان حرکت. شود می داده قرار

 در که  است چیزی آن  یادآور  فضایی توالی این.شوند خارج  ها آن از و  وارد  مختلف های غرفه به  شده  تعیین پیش از  نظم و خاص  توالی  هرگونه  بدون

 ایجاد فضایی تا است شده ساخته  قوسی حباب یک  شکل  به  ها زاویه از یک ره.دارد وجود  ها رواق و  صحن  میان ،یا ها زاویه و شبستان میان  کلیسا  یک

 لبه های طاق و اسالمی ،گنبدهای برق و پرزرق گوتیک های طاق  اینجا در.باشد معاصر کروی  فضای یک و سنتی  قوسی  سازه  یک  فاصل  حد در که  شود

 که  هستند  اسپانیایی سنتی بسیار معماری  عنصر یک  ها شبکه.اند شده تفسیر پاویون های ونمضم  برگیرنده در های سازه  از آزاد ای شیوه به قاشقی

 و اسالمی های بندی  شبکه. دارند  ژاپن سنتی  معماری در«  ۵انگاوا»  مفهوم از طنینی و  کنند می منعکس را مسیحی و اسالمی معماری  میان  همجوشی

  جمله از ، شوند می  دیده  پالما   یا  ،سویل سگوویا و  تولد در گوتیگ دوران  اواخر اسپانیایی کلیساهای  در که گوتیک، های شبکه و خورشیدی های پنجره

 .اند مناسب موجود بناهای پوششی،برای  حل راه یک  عنوان به خصوص ،به ها بندی ،شبکه بنابراین. آیند می شمار به ما  الهام  مهم  منابع

 در  اسالمی و گوتیک  های بندی شبکه اغلب  مانند که شود می  تشکیل  مختلف  قطعه شش از که  اند کرده طراحی را بندی شبکه نوعی خانوم موسوی ،

 پیوسته و نیستند تکراری  گیرند می قرار  هم کنار  وقتی که  است آن  قطعات این  مشخصه. است مشخص رنگی دارای و  گرفته قرار ضلعی شش قاب  یک

 ژاپن سنتی های سرامیک و مدیترانه اسپانیایی  ساحل در که  اند شده ساخته  براق سرامیک با  ها بلوک. آورند می پدید  رنگ و  هندسه از نوعیمت  الگوی

  شن و ید،خورش(گاوبازی) خون, سرخ شراب،گل های ،رنگ اسپانیا  پرچم زرد و  سرخ  های رنگ از انواعی  استفاده مورد  رنگ شش. است متداول تکنیکی

 . کنند می تداعی را  اسپانیا جهانی مقیاسی در  که  هستند
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 پاویون فضای داخلی یکی از اتاق های  -۵۰ماره تصویر ش نمایی از پاویون اسپانیا  -۶تصویر شماره 

 سه بعدی طرح  پاویون  -۵۵تصویر شماره 



 

 پاویون اسپانیاجداول سطوح پالن طبقات              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول سطوح پالن طبقه  همکف -۵جدول شماره 

 

 نام فضا ردیف
 متر)متراژ 

 (مربع
 درصد

 .1121 9312.1 رستوران 1

. 
فضاهای ویژه 

 رستوارن
.1.211 .9232 

 1291 1.1212 تجاری 9

 11221 .21..1 دسترسی 1

 2298 1.212. سرویس بهداشتی 1

. 
آشپزخانه و 

 پشتیبانی
119211 

12291 

 8222 11.219 کافی شاپ 1

 9212 13212 دسترسی عمودی 2

 111 12.211. مجموع

 جدول سطوح پالن طبقه  اول  -۴جدول شماره 

 

 نام فضا ردیف
 متر)متراژ 

 (مربع
 درصد

 11213 111219 آمفی تئاتر 1

 18239 11.211 اداری .

 2.9. 11233 سرویس بهداشتی 9

 19281 911233 دسترسی 1

 93291 1.11211 وید 1

 1211 11211 دسترسی عمودی .

 111 12.211. مجموع

 (Foa:)منبع ، سایت  پالن -۵۴تصویر شماره 

 (Foa:)منبع ،  پالن طبقه  همکف  -۵۲تصویر شماره

 (Foa:)منبع ، پالن طبقه  اول  - ۵۲تصویر شماره

 منبع : نگارنده

 منبع : نگارنده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسپانیا تربیخا، ، تربیخا شهری تاالر و تئاتر

 منظور به شده گرفته نظر در و بزرگتر شهری ساخت زیر برنامه یک از بخشی عنوان به تربیخا شهری تاالر و تئاتر

 .شد اندازی راه جمعی توریستی مقصد یک عنوان به آن موقعیت از فراتر تربیخا، مشخصات بردن باال

 و صندلی  ۹۱۰ با جدید سالن و تئاتر یک شامل پروژه شهر، مرکز در بلوک یک از ای گوشه سایت کی در واقع

 را سالن که بود ای گونه به طراحی دسترس، در فضای کم مقدار به توجه با. بود موجود مجاور میدان مجدد توسعه

 معلق جرم پایین قسمت در جتماعا مرکز و بود مشرف میدان بر میشد که طوری به میبرد باال به زمین سطح از

 معلق هندسه درآن که بود، توپر و جامد جرم این در بریدگی یک دارای عمومی فضای. داشت قرار ساختمان

 اطراف در  معادن سنگ آهک از آمده بدست محلی آهک سنگ از ان در اینکه و بود سالن هندسه کننده منعکس

 . بود شده استفاده شهر

 یک نمودن فراهم برای تئاتر داخلی فضای جابجایی، قابل نمایش صحنه یک با احدو محفظه یک باطراحی

 تئاتر پذیری انعطاف حداکثر و است شده طراحی زیبا و منظره خوش برجی و صحنه مخاطب، میان کامل پیوستگی

 که میشود صورت تاشو صفحات از سیستم یک عنوان به آن داخلی فضای انتهای. مینماید فراهم را استفاده لحاظ به

 بلوری ظاهر هم. میکند منعکس موسیقی کنسرت و تئاتر اجرای برای آل ایده آکوستیک شرایط ارائه برای را صدا

 .دارند شهر نمک دریاچه به ای اشاره ، آن سفید رنگ و داخلی

 (Foa:)منبع  ودی  تئاترز ورنمایی ا -۵۱تصویر شماره 

 (Foa:)منبع سالن نمایش  نمایی از فضای داخلی -۵۹تصویر شماره 

 (Foaمنبع :)،  فضای رو باز محوطه جلو سالن تئاتر – ۵۱تصاویر شماره 



  

 جداول سطوح پالن طبقات  تئاتر تربیخا        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول سطوح پالن طبقه  همکف - ۲جدول شماره

 

 نام فضا ردیف
 متر)متراژ 

 (مربع
 درصد

 12291 11.212 آمفی تئاتر 1

 912.9 33.211 سن و فضای پشتیبانی .

 91211 212..1 البی آمفی تئاتر 9

 2219 11211. دسترسی عمودی 1

 111 111211. مجموع

 اول جدول سطوح پالن طبقه   - ۲جدول شماره

   

 ضانام ف ردیف
 متر)متراژ 

 (مربع
 درصد

 12.2. 1.223. آمفی تئاتر 1

 11221 .2122. البی آمفی تئاتر .

 9.2.1 .11129 سن و فضای پشتیبانی 9

 12.3 111293 عمودی دسترسی 1

 19212 911233 اداری 1

 32.1 9219.. دسترس .

 111 111212. مجموع

 پالن طبقه دوم سطوحجدول  -۱شماره جدول 

 

 نام فضا ردیف
 متر)متراژ 

 (مربع
 درصد

 99219 .21121 آمفی تئاتر 1

 18221 ..9212 البی آمفی تئاتر .

 91213 .111.21 سن و فضای پشتیبانی 9

 2231  11232. دسترسی عمودی 1

 111 .11121. مجموع

 منبع : نگارنده

 منبع : نگارنده

 (Foa:)منبع  ،همکفطبقه پالن  -۵۱تصویر شماره 

 (Foa:)منبع  ،پالن طبقه  اول -۵۶تصویر شماره 

 (Foa:)منبع  ،پالن طبقه  دوم -۴۰تصویر شماره 

 منبع : نگارنده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    

       

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 پالن طبقه سوم سطوحجدول   -۹اره شمجدول 

 

 نام فضا ردیف
 متر)متراژ 

 (مربع
 درصد

 .1321 1139291 آمفی تئاتر 1

 91213 .111.21 سن و فضای پشتیبانی .

 2219 12211. دسترسی عمودی 9

 111 111211. مجموع

 ن طبقه چهارمپالجدول سطوح   -۱شماره جدول 

 

 نام فضا ردیف
 متر)متراژ 

 (مربع
 درصد

 19211 1.39219 آمفی تئاتر 1

 1.211 911221 اداری .

 1299. 11.2.1 سن و فضای پشتیبانی 9

 1299 11.211 دسترسی عمودی 1

 8221 193231 تاسیسات 1

 111 111211. مجموع

 منبع : نگارنده

 (Foa:)منبع  ،سومپالن طبقه  -۴۵تصویر شماره   پالن طبقه  سوم -۴۵تصویر شماره 

 (Foa:)منبع  ،مقطع عرضی -۴۲تصویر شماره  (Foa:)منبع  ،طولیمقطع  -۴۲تصویر شماره 

 منبع : نگارنده  

 (Foa:)منبع  ،پالن طبقه  چهارم-۴۴تصویر شماره  

 منبع : نگارنده

 منبع : نگارنده



 فرهنگی نگاهی مختصر به ویژگی های آثار     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سینما آزادیایده های شاخص معمار در طرح  -۱جدول شماره 

 روش طراحی از دیدگاه  صاحبنظران ایده های طراحی معمار

 برداشتی از نوارهای فیلم به صورت 

 خورده تا های حلقه

 استعاره  تم مک گینتی 

 تا و زمین خوردگی چین از استفاده و زمین امتدد

 حجم در ردگیخو

 زمین سار  چارلز جنکس 

 مرکز موسیقی بی بی سی طراحشاخص معماردر ایده های  -۶جدول شماره 

 

 ایده های طراحی معمار

 

 
صاحبنظران دیدگاه از

  

 

 طراحی روش

 توسط  سی بی بی عمومی پراکنی سخن دادن نشان -۵

 .است مرتبط شهر با که  ای شیشه پوسته یک

 بر و است زمان در رویدادها  توالی نوعی  موسیقی -۴

 نوار صورت به شده استفاده خطی ساختار از اساس این

 .خورد می تا که هایی حلقه صورت به ،نوار

  پذیری انعطاف-۲

 میانجی مثل که سی بی بی گانه دو ماهیت از استفاده-۲

  کند می عمل آوری فن و مردم بین

 داخل رد شکاف ایجاد با عمومی باز فضای آوردن -۱

 مردم تجمع برای بنا حجم

 

 

 مک گینتی

 

 

 

 استعاره

 

 

 

 

 جارلز  جنکس

 

 

 زمین سار

 پاویون اسپانیاایده های شاخص معمار در طرح  -۵۰جدول  شماره 

 

 ایده های طراحی معمار

 

 دیدگاه از

 صاحبنظران

 

 طراحی روش

 .خاورمیانه و غرب فرهنگ  میان ارتباط ایجاد -۵

 و اروپا  مسیحی و یهودی گفرهن از ای آمیزه اسپانیا -۴

 .است اسالمی فرهنگ

 عناصر و ها زاویه و کلیساها و ها صحنه  انواع  از استفاده -۲

 تزئینی و پوششی عناصر و ها ضربی طاق و قوس ای سازه

 .تورها و ها شبکه

 های بندی شبکه  از شده برداشت  ضلعی شش شبکه -۲

 .است اسالمی و گوتیک  ضلعی شش

 براق های سرامیک از شده رداشتب  سرامیکی های بلوک -۱

 .است اسپانیا سواحل

 پرچم های رنگ از برداشتی شده استفاده رنگ شش -۹

 .است کشور این مقدس های رنگ و اسپانیا

 

 

 مک گینتی

 

 

 قیاسی

 )استعاره(

 

 

 برادبنت

 

 

 کاربردگرا

 منبع : نگارنده 

 منبع : نگارنده 

 منبع : نگارنده 



 

 

 

 

 

    

     

 

 

 یک گویی کند که می القا انسان به را حس این موسوی فرشید خانم توسط شده ارائه های طرح که شویم می یادآور شد اشاره آن به مقاله متن در که آنچه ضمن

 در را یکدیگر طبیعت و انسان شوندو می تبدیل ها ساختمان به مناظر و مناظر به ها ساختمان. دهد می شکل آن به و گرفته اختیار در را زمین پوسته پالستیک جراح

 در مناظر معماری و شهری  طراحی زمینه ها در شرکت ترین مهم و ترین خالق از یکی به را "ای او اف" که باشد معماری به نگرش همین شاید. گیرند می آغوش

 هنر معماری، که دارد می اظهار ایشان و بوده مفهومی موسوی طراحی خانم معماری سبک است؛ آورده ارمغان به ها آن برای را بسیاری جوایز و ساخته بدل جهان

 تکامل از فرآیندی چون معماری طراحی  ندفرآی به ما ": شوند می افکارشان متذکر تشریح در همچنین ایشان.است مادی زندگی مهندسی بلکه نیست تجسمی

 ولی,  خانواده هم  های ارگانیسمً  نتیجتا  و شده تکثیر مختلف  های محیط در,   های اولیه یاخته همانند اعضا از متفاوتی های گونه آن در که  کنیم می نگاه نژادی

 ساختار در.  بود محسوس   موسوی خانم کارهای کلیه در  که گرایی تنوع و آثار وسیع طیف توجیه کنند می ایجاد( هستند ساختار و فضا, بنا همان که)   را  متمایز

  شده ارائه بندی رده که معتقدند خویش آثار نژادی تکامل شجره تشریح در ایشان  ،البته بودند شده بندی ها دسته پروژه آن کمک به که بود نهفته ای گونه درخت

 شناساندن برای نژادی تکامل شجره  یک پیشنهاد, او هدف.  باشد نداشته کارایی دیگران کارهای بندی تقسیم  برای بسا چه و.هاستآن آثار بندی تقسیم مختص تنها

 محدوده استفاده امکان  از و  شده داده جهت شده اجرا کارهای وبه شود داده  نشان بهتر آثارشان آزمون قلمرو ترتیب  بدین تا  تنوع آثارشان است  دادن نشان و

 عملکرد:  چون اعضایی. اند کرده اشاره اند متفاوت های گونه دارای خود که عضو هفت  به آثارشان بندی  تقسیم در آنان.کنند گوشزد معماری را در جدیدی علمی

 معمارانه جوهر استبه متفاوت ارگانیک های نهگو کاربرد  حاصل که فرشیدموسوی درکارهای تنوع واقع در. هندسه و محدودیت,  تداوم,  ناهمواری,  جهت,  ها رویه,

 . است شده مبدل کارهایشان

 نتیجه گیری

 در  شده های استفاده روش تنوع شاهد  موسوی فرشید خانم توسط  شده طراحی فرهنگی کاربری با معماری آثار هفت روی بر شده انجام مطالعات به توجه با

 تعریف پروژه آن ماهیت برای و است  پروژه آن خاص که  هستند فردی به منحصر های شاخصه دارای  آثار از یک هر و هستیم  آثارشان  خلق و طراحی  فرآیند

 :باشد می زیر موارد شامل  میبینیم ایشان معماری آثار کلیت در که آنچه کلی طور به.است شده

  شهری زیست محیط با اثر  سازگاری و همخوانی و محیط و اقیلم  به توجه -

  فرم  آفرینش در پویایی و پذیری انعطاف ایترع -

 مفهومی طراحی و پروژه موضوع مفهوم و معنا به توجه -          

 شهری پالزای  صورت به کارها در عمومی باز فضاهای به تاکید -

  زمین های الیه و توپوگرافی و زمین از استفاده -

 .باشد می دیار و شهر آن به اثر تعلق و مالکیت مهر که شود می طراحی آن در که سرزمینی از  پروژه در سمبولی و مفهوم از استفاده -

  اثر نمای پوشش در طرح افکار و ها  اندیشه بازتاب -

 تئاتر تربیخاایده های شاخص معمار در طرح  -۵۵جدول شماره 

 دیدگاه از ریایده های طراحی معما

 صاحبنظران

 طراحی روش

 استفاده از سایت برای فضای عمومی و انتظار مردم -۵

 
کانسپت کلی حجم برداشت  از سنگ آهک محلی در -۴

 اطراف شهر است

 
 انعطاف پذیری و پویایی در حجم-۲

 
ظاهر بلورین و رنگ سفید  در فضاهای داخلی  اشاره  به -۲

 دریاچه  نمک شهر دارد.

 

 جوهره ای        گینتیمک   

 

 قیاسی            مک گینتی

 کاربرد گرا         برادبنت     

 منبع : نگارنده



 

      برادبنت ،مک  به تعریف روش های طراحی )کاربرد گرا ،قیاسی ،استعاره ای، جوهره ای و زمین سار( را از دیدگاه نظریه پردازانی چون ، ۵۴  در جدول شماره

 گینتی و چارلز جنکس و نقش قیاس از نظر آنان  می پردازیم .

 

 نقد روش های طراحی  از دیدگاه نظریه پردازان )برادبنت ،مک گینتی ، چارلز جنکس( -۵۴ شماره جدول

 

 

 ردیف

 

 پرداز نظریه

 

 

 روش طراحی

 

 توضیحات

 

 نقش قیاس

 

۵ 

 

 جفری برادبنت 

 

 

 کاربردگرا

 

 

ا توجه به اقلیم،آزمون سعی و خطا روش بومی گرایی ،ب

 ،انتقال نسل به نسل

 

 

قیاس تدریجی ترکیب نهایی با مولفه های تحلیل 
 پروژه)مساله گرا(

 قیاس در طرح اجرایی)طرح اجرا شدهو نتایج بعدی(

 

 
2 

 
 
 

 

 تم مک گینتی

 

 قیاسی

 

روابط مستقیم ،دقیق،مو به مو میان طرح پیشنهادی و 

 دیده  داخل و خارج از معماریپدیده مشخص،عینیت با پ

 

 

 قیاس با پدیده عینی )پاسخ گرا(

 

۲ 

 

 تم مک گینتی

 

 استعاره ای

 

رابطه انتزاعی بین طرح با پدیده معین ،رابطه  غیر 

 مستقیم و موازی

 

 

 قیاس با  پدیده ذهنی

 

۲ 

 

 

 تم مک گینتی

 

 جوهره ای

 

 جوهره یا مهم ترین  موضوع طرح

 

 

 یلی )مساله گرا(قیاس با مولفه های تحل

  

۱ 
 
 
 

 

 چارلز جنکس 

 

 زمین سار

 

بهره بردن از شکل زمین ،در هم آمیزی زمین ،دیوار و 

 سقف در یک پیوستگی بدون مرز.

 

قیاس با  پدیده های طبیعت،هنر و علوم 

مختلف)پاسخ گرا(،همچنین به  کارگیری 

 محوری رایانه

 منبع : نگارنده

 

می  و مک گینتی و چارلز جنکس در مورد روش های طراحی  و با توجه به ویژگی هایی که در هر یک از هفت آثار بیان شد با  عنایت به دیدگاه برادینت 

و در نتیجه  روش استفاده شده در طرح  و آفرینش فرم با دیدگاه نظریه پردازان بزرگ معماری تطبیق دهیم  را  توانیم روش طراحی خانم موسوی در هر مورد

به نقد آثار و تطبیق آن ها با دیدگاه نظریه پردازان در باب بازنگری انگاره ها و پندارها  در فرآیند طراحی ،  ۵۲دگاه  آنان  بیابیم. در جدول شماره را  طبق دی

 .فرم و فضای معاصر می پردازیم

 

 

 

 

 



    

 جمع بندی         

 نبع نگارنده()منقد آثار فرهنگی خانم فرشید موسوی و تطبیق آن طبق دیدگاه نظریه پردازان -۵۲جدول شماره 

سال  مکان نام اثر ردیف

 احداث

 تحلیل از دیدگاه روش طراحی مشخصه  طراحی

 صاحبنظران

 

۵ 

 

 آزادی سینما

 

 تهران -ایران 

 

۵۶۶۱ 

 استفاده از حلقه های باز شده فیلم
 

 گینتی مک تم استعاره

 

امتدد زمین و استفاده از چین خوردگی زمین و تا 

 خوردگی در حجم

 

 
 

 ارزمین س

 

 جنکس چارلز

 

 

 

 

۴ 

 

 

 بی سی بی موسیقی مرکز

 

 

یونایتد  -لندن

 کینگدام

 

 

۴۰۰۲ 

 

 

شفافیت در بدنه اصلی  نشان دهنده رابطه موازی بین 

 خبر و حقیقت
 استعاره

 

 گینتی مک تم

 

–کشیدن زمین به باال برای فضای اجتماع عموم 

 استفاده از زمین
 

 
 زمین سار

 

 جنکس چارلز
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 اسپانیا پاویون

 

 

 

 آیچی -ژاپن 

 
 
 
 

2002 

 

استفاده از  طاق ها و قوس های و شبکه های شش 

 ضلعی گوتیک و اسالمی

 

 قیاسی
 

 

 گینتی مک تم

 

 استفاده از بلوک های سرامیکی سواحل  اسپانیا

 

 
 کاربرد گرا

 برادبنت جفری

استفاده از رنگ های اصلی پرچم اسپانیا و رنگ های 
 اسپانیامقدس 

 
 قیاسی

 گینتی مک تم

 
 
 
 

4 

 

 

 

 بیخاتر  تاتر

 
 
 
 

 تربیخا -اسپانیا

 
 
 
 

2002 

 ورودی با کیفیت
 

 گینتی مک تم جوهره ای

 استفاده از  سنگ نمک محیط اطراف در حجم بنا

 
 برادبنت جفری کاربرد گرا

 

رنگ سفید و بلور ی فضای داخلی برداشت از دریاچه 

 نمک شهر
 

 

 قیاسی

 

 گینتی مک تم
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 . مرکز تهران واحد     

 ۵۲۱۴ید موسوی و آلخاندروزائرپولو ،حکیم ،نگار ،بررسی آثار معماری فرش -۴     
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