سال اول

شماره 1

مهر 1397

تاثیر هندسه سوپرماتیست بر الگوهای معماری زاها حدید
عرفان محمدی ،مدرس گروه معماری و شهرسازی دانشگاه ایوان کی سمنان
نیما علینقی باغجقاز ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه ایوان کی سمنان
سیامک سیلوایه ،گروه مهندسی معماری واحد اسالم آباد غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه

چکیده
واالگرایی ،ساختارگری ناب یا سوپرماتیسم جنبش هنری است که در سال  1913توسط کازیمیر مالویچ در روسیه پایه گذاری شد .اوتداو و مرودی سدیا را ن اشدی
کرد که وع .ها وه یک اثر هنری شگفت انگیز و تکان دهن .تب.یل ش .و آغازی وود ورای یک فرهنگ تصویری و سبک ج.ی .وه ندا سوپرماتیسدم انا در ا د ی در
این شیو که منشعب از کوویسم است ابارت ان .ازچهارگوش ،سه گوش ،دایر و یب همچنین رنگ های وه کدار رفتده در ایدن سدبک رندک هدایی یدک دسدت ودا
استفاد از سیا و سفی .هستن .ح.ی .یکی از معماران مشهور اصر حاضر وود که ورای درک فر های معمداری وفادایی ج.ید .و خنهانده کمدک کدرد زاهدا ح.ید.
ان.یشه اروپایی ن.اشت ودر مصاحبه ای میگوی« :.من هرگز آثار و کتاب های دری.ا را نخوان .ا  ،اگر چه وه سخنرانی های او گوش کدرد ا » ایدن م الده وده وررسدی
راوطه میان آثار زاها ح.ی .معمار وغ.ادی اال ل و هنرمن.ان سبک سوپر ماتیست روسیه میپردازد فر های طراحدی دسدت آزاد ایدن معمارهراودت وسدیاری وده آثدار
آوانگارد دوران اولیه ان نب روسیه دارد آثاری که نود سال پیش در اوج احساسات ان نوی روسیه طراحی ش .ولی وه وسی ه سیستم دولتی ،غیران نوی ت دی گشدت و
وه م.ت پنجا سال هیچکس در جهان این آثار را ن.ی .همچنین مطالعه تطبی ی ور روی آثار ح.ی .وا ه.ف شناسایی ویژگی های هر الگو انجا ش .ایدن امدر نشدان
می.ه .که ح.ی .اغ ب در هالب پنج الگو در راوطه وا مفاهیم شکل پروژ ها و ویژگی غالب پیکرون.ی ویرونی پروژ ها کار میکن .آثار معمداری ح.ید .کده وده دورت
زمان ون.ی ش .مرتب ش .ان .ابارت ان .از :الگوهای سوپرماتیسم  ،توپوگرافی ،سیال ،ارگانیک و شکل های پارامتریک
کلمات کلیدی :مالویچ ،سوپرماتیسم ،زاها ح.ی .معماری
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 -1مقدمه
زاها محم .ح.ی .پر از شور و شوق ،افکار اسرارآمیز و اراد محکم ورای رسی.ن وه موف یت ،امروز وه انوان الگویی ورای معماری هرن ویست و یکم و سپس نسدل
مشتاق ورای نوآوری اولیه و آفرینش هنری است ))latt, K. H, 2012, September 13ح.ی .موفق ش 93 .جایز را تا سال  2012وه دست ویاورد؛ یکدی از مهدم
ترین آن جایز پریتزکر ()2004است و او اولین زن معمار است موفق ش .این جایز را وه دست آورد آثار او مشخصه انتزاع ،ض.جاذوه ،پیچید.گی ،واسدازی و انحندای
انرژی است) (Schumacher, P , 2004اولین شناخت جهانی ح.ی.در سال  1982وود که او مو فق وه کسدب رهاودت از واشدگا اسدپا و واشدگا اوهدات فراغدت در
هنگ کنگ ش.که در آن  538نفر از معماران معروف جهان ورای آن رهاوت درخواست داد وودن .آثار او ترکیبی از فرهنگ ،هویت اراق و افکار ج.ید .اسدت این امدر
میتوان .وه مطالعه اولیه اوکه در آن وین افکار انتزاادی ،سوپرماتیسدم و واسدازی از دیکانستراکتیویسدم منجدر شد .واشد( Glancey, J. 2006, October 9th) .
وهتی از او خواسته میشود آثارش را ارزیاوی کن .اظهار داشت که آثار اولیه او که در ن اشی ارائه ش .وود در وار انتزاع و واسازی وود و سپس ای .ها وه طور م.او وده
ورت سیال ویشترش( Designboom , 2007, January 16th) .
طراحی معماری ورای ح.ی .یک سفر پرماجرا وه مکان ناشناخته ورای کاوش و تجروه نوع ج.ی .فااها و فر هاست ) .(Hadid, Z, 2002آنچده پدرداختن وده ایدن
موضوع را ضروری میسازد اوهاماتی است که هموار پیرامون چیستی ن اشی و چرایی شکل گیری ن اشی های انتزاای وجود داشدته اسدت از آنجدایی کده غالبدا اک در
افراد خواهان آن هستن .که هنر ،واز نمایی تصویری از واهعیت واش ،.در هنر انتزاای نیز وه دنبال خ ق تصاویر و یا یافتن نشانی از آن هستن.؛ اما هنر انتزاادی کده تدا
ح .زیادی وه جهان ظواهر نامرووط وه ن ظر میرس ،.پرسش های وسیاری را در مورد ماهیت ح ی ی هنر نو در ذهن مخاطبانش ایجداد میکند .و وسدیاری از آنهدا را در
ادراک و شناخت خود وا مشکل مواجه میسازد وناور این مخاطب خود را وه چالش کشی .و این پرسش را در ذهن خود ایجاد میکن .که آیا این ندوع از هندر ،وداز گدو
کنن .چه چیزی است و چه معیاری ورای ارزش گذاری آن میتوان وه کار ورد؛ همپنین چه دالی ی سبب ش .تا هنرمن.ان در هرن ویستم ،از جهان ظدواهر وده اندوان
منبی ا ی زوان تجسمی در طول هرن ها ،رویگردانی کنن.
ه.ف از انجا این پژوهش معرفی و شناسان.ن هنر سوپرماتیسم وه جامعه ا می کشور است که تاکنون کمتر ور روی آن تح یق ش .است و آنچه که موجدود اسدت
ویشتر تعریف سبک سوپرماتیسم و ویژگی های آن میباش .نه نشان دادن آن در پروژ های اجرایی در حالیکه این م اله وه وررسدی معمداری هدای موجدود در هالدب
هن.سه سوپرماتیست میباش .و این م اله تح ی ی ن و در معماری ایران است همچنین معرفی زاها ح.ی .که چگونه از این هنر در طراحی های خود اسدتفاد میکند.
و معماری خود را وا این هنر وه اوج میرسان .تا شای .جرهه ای در ذهن هنرمن.ان و معماران کشور زد شود تا وتوانن .طرح های خود را وده سدوی هندر هدای انتزاادی
مانن .سوپرماتیسم پیش وبرن.
در این م اله ایت.ا وه تعریف سوپر ماتیسم پرداخته و خصو یات و ویژگی های آن را ویان مینماییم سپس وه معرفی زاها ح.ی .و معماری او که در پدنج هن.سده کدار
ش .است از جم ه :پارامتریک ،سیال ،ارگانیک ،توپوگرافی،سوپرماتیسم میپردازیم و نمونه هایی از آنها را نمایش می.هیم

 -2روش تحقیق
یک مطالعه کیفی ورای شناسایی الگوهای ح.ی .در طراحدی فدر معمداری ودا اسدتفاد از تح یدل محتدوا ودر گفتده هدای او از متدون ،فدی م و رونوشدت هدای هاودل
دسترسی(شکل )1انجا ش .است تجزیه و تح یل محتوا وه انوان یک روش تح یق انتخاب ش .است زیرا مجمواه ای از روش ها ودرای نتیجده گیدری هدای هاودل
ااتماد ومعتبر است ((Pole, C. and Lampard, R, 2002همچنین یک روش فراگیر و منظم ورای وه دست آوردن داد های اولیه «وینش دست اول» فدراهم
میکن .( Wong, J. 2010).انو ور این منبی ضروری در مورد ان.یشه و رفتار انسانی است ) (Bernard, R. H. 2000ح.ی .در طول سخنرانی هدای خدود در
حالیکه تو یف پروژ ها و همچنین ویژگی های غالب فر را ویان میکن ،.از وهایی تکراری سخن میگوی .این ویژگی ها و ک مات تکراری میتوان .تحت پنج الگوی وده
رسمیت شناخته ش .طب ه ون.ی شودکه ابارت ان .از :سوپرماتیسم ،توپوگرافی ،سیال ،ارگانیک و فر پارامتری

شکل :1روش شناخت الگوهای ح.ی .در فر طراحی

 -3معماری زاها حدید
زاها ح.ی .شهرتی جهانی دارد که انو ور آثار چشمگیر معماریش ،ظاهر متفاوت و تاثیر گذارش نیز در این امر مطدرح اسدت اطدنق انداوینی چدون زن«خدارق
العاد » و «اژدهاوانو» از سوی رسانه ها وه وی نیز،ورداشتی از ظاهر متفاوت اوست ح.ی .توانمن.ی و ه.رت وسیار خود در طراحدی و اسدکیس هدای دسدتی اش را ودا

٢

معماری شناسی | نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران

سال اول

شماره 1

مهر 1397

یک سیستم حرفه ای تکنولوژیک ترکیب کرد و ازآن در تح ق وخشی.ن وه ای .ها و رویاهای اجیب و غریبی ،که تا م.ت ها غیدر هاودل سداخت وده نظدر مدی آمد،.
استفاد کرد است در واهی ،این جسارت و م.اومت او در تح ق وخشی.ن وه رویاهایش ،زمینه را ورای دیگرانی که ای .های نامعمول داشتن ،.فدراهم سداخت ح.ید.
هن.سه معماری را دگرگون کرد و هویتی ج.ی .و وا شکو وه آن داد است همانطور که زنگ یس دروار ح.ی .میگوی« :.زاها وهترین دانشجویی وود که مدن داشدتم،
ما وه او معمار  89درجه ای میگفتیم ،هیچ چیز در طراحی های او  90درجه نبود زاها چشم ان.ازی خاص وه محیط داشت ،تما ساختمان های طراحی ش .توسدط
او وه هطعات وسیار کوچک ت سیم میشون .او انهه زیادی وه جزییات ن.اشت وه انوان م ال وهتی ح.ی .یدک را پ ده میکشدی .از شد.ت اصدبانیت وده حد .انفجدار
میرسی.یم ،دی .او روی تصاویر گسترد تر و نماهای وازتر متمرکز وود ،وهتی کار وه جزییات میرسی .او می.انست که میتوان وع .ها آن را ا نح کرد و حق هم وا زاهدا
وود» در این وخش وه پنج الگویی که زاها ح.ی .در طی پروژ هایش از آنها استفاد کرد میپردازیم
 -1-3سوپرماتیسم
مشخصه ا ی هنر انتزاای ،غیر هاول تشخیص وودن موضوع آن است ورخی از هنرمن.ان هنر انتزاای نظریه هایی درودار احساسداتی کده وده وسدی ه رندگ هدا و
اشکال خا ی ایجاد می شون .ارایه کرد ان .این هنرمن.ان ،آن چه را که وه گفته خودشان تصادفی طراحی می کردن .را وا آخرین جزئیات ن اشی مدی کردند .سدایر
هنرمن .ان هنر انتزاای که وا احساس و تصادفی ن اشی می کردن .این امی .را داشتن .که وتوانن .ایدن احساسدات و افکدار ناخودآگدا را روی پدرد ن اشدی وده تصدویر
وکشن .این سبک نخستین ساختار نظا انتزاای ناب است که وه وسی ه مالویچ وه دنیای هنر ارضه ش .ور اساس این هنر مالویچ شعار هندری خدود را « ن اشدی واید.
تنها ترکیب انا ر هن.سی چون چهارگوش ،دایر  ،سه گوش و چ یپا وه وجود میآی ».فریاد زد در شیو سوپر ماتیسم ،ن اش وا استفاد از دو یدا چند .گدرو از دور
هن.سی واوسته وه هم ،ج و فاای سه وع.ی ایجاد میکن .در این شیو احساس ناب تجسمی و هماهنگی فر ها در سطح تداوو ورتدری دارد سدوپر ماتیسدم ودا نفدی
کامل واز نمایی جهان مرئی ،شیو ای ج.ی .در ن اشی انتزاای ور اساس رنگ های ا ی ،ور هن.سی ونیادی و خطدوط مسدت یم پدیش نهاد(رید ،.هرودرت)1362 ،
مالویچ در سال 1911در پترزوورگ و سال وع .در مسکو آثار تاز ای را وه نمایش گذارد و سپس ونا وه داوت کان.ینسکی وه دی.ار اولین نمایشگا (سدوارکار آودی) وده
پاریس رفت این سفر چشم ان.از تاز ای را پیش روی او نهاد وطوریکه سال  1913راسال تول .سوپرماتیسم و هطی ارتباط وا ن اشی سوژ ای اان نمدود مدالویچ در
همین سال ،اولین اثر جنجال انگیز خودرا تحت انوان( مروی سیا ور روی زمینه سفی ).وه نمایش گذاشت (شکل  )2ناظران هنری این اثر را ودر وداد دهند .تمدامی
ارزش های کهن هنر ن اشی ت ی نمودن «:.ویران کنن .تمامی ارزش هایی که تاوه کنون وه آن اشق می ورزی.یم ما اکنون در یک ویاوانیم و در م اول ما چیزی جدز
یک مروی سیا ور روی زمینه سفی .نیست» مالویچ وزرگترین نمایشگاهش را وا  1350اثر در سال  1919ور چا کرد و در همین نمایش پایدان حرکدت سوپرماتیسدتی
را اان نمود ،چرا که تجروه ت.ریس و تماس وا واهعیت خشن روزمر در پس ان نب او را دچار وحران های فکری کرد و ور آن داشته وود تا وا نگاهی تداز وده توفیدق
در ای .های تات ین و دست وازدی .مج.د وه مسئ ه سوز در چهارچوب سوپر ماتیسم وپردازد(ری ،.هرورت)1362 ،

شکل-2ن اشی مروی سیا ور زمینه سفی ،.گالری تریتیاکوف مسکو
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Suprematism
سوپرماتیسم سبک الها وخش ورای کار های اولیه ح.ی .است (شکل )3این یک سبک ن اشی انتزاای است که توسط هنرمند .روسدی کدازیمیر مدالویچ اود.اع شد.
است این سبک از ن اشی فر های هن.سی را وه ورت ناب وه انوان شیو ای ضروری ورای ویان و جست و جوی فر های ناب ارائه می.ه(Ruddley, 1970 ( .
او مروی سیا را نمادی از کمال و پایه ای از تما اشکال ج.ی .در نظر گرفت پروژ فارغ التحصیل ح.ی .تجسم ای .ای از ن اشی تکتونیدک مدالویچ ودود کده در آن او
تکتونیک خود را وه انوان یک هو اپیمای و.ون سرنشین در فاا معرفی کردو پروژ خدود را وده اندوان یدک هتدل وده دارآویختده در پدل هدانگرفورد لند.ن ارائده داد
(  .(Mertins, D. 2006م ال دیگری از پروژ سوپرماتیسم او پیک است که در آن او انتزاع ،واسازی و تکنیک هدای ضد.گرانش را اامدال کدرد ،ایدن پدروژ تغییدر
زیادی در حرفه او ایجاد کرد آنچه که او را وه این سبک جذب میکن .روح اکتشاف است ورای رفتن از طریق وی تجروگی و ایمدان وده هد.رت خ دت Platt, K. H,
) )2012, September 13ح.ی .اظهار داشت که ان نب انجا ش .توسط هنر انتزاای ورای کسانی که انهه من .وه ایجاد هنر و معماری ج.ی .هسدتن .را نشدان
داد است ))Platt, K. H, 2012, September 13
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شکل -3سوپرماتیسم اثر مالویچ 16-1915ف موز هنر کراسنودار
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Suprematism

در سال  1913گروهی از معماران ،مهن.سان و ن اشان که نا سوپر ماتیسم ور خود نهاد وودن .و تصمیم در پذیرفتن ماشین وه انوان نماد اصر حاضدر داشدتن .گدرد
هم آم.ن .انصر ا ی ان.یشه آنان رئالیسم ستیزی وود که نخست وه شکل شورشی ساد ا یه ن اشی سه پایه ای-که در نظر آنان ا طنحی خاص ودرای دوران هبدل
از نعتی ش.ن وه شمار میرفت-متج ی گردی .روش آنان ایجاد ترکیب ون.ی ور روی سطح دو وع.ی و اف نبود ،و که ایجاد سداختمان در فادا ودود و شدکل پ.ید.
آم .الزاما هماهنگ یا زیبا نبود و که دینامیک و شبه کارکردی وود وه ابارتی کار هنر این ش .کده خصو دیات یدک ماشدین کارآمد .را داشدته واشد(.ری ،.هرودرت،
 )1362اااای گرو چهار نفر سوپر ماتیسم که تجمی آنان در مسکو وود ابارت وودن .از کازیمیر مالویچ ،والدیمر تات ین ،آنتوان وه وسنر و نائو گداوو در اوتد.ا آنهدا
از نظر ان.یشه و امل یکسان وودن .و وه ا الت ا ل و نحو ای از تفکر ریاضیگونه در اثر هنری اهمیت می.ادن(.اورهیم ،محسن،1367 ،ص)96-107
-1-1-3گالری گمورزینسکا
ورای اولین وار وا ورپایی نمایشگاهی وه وررسی راوطه میان آثار زاها ح.ی .و هنرمن.ان سبک سوپر ماتیسم روسیه میپردازد فر های طراحی دست آزاد این معمدار
هراوت وسیاری وه آثار آوانگارد دوران اولیه ان نب روسیه دارد ،آثاری که نود سال پیش در اوج احساسات ان نوی روسیه طراحی ش .ولی وه وسی ه سیستم دولتی غیدر
ان نوی ت ی گشت و وه م.ت  50سال در جهان هیچکس این آثار را ن.ی .این نمایشگا در .د وررسی راوطه و تداثیر گدذاری آثدار هنرمند.ان روس دهده اول هدرن
ویستم ور زاها ح.ی .است وه نظر میرس .این تاثیر پذیری از پروژ پایان نامه زاها ح.ی .در سال های  1976-1977وا الها از نگا ساختار شکنانه مدالویچ در طراحدی
هتل لن.ن آغاز گشته است ور اساس این انهه من.ی در سال  1933از زاها ح.ی .درخواست ش .تا غرفه آوانگاردهای روس را در گوگنهایم طراحی کن.

فرم های سوپرماتیست-1-1-4باشگاه پیک در هنگ کنگ
تب.یل آثار زاها ح.ی .وه واهعیت مجازی نشانگر تفکر پشت آثار طرحهای اولیهی زاها ح.ی .است که تحتتأثیر هنرمن.ان روسدی آوانگدارد از جم ده مدالویچ ودود
است ح.ی .در اوت.ا ن اش هایش را در م یاس کنن شهری آغاز نمود و طرح های پیشنهادی ورای فر های اتصال در داخل و وین شهرها ارائه داد وه طور م دال وی
در ن اشی اش از " "The Peakن طه ی اطفی از تراکم و ک رت شهر هنگ کنگ را ارائه داد
امروز طراحی و ساخت وناهایی که وتوان .روی.اد وزرگی را در کنن شهری چون هنگ کنگ ویافرین ،.ظاهرا دشوار نیست این طرح ،هنوز مسائل مهمی را کده هدم از
نظر ا ی و هم از نظر ورنامه نویسی وا طرح معماری هرن ویستم ارتباط دارد ،در ور میگیرد این محل ،همچنان نیازمن .خنهیت ورنامده ریدزی شد .و مفداهیم فدوق
العاد ای ورای انبو جمعیت شهر است شرایط حاکم متفاوت است؛ از لحاظ وسعت دی ،.طرح وسی ه ی نشاط آوری میشود که شدور و حدرارت و شدادی خا دی وده
هنگ کنگ میبخش .و پیوسته آن را ت ویت میکن .وه معنای واهعی ک مه ،طرح ور وا شهر و ور فراز تپه ای ور افراشته ش .که دور از محیط شهری پرتدراکم اسدت و
وا زمین و آب های پایین آن درمی آمیزد ورای اهمیت وخشی.ن وه شرایط شور انگیز دی.اری و ویژگی های مهم طبیعی ،انا ر ترکیبدی مصدالح مخت فدی وده محدل
تحمیل ش .که وه ورت اف ی و امودی یک زمین شناسی سوپرماتیست ج و گر میسازد معماری مانن .کاردی است که کر را مدی ودرد؛ ا دول سدنتی را نداوود و
ا ول ج.ی.ی را خ ق میکن .و طبیعت را زیر پا میگذارد ،ولی هرگز آن را ناوود نمیکن( .امیر اان ا.ی ی)1392 ،
-2-1-4ایستگاه آتش نشانی ویترا در آلمان
ایستگا آتش نشانی ویترا ،اولین مجمواه ی ساخته ش .ی زاها ح.ی .می واش .و شامل مکانی ورای ماشین های آتش نشانی ،دوش و رختکن ورای آتش نشان ها و
همچنین سالن کنفرانس و یک آشپزخانه است این ساختمان مجسمه گون ،که گویی از اثر یک انفجار یخ زد از وتن ساخته ش .است در همسایگی سدایر تجهیدزات
تولی.ی هرار گرفته است زاویه های تن .و ا .استفاد از رنگ ،تجروه ی فاایی غیرمعمول را ورای وازدی.کنن.گان فراهم می نمای( .امیر اان ا.ی ی)1392 ،
ما طرا حی را وا وررسی محل کارخانه آغاز کردیم تا انا ر سفارشی را وه گونه ای هرار دهیم که وین انبار های کارخانه گم نشون .از ایدن انا در ،ودرای سداخت کدل
محل نیز استفاد کردیم و وه خیاوان ا ی که در امت.اد مجتمی کشی .ش ، .هویت و هارمونی خا ی وخشی.یم ایدن خیاودان کده از مدوز ا د ی تدا انتهدای محدل
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کارخانه امت.اد دارد ،وه شکل منط ه خطی محوطه سازی ش .ای تجسم یافته است ،گویی توسعه غیر طبیعی الگوهای خطی زمین های کشداورزی مجداور و حیداط
پیچک دار است وناوراین ،وه جای اینکه ساختمان وه انوان شی مجزایی طراحی شود ،وه انوان لبه ویرونی منط ه محوطه سازی ش .توسعه یافت :یعنی تعریف فادا
وه جای اشغال آن اینکار وا ترسیم طرح تا ساختمان واریک و طوی ی در امت.اد خیاوان که لبه محل کارخانه را آشکار میسازد ،همچنین کدارورد آن وده اندوان وسدی ه
ای نمایشی در م اول ساختمان های محصور ،امکان پذیر است تعریف فاا و کارورد نمایشی ساختمان ،ن طه آغازین توسعه کانسدپت معمداری اسدت :تعد.ادی دیدوار
الیه الیه و خطی طرح ایستگا آتش نشانی ،در فاای وین این دیوار ها هرار میگیرد که طبق نیداز هدای کداروردی سدوراک میکند ،.کدج میکند .و میشدکن .از ج دو،
ساختمان و.ون منفذ است و ف ط از واال ،جزییات داخ ی را نمایان میسازد (امیر اان ا.ی ی)1392 ،
-3-1-4مرکز هنر های معاصر لوئیس و ریچارد روزنتال در سین سیناتی آمریکا
مرکز ج.ی .هنر معا ر رزنتال( ،) ACCRدر فاای پویای شهری نبش خیاوان والنات و خیاوان ششم شرهی در هسمت مرکدزی شدهر سدین سدیناتی واهدی شد.
است این طرح ورای جنب و جوش مرد در شهر است که حس تراکم شهری و زن.گی فرهنگی را ایجاد میکن .نبش خیاوان وااث میشود سداختمان دارای دو جهدت
و در این حال ،نما های مکم ی واش .اگر چه احجا وه طور آزمایشی ور روی فاای الوی مع ن .و همه را جذب خود میکنن ،.ولی سنگین و خدا وده نطدر میرسدن.
شهر ،نگا های گذرایی را که از طریق احجا شیشه ای فااهای تو خالی وه مفصل حجمی فااهای گالری می افت ،.وه خود ج ب میکن .نمای شرهی ن دش ورجسدته
تن.یس گونه ای است که توسط احجا مجزایی در هالبی هرار گرفته و پایان خطی وودن و جنبش نما را ویان میکن .و ترکیب داخ ی احجا گالری را وه طدور متدراکم
در فاای خارجی هرار گرفته ان ،.نشان می.ه RCCA .در میان دنیای هنر معا ر و دنیای امومی هرار دارد و مجمواه چن .گانه ای از روی.اد های داخ ی را کده ودا
پویاایی وافت شهری درآمیخته است ،وه نمایش می گذارد(امیر اان ا.ی ی)1392 ،
-4-1-4خانه اپرای کنار آبگیر کاردیف در ویلز انگلستان
ما در این طرح پیشنهادی ،ورآنیم تا از نمونه های انحصاری معمول در طراحی شهری وه هم زمانی دست یاویم؛ یعنی ونای یادوود و فاای واز محوطه ایدن پدروژ ،
در تراکم پیوسته ساختمان تاثیر گذار است و همان طور که در طرح جامی وه تصویر کشی .ش .وه (می.ان آوگیر ویای) شدکل می.هد .در ادین حدال ،یدک نشدانه
شهری هوی را م اول آوگیر وه نمایش میگذارد دوگانگی و وکی شکل پیرامون ،از دی .ویرونی فاای امومی شهری وزرگی را شکل می.ه .و در حالیکه فادای داخ دی
مجزایی را احاطه میکن ،.د ر زنجیر وین آن دو فاا محو میشود این کار وا سه حرکت مکمل ورت میگیرد :واال آوردن محیط پیرامون ،واز کردن محیط پیرامدون در
گوشه که وه سر ستون اشار دارد ،آشکار کردن حجم ایجاد ش .در تاالر سخنرانی وه انوان یک فیگور ناب در محیطاطراف و در پایان ،انت.اد فادای امدومی شدهری
وا گسترش می.ان وا شیب منیمی وه داخل مکان که فحه زمین ور روی نواحی سدالن ورودی ا د ی ایجداد میکند .در نتیجده ایدن پدروژ مید.ان و ند.ی را شدکل
می.ه.که ورای ام کرد های ویرونی مناسب است و دور نمای پیشرفته ای در کنار آوگیر وه وجود می آورد (امیر اان ا.ی ی)1392 ،
ج.ول :1نمونه هایی از پروژ های سوپرماتیستی  ،الگوهای دکانستراکتیویست ح.ی.

ارزیابی بر اساس

فرم پروژه

پروزه

مکان

تو یف ح.ی .ورای
مفهو شکل

ترکیبددددی از زمددددین شناسددددی
سوپرماتیست ،ض .جاذوه و واسازی

واشگا پیک
()1982-83

هنگ کنگ

تو یف ح.ی .ورای
مفهو شکل

ورخورد هن.سی
(واسازی)

ایستگا آتش نشانی ویترا
()1990-94

ویژگی های غالب
فر

طرح پرسپکتیو ،واسازی
اشکال هن.سی ناب ،ض .جاذوه

خانه اپرای کنار
آوگیر کاردیف
()1994-96

وی ز ،انگ ستان

ویژگی های غالب
فر

اشکال هن.سی ناب،
طراحی کانستراکتیویست

مرکز هنر های معا ر
لوییس و ریچارد روزنتال
()2003-1997

سین سیناتی ،آمریکا

آلمان

 -2-3فرم های توپوگرافی
این دومین الگوی شکل است که ح.ی .پس از انتزاع و ت سیم ون.ی سوپرماتیسم ازآن استفاد کرد ،که در آن او انهه خود را وه چشم ان.از ،توپوگرافی و جغرافیدا
ویان میکن ) ( Mc Cready, L, 2012, March 25) .او مفهو فر پروژ را از شکل گیری خط سطوح زمین مانن .خطوط ،گودال هدا ،تپده هدا ،سدینب هدا و
خر ها وا توجه وه گرایش ها و جهت های سایت الها میگیرد ،او از این ورای یک هماهنگی وا چشم ان.از اطراف استفاد میکن .وه انوان م ال مدوز حمدل و ن دل
در گنسکو از رگه های تپه ها در ویاوان الها گرفته است م ال دیگر اپرای دووی در سال  2006که ح.ی .از تپه های دووی الها گرفته است در ادامده ویژگدی هدای
مشترک چهارپروژ تحت الگوورداری توپوگرافی آنها از طریق شباهت وین اشکال ویرونی آنها را مورد وررسی هرا می.هیم
فر ها از شکل های طبیعی توپوگرافی زمین الها گرفته ش .است
§
فر ها وه سایت خشم میشون .و حس واوستگی وه زمین را وه وجود میاورن .که ویژگی های آن را در ور میگیرد ،ح.ی .معموال آن را ورای ت ویدت ورود و
§
ه.ایت جنبش استفاد میکن.
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فر ها دارای سطوح و.ون درز و سیال هستن.
اسنت روشنایی هموار وه ورت موازی وا شکل ساختمان هرار دارن.
ج.ول :2نمونه هایی از پروژ های توپوگرافی ح.ی.
مکان

پروژه

فرم پروژه

ارزیابی براساس

آذروایجان  -واکو

مرکر فرهنگی حی.ر ا ی اف
2007-12

فر از طریق ورداشتن چشم اند.از سدایت
وه چهر تکده شدکل دهند .توپدو گرافدی
ایجاد میشود

شرح ح.ی .ورای مفهو
شکل

وی یا آلمان

Landesgartenschau 1999

الها از خطوط سایت

شرح ح.ی .ورای مفهو
شکل

دووی

خانه اپرای دووی
2006

الها از تپه های ماسه ای مجاور دووی وده
انوان یک کویر

شرح ح.ی .ورای مفهو
شکل

آچن آلمان

ادار تح ی ات انرژی
2006-10

فر ترجمه جهت و خطوط سایت است

شرح ح.ی .ورای مفهو
شکل

 -3-3فرم های سیال
شکل سیال وه همان ان.از وه معمارب آب اشار دارد ،وه دلیل شباهت های نمادین در ویژگی های پویا و و ویژگی هایی مانن .دی ی و داف ،ودرون رفدت ،ودی
شکل و وه طور م.او و.ون درز ح.ی .اساسا این نوع را از خطوط سیال وانحنای خوشنویسی اروی الها میگیرد که تما ویژگی هدای ذکدر شد .در ایدن الگدو را در
وردارد ویتار در سال  2006اثر خوشنویسی اروی را مورد مطالعه هرار داد است ،ر کولهاوس م.یریت او را در ساخت خطوط سیال وه اندوان ادرب کده در سداختن
کنسیک خوب ،وا استع.اد هستن ،.معرفی کرد ) .( Hadid, Z, 2006معماری سیال اغ ب از طریق کار های ح.ی .وه ویژ وا توجه وه فااهای سیال کده وده اندوان
� )201Dاو وه طور مشخص در اواسط دهه  1980کار خدود را
وخشی از نسخه های معماری او شناخته میشود ،وه رسمیت شناخته ش .است ( Apuzzo, A. M,
در ای نمونه اولیه آغاز کرد او معموال اان جا ط بی خود را ورای ایجاد فااهای سیال ورای منعکس کردن پیشرفت های تکنولوژیکی ورای هر وخش اادن کدرد از
اولین روز های من در ای ای من مفهو ت سیم ون.ی ،انفجار و انتزاع را وررسی کرد اما جا ط بی مدن همیشده ودرای ایجداد فاداهای سدیال ودود ( Hadid, Z.
 30, (December 2011معماری سیال و انحنا میتوان .دی.گا وهتروه مح ه های اطراف آن را ارائه ده ،.همچنین اجاز می.ه .که نور وده جدای اسدتفاد از طدرح
های مکعب وه یک ساختمان وهتر تب.یل شود[ ] 15در زیر ویژگی های مشترک چهر پروژ سیال است که که از شباهت وین اشکال آنها حا ل میشود
اشکال پروژ دارایسطوح ی ی ،م.او و آوی است
§
ورخی از پروژ ها از ناپ.ی .ش.ن پروژ وه انوان خروج خوب از زمین وه آسمان ج وگیری میکنن.
§
در این معماری ،وه ن.رت ح.ی .از گوشه و زاویه متعام .استفاد میکن .و وه جای آن از سطوح انعطاف پذیر متعام .استفاد میکن.
§
پنجر ها و ورودی همان فر سیال تود ها را میگیرد
§
ج.ول :3نمونه هایی از پروژ های سیال ح.ی.
مکان

پروژه

فرم پروژه

ارزیابی براساس

تایچونگ تایوان

موز گوگنهایم

فاددای رویدد.اد همیشدده در حددال
تغییر ،فاای کینیتیک

شرح ح.ی .ورای مفهو شکل

هاهر  ،مصر

نمایشگا شهر هاهر
2009

الها از حرکت سیال دلتا نیل

شرح ح.ی .ورای مفهو شکل

ایتالیا ،ناپ س

ایستگا هطار سرات واال
2004-14

یک فر آوی سیال

ویژگی های غالب فر

ژاپن ،توکیو

استادیو م ی ژاپن

ای .شکا اساسا ور اساس طرح های
سیال ح.ی .زراحی میشود

ویژگی های غالب فر

 -4-3فرم های ارگانیک
الگوی ارگانیک در این مطالعه ورای پروژ ای که مفهو شکل آن روی شبیه سازی پیز ها در طبیعت و ح.ی .آن را ریخدت شناسدی ارگانیدک نامید( Hadid, Z, .
 (2010, julyاو حتی شکل هایی از جزییات کوچک را در ساختار زیست شناسی مانن .س ول ت ی .میکن ،.یک نمونه آن مرکز اووظبی هنر های نمایشی در امدارات
است وه طور ک ی ،اک ر اشکال ارگانیک وا داشتن سطوح انحنای نا منظم مشخص میشون.ودر ورخی از آثدار آنهدا ود.ون اسدتفاد از گوشده هدا و دیدوار هدای متعامد.
استفاد میشود انهه من.ی طبیعت وه طبیعت در طی وازدی .وی وه روستاهای سدو مر ادراق کده در آن طبیعدت کدامن ود.ون در نظدر گدرفتن م.اخ ده دسدتگا و
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تکنولوژی کامن طبیعی است ).(Glancey, J, 2006, October9thاین او را ه.ایت میکن .که طبیعت الها وخش است و وده او کنجکداوی می.هد .تدا و.اند .کده
چگونه اشکال موجودات وا محیطشان تنظیم میشون .( Hadid, Z, 2010, july) .م ال خووی از الگوی ارگانیدک  Regium Waterfront Muesumدر ایتالیدا
است که در آن او از فر فیزیکی ستار دریایی خود الها گرفته است در زیر ویژگی های مشترک چهر پروژ سیال است که که از شباهت ودین اشدکال آنهدا حا دل
میشود
§
§
§

فر ها از چیز های طبیعی وه ویژ موجودات دریایی الها گرفته ش.هان.
اک ریت آنها دارای سطوح نامنظم و اغ ب نامت ارن هستن.
پنجر ها ،ورودی ها و استخر های شنا همان تود ها را میگیرن.
ج.ول :4نمونه هایی از پروژ های ارگانیک ح.ی.
مکان

پروژه

فرم پروژه

ارزیابی براساس

ایتالیا ،سالمو

ترمینال دریایی
2000-12
Regium Waterfront
Muesum
2007

شبیه پوسته هوی از .ف است

شرح ح.ی .ورای مفهو شکل

الها از فر فیزیکی ستار دریایی

شرح ح.ی .ورای مفهو شکل

تفریحی گ ف و آب گر
2009

الها از فدر آلدی سداحل گریدل و
نمونه هدای دیگدر از پوسدته الهدا
گرفته ش .است

شرح ح.ی .ورای مفهو شکل

مال.یو لوکس توچال
2007

فر احتماال از شکل فیزیکی ماهی
الها گرفته ش .است

ایتالیا ،ریجیو

کرواسی

مال.یو ،جزیر مان.انوا

ویژگی های غالب فر

 -5-3فرم پارامتریک
پارامتریک یک سبک ج.ی .است که در سال  2008توسط زاها ح.ی .و پاتریک شوماخر ایجاد ش ]16[.شکل های تولی .ش .توسط ایدن سدبک میتواند .توسدط
ذرات ،زیبایی تحریف ش .شای .ام ی این سیستم مستحکم از مشاه.ات وسیاری از سیستم های موجود در طبیعت ووسی ه ت ید .از طریدق سدازگاری ودا محدیط
اطراف وه انوان فراین .و اامال آن از طریق سیستم معماری که مسئول تما داد های مرووط وه آن است پارامتریسدم کداروردی ودرای تکنیدک هدای ج.ید .ودرای
شهرنشینی است که ارتباطات هوی وین اشکال مخت ف را تامین می کن ،.انو ور ساختمان های واج .شرایط دیگر ،سازگار وا محیط زیست هسدتن .و وده موف یدت
رسی.ن مأموریت هایی که آنها ساخته ش .است ،می پردازن (Schumacher, P, 2012) .الز وه ذکر است که وسدیاری از پدروژ هدای تحدت الگوهدای مخت دف
توسط سیستم طراحی پارامتری وه انوان یک اوزار طراحی طراحی ش .ان .وا این حال ،در این مطالعه الگوهای مبتنی ور ای .ی فر پروژ طب ه ون.ی شد .اند .از
آنجاییکه مفهو شکل پروژ ها تحت این الگوی وه سیستم پارامتری وستگی دارد ،همه آنها یک مفهو مشاوه دارند.؛ دفات خواوید .از سیسدتم طراحدی پدارامتری
مطالعه م ایسه ای ورای فر های ویرونی چهار پروژ پارامتری منجر وه شناسایی ویژگی های مشترک وین پروژ های زیر این الگو ش.
§ فر ها وه لحاظ پارامتریک انعطاف پذیر هستن .که وه ت.ریج تمایز هائل می شون .تا تما الزامات معماری موفق را ورآورد سازن.
§ پروژ ها دارای فرمول های مایی ،پیچ خورد و ذوب ش .است
§ آنها وه ورنامه محیط زیست وسیار واکنش نشان می دهن.
§ وخش هاول توجهی از پروژ ها یک پوست مج سی و سوراخ.ار دارن.
ج.ول :5نمونه هایی از پروژ های پارامتریک ح.ی.
مکان

پروژه

فرم پروژه

ترکیه ،استانبول

طرح جامی کارتال -پن.یک2006،

اسپانیا ،مادری.

احکا دادگستری م.نی مادری.

مالزی ،کواالمپور

)Sunrise Tomer(2009

مفاهیم فر مبتنی ور امکانات ارائه ش .توسط سیستم طراحی پدارامتری
مانن .هالب ون.ی و تطبیق فر ورای داد هدای پدروژ ادنو ودر تد.اخل
زیبایی شناسی یک معمار است

لیتوانی ،وی نیوس

موز پیشنهاد ش .از وی نیوس 2007

-7جمع بندی
طبق وررسی های انجا ش .در تح یق و انواع هن.سه های مورد استفاد زاها ح.ی ،.میزان استفاد ح.ی .از این فر ها را در شکل هدای زیدر نمدایش مید.هیم کده
نشان دهن .استفاد ح.ی .از این فر ها در طول دور طراحی خود وود است (شکل)4
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طبق وررسی های انجا ش .در تح یق و انواع هن.سه های مورد استفاد زاها ح.ی ،.میزان استفاد ح.ی .از این فر ها را در شکل هدای زیدر نمدایش مید.هیم کده
نشان دهن .استفاد ح.ی .از این فر ها در طول دور طراحی خود وود است (شکل)4

شکل -4الگو های زاها ح.ی .از فر ها[]12
از تجزیه و تح یل داد ها در شکل  5و مشاه .نمودار ها در سال های مخت ف میتوان دی .که الگوهای سوپرماتیست در کارهای ح.ی .غالب است و ایدن وده وضدوح
وین سالهای  1976تا  1993وه نمایش گذاشته ش .است

شکل -5رون .طراحی فر زاها ح.ی]12[.

نتیجه گیری
وررسی های انجا ش .در این م اله نشان می.ه .که ح.ی .در طول سخنرانی های خود ،در حالیکه تو یف پروژ ها و همچنین ویژگی هدای غالدب فدر را ویدان
میکن ،.از وهایی تکراری سخن میگوی ،.این ویژگی ها و ک مات تکراری میتوان .تحدت پدنج الگدو وده رسدمیت شدناخته شد .طب ده وند.ی شدود کده ابدارت اند .از:
سوپرماتیسم ،توپوگرافی ،سیال ،ارگانیک و فر پارامتری ،که ح.ود  53در  .آثار او را فر سوپر ماتیسم تشدکیل می.هد .و زاهدا ح.ید .از ایدن هن.سده کده توسدط
کازیمیر مالویچ او.اع ش .در اک ریت کار های خود استفاد کرد است همپنین او در این راوطه میگوی : .در هن.سه  360درجه وجدود دارد پدس نیدازی نیسدت کده
تنها وا یک زاویه طراحی کنیم
رفتار حرفه ای زاها ،ویانگر طرز ام گرایی آگاهانه معماریش وود که وه هزار سو میندی تع ق داشت ،یعنی ،وا شناخت چالش ها و معانت اصر خویش در م دا
پاسخگویی وه آنها هرار داشت چزار دسسا اات اد داشت که ح.ی ،.وه هیچ وجه مبادرت وه کپی ورداری از سبک های دی استیل ،تات ین ،مالویچ یا من.لسون نمیکدرد،
و که خود زوان و سخنی تاز داشت او سبک های متفاوت را منت .انه مورد مطالعه هرار داد و طبیعت و ا الت آنها را ور پایه شناخت ا مدی وررسدی امی دی نمدود
است درک مفهو واهعی سبک ها ،انرژی خارق العاد وی را وه ورت انفجار و امل سریی آزاد کرد وود تا جایی که او را وه نیدروی تغییدر ،فدر دهدی وده شدیو ای
متفاوت و دگرگون سازی پ.ی .ها مس ح کرد وود
وا توجه وه تح یق میتوان گفت اگرچه پیشرفت تکنولوژی و اخترااات ج.ی ،.در جهت گیری هنرمن.ان وه سمت تغییر ویان هندری درآثارشدان تدا حد.ودی تداثیر
گذار وود است اما وه نظر میرس ،.هنرمن.ان ویش از هر چیز در پی آن وود ان .که وه جای تصویر طبیعت ،تصور خود از مشاه .طبیعت را تجسم دهند .و رویاهدایی
را که ور ذهن چیر میشون .را در هالب یک ساختار هنری وه واهعیت دراورن.
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