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  !بودنابغه  معماری درھنرکه  زھاحديد،زنیبه ياد 

  

زنی که در معماری ھای مدرن )   بريتانيائی-عراقی(ھاحديدز 

اران جھان بود، دو روز پيش در امريکا وخارق العاده، سرآمد تمام معم

جا دارد که . درگذشت وتمام دوستداران وع1قمندان  خود را سوگوار ساخت

درغم از دست دادن چنين اعجوبۀ ھنری روزگار، در کشورھای که آثار اين 

زن شھرھای شان را زيبائی ابدی بخشيده است ، بخصوص  بريتانيا وايتاليا 

وريای جنوبی وغيره، ماتم ملی اع1م ميشد و ، روسيه وآذربائيجان وک

بيرق ھای اين کشورھا برای يک روز  به حالت نيمه افراشته در می آمد، 

زيرا او با خ1قيت ھای ھنرمعماری خود، برشکوه و زيبائی ھای مراکز 

  .مدنی  وتوريستيک کشورھای مذکور سھم جاودانه گرفته  است 

                                                                                              

  )٢٠١٦مارچ ٣١ - ١٩٥٠( ديزھا حد.                                                                                        

يزه معماری از انگلستان  زنی بود که براثر کارھای معماری خارالعاده خود،به دريافت عالی ترين جازھا حديد

آثار او درانگلستان وايتاليا و روسيه وکوريای جنوبی وآلمان و آذربائيجان برجای ايستاده است که . مفتخر شد

   .بيدريغ حيرت بينندگان را برمی انگيزاند

ه جا  و مبتکرانه را از خود بمنتظره ري غی روز، مجموعه آثاریھا ی تکنولوژنيشروتري با استفاده از پاو

، براثر سکتۀ قلبی در ٢٠١٦ مارچ ٣١اين زن مبتکر وپيشتاز درمعماری روز بگزارش بی بی سی . شته استگذا

  !نام و يادش گرامی باد. درميامی امريکا چشم از جھان فروبست ودوستان  خود را به سوگ وماتم نشاند

    :به  نمونه ھای معماری او در زيرتوجه نمائيد
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  )معماری زھاحديد(در علی اف درباکو مرکز فرھنگی حي

  

  

  )معماری زھا حديد زن عراقی(مرکزفرھنگی باکو

کف، ديوارھا و سقف :گزارشگربی بی سی، اين بنا را از جمله ده بنای زيبای جھان ناميده وع1وه ميکند که

تاثير آن . يل می دھدبی نظير را تشکمجتمع  افتتاح شد، يک ٢٠١٢تاLر پر انحنای اين مرکز فرھنگی که در سال 

، معمار آن، قوانين معمول ساخت و ساز را به دور ريخته و زھا حديدگو اينکه . جادويی و واقعا خارق العاده است
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واقع پوسته اين تاLر که از جنس بلوط سفيد ساخته شده در . قوانين خاص خويش را کشف کرده و به کار بسته است

اين به اسکلت آن استحکام Lزم را می . و ھندسه بسيار پيچيده ای دارد، در يک چارچوب فوLدی قرار گرفته است

زھا حديد از . دھد و در عين حال اين احساس را به وجود می آورد که گويا تاLر کنفرانس در فضا غوطه ور است

او با استفاده از جديدترين فناوری ھای کامپيوتری . ا پيش قصد داشت چنين سبکی از معماری سيال را خلق کندمدتھ

-bbc(.با ديدن اين بنا بعيد است بتوان به ھمان شکل سابق به سقف ھای ديگر نگاه کرد. در باکو به اين ھدف رسيد

  )٢٠١٦اول اپريل

به معنی  زھا zaha [»ديزاھا حد«:عداد عراقی  نوشته استبی بی سی در درباره اين زن مبتکر وبا است

 زي جواني از معتبرتریکي ۀ است که برندی زنني اولبريتانيائی،، ی معمار عراق]شگوفه درست است،نه زاھا، سيستانی

 یمدال سلطنت" تا امروز، ھر سال ١٨۴٨ از سال ايتاني معماران بری سلطنتموسسه.  شده استايتاني در بریمعمار

 عمده گذاشته است، ري تاثی معمارشرفتي پجي در تروشي معمار برجسته معاصر، که دستاوردھاکيرا به " یمعمار

 .  شودی مدال مني اافتي زن، مفتخر به درکي بار است که ني اولني ، ا تا امروز١٨٤٧ از . کندیاھدا م

 در هي، لو کوربوز١٩٨٣ از جمله نورمن فاستر در سال ی به معماران بزرگتوان ی من،يشي برندگان پاني مدر

 . اشاره کرد١٩۴١ در سال تي رادي و فرانک لو١٩۵٣سال 

 را، ديزھا حد است که ،يیايتاني معماران بری موسسه سلطنتري دوکان، مدني مسابقه، جني از داوران ایکي

 .خوانده است" ی المللني بی مقتدر و بانفوذ در معماريیروين"

 ۀ، دربار٢٠٠۴ مدال در سال ني و برنده ھميیايتاني مسابقه، معمار برجسته برني اگريکوک، داور د تريپ

 ی شمار قابل توجھی که در طراحیاعتماد به نفس و شھامت: "دي گوی به عنوان برنده مديزاھا حد انتخاب یارھايمع

 ". داشته استی عمده اري تاثزين یاربرد کی بلکه در معماری نه تنھا در تئورشود،ی  مدهياز آثار زھا د

 ی طرحھااتي خواند، خصوصی کننده مرهي را منحصر به فرد و ختبار یمعمار عراقخانم  ني کوک که آثار اتريپ

 ی از حرکت و جاریري تصوپروا یب" که کندي مفيتوص"  و سبک خاصقهي فوق العاده از نظم فرم، سلیبيترک"او را 

 .کننديرا منعکس م" بودن

، ١٩٩۴ در آلمان تراي وینشان  آتشمرکز  مثل يیھا   به پروژهتوان -ی مد،ي آثار زھا حدنيورتر مشھاز

 از یکي لندن، ی آبیھا  و مرکز ورزش٢٠٠٧ شي در اتريی، ترن ھوا٢٠٠۶ ناپل ريالس عيقطار سرمرکز

  . اشاره کرد٢٠١٠ کي المپی اصلیھا ورزشگاه

 ی خود را از طراحی بلکه او، رد پاشود ی ساختمان نمیه طراح تنھا محدود بد،ي زھا حدی کارۀ کارنامالبته

  . به جا گذاشته استزي کفش نی اسباب خانه و حتن،يماش

او تا امروز، برنده .  کردافتي درايتاني برزابتي از ملکه ال٢٠١٢را در سال " بانو "یفاتي لقب تشردي حدزھا

 در ی مجموعه فرھنگکي ی طراحی که برا٢٠١۵سال  ی طرح معمارني بھترزهي شده، از جمله جای متعددزيجوا

 . کردافتي درجانيباکو آذربا

پس از تحصيل در رشته رياضيات در دانشگاه آمريکايی .  در عراق متولد شد١٩۵٠زاھا حديد در سال 
پس از فراغت از . ، مدرسه معماری لندن، راھی بريتانيا شد"ای ای" برای تحصيل در ١٩٧٢بيروت، در سال 

، دفتر مستقل معماری ١٩٧٩ل، زھا در شرکت معماری استاد سابق خود شروع به کار کرد تا اينکه در سال تحصي
سازی را در خود  شناسی، مناظر اطراف و ساختمان  آثار زھا حديد ترکيبی از زمين.خود را در لندن راه اندازی کرد

لينکھای ذيل ای  معماری خانم زھا حديد ،به برای درک توانائی ھ )٢٠١٥ نومبر ١٢بی بی سی ( ».منعکس می کنند
 :کليک کنيد

http://www.bbc.com/persian/arts/٢٠١٦/٠٣/١٦٠٣٣١_l٤١_zaha_hadid_dies 

http://www.bbc.com/persian/arts/٢٠١٥/١١/١٥١١١٢_l٤١_visual_arts_zaha_hadid_award  


