
 

 معمار خداوند گائودي

 

ٞبِٝ اي اص ساص آثبس ٌبئٛدي سا احبعٝ وشدٜ اػت. ثٝ احتٕبَ، ٘خؼتيٗ غجبس ٚ اثٟبٔي وٝ ٔب سا اص دسيبفت آثبس اٚ ثبص ٔي  -ٔقٕبس٘ت 

 داسد، اػتقذاد راتي ٚ اػشاس آٔيض تٕبْ ٘ٛاثغ ٚ ثي ؿه ؿٍفتي سٚح آدٔي اػت.

اٚ دس حبِي وٝ ثٝ د٘جبَ تدّي ػىٛت دس اعشاف ؿخليت خٛد ثٛدٜ اػت، ٞٓ صٔبٖ ٚ  ايٗ ؿٙبخت دس آٖ خب ثٝ ثغش٘ح ٔي ا٘دبٔذ وٝ

 ثب خّك ايٗ ػىٛت، ثبٚس ٞبي ثٙيبديٗ خٛد سا ثٝ وٙبسي ٟ٘بدٜ ٚ ثيبٖ طسف ٚ ٕ٘بدپشداصي خبف خٛد سا خبسي ٔي ػبصد.

شٔت، ٕٞبٖ وٝ وبسَ ٌٛػتبٚ يًٛ٘ ثقذ ٞب ٌبئٛدي، ثب ٚخٛد ٔقبكش ثٛدٖ ثب دٚساٖ ٔب ثٝ خٟت صٔب٘ي، ثؼيبس پيؾ تش تٛػظ خبدٚي ح

 ٚ ٔبئذٜ آػٕب٘ي ٘بْ ٟ٘بد، احبعٝ ؿذٜ ثٛد. "ٔٗ ؿخليت"آٖ سا 

ديٍش ٌٓ ٌـتٝ وبتبالٖ وٝ دس لشٖ ػيضدٞٓ  1اٚ ٔشدي دا٘ب ثٛدٜ اػت. حىيٕي سٚؿٙفىش وٝ ٚيظٌي ٞبيؾ اٚ سا ثؼيبس ثٝ سأٖٛ يَٛ

 دس اػشاس صٔب٘ٝ خٛد ٌٓ ؿذ، ٘ضديه ٔي وٙذ.

ٞٙشٔٙذي اػت وٝ ثشتشي ٚ تفٛق خٛد سا ٘ٝ اص ساٜ سيـٝ ٚ ػبلٝ دسخت خشدٔٙذي، وٝ اص خٛا٘ٝ ٞبيي وٝ خٛد آٖ ٞب سا ٔي ٌبئٛدي 

 سٚيب٘ذٜ، ثٝ دػت آٚسدٜ اػت.

دٚٔيٗ پٛؿؾ اػشاس، دس دٚساٖ ٚيظٜ اي وٝ اٚ دس آٖ ٔي صيؼتٝ، ٟ٘فتٝ اػت. ثٝ ساػتي اٌش چٝ ثؼيبس ٘ضديه ثٝ صٔب٘ٝ ٔب، آثبس اٚ 

 ّٟٔٓ اص ػجه پيـب سٚٔي، ؿىُ ٌشفتٝ دس دٚساٖ افتالي ٔؼيحيت ثٛدٜ اػت، تب دٚساٖ ٔب. ثيـتش

٘ىتٝ لبثُ تبُٔ ديٍش، ثب ٚخٛد ايٗ وٝ لبِت ٞب اص لّت ٚ سٚح وبسٞبي اٚ ثش ٔي خيض٘ذ ٕ٘ي تٛاٖ تبثيش دٚسٜ اي خبف سا ثش آثبس اٚ سا 

خذا ٔي وٙذ ٚ ثٝ ِحبػ ٚيظٌي ٞبي ػجه ؿٙبػي، فٛأُ اختٕبفي ٚ ٘بديذٜ ٌشفت. ٚلفٝ اي خذي وٝ دٚساٖ ٔذسٖ سا اص صٔبٖ ٔب 

 ٔؼبئُ ػيبػي لبثُ تبُٔ اػت.

ؿىُ ٌيشي ٞٙش ٔذسٖ سا ٔي تٛاٖ دس لشٖ ٘ٛصدٞٓ ثبألخق دس ٘مبؿي ٞبي ايٗ دٚسٜ ثٝ عٛس ٘بٔحؼٛع ٚ آساْ ثخلٛف دس آثبس 

ٔتقّك ثٝ ٌّچيٙي فشٍٞٙي ٚ ٌشٜٚ ٚػيقي دس ٘يٕٝ لشٖ فت. دس يه والْ دٚسٜ ٔذس٘يؼت ٞب ٕٞچٙبٖ يب(  1839 - 19٩6 ػضاٖ )

 ٘ٛصدٞٓ ثب تٕبيُ ثٝ وثشت ٚ پيچيذٌي اػت. ثٝ ثيبٖ أشٚص، ٞش آٖ چٝ وٝ فٕشي سا ػپشي وشدٜ ثبؿذ.

دس تمبثُ، دٚساٖ ٔب دس خؼتدٛي عشاٚت ٚ خٛا٘ي اػت. تفىيه حبَ اص ٌزؿتٝ، دػتيبثي ثٝ ػبدٌي ٘ٛيٗ دس لجبَ پيچيذٌي وٟٗ، 

 س ثضبفت.ٚ ثٝ لذ

تفىش ٔحض آثبس ٌبئٛدي ثب ٚخٛد طسفبي دسٚ٘ي ٚ پيٛ٘ذ ٔـٟٛد فٙبكش اتلبَ دٞٙذٜ آٖ ٚ ثب ٚخٛد ثيب٘ي يٍب٘ٝ اص دٚسا٘ي خبف؛ ثٝ 

دِيُ ٕٞضيؼتي فٙبكش لبثُ تٕيض ٚ دس فيٗ حبَ ضذ ٚ ٘ميض، ٔقٕبسي اسٌب٘يه، ٘مبؿي ٞبي ا٘تضافي، اػتفبدٜ غيش ٔتقبسف اص ٔبدٜ ٚ 

 غيش تّٛيحي ٚ فشا ٚالقي ػجه ثبسٚن، ٔحه ٚ ٔقيبسي ثشاي تـخيق ايٗ تقذد ٚ پيچيذٌي اػت.خٛٞشٜ ٚ سيبضت 

  ؿبخلٝ اكّي دس وبسٞبي خاللب٘ٝ ٌبئٛدي ثذٖٚ ؿه دس احتشاْ ٌزاؿتٗ ٔقٕبس ثٝ فٖٙٛ ٚ ؿبخلٝ ٞبي ػٙتي اػت.

ٕٛ٘ٝ خٛثي ثشاي پٛػتٝ ػبختٕبٖ ٞبي أشٚصي ٘يض ٚاضح اػت وٝ دس ٚساي وبتبِٛ٘يب، اٚ ٞشٌض ايٗ ٌٙجذ آخشي وبٔالً وبتبِٛ٘ي سا وٝ ٘

  ٞؼت، ثش پب ٕ٘ي وشد.

دس دٚسٜ آغبصيٗ، ٚ سيخت ؿٙبػي پش ٔقٙب ٚ سػبي  2 "ٔٛدخبس"آثبس ٌبئٛدي ٕٞچٙيٗ اص ادٚاس ٔختّفي تبثيش پزيشفتٝ اػت. ػجه 

 وٝ ثبعٙي اكبِت ٚ ٔبٖ ٘ٛفي ٔبٞيت دسٚ٘ي دٚساٖ عالئي وبصا ٔيال، پبسن ٌٛئُ ٚ ػشداثٝ وّيؼبي وِٛٛ٘يب ٌٛئُ. ثب ايٗ حبَ ٞٓ ص

 ٔغّمبً ٔٛس يب ٌشٚپيٛع وبسٞبي دس سا آٖ ٔـبثٝ وٝ ؿٛد ٔي ديذٜ ٌبئٛدي آثبس دس ثٟٙيٓ، آٖ ثش سا "ٔمذع ؿشاست" ٘بْ تٛا٘يٓ ٔي

داساي تٛا٘بيي ثؼيبس دس دٌشٌٛ٘ي ٚ تضبد ٞؼتٙذ ٘يض يبفت ٕ٘ي  ٔقتمذيٓ وٝ ٞٙشٔٙذا٘ي ٚ ٔقٕبساٖ آثبس دس تٙٛؿ ايٗ. يبفت تٛاٖ ٕ٘ي

 ؿٛد، وؼب٘ي ٔب٘ٙذ فشا٘ه ِٛيذ سايت يب پبثّٛ پيىبػٛ.

 ايٗ ثذاٖ دِيُ اػت وٝ وبسٞبي ٌبئٛدي تٟٙب دس خشدٔٙذي ٔحض يب صٔيٙٝ غشيضي ٕ٘ي آػبيٙذ.

 ػش٘ٛؿت ثشاٞيٗ تب اػت، ٘مق ثذٖٚ خٟبٖ خّك ثبص ٚ ٔشوضيت ساص دس ؿخليت ٌبئٛدي ثيـتش ثشٌشفتٝ اص تٛاٖ فغشي اٚ دس ٔىبؿفٝ

  .اػت ٕ٘ٛدٜ ثذَ پبسػب فبسفي ثٝ ٚ ٘ضديه خبِمؾ ثٝ سا اٚ وٝ اي ٔؼئّٝ. تمذيش ٚ

 فبُٔ اِٟي وٝ دس دسٖٚ اٚ اػتمشاس داسد ثٝ ٕٞشاٜ تٛاٖ ثي ٕٞتبي اٚ ثشاي خّك، ٕٞٛاسٜ ٚخٛد اٚسا ّٕٔٛ اص ا٘جؼبط خبعش ٔي وٙذ.



 3خانه فيگوراس

 «چـٓ ا٘ذاص صيجب»

19٩9- 19٩٩ 

 

                         
 

    

         
 

              

 ٔي ٌزاسد.« چـٓ ا٘ذاص صيجب»ثٙب وشدٜ ٚ ٘بْ آٖ سا  4 وبخي سا دس دأٙٝ تپٝ ٞبي وِٛؼٝ سٚال« ٔبستيٗ اَٚ»دس آغبص لشٖ پب٘ضدٞٓ 

آ٘تٛ٘يٛ ٌبئٛدي ػبختٕب٘ي سا ثشاي ٔبسيب ػبلغ ِٔٛيٙض ٔي ػبصد وٝ پشداصؿي ٔيالدي دس ٕٞبٖ ٔحُ،  19٩٩پٙح لشٖ ثقذ ٚ دس ػبَ 

 ٚيظٜ اص ثيقت ٞٙش ٚ ٔقٕبسي وبتبِٛ٘يب ثب ؿيٜٛ اي خبف اص ػجه ٘ئٛ ٌٛتيه اػت.



 

ّٙذ ٔتش وٝ فضبي خبسخي آٖ ثب حدٕي ٔىقت ؿىُ ٚ ثشخي ث 19خب٘ٝ اي دسٍٚ٘شا ٚ دس ا٘ضٚا ثب پال٘ي چٟبسٌٛؿٝ ٚ ثٝ استفبؿ ثيؾ اص 

 ٚ وـيذٜ ٔـخق ٌشديذٜ اػت.

 فٕبست دس پٙح عجمٝ ٚ ؿبُٔ عجمٝ صيش ٞٓ وف، ٞٓ وف، عجمٝ اَٚ، ٚ دٚ عجمٝ ثبالخب٘ٝ ٚ صيش ؿيشٚا٘ي اػت.

فضبي داخّي ثٙب ثؼيبس اسصؿٕٙذ ٚ ؿبِٛدٜ اكّي آٖ ثٝ ٕٞشاٜ تٕٟيذات ػبصٜ اي، ايٗ احؼبع سا ثٝ ثيٙٙذٜ اِمب ٔي وٙذ وٝ پّىبٖ 

 اخُ وٝ دس خبسج آٖ لشاس داسد.ػبختٕبٖ ٘ٝ دس د

پيىشٜ اكّي داخّي ثٝ سً٘ ػفيذ ثب پٙدشٜ اي ٔتـىُ اص ؿيـٝ ٞبي ٔٙمٛؽ سٍ٘يٗ اػت وٝ ثٝ عشف داخُ ٔتٕبيُ ٌشديذٜ ٚ 

 لؼٕتي اص آٖ ثب سً٘ ٞبي تٙذ ٚ صيجب، ؿىّي ػتبسٜ ٌٛ٘ٝ ثٝ خٛد ٌشفتٝ اػت.

ٛاٖ پبيٝ ٚ تىيٝ ٌبٜ ٚ ديٍشي ثٝ كٛست تبج ثٙب، ٔشوت اص ديٛاس ٞب، تيغٝ ثبْ فٕبست ٘يض چـٍٕيش اػت ٚ دٚ عجمٝ فٛلب٘ي، يىي ثٝ فٙ

 ٞبي خذا وٙٙذٜ ٚ تبق ٞبي ثبص آخش وبسي ؿذٜ، ػجت ػجه ؿذٖ ٚصٖ ايٗ عجمبت ٚ حُ ٔؼبئُ ػبصٜ اي ٌشديذٜ ا٘ذ.

 عجمٝ فٛلب٘ي ٕٞچٙيٗ دس ثيٗ خشص ٞب ٚ يه ٌزسٌبٜ پيبدٜ دس خٙبحيٗ ٕ٘ٛد داسد.

پبسچٝ ػبختٝ ؿذٜ وٝ ٌبئٛدي آٖ سا ثب ػًٙ ٞبي ٔتٛسق ٔحّي ثب ٞبِٝ ٞبيي ثٝ سً٘ ٞبي خبوؼتشي، لٟٜٛ اي، ػبختٕبٖ اص آخش يى

 صسد ٚ ػجض پٛؿب٘ذٜ اػت.

يقٙي اػتفبدٜ اص ػًٙ ٞبيي غيش يه دػت ٚ چيذٔبٖ ٘بٔٙؾٓ دس ثٙب وٝ دس لشٖٚ اَٚ ٚ دْٚ  5«اپٛع ايٙؼشتْٛ»ثبص آفشيٙي ػجه 

 تٙبػت ثٙب ٚ ٔحيظ سا ثٝ ٘حٛ ٔغّٛثي حفؼ وشدٜ اػت. ٔيالدي دس سْ ٔتذاَٚ ثٛدٜ،

ٔقٕبس اص سٚؿي ثؼيبس ؽشيف ٚ ّٕٔٛ اص خضئيبت ثشاي ايدبد ِىٝ ٞب دس ٕ٘ب ػٛد ثشدٜ اػت. اٚ وبس سا ثب ٕ٘ٛ٘ٝ اي اص خبن سع تب دػت 

پٛؿب٘ذٜ ٚ ثٝ يىذيٍش ٔتلُ  يبثي ثٝ لبِجي اص ٌچ آغبص وشدٜ ٚ ثب ٌزاسدٖ ػًٙ ٞبي وٛچه دس لؼٕت تحتب٘ي، آٖ ٞب سا ثب ٔالت

 وشدٜ ٚ ثذيٗ عشيك ػجت آفشيٙؾ ٕ٘بيي ثذيـ دس ػبختبس ٟ٘بئي ٌشديذٜ اػت.

 

 

                            
 

 

 

 



 نام

آسٌٖٛ دس ايٗ  -ؿبفش اُٞ وبتبِٛ٘يب دس ٚكف ٔشاػٓ اصدٚاج آخشيٗ پبدؿبٜ ػّؼّٝ وبتبالٖ  6٘بْ ثٙب ثشٌشفتٝ اص ػشٚدٜ ثش٘بت ٔتٝ 

 ٔٙغمٝ صيجب، ثش فشاص ثبسػّٖٛ ٚ دسيب اػت.

 

 

 
 

 

 

 حروف

( سا عشاحي وشدٜ  F,Vثيٜٛ فيٍٛساع، إف ٚ ٚي )  ٘بْ اَٚ حشٚف ٚ ٔٛصائيه ٞبي ػىٛ ٞب  7بئٛدي ثب ٕٞىبسي دٚٔيٙيه ػٛوشا٘غٌ

 اػت.

 

 

 
 

 



 ها شير ها و خروس

 .اػت وبتبِٛ٘يب ٌزؿتٝ ؿىٜٛ ثٝ ٌبئٛدي خبف تىشيٓ دس وٟٗ، اؿشافي ٕ٘بد ايٗ ثٝ ٔضيٗ ثٙب، وبؿي ٞبي داالٖ ٞب ٚ ساٜ پّٝ 

 

 

             
 

 

 

  دركوبه

ثش سٚي ٔفلُ ؿبخلٝ دسوٛثٝ ػبختٕبٖ ثٝ دِيُ عشاحي پش وبس ٘بتٛسآِيؼتي آٖ ثٝ ؿىُ اػتخٛاٖ ٚ تذافي حشوت اػتخٛاٖ ساٖ 

 خٛد اػت.

 

 

 
 

 



 برج

ٚ سٚيبي احيبي ٔدذد  141٩عشاحي آسٔب٘ي ثٙب، ثبصٌٛيي داػتبٖ افَٛ ػّؼّٝ وبتبالٖ ثب ٔشي ٔبستيٗ اَٚ ٚ ٘ذاؿتٗ ٚاسث دس ػبَ 

 ؿىٜٛ آٖ دس ديشٌبٜ لشٖ ٘ٛصدٞٓ اػت.

 اػت.ثشج تشويجي ؿىٕٛٞٙذ اص سً٘ ٞبي پشچٓ وبتبالٖ، تبخي ػّغٙتي ٚ كّيجي چٟبس ٚخٟي 

 

 

 
 

 

 



 سياره ناهيد

 ؿىٜٛ ؿيـٝ ٞبي ٔٙمٛؽ پٙدشٜ ػبختٕبٖ دس تشخٕبٖ آٖ اص ػيبسٜ صٞشٜ يب ٘بٞيذ اػت.

 ػتبسٜ غشٚة ٚ ٕٞچٙيٗ ػتبسٜ كجحٍبٞبٖ.

 

 

 
 

 

 ماهي كاتاالن

 ٘بحيٝ ٔذيتشا٘ٝ اػت.ثش سٚي ٘يٕىت ٞب، ٘مؾ ٔبٞي وبتبالٖ حبُٔ دسفؾ ٚ ديٟيٓ دس إسخبؿ ثٝ اػتيالي وبتبِٛ٘يب دس لشٖٚ ٚػغي ثش 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 آب رسان )پل دره(
8 

ٌبئٛدي ثب تغييش ٔؼيش يه آثشاٜ لذيٕي ٚ ثب خٓ وشدٖ ػتٖٛ ٞب، ٔب٘ٙذ آٖ چٝ دس پبسن ٌٛئُ ا٘دبْ دادٜ اػت، ايٗ آثشاٜ سا ثش سٚي 

 تبق يه ػشداثٝ، حفؼ ٚ اػتحىبْ ثخـيذٜ اػت.

 

 

 
 

 

 

 نشان رسمي

پبثشخب ٚ ثبصٔب٘ذٜ اص للش پبدؿبٜ، ٌبئٛدي ٘ـبٖ سػٕي وبتبِٛ٘يب، يه خٛسؿيذ ٚ دس ٔٛاصات آٖ يه ٔبٜ سا ثش سٚي ٔقذٚد ديٛاسٜ ٞبي 

 حدبسي وشدٜ اػت.

 

 

 
 

 

 



1- Ramon Llull 
2- Mudejar 

3- Casa Figueras "Bellesguard" 
4- Collserola 

5- Opus Incertum 

6- Bernat Metge 

7- Domenec Sugranes 

8- Viaduct 

 

 


