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ی مسکونی شهر هاساختمان حرارتی کاریعایق نقش فناوری نانو در

 در مصرف انرژی جوییصرفه منظوربهتبریز 
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 یدهـچک
 

 را برای هارشتهچشمگیری جایگاه مطلوبی در همه  طوربهدر میان علوم پیدا کرده و  هیتوجقابلمروزه علم نانو پیشرفت ا
 کاریعایق گذاشته است. جایبه اهمیتی از خود حائزخود ایجاد نموده است و در این راستا، در صنعت ساختمان نیز کاربرد 

نکه عالوه بر جلوگیری از هدر رفت انرژی، ای جهت ، بهباشدمی هاساختمانو  هاسازهموارد بسیار مهم در  از یکی
 تغییر درکه ی تیو ظرف یینانو با توجه به توانا ی. فناورشودمی اقتصادی هایهزینهسبب کاهش  و بوده صرفهبهمقرون

 یبه طرح یابیموجب دست جهیکه در نت نینو هایویژگی اب دیجد یمصالح جادیموجب ا باشدمیدارا  نیادیبن مواد تیماه
 شیبه افزا توانمی آن هایمزیتو از  بوده تأثیرگذار اریبس مصالح شتریعملکرد ب و کاراییبه  با توجه یدر معمار دیجد
 شاره نمودا را به همراه دارد، محیطیزیست داریپا یمعمار گرید یاز سو که یانرژمصرف  در جوییصرفه مصالح، تیفیک

 ارتقاء منظوربهشهر تبریز با فناوری نانو  مسکونی هایساختمانتی حرار کاریعایق تأثیر بررسی هدف از این پژوهش
 باشدمی ایکتابخانهروش مصالح ساختمانی و دستیابی به معماری پایدار با استفاده از  کیفیت
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 مقدمه -1
تقاضا  وساز و همچنین به دلیل محدود بودن منابع و مصالح مصرفی،جمعیت و افزایش میزان ساخت زافزونروبا گسترش 

 برای اصالح هاییحلراهتالش در جهت پیدا کردن . کرده استاستفاده از مصالح جدید در صنعت ساختمان افزایش پیدا  برای
 است. نوین در این صنعت شده هایفناوریاستفاده از  ، موجبژیو انرو کاهش مصرف ماده خام  مصالح کیفیت، افزایش کارایی

صنعت  نیازهای ردنک قرن حاضر فناوری نانو است که استفاده از آن در راستای برطرف های نوین درترین فناوریاز بزرگیکی 
مصرف انرژی  در جویی، صرفهمصالح توان به افزایش کیفیتراهگشا باشد. از مزایای استفاده از این فناوری می تواندمی ساختمان،

 .,Halicioglo) (2009 جویی اقتصادی اشاره کردآن صرفه تبعبهو 
 به شرح زیر است: اندشدهبا نانو مهندسی درست  و گیردمیاستفاده قرار  مورد بسیار هاساختماندو نمونه از نانومصالحی که در 

 ها و یا مصالحیرنگ با ترکیباتی توانندمیاین مواد  .دارند بسیاری در ساختمان راییکا اشعه در جهت دفع و هدایت نانو پودرها که
مصالح  صنایع دارند، تمام در کربن کاربرهای وسیعی هاینانولوله .شودبهتری نیز حاصل می نتایج هکباال درست کنند  با چگالی

ای ساختمان سازه هایقسمتو در  کام و پایداری باالیی درانداستح آیدمی به دستکربن  هاینانولولهبا استفاده از  که ترکیبی
 (Gupta, 2000) .گیرندمی)فوالد( مورد استفاده قرار 

 که خاصیت هاعایق به نانو توانمی کردهن گسترده پیدا بردهایکارمدرن که هنوز به علت هزینه باال  هایعایقاز دیگر 
کرد. این ماده در برابر اشاره  شوندتولید می NANSULATE نام تجاری و باستند را دارا ه شیشهپشمبرابر  ۹9تا  کاریعایق
با برس غلطک و  راحتیبه توانمیعایق را  نیا ،است شدهشناختهمقاومت باالیی داشته و بهترین ماده عایق روی زمین  زدگیزنگ

 دیوار پاشید. اسپری روی
در  پرتوهای فروسرخ و بیشترین بازتابش که شدهابداعغشای سپر حرارتی به  موسوم بازتابنده حرارت غشاهایاز  نوع جدیدی

که در روزهای گرم تابستان افراد در فضای  دهدیمانجام شده نشان  هایآزمایشرا دارند  حرارتی نتیجه کمترین میزان جذب
 رجه سانتی گراد را نسبت بهد 0/ 2 از این نوع غشا استفاده شده کاهش دمای حدود هاآنغشایی که در  یاسازهزیر  داخلی

و  ی)گالبچ پوشش غشا افزوده شده و مقاومت دراز مدت در برابر عوامل محیطی افزایش خواهد یافت دوام غشاهای قدیمی تجربه
 .(52۹9 همکاران،
گیری خواصی از موادو سطوح که به کمک بهره

می  این امکان را فراهم ،نانوتکنولوژی دست یافتنی شده است
 ،معماری داخلی ونظامات وابسته به آن ،عماریم سازد که

پایدارتر  سیدن به انرژی کارآمدتر و ساختمانیوسیله ای برای ر
جهت گرمایش  انرژی مصرفی از طریق نوآوری باشد.

از عمده ترین منابع انرژی صرف شده  هاساختمانوسرمایش 
اینکه سالیانه هزینه های  به باتوجه درهر کشور می باشد.

طبیعی است که  ،دی در این خصوص انجام می پذیردبسیارزیا
 مصرف انرژی باشیم. در جهت کم کردن به فکرچاره جویی

ترویج فرهنگ عایق سازی  ،های صرفه جوییاز راه یکی
بخش  از هدررفتن توانمی ساختمان است که با این روش

 (2 )تصویر عظیمی از سرمایه های ملی جلوگیری کرد

 
 بع اتالف انرژی درساختمانامن میزان و -۱ تصویر

(http://www.novact.info) 

 

 پایداری ساختمان -2

 داردیبرمرفع آن گام  درجهت و با سنجیدن نیازهایش، کندمیکه خودش فکر  گرددمیساختمان هوشمند به ساختمانی اطالق 
 نانوساختارها .آوردیمم را به عمل الز راتیتعم نیاز، درصورت ضمن بررسی و درک وضعیت خود و برآورد میزان سالم بودن، و

ن رویای ی. ارسانندیمعملکردگرا را به نتیجه  با محیط و سازگار های جدید،طراحان و معماران برای رسیدن به فرم وقفهیبتالش 
کردن از عایق  یانمونههای سنتز ستالینانوکر واقعیت رخ خواهد داد. از یک ترسریعست زیرا علم نانو خیلی یعلمی تخیلی ن

در  همچنین نقش دیگر آن استفاده بر عهده دارد. یطیمحستیزو  در جهت پایداری که نقشی فراگیر آیدمیبه شمار  هاساختمان
 ترروشن هاشهیش ترفیضعتابش  و هنگام شوندیمهوشمند است که در هنگام تابش شدید نور آفتاب تیره و مات  یهاشهیش
آسایش و  و پایداری شرایط یسازنهیبهدیهی است این مکانیزم ساده تحولی عظیم در ب (2۹97 ،همکاران و هاشمی) شوندیم

مصالح  در پایداری که )کرومیک( با قابلیت تغییر رنگ مواد هوشمند یهادسته نیترجالباز  یانمونهیر ز در .کندمی مصالح ایجاد
 (.2 )جدول شماره شده است یبندمیتقسنقش دارند ساختمانی 
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 (۱٣٩١ بوکر،) مصالح یدارینقش مواد هوشمند در پا -۱ رهجدول شما

 نام ماده عامل تغییر رنگ

 فوتوکرومیک تغییر نور

 تروکرومیک تغییر دما

 مکانوکرومیک فشار با تغییر شکل

 کموکرومیک شرایط شیمیایی خاص

 الکتروکرومیک تغییر ولتاژ

 

 عایقکاری حرارتی ساختمان -3

 در جهت کاهش انتقال حرارت از پوسته ساختمان انجام میشود عایقکاری حرارتی گفته میشود. هـدفبه مجموعه اقداماتی که 
 هـای کاهش هزینه از عایقکاری حرارتی، کاهش اتالف انرژی حرارتی و درنتیجه کاهش مصرف انرژی است که خود مزایایی مانند

دربرابر  ی، حفاظـتزدگـ پیشگیـری از یـخ ،، کنترل درجه حرارتانتقال گرما کنترل در بلند مدت، کمک به ذخیره انرژی، ساختمان
 .(2۹9۹ قیابکلو،) ودگی محیط زیست را به دنبال داردسوختگی، کنترل آتش وکاهش آل

 

 هاآنانواع مواد و مصالح عایق و پرکاربرد و ویژگیهای  -3-1

 اعنوا ماده عایق و از لحاظ شکل ظاهر. سبندی کرد: از لحاظ جن طبقه حرارتی را میتوان به دو روش کلی هایعایق
 :از تندرعبا جنس نظراز  تیارحر یعایقها
 

 الیاف معدنی -3-1-1

پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره و پنبه نسوز. پشم شیشه از ذوب شیشه و تبدیل آن به الیاف ریز تولید  مانندالیاف معدنی 
آتش مقاوم هستند. ماده اولیه برای تولید پشم سنگ، سنگ آذرین بازالت الیاف به راحتی بریده شده و در مقابل  این شود. یمـ
سنگ عایق صوتی خوبی نیـز بـوده و  پشم تر بوده و دارای مقاومت گرمایی بیشتری است. سنگ از پشم شیشه متراکمپشـم ت.اس

 نصـب آن ماننـدپشم شیشه است.
 

 )ساختار سلولي( معدني هایفوم -۱-2-٩

 فوم شیشه، سیلیکات کلسیم، پرلیت، فوم بتن و فوم سرامیکی. مانندهای معدنی فوم

 

 الیاف آلی -3-1-3

الیاف چوب، نیشکر، پنبه، مو، سلولز؛ معموال سلولزها در صنعت عایق، با تبدیل کاغذهای باطله و منسوجات به  مانندالیاف آلی 
 ای مورد استفاده قرار میگیرند.های ریز تولید میشوند. این نوع از عایقها اغلب به صورت فلهکـرک
 

 های آليفوم 4-1--3

استایرن در دو نوع فشـرده و  پلی هایعایقچوب پنبه، اسفنج الستیکی، پلی استایرن و پلی یورتان.  مانندفومهای آلی 
تی مشتعل شده و این عایق جاذب رطوبت نبوده و به راح گردد.ای عرضه میوجود داشته و به صورت سخت و ورقه انبسـاط یافتـه

پلی یورتان اغلب به صورت فوم مورد استفاده قرار گرفته و نیاز به  هایعایق باید از دو طـرف بـامواد مقاوم به آتش پوشانده شوند.
 تزریق و یا اسپری دارند. تجهیـزات خـاص جهـت

 

 فلزی هایعایق 5-1--3

 (2۹٣0طالبی، ). کنندمیاچیزی دارند و بصورت انعکاسی عمل فلزی مانند ورق آلومینیم که خود مقاومت حرارتی ن هایعایق
 حرارتی از نظر شکل عبارتند از: هایعایقنواع ا

های مختلف و همچنین بخشهای مختلف یک ساختمان، شکل ظاهری عایق برای انتخاب عایق حرارتی مطلوب در ساختمان
 نقشی تعیین کننده دارد. حرارتـی
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 قابل انعطاف 6-1-3-

مانند پشم شیشه و پشم ؛ قابل انعطاف به صورتهای پتویی، نمدی، نواری و ریسمان نسوز که عمدتاً الیافی هستند هایعایق
را در بین اتصاالت،  هاآنسنگ که میتوان در دیوارها، کف و سقف ساختمان استفاده کرد. برای نصب این نوع از عایقها باید 

فراد غیرمتخصص، توسط ا هاآنتوان از قابلیت نصب ها مییتهای این نوع از عایقانفصاالت و شکافها محکم کرد. از جمله مز
 نام برد. هاآنها و قیمت ارزان  ای خالی بین تیرچههمناسب برای فاصله

 

 سخت 7-1-3-
یورتان که قابل استفاده در دیوار، سقف و  استایرن و پلی مانند پلی؛ سخت به صورت ورقهای و یا بلوکی هستند هایعایق

 کـف هسـتند.
 

 غشایی بازتابنده -3-1-8
. برای باال بردن مقاومت حرارتی باید کنندمیمقاومت حرارتی ناچیزی دارند و انعکاسی عمل  خودخودبهبازتابنده  هایعایق 
به کار برد.  شهیشپشمدیگر مانند  هایعایقایجاد کرد و یا اینکه به همراه  سانتیمتر 1 ای به اندازةو دیوار پشتی فاصله هاآنبین 

موارد استفاده این نوع  .بازتابنده هستند هایعایقهای پالستیکی از جمله مصالح ورق آلومینیوم، کاغذ کرافت مسلح به فویل و رول
و  قرارگرفتهچوبی  یهاقابو کاغذها باید بین  هالمیف، هالیفومعموالً  هاآن. برای نصب هاستکفو  هاسقفعایق در دیوارها، 

 (2۹97هاشمی، ) توسط افراد غیرمتخصص نیز انجام شود. تواندیمنصب این نوع از عایق محکم شوند. 
 

1خأل های عایقپنل -3-1-9
 

هدایت گرمایی  .هستند ایدئال از حد معمول، بسیار کمتر ضخامتی مناسب حرارتی با هایعایق، برای ایجاد عایق خأل هایپنل
یکسان،  یهاضخامت بدان معناست که در این ده برابر کمتراست.تا  مانند پلی استایرن مرسوم ها در مقایسه با مواد عایقاین پنل

 کمتر است. مرسوم است و در ترازهای یکسانی از عایق، ضخامت پنل هایعایقباالتر از  مراتببهمقاومت گرمایی پنل 
 ها مناسب برای جلوگیریاین عایق دست یافت. با حداقل ضخامت، به حداکثر مقاومت گرمایی شودیم گریدعبارتبه

(Surinder,2006) هستند. انتقال حرارت )رسانش، همرفت و تابش( ناشی از هر سه مکانیزم از اتالفات 
هوای  کند. در فالسک ها،طبق همین اصل کار می ها باز می گردد کهه طراحی فالسکخأل، ب های عایقپیشینه تاریخی پنل

خلیه می شود و فرم استوانه ای فالسک، در برابر فشار ایجاد شده توسط خأل مقاومت می کند. این بین ظرف شیشه ای دو جداره ت
استفاده از  در برابر فشار را ندارند، کمی سخت تر است. راه حل این مشکل، تاب ایستادگی رویکرد برای الیه های عایق مسطح که

کافی است  هوا متر است. با این روش، یک فشار نسبتاً پایین، برای تخلیهنانو 255 تخلخل نانویی حدوداً قوی با یک ماده پر کننده
میلیمتر تا  1ضخامت این پنل ها بین جست. سازی از آن بهره و می شود پنل هایی را به این شکل ساخت و در ساختمان

(Olson,2000) 15 در کارهای نوسازی و تغییر پنل های عایق خأل را می توان هم در ساخت بناهای جدید و هم  .است میلیمتر
 (.1)تصویرفرم استفاده کرد. 

 

 
)http://www.pnjgroup.ir )خأل در دیوار و کف اجرای پنل عایق - 2تصویر   

 

مرسوم وجود  هایعایقمرسوم هستند و هنوز دلیل قانع کننده ای برای تعویض کلی  خأل گران تر از مواد عایق های عایقپنل
خأل، در مواردی است که الیه های نازک مطلوبیت دارد و به دلیل محدودیت  ی کاربردی پنل های عایقندارد. مناسب ترین نواح

در نتیجه افزایش مقدار عایق،  بیشتر شدن مساحت کف و این گذشته، با فضا، نمی شود راه حل های متداول را به کار بست. از

                                                           

1 - Vacuum insulated panel (VIP) 
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کارایی  ساختار ظریف و خأل کافی باشد. پنلهای عایق ال بودن قیمتبر با میتواند های عایق کننده نازک تر، استفاده از ال یه
Elvin,2003 میکند بازسازی بناهای موجود نیز جذاب خأل را برای های عایق، پنلباالی عایق. 

یر، وجود دارند ولی به دلیل گرانی برای ساخت و ساز مقرون به صرفه نبودند. در سال های اخ 2905خأل از دهه  های عایقپنل
مواد جدید )مانند آیروژل به  گیری از تولید، با بهره چشمگیر زمان و هزینه های پژوهش گسترده و فشرده ای با هدف کاهش

خأل قابل پیش بینی است و کاربرد همه جانبه  پنل های عایق پیشرفت در تولید در آینده، صورت پذیرفته است. عنوان یک پرکننده(
خواهد شد. در زمینه مباحث کنونی پیرامون گرم شدن جهانی، پتانسیل جهانی پنل  کارآمد، آسان تری مواد عایق کننده ی بسیار 

برای برخی  سال تخمین زده می شود. 05تا ۹5طول عمر پنل های مدرن در حالت کلی، بین های عایق خأل بسیار گسترده است
کیفیت خأل،  پوسته، یکپارچگی شامل عوامل دخیل در این طول عمر، سال فراتر می رود. 05محصوالت از این دست، طول عمر از 

مرطوب، عمر کلی محصول  های حیطم اهمیت نیست. و عامل آخری به هیچ عنوان کم محصول هستند درزگیری و نصب صحیح
 (2۹92 ،حسینی) .را بازیافت کرد پنلها را کاهش می دهد. پس از سپری شدن عمر مفید، می توان

 

 1روژلآی -3-1-11

در مقایسه با خواص نسبتاً معروف خودپاک کنندگی در سطوح نانویی، عایق گرمایی تولید شده با فن آوری نانو، یک پیشرفت 
گرمایی با کارایی بسیار باالست،  یک عایق بر اینکه عالوه محصولی با نام نانوژل که شکلی از آیروژل است، می آید. شمار جدید به

 29۹2 در سال است، شدهشناختهوزنترین ماده جامد  ست. آیروژل که در حال حاضر، رکورددار سبکمؤثری نیز ه عایق صوتی
چندین سال  ،می شود که در ساخت و ساز استفاده گونه فعلی آیروژل می نامند. دود منجمد شده این مواد را توسعه یافت. برخی

و شیری  کروی یک دانه این ژل به صورت (2۹95،الیدکر) د.است که توسط شرکت کانادایی کابوت در فرانکفورت تولید می شو
از یک فوم فوق العاده  (2۹97، غفاری)است نسبتاً پیش پا افتاده  ماده ای رنگ، نیمه شفاف و تا حدی مات آیروژل ماده ای آیروژل

 ( ۹)تصویر .درصد آن چیزی جز هوا نیست 255و هوا داده شده تشکیل شده و تقریباً  نازک
توان هزینه های سرمایش و گرمایش را به طور چشمگیری کاهش داد. آیروژل، به عنوان یک ماده فاده از آیروژل ها میبا است

پروفیل  اکریلیک باشیشه شکل و شیشه  های شیشه،ها و فضاهای خالی نظیر قابکاری، در انواع گوناگونی از حفرهپرکننده عایق 
U (.1شود )تصویر می های چند دیواره، به کار گرفتهپانل 

 

  
 (http://edu.nano.ir) آیروژل – ٩تصویر

استفاده از آیروژل در شیشه - ٤تصویر  

(۱٩٣٩،مجیدی وعوض نژاد)  

 

 مورد مطالعه میاقل 4-
عوامل مؤثر در اوضاع جوی کره زمین، مانند شدت تابش خورشید در سطح زمین، زاویه انحراف محورکره زمین، جریان هوا و 

وهوا در هر منطقه از کره زمین از نظر پستی وبلندی و ارتفاع از سطح دریا مشخص کننده نوع وکیفیت آب  ت جغرافیاییموقعی
در هر منطقه باد( هوا )، تابش خورشید، جریان ، رطوبتکوچکتر عوامل مشخص کننده اقلیم شامل درجه حرارت سدر مقیا ت.اس

 توان به موقعیت جغرافیایی از نظر پستی وکیفیت جوی یا آب وهوای محلی میباشند. همچنین از دیگر عوامل اثرگذار بر می
در تنظیم  طبیعیها اشاره کرد. به منظور استفاده از نیروهای ساخت بنا موقعیت فیزیکی از نظر نوع و بلندی، نوع پوشش زمین و

. از آنجایی که در این شمار می رود معماری به طراحیشرایط محیطی داخل ساختمان شناخت عوامل اقلیمی امری ضروری در 
پژوهش از شهر تبریز به عنوان منطقه مورد مطالعه استفاده شده است بنابراین اقلیم مورد مطالعه شهر تبریز به اختصار معرفی 

ز مراکز ست و یکی ادر شمال غربی ایران و مرکز استان آذربایجان شرقیو  ترین شهرهای ایران استتبریز یکی از بزرگشود. می
های تبریز از سمت شمال، جنوب و شرق، به منطقه .(02۹9،افشار) آیدحساب میصنعتی، فرهنگی و گردشگری این منطقه به

قرار گرفته، ولی در غرب آن، « سهند»کوه های رشتهو جنوبش دامنه« باباباغی»و « عینالی»های رسد؛ شمالش کوهکوهستانی می

                                                           

1- Aerogel 
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 005ترینش، نزدیک به هزار و متر و بیش ۹05ترین ارتفاع تبریز از سطح دریا نزدیک به هزار و کم .ارندزارها قرار دها و شورهجلگه
هزار نفر  055میلیون و  2، جمعیتی نزدیک به 2۹95کیلومتر مربع، بر اساس سرشماری سال  ۹11متر است. این شهر با مساحت 

کیلومتر با  ۹55و  215، 1۹5به ترتیب « زنجان»و « ارومیه»، «اردبیل» های مجاور آذربایجان شرقی، یعنیدارد. مرکزهای استان
 بارشکم هایسال در مترمیلی 291٫1 حداقل تا پربارش هایسال در مترمیلی 02۹٫۹نوسان بارندگی ساالنه از  .تبریز فاصله دارند

 بیانگر حاضر سده تا مغول دوران از یتاریخ هایگزارش. گرددمی روشن سالیخشک و سیالبی هایسال خطر که شده گزارش
 .اندبه شهر وارد کرده -افتندماً در اواخر بهار و اوایل تابستان اتفاق میعمو که- سنگین هایسیالب که است ایعمده هایخسارت
 

  
 موقعیت شهر تبریز -١تصویر 

 (۱٩٣١،)افشار
دما و بارش در شهر تبریز  -6 صویرت

(www.irna.ir/news/83800921) 

 

 نتایج -5
انتخاب شده  سردبعنوان شهر نمونه در اقلیم  تبریزجهت بررسی و ارائه بهینه ترین الگوی مجتمع مسکونی در مصرف انرژی، 

از مواد نانو با درصد نفوذ مختلف استفاده شده است و بر مصرف انرژی مجتمع های مسکونی،  فناوری نانو تأثیراست. برای بررسی 
نرم افزاری توانا در شبیه  استفاده شده است نتئفلورژی در هر حالت محاسبه شده است برای محاسبات از نرم افزار میزان اتالف ان

های سه بعدی هوا، جریان حرارت و نظام توزیع هوا در هر دو فضای خارج و داخل است که توانایی پیش بینی جریان CFD سازی
موجود دیگر متمایز می نماید،   CFDافزارهاینت را نسبت به سایر نرمئآنچه فلو (2۹97، )هاشمی وهمکاران ساختمان را داراست.

های مختلف را داراست. نمونه هایی از  ساین نرم افزار شبیه سازی انواع مختلف ساختمان ها و در مقیا .ساختمانی بودن آن است
اعات از طالنرم افزار امکان دریافت ا ینا .ت موجود استشبیه سازی های مختلف انجام شده با استفاده از این نرم افزار در اینترن

جهت انجام  CFD را دارد و نرم افزارهایی جانبی برای آماده سازی فایل های ورودی از نرم افزارهای CFD محیط نرم افزارهای
وه بر الل مسئله را دارد. عاین نرم افزار توانایی بهینه سازی مرحله به مرحله شبکه بندی در ح .شبیه سازی نیز تولید شده است

نت توانایی شبیه سازی جریان های ناپایدار را نیز داراست و ئوبت و جریان های هوا، فلوطشبیه سازی جریان های پایدار حرارت، ر
 نت تواناییئهمچنین فلو به همین دلیل توانایی شبیه سازی دود و پراکندگی ذرات معلق را نیز در فضاهای خارجی و داخلی دارد

را داراست و خروجی های مناسب آن توانایی فهم شرایط را برای  CFD نمایش انواع حالت های معمول موجود در نرم افزارهای
 (2۹9٣، )دادخواه تهرانی .راحان و به اشتراک گذاشتن آن با افراد متخصص را ساده تر می نمایدط

 

  
نمونه در  یهمزمان سرعت و دما شینما -7 تصویر

 (www.ms-jmas.netورد مطالعه )منطقه م

میزان مصرف انرژی با افزایش مواد نانو در بتن  -8 تصویر

 ((profdoc.um.ac.ir فراوری شده در منطقه شهر تبریز

 
یابد یعنی مشخص است با افزایش میزان مواد نانو در بتن فراوری شده میزان کاهش مصرف انرژی افزایش می ٣ تصویر از

، )تقی زاده و همکاران شود که با درصد نفوذ بیشتر این مقدار نیز بیشتر میشود.انو باعث کاهش مصرف انرژی میاستفاده از مواد ن
2۹٣9) 
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 (ayegbandi.mihanblog.com ) درصد کاهش مصرف انرژی با درصد نفوذ مواد نانو در منطقه شهر تبریز -٣ تصویر

 

دهد. با عه یعنی شهر تبریز را نشان مینیز درصد کاهش مصرف انرژی با درصد نفوذ مواد نانو در منطقه مورد مطال 9 تصویر
شود و یا درصد کاهش مصرف انرژی کاهش کاهش درصد نفوذ مواد نانو در مصالح ساختمانی میزان مصرف انرژی نیز ببیشینه می

 یابد.می
 

 نتیجه گیری 6-
های مهم درسطح  ازدغدغه روزافزونزیست محیطی  مشکالت آب وهوا، یآلودگ شدن زمین، گرم کاهش منابع تجدیدناپذیر،

پایدار نیازهای زمان حال را بدون  یمعمار ازروش های مقابله بااین مشکالت معماری پایداراست. یکی تبدیل شده است.ل بین المل
می نمایدودراین راستا ساختمان پایدارنوعی خالقیت ومدیریت سالمت  ینتام محروم کردن نسل های آینده دررفع نیازهای خود،

از طریق عایقکاری  هاساختمان. کارایی بهتر انرژی در آیدمیپایه منابع کارآمدواصول اکولوژیکی به وجودساختمان است که بر
میشود. انواع  محیط زیست از آالیندهها حفظ ها در بلند مدت و جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه صرفه حرارتی، موجب

 متفاوت کیفیت، کاربرد و هزینه اجرا با یکدیگر د دارد که از لحاظوجو مان سازیعایقکاری حرارتی در ساخت گوناگونی از روشهای
 یهاونیر دجوو ی،گیرارقر نمکا ن،ساختما یبررکا نظراز  نساختما هر یطاشر به توجه بارا  مناسب روش ستا زمالهستند. 

 .دکر بنتخاا اجرروش او  شکل ،جنس نظراز  مختلف تیارحر یعایقها ییژگیهاو گرفتن نظردر  باو  اجرا یهزینهها ،متخصص
 در آب مصرفی جهان ازهمه منابع موجود درصد 22 گرمایش و روشنایی، تولید در انرژی درصد 22 مصالح، درصد 02از بیش امروزه

 قواعد ملزم به رعایت اصول و شهرسازان را که معماران و می شود ساز فعالیت های ساخت و جهان صرف ساختمان سازی و
 و جمله راهکارهایی جهت جلوگیری ازمصرف بی رویه سوخت های فسیلی تجدیدناپذیر از .کندمیساز  و زمینه ساخت خاصی در

استفاده از مواد نانو یا فناوری نانوتکنولوژی اشاره  توانمی معماری پایدار راستای مصالح و محیط زیست در کاهش اثرات مخرب بر
د نفوذ مواد نانو با ضریب حرارتی مختلف برای ساخت بتن استفاده شده کرد در این پژوهش از مصالح ساختمانی مختلف با درص

نتایج شبیه به کار برده شده است از بتن با درصد نفوذ مختلف برای ساخت یک مجتمع ساختمانی در شهر تبریز به صورت نمونه 
 شود.نرژی میجویی بیشتر در مصرف اسازی نشان دهنده کارایی مواد نانود در کاهش مصرف انرژی و صرفه

 

 منابع

 .انتشارات موسسه ،یو فناور  سیهش در علوم مهند پژو ،آسایش اقلیمی در شهر تبریز، (2۹90)، یاسمین، افشار .2
 www.irna.ir/news/83800921 :2۹99 خرداد 9تبریز  ایستگاه اقلیم شناسی .1

  http://www.pnjgroup.ir: خأل یقعا یها پنل .۹
معرفی مدل پیشنهادی ساختمان سبز  (2۹٣9)یزدان؛ معصومه افشار؛ محمود جمعه پور و غالمرضا کریمی،  ،زادهتقی .1

ن و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسک-، تهرانیازدهمین کنفرانس ملی بتن نانوساختار با رویکرد کاهش مصرف انرژی،
 انجمن بتن ایران

محبوبه،  د،یسع ،ییغمایصحبا  ،یخان یترجمه سرکار، مهد ،یو مهندس ینانو در علوم پزشک یفناور (2۹٣0) سن،یبوکر، بو .0
 .دی، انتشارات خواجه رشاول، تهران شیرایو ه،یمض

 .رنو، محبت ری،معمادر  ژینانوتکنولو یهادبررکا (2۹92) ،خدیجه هسید ،حسینی .0

 ،دیباگران، تهران، فلوئنت سیانس (2۹9٣) ،مهدی، خواه تهرانیداد .7
 http://edu.nano.ir ،نانوتکنولوژی شیشه و-نانو وریفنا یهادبررکا ،حسین محمد، دیدستجرد توکلیو  نبیژ ش،سرخو .٣
المللی های مسکونی عایقکاری حرارتی از خارج، پنجمین همایش بینبهبود عملکرد حرارتی ساختمان( 2۹٣0)، طالبی، ژاله .9

 ،تهران ،صفحه 12، هینه سازی مصرف سوخت در ساختمانب

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fayegbandi.mihanblog.com%2F&psig=AOvVaw2Nqop96G9VJqPX-YQlLehS&ust=1590532556964000&source=images&cd=vfe&ved=0CE8Qr4kDahcKEwiAzfDjidDpAhUAAAAAHQAAAAAQAg
http://www.irna.ir/news/83800921
http://www.pnjgroup.ir/
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 کنفرانس سازی مصرف انرژی در ساختمان،بررسی میزان تاثیرگذاری تکنولوژی نانو )آیروژل( در بهینه (2۹97)نعیم،  ،غفاری .25
 علمی دانشگاه -آذربایجان مدنی شهید دانشگاه-تبریز  و شهرسازی کشورهای جهان اسالم، تبریز، دانشگاه معماری ،عمران

  تبریز شهرداری کاربردی

 2۹9۹)تنظیم شرایط محیطی(، تهران، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر،  1 قیابکلو، زهرا، مبانی فیزیک ساختمان .22
 دانشگاه ،مهندسی ساختمان نانو فنآوری در معماری و، (2۹95) ،ونیکتا ،این ، احسان سروشزاده ی، تق، محمودیگالبچ .21

 انتشارات. موسسه ،تهران
 انتهر ،علی( هلزندو د رهبها ،جعفر ضاییر)، (2۹95) ن،ساختمادر  نانو ژیتکنولو ان،یگرو د یلویاز ،الیدکر .2۹
صنعت  دار،یپا یبه معمار یابینانو در دست یو تکنولوژ یفناور گاهیجا یفاطمه السادات، عوض نژاد، فرهاد، بررس ،یدیمج .21

 .2۹9۹،221ساختمان

نانو در صنعت ساخت و ساز  ، فناوری2۹97محمدرضا حدیدی؛ علیرضا جمشیدی و مهدی سلیمی،  سیدیوسف؛ ،هاشمی .20
 مدنی شهید دانشگاه -تبریز  ، تبریز، دانشگاه(و شهرسازی کشورهای جهان اسالم معماری ،کنفرانس عمرانن )ساختما

  تبریز شهرداری کاربردی علمی دانشگاه آذربایجان
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18. Olson, Gregory B, (2000), Designing a New Material World, Science, vol.288, No.5468, 
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 دو، جلد 2399 پاییز(، 12)پیاپی:  3، شماره ششمسال 

 
 

 

 بررسی نما و منظر شهری سنندج

     

 2یزیعز یاور، 1عطااهلل عرفانی
 81/60/99تاریخ دریافت:  

 06/60/99تاریخ پذیرش: 
 

  00606کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 ،یاجتماع ،یتیریمد ،یمردم، امروزه با مشکالت متعدد کالبد تیو فعال یزندگ یبه عنوان عرصه اصل یشهر یفضاها
در  هاآنمتنوع  کنندگاناستفادهاقشار گوناگون جامعه و  یاساس یازهایبه ن یتوجهیباز  یمواجه بوده که ناش یفرهنگ
 نیدر هم ؛ کهخواهد داشت به دنبالرا  کنندگاناستفاده یتیآن نارضا لکه به دنبا باشدیمفضاها  نیا یو طراح یزیربرنامه

معاصر به منظور به حداکثر  یشهر یفضاها یسازیجهت بوم ییپژوهش ارائه راهبردها و راهکارها نیراستا هدف ا
و  هنک یشهر یاز فضاها ییهانمونه یپژوهش پس از بررس نی، لذا اباشدمیفضاها  نیا یعملکرد تیفیرساندن ک

 یفضاها سازیبومی یارهایفضاها پرداخته و سپس مع نیا یطراح یو چگونگ اسالمی-یرانیا یارهایمع نییمعاصر، به تب
نموده و با استفاده از  یموجود در شهر سنندج را بررس یشهر ی. در ادامه فضاهانمایدمی بندیدستهرا استخراج و  یشهر
دارد با استفاده از روش  یمقاله سع نیا تیکند. در نهایم ییرا شناسا اهافض نیا یمشکالت و ناکارآمد FMEA کیتکن

 یشهر یفضا یسازیجهت بوم یمناسب یالگو اسالمی-یرانیا یهابرگرفته از شاخص یطراح هایبیانیهمذکور و با ارائه 
 .دیدر شهر سنندج ارائه نما

 

 FMEA کیسنندج، تکن ،یهمگان یفضاها یاسالم هایشاخص ،یشهر یفضاها یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ر دانشگاه ازاد اسالمی واحد قروه.استادیا 8

 Verya.Lionking@Yahoo.Com )نویسنده مسئول( قروه، کردستان. یرانمهردانشگاه ا یمعمار یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو . 0
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 مقدمه -1
 بستر و یابدمی تجلی معنا و عملکرد فرم، مختلف صور در که است اطالعاتی از یافتهسازمان ایپدیده شهری فضای

 عینیتی شهری فضای. باشدمی تمدن یک شهرنشینی شیوه و فرهنگ بیانگر که جامعه یک اجتماعی زندگی ارتقاء و گیریشکل
 آنچه. است جمعی موردنیاز عملکردهای راستای در و معنایی ایزمینه در کالبدی، بستری در اجتماعی، روابط تلفیق از برخاسته

 باقیمانده هایتکه و بناها گرفتن قرار هم کنار محصول خالی فضاهای بلکه شهری فضای نه ،شودمی دیده ما شهرهای در امروزه
 ساخته هاساختمان اول ما شهر در که باشد گونهاین شاید. کنندمی متبادر ذهن به را مفهومی و معنا کمتر که هستند هاییتوده از

 که اصولی و معیارها از بودن دور فرهنگی، دورافتادگی. است شهری فضای ،ماندمی باقی آنچه و شوندمی
 آنچه از گرفتن فاصله ،شوندمی شمرده شهری فضای هر ضروری و الزم پارامترهای جزو آکادمیک و علمی محافل تمامی در

 و اهمیت گرفتن نظر در بدون شهری توسعه شناسانه، زیبایی پایین های کیفیت گیرند، می تام فضاها گونهاین ارزشمند پیشینه که
 از شهروندان ناچار به استفاده ،(فعالیت و مردم) شهر روحیه بر آن منفی تبعات و اجتماعی زندگی در شهری فضای ویژه جایگاه
 هستند مسائلی جمله از غیره و ایرانی اسالمی معیارهای و اصول از دوری شهری، فضای عنوان تحت ها توده میان در هایی خالی

 فضاها ساختار دگرگونی: همچون موضوعاتی ماندن مهجور. (8999)ضابطیان و خیرالدین، باشند موجود وضع معرف توانند می که
 میان روابط در جامعیت فضاها، سنجش برای اختصاصی های روش از گیری بهره انتظار، مورد عملکردی نیازهای با متناسب
 قرار نیازها این از بخشی به پاسخگویی بر پژوهش، این مسأله تا شد سبب فضا تک به پرداختن مقابل در شهری عمومی فضاهای

 تلفیق سازی شهر اسالمی کهن اصول با را معاصر شهری طراحی های کیفیت توان می آیا که گوید پاسخ سؤال این به و گیرد
 این شده، بیان مسائل بیان با چیست؟ فضاها ازیسبومی راهکارهای اند؟ کدام فضا ساخت ایرانی اسالمی معیارهای و اصول نمود؟
 به توجه علت و ضرورت شهرسازی، اسالمی معیارهای و اصول تبیین و عمومی و همگانی فضاهای مفاهیم بررسی ضمن در مقاله
 های ارزش و اصول حفظ و سازی پیاده راهکارهای و فضا ساخت اسالمی اصول مبنای بر همگانی فضاهای ایجاد و سازیبومی

 بررسی و بحث از پس حاضر پژوهش در منظور این به دهد، می قرار بررسی مورد را فضاها سازیبومی آن تبع به و اسالمی
 بررسی به ،FMEA تکنیک مفهوم و فضا ساخت در ایرانی اسالمی معیارهای و اصول تبیین همگانی، و شهری فضاهای پیرامون
 در را اسالمی معیارهای و اصول از برگرفته طراحانه راهکارهای نهایت در و پردازیم می سنندج شهری فضاهای مشکالت و مسائل
 .کنیم می بیان مشکالت، و مسائل این رفع جهت

 

 نظری مبانی -2

 آن مفهوم و شهری فضای -2-1 
معنا تجلی می یابد، بستر د و فضای شهری پدیده ای سازمان یافته است از اطالعاتی که در صور مختلف فرم، عملکر

گیری و ارتقا زندگی اجتماعی یک جامعه که بیانگر فرهنگ و شیوه شهرنشینی یک تمدن می باشد، فضای شهری عینیتی شکل
 است برخاسته از تلفیق روابط اجتماعی، در بستری کالبدی، در زمینه ای معنایی و در راستای عملکردهایی مورد نیاز جمعی انسانی

 (.8996همکاران، )ماجدی و 
 مردم متوجه یا متعلق" است، رفته بکار خصوصی متضاد معانی، اکثر در و "على" معنای به public واژه ،آکسفورد فرهنگ در

 یا شده ارایه " و " شدنی انجام با موجود آزادی با " ،"مردم همه برای اشتراکی با دسترس در " کنارش در و " کلیت یک مثابه به
 های بخش تمام": داند می چنین را عمومی عرصه تیبالدز فرانسیس (،8919)نیکقدم و رئیسی،  " مرکزی و محلی دولت با مرتبط
 به شهر، یا شهرک میادین و ها پارک هاء خیابان ترتیب بدین. دارند بصری و فیزیکی دسترسی آن به مردم عموم که شهری بافت

 عمومی های عرصه ایشان، منظر از. یابدمی گسترش ،کنندمی مشخص را شان محدوده و کنندمی محصورشان که ساختمانهایی
 می روی آن در انسانها، تعامل و تماس از میزان بیشترین که جایی هستند، ما شهرهای و ها شهرک ساختار از بخش ترین مهم"

 مصنوع و طبیعی محیط از هایی قسمت شامل عمومی فضای: کرد تعریف چنین را عمومی فضای توان می خالصه طور به. دهد
 را آنها از عبور حق دیگران که مسیرهایی سایر و میادین خیابانهاء: شامل و دارند دسترسی آنها به راحتی به مردم عموم که است
 مردم عموم دسترسی که عمومی خصوصی فضاهای و پارکها و باز فضاهای - ها محله و تجاری مسکونی، مناطق در - دارند

: کرد بندیدسته گونهاین را عمومی فضای وظایف توان می(. 8918 رفیعیان،)شودمی ،باشدمی آزاد آن در روز از ساعاتی در حداقل
 (.0660ژانگ، ) آزاد شهروندان کننده هماهنگ و مدیریت -9 رویارویی برای مکانی -0 ارتباطات جهت ابزاری -8

 این. نیستند ما همکار یا دوستان اقوام، که مردمی. باشند می سهیم آن در ها غریبه که هستند مکانهایی عمومی، فضاهای
 .هستند غیرشخصی برخوردهای و آمیز مسالمت همزیستی برای فضایی و ورزش دادوستد، مذهب، سیاست، عرصه تضادها
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 توسعه وسیله به و بازار عمومی عرصه و ها خانواده خصوصی عرصه تعامل در فضاها، این که است معتقد همچنین پور مدنی
 .(8910 پور، مدتی. )است آمده وجود به عرصه دو هر در فردگرایی

و سایر  پور مدنی ،تیبالدز کالسروپ، ،گودمن نظیر «شهری عمومی فضاهای» درباره گرفته صورت جهاتی تجارب و تحقیقات
 «جمعی زندگی» و «اجتماعی تعامالت» برای مکانی بایست می «شهری عمومی فضاهای» که دارند اشتراک نکته این به افرادکه
 داند می اجتماعی مراودات و تعامالت بستر در جوامع، در «اجتماعی سرمایه افزایش برای رسالتی» دارای را عمومی فضاهای باشند،

 از بخشی شهری فضاهای (0688، )جیل. باشند «اجتماعی» و «فردی هویت» گیری شکل و توسعه برای بستری توانند می که
 حضور آن در شهروندان که جایی یعنی؛ باشند می جمعی زندگی ماهیت تبلور نوعی به که هستند شهرها عمومی و باز فضاهای

 آن فرصت فضا این در. کنند فعالیت آن در و باشند داشته دسترسی آن به که دهد می اجازه مردم همه به که است فضای. دارند
 محیط یک در افراد و بپیوندد وقوع به نیافته تدوین پیش از برخوردهای و شوند شکسته اجتماعی مرزهای برخی که دارد وجود

 شرط بنابراین؛ باشدمیعمو منافع جهت در تا شود اداره عمومی سازمان توسط بایستی فضا این. یابند اختالط هم با جدید اجتماعی
 گیرد صورت اجتماعی تقابل و تعامل آن در که است این شود، تلقی شهری فضای عمومی، فضای یک اینکه برای اساسی

 دارای شهری فضای که چرا نمود، قلمداد شهری فضای توان نمی را فضایی هرگونه حاضر حال در ترتیب بدین(. 8918 رفیعیان،)
 و است مرتبط تغییر، حال در فنی و اقتصادی اجتماعی، شرایط با که است شهر زنده ارگانیسم از بخشی و بوده ارتباطی هایی ویژگی

 شهری فضای مفهوم( 8919 بحرینی،). بود نخواهد شهری اجزای سایر و هاساختمان میان در ای حفره جز به اینصورت غیر در
 است فضایی بلکه نیست کالبدی هویت یک تنها شهری فضای. است شهری ساختمانهای بین شده رها و باز فضای ورای

 یا میدان یک از دارند، وجود ای گسترده طیف در فضاها این. آورد می فراهم را شهروندان تعامل و ارتباط فرصت که عملکردی
 آورند، می فراهم را جمعی زندگی بستر که هستند شهرها عمومی باز فضاهای از بخشی شهری فضاهای. پله یک تا گرفته خیابان

 برقراری سرگرمی، آرامش، حس ایجاد در و دارند عهده بر شهروندان حیات و زندگی در مهمی نقش شهری عمومی فضاهای
 و اختیاری اجباری، های فعالیت انجام برای فضاهایی شهری، عمومی فضاهای هستند، موثر اجتماعی برخوردهای و ارتباطات

 هستند. اجتماعی های فعالیت همه از مهمتر
 

 شهری عمومی فضاهای به توجه ضرورت -2
 بستر عنوان به اجتماعی متفاوت ابعاد در آن جانبه همه کارکردهای وجود علت به شهری عمومی فضاهای به توجه ضرورت

 شهروندان و حاکمان میان تفاهم و تعامل برای بستری عنوان به دموکراسی توسعه و سیاسی شهروندان، اجتماعی تعامالت
 فضاهای این بر عالوه. باشدمی شهروندان فراغت اوقات گذران برای سالم هایی مکان عنوان به همچنین و (8919 قاسمی،)

 شهرها زندگی کیفیت بهبود و سالمتی ایجاد در وسیعی کمک اقتصادی، گذاری سرمایه و توریست افزایش طریق از عمومی
 (.891۱ زهتابیان، جعفری،) دارند فراوانی نقش شهروندان فرهنگ ارتقاء و شهر هویت تعیین در فضاها این. نمایدمی

 حتی و موثر بسیار خشونت و گیری گوشه افسردگی، درماندگی، از پیشگیری برای شهری فضاهای وجود رسد می نظر به
 یک در سازنده و تفریحی محیطی و آورده بوجود خالقیت رشد برای موقعیتی توانند می فضاها این همچنین است، ضروری
از  فرد فضاها این در دارد، نیاز آن به خود موقعیت درک برای انسانی هر که سازند فراهم را ایزمینه تا باشند شهری مجموعه

 یک تشخیص برای کند، می برقرار تری مستقیم ارتباط اطرافش دنیای و خود با نشده حساب های کنش در شدن درگیر طریق
 از بتواند فردا و باشد ادراک قابل ناظر فرد برای نیز آنها میان ی رابطه باید دهنده، تشکیل عناصر وجود بر عالوه شهری فضای
 ای شده تعریف رویدادهای بستر و بوده هدفمند شهری فضای ترتیب این به. نماید ایجاد خود ذهن در ساختاری موجود رابطه
: گیرد می قرار اختیارمان در شهر عمومی عرصه در شهری فضاهای تشخیص برای اصلی شاخص سه کلی طور به گردید، خواهد

 به شهری عمومی فضاهای سابقه ایران، در( 8910پاکزاد،. )فضا در اجتماعی تعامالت برقراری و آن بودن باز فضای بودن عمومی
 و است شده می نامیده میدان و داشته متنوعی های کارکرد که گردد می باز آنها تقاطع محل یا ها راه کنار در محصور باز فضاهای

 عنوان به «ارسن» دور، گذشته از همچنین( 8919 زاده، سلطان. )داشت نام میدانچه که ای محله درون کوچکتر های میدان نیزه
مگالها و ) است داشته کارکرد گرفت، می شکل میدانی یا و باز فضای حواشی در محله، یا شهر خدمات که شهر قلب در جایی

 کنونی، شهروند یعنی آنهاست؛ در بیشتر حضور به نیاز ساخته، مطرح تر جدی را فضاها این امروز آنچه نهایت، در( 0680تریگو، 
 توسعه و اجتماعی رفاه سطح افزایش با زیرا( 86 :8916 حسام،) دارد فضاها این در حضور به بیشتری نیاز پیشینیان به نسبت

 تبادل برای عمومی فضاهای به نیاز حس سازد، می مرتفع را مردم فیزیکی یا مادی نیاز بیشتر که شهری تجهیزات و تاسیسات
 کرده نمایان پیش از بیش را انسانی احساسات و عواطف آوردن عرصه به حتی و عمل و رفتار تقابل افکار، و ها اندیشه و دیدگاهها

 (.0680مگالها و تریگو، ) است
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 هاآن مقایسه و معاصر و اسالمی شهرسازی و معماری های ویژگی -٣

 ایرانی-اسالمی -1-٣
 بلکه نیست تاریخی بررسی هدف پرداخت، خواهیم ایران شهرسازی و معماری دیرپای ارزشهای بررسی به بخش این در
 کرد، مطرح دوباره امروز فرهنگ نیازهای پایه بر را آن از هایی بخش توان می که است ای گنجینه حکم در گذشته کلی تماشای

 رابطه این در بزرگان کالم و احادیث و اسالمی شهر از تعاریفی ارائه به ابتدا اسنادی مطالعات مبنای بر مهم این به نیل جهت در
 جزئی و کلی صورت به بندهایی قالب در را اسالمی -ایرانی کهن شهرسازی و معماری اصول و ویژگی بحث ادامه در و پردازیم می

 شهر. است( مؤمن) انسان( زیست مناسب) شهر اسالمی شهر و است اسالم تجلی شهر کالم یک در اسالمی شهر کنیم، می بیان
. جوید می را مکان و زمان مناسب روشهای و راهها مداوما مسلمین، جامعه احترام مورد ارزشهای به بخشیدن تجلی برای اسالمی

 نمی فراموش حال، و گذشته در بشری جوامع و ها تمدن تجارب و فنون و علوم دستاوردهای از گیری بهره ضمن اسالمی شهر
 نیستند، هدف زندگی مادی ابعاد اسالمی شهر در او، واالی کرامتهای رشد و انسان به خدمت جهت در ابزارند همه اینها که کند
 هویت مسلمین...  و سنن و آداب و لباس و نام و سیما همانند اسالمی شهر. باشند می حیات معنوی بعد به خدمت در ابزاری بلکه

 شهر. دهد می نمایش روشنی و وضوح به اسالمی غیر تفکرات مبنای بر شده بنا مجتمعهای از را تمایزش که دارد را خود خاص
 آنها رعایت و ارزشها حفظ بر آن، از بیشتر بلکه و دارد مدنظر را جدید مصالح و روشها فنون، از گیری بهره که همانقدر اسالمی

 بلکه نیست، (جامعه اصیل فرهنگ با ضدیت در و جدید فرهنگی تولید معنای به) ساز فرهنگ شهر اسالمی شهر ورزد، می اصرار
 از آنرا و دارند نقش جامعه آحاد همه اسالمی شهر ایجاد در. آنست مستور زوایای مفسر و ملی فرهنگ دهنده رشد و کننده تقویت
 نخواهد وجود هایش تابسامانی اصالح همچنین و آن از حراست و حفظ به نسبت حساسیت نباشد، چنین اگر که دانند می خویش
 هایشویژگی مورد در تواند می که است مکانی یگانه (شاید تنها و) شاید که بود خواهد خویش خانه فکر به تنها کس هر و داشت

 .بگیرند تصمیم
 نکته اما ندارد تشریح به نیاز و باشدمی مبرهن و واضح همگان بر غرب از کورکورانه تقلید از آمده بوجود مشکالت و مسائل

 افتادن در جای به مشکالت، این اصالح مسیر در است آن اصلح که باشدمی مطلب این دارد اهمیت مجال این در آن بیان که ای
 مسائل امحاء برای ایرانی و ملی بومی، راهی جستجوی در و گفت آمدن خود به و خویش به بازگشت از سخن بیگانه، تفکر دام در
 ضرورت راهنما عنوان به اصیل منابع از گیری بهره هدف، این نیل برای. بود خودی معیارهای و ها نظریه اساس بر مشکالت، و

 اصول حامل منبع عنوان به الهی، کتاب که است طبیعی: پایه مراجع و منابع اند شده بیان ذیل در آنها از مختصری شرح که دارد
 الهی کتاب تفاسیر بود، خواهد پایه و اصلی مرجع است، متضمن را انسان زندگی های جنبه کلیه هدایت که مکانی بی و زمان بی

 زندگی متن در الهی کالم عینی تجلی و تاب تفسیر عنوان به( ع) معصومین سنت و کالم آنها ترین مهم که هستند بعدی ی طبقه
 مختلف شئون در اسالمی دانشمندان و علماء عقاید و آراء بیانگر که است منابعی بر مشتمل دسته این: ثانویه مراجع و منابع است

 ارتباط و انسان زندگی مختلف های جنبه بر که اند اسالمی تعالیم بسط واقع، در نیز، منابع این. هستند فنون و هنرها علوم، فلسفه،
 در اسالمی ملل تاریخی اسناد و مدارک بر مشتمل منابع، از رسته این دوم ی طبقه ناظرند، او خلقت غایی هدف و هستی جهان با

 و شمول جهان دین یک اسالم دین دانیم می که همانطور. باشدمی مسلمانان های مجتمع در اسالمی ارزش به بخشیدن تجلی
 این بلکه شودمین اجتماعی و فردی زندگی به محدود الهی دستورات و ها برنامه این. است بشر سعادت و زندگی برای برنامه دارای
 ساختمان های زمینه این جمله از است، کرده تجویز مخصوصی های دستورالعمل بشری زندگی گوناگون های زمینه در مبین دین

 در شود گرفته کار به بنا یک در است الزم که مصالحی مقدار و مرغوبیت جنس، قید لزوم به فقهی منابع. است شهرسازی و سازی
 باید کند می منعقد که قراردادی در بنا صاحب که گویند می منابع همین. دارند اشاره ،شودمی منعقد طرف دو بین که قراردادی

 .(0686)مهتا،  است خشت یا و مالط یا گل که کند مشخص را بنا مصالح نوع و کرده قید را نظر مورد بنای ارتفاع و عرض و طول
 دارند، ساختمانی کارگران قبال در که وظایفی به نسبت را حکومت سردمداران که اند نشده غافل مسئله این از فقهی منابع

 مطلوب حد در را خود کار تا دهد دستور ساختمانی کارگران به است الزم او معاون یا و والی بر که کنندمی اشاره و کرده توجیه
 حد از کمتر را بنا هزینه ساختمانی بنای برای ملک صاحب تشویق عنوان به تا کنند تصیحت را معماران طرفی از. دهند انجام

 این از و برنیامده آن مخارج تامین عهده از که شود متوجه ساخت به شروع از بعد ملک صاحب که طوری به نکنند برآورد معقول
 چهارگانه شروط از یکی بنا استحکام. شودمی شامل را بنا استحکام آید می دست به موارد این از که ای نتیجه. شود متضرر بابت
 منابع همین همسایگان شدن متضرر از جلوگیری برای بودن، صرفه با زیبایی، منفعت،: از عبارتند آنها دیگر تای سه که است ای

 همسایگان برای آزاری که طوری به بنا ارتفاع بودن معقول به توان می مقررات این جمله از که اند کرده تدوین را اصولی و قواعد
 مقررات ضمن در. است قواعد این دیگر از مردم های خانه به مشرف های پنجره نکردن باز همچنین. کرد اشاره باشد و نداشته
 وضع را قبیل این از دقیق آموری و خیابان بر مشرف های بالکن و فاضالب دفع و همسایه دیوار بر دیوار ندادن قرار به مربوط
 .اندکرده
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 شیوه و شهرنشینی مقررات مرور، و عبور حق مشترک، دیوارهای اند داده قرار توجه مورد را آن فقها اکثر که مسایلی جمله از
 معابر در فروش و خرید احکام و آنها از یک هر احکام و گرفته قرار توجه مورد آن مختلف انواع که هاست خیابان و معابر از استفاده

 :پردازیم می شهرسازی اصول و ساختمان مورد در( ع) اطهار ائمه احادیث بیان به ذیل در اند کرده بیان را خصوصی
 .کنندمی معرفی زیست محیط به توجه و هوا و آب را شهرسازی در اصلی مولفه و شاخصه( ع)رضا امام حضرت

 کم آن از و بسازد ساختمانی که هر «یوجر لم بنائه فی قتصد فا بنی من: »فرماید می بنا استحکام درباره( ع) صادق امام
 .ندارد اجری بگذارد

 دارد حق اسالمی حکومت بخواهد را خود زمین زمین، صاحب و بسازد خانه غصبی زمین در کسی اگر: فرمود( ع) صادق امام
 از دور و امت کنار در و خنک هوای فراوان، آب حالل، مکان و محل در پس. برگرداند صاحبش به را زمین و کند خراب را خانه

 .کنید بنا را خویش ساختمان هستند، ظلم اهل و غافل خدا از که طاغوتی مناطق
 نیاز، مورد از بیش ساختمان( 061 ،0 ج المحاسن،) «القیامه یوم حمله کلف یسکنه ما فوق بنی من: »فرمود( ع) صادق امام
 پنهان که جایی و موضع یعنی( موضع استر فی) دستشویی که داریم( ع) معصومین از وارده روایات در. دارد قیامت در مسئولیت

 آشامیدنی آب چاه فاصله. شود ساخته منزل کنار در باید هم حمام شود، انتخاب دستشویی محل برای منزل جای ترینپنهان و باشد
 ،زاده دهاقانیمشهدی) دارد داللت هاانسان زندگی به نسبت اسالم دین نظر دقت بر همه اینها که باشد متر چند باید آب هرز چاه و

8996). 
 

 اسالمی دوران شهرسازی و معماری در اصول ترینمهم -2-٣
 محوری عدالت اصل -8
 وحدت به کثرت سیر اصل -0
 هدف» سایه در وحدت مفهوم درک در مهم نکته است شده شمرده اسالمی معماری و هنر در اصل ترین بنیادی اصل این 
 کثرت از و بدهیم سامان و نظم واحد، ویژه هدف یک سایه در را گوناگون و کثیر اجزاء که معنا این به. کند می پیدا معنی «داری
 مکاتب دیگر مقابل در اسالمی شناسی زیبایی نکته ترین محوری را وحدت بورکهارت، تیتوس. کنیم حرکت وحدت سوی به اجزاء

 کند می مقایسه جهانی مکاتب سایر شناسی زیبایی با آنرا تفصیل به و داند می شناسی زیبایی
 .کند می تکمیل را دیدگاه همین نیز نصر حسین سید

 را انسان و کند می پر معماری فضاهای در را الهی حضور مستقیم، غیر نحوی به اسالم، قدسی معماری در وحدت او، عقیده به
 و الهی جمال بین دیدگاه این در. دهد می قرار احدیت جالل پیشگاه در مستقیما (أرضه فی اهلل خلیفه) پروردگار جانشین عنوان به

 از حرکت است مهم آنچه و وحدت به هم و دارد اهمیت کثرت عالم به توجه هم ترتیب، این به و است برقرار تناظری هم کثرت
 بودم، پنهان گنجی من «أعرف لکی الخلق فخلقت أعرف أن فاحببت مخفیة کنزا کنت» است دیگر تجلی به الهی تجلى یک

 اصل مفهومی رده ترین کالیدی اما 698 ص ،8 ج الحق، احقاق شوم شناخته تا آفریدم را خلق پس شوم، شناخته که داشتم دوست
 یابی جهت طریق از وحدت این و است وحدت دارای معماری در فضا خود یعنی؛ است شهری و معماری فضاهای به مربوط وحدت

 .شودمی حاصل شهری فضای وحدت طریق بدین که شودمی مشخص
 :شودمی بررسی زیر اصول در معماری فضای و کالبد در اصل این ترجمه

 فضایی محوربندی اصل .8
 مرکزگرایی اصل .0
 گرایی نشانه اصل .9
 فضایی مراتب سلسله با بندی رده اصل .6
 آنها وحدت عین در فضاها استقالل اصل .۱
 سیالیت فضا درون در حرکت بندی سامان اصل .0

 برونگرایی بر درونگرایی تقدم اصل .0
 معماری در انفسی هندسه به شهر در آفاقی هندسه از سیر اصل .1
 ساختمان توده بر فضا برتری اصل .9

 انداز چشم بندی سامان اصل .86
 طبیعت و معماری میان مکمل تعامل اصل .88
 شهرسازان و معماران نفس تهذیب لزوم اصل .80

 

 ایرانی-اسالمی شهرسازی و معماری معیارهای و اصول جزئیات -٣-٣
 :شودمی ترجمه زیر اصول در شهرسازی و معماری زبان به اصل این: فضایی محوربندی اصل -لفا 

 فضایی و کالبدی عناصر از سامانه یک آوردن پدید و عوامل هماهنگی همکاری، تناسب، -

 مرکزی ساماندهی الگوهای به گرایش با کالبدی قضایی مرکز بر تاکید -

 کالبدی-فضایی محوربندی و تقارن بر تاکید -
 اسلیمی های نگاره و سازی آرایه در مرکزیت بر تاکید -
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 اصلی محورهای روی اصلی فضاهای جایگیری -
 فرعی محورهای روی ارتباطی و فرعی فضاهای جایگیری -

 هندسی و فضایی ساختار در حرکت این. است موثر وحدت به کثرت از حرکت اصل آمدن پدید بر اصول سایر از بیش اصل این
خدماتی،  و مسکونی مختلف فضاهای گوناگون اندام کنار در شهر، یک نماد ترین کلی در ،شودمی انجام گونه بدین شهر یک

 به را شهری فضاهای تنوع و کثرت از حرکت خود، بلندای با ها مناره و گنبد مانند مذهبی نمادهای مصنوع، و طبیعی فضاهای
 را شهری فضاهای تنوع و کثرت از حرکت خود، بلندای با ها مناره و گنبد مانند مذهبی نمادهای دهد. می سامان فضا وحدت سمت

 .(8991)رنجبر، دهد می سامان فضا وحدت سمت به

 صورت به تقسیمات اغلب ها، سازی پنجره و گذاری ستون ضرباهنگ و سازی بدنه و نماها در: مرکزگرایی اصل -ب

 و توده روی بر انسان نگاه و باشد خالی فضاهای میانی، قسمت همواره تا شودمی بندی تقسیم هفت و پنج سه، یعنی فرد اعداد
 نشود. ثابت دیوارها و جرز ستون مانند ساختمان جرم

 در اغلب که محتوایی گرایی نشانه در: مفهومی و محتوایی گرایی نشانه گرایی، نشانه انواع میان از :گرایی نشانه اصل -ج

 هر از اندیشمند و خردگرا بیننده هر شوندمی تلقی الهی صفات تجلیات و طبیعی عناصر همه ،شودمی گرفته کار به اسالمی تمدن
 می کند. درک را حیاتبخش و حکیم و مدیر ای آفریننده صفات و آیات از دفتری سبزی برگ

 بیرون و درون میان فضایی بندی رده دید آشکار توان می زیر رده سه در را اصل این: فضایی مراتب سلسله اصل -د

 کل به جزء از سیر نمایش برای کل کالبدهای جزء کالبدهای میان کالبدی بندی رده. دارد تاکید فضایی های حریم مرزبندی بر که
 مرکزیت بر تاکید: پنجره تناسبات در فرد تقسیمات کل نگاره تا مبناء نگاره از آرایه و ها نگاره در بندی رده

 در فضاها همه که شودمی دیده گونه بدین آن معماری ترجمان در اصل این: وحدت عین در فضاها استقالل اصل -ه

 یک در ولی هستند، دارا را خود ویژه هویت هم، تنهایی به آنها. ندارند مکمل ایک به نیازی و هستند کامل خود در سنتی معماری
 .کنندمی همکاری یکدیگر با باالتر سامانه

 معماری از هایی گونه درک در حرکت تصور و حرکت صرف :(سیالیت)فضا درون در حرکت بندی سامان اصل -و

 داریم. آن به پویا نگاه به نیاز فضا، منفعل و فعال های جنبه درک برای که زیرا است، ضروری بازار همچون اسالمی

 که ای گونه به ،شودمی کار ای ساده بسیار بیرونی نمای درونگرا، معماری در: برونگرایی بر درونگرایی تقدم اصل -ز

 نماهای به برونگرا ساختمانهای در اما؛ شودمین بازشناخته آسانی به ساختمان هر ویژه هویت بیرونی، گذرگاههای از گذشتن با
 پیش ایرانی معماری و اسالمی معماری در درونگرایی علل و ها انگیزه. گیرد می صورت پرداخت آنها در و شده توجه بسیار بیرونی

 بینی جهان و تفکر نوعی عنوان به درونگرایی...( و اقلیم امنیت،) مادی های علت و ها انگیزه است دسته دو شامل(  اسالم از پس و
 است. شهری فضاهای درون در حرکت ساماندهی: اصلی گذر در شکل طاقی عناصر تکرار

 و معماری در هندسه کاربرد و انتخاب: معماری در انفسی هندسه به شهر در آفاقی هندسه از سیر اصل -ح

 زندگی در شهرسازی و معماری عنصر این که نقشی و عملکرد نوع و انسان نیازهای با است هماهنگ متناسب کامال شهرسازی
 هندسه نوع و فضا داخلی امنیت و محرمیت تشدید برای اصلی فضای تا ورودی محورهای شکستن. دارد عهده به انسانها روزمره

 بودن برونگرا نیمه یا) داخلی کامال فضاهای همین آنها بودن درونگرا میزان با است متناسب داخلی فضاهای در کف، نقشه در افقی
 و منظم های شبکه بردن بکار کند، می تغییر کامال هندسه این( ایوانی فضاهای با برونگران فضاهای در و( میانی فضاهای با آنهار
 و هماهنگی یک مختلف، بسیار اشکال و ها ضرباهنگ و گوناگون بسیار تناسبات علیرغم که شده باعث( پیمون) هندسی پنهان ریز

 شریانهای طرف یک از شهری، فضاهای در .شود ایجاد هندسی متفاوت عناصر و اجزاء همه بین قدسی و نامرئی و باطنی وحدت
 ترکیب دیگر طرف از ،کنندمی ایجاد شهری فضاهای مجموعه بین را هماهنگی و پیوستگی سرباز، و سرپوشیده بازارهای و عبوری
 سیر از و وحدت به کثرت مفهوم که است ای گونه به مذهبی مراکز با آنها تناسب و تجاری و مسکونی مختلف عملکردهای متعادل

 نمایدمی تداعی را انفس سیر به آفاق

 عدم با بلکه مثبت، شیئ با نه فضا دارد، منفی حسی فضا اسالمی معماری در: ساختمان توده بر فضا برتری اصل -ط

 ترتیب همین به. است منفی فضای بهتر، بیاتی به یا خالی فضای از دیگر ای جنبه این. شودمی تعریف مادیت یا جسمانیت حضور
 و معماری در فضاها (.8996رنجبر، . )دهد می تشکیل را بازار فضای که است اطراف ساختارهای دیوارهای سنتی، شهرهای در

 منفی نفسه فی فضا محسوس شئ با نسبت در نه و شودمی تعریف آن، بر محیط فرمهای داخلی سطوح با نسبت در شهرسازی
 وسط در که حوضی یا عمارت یا شئ هیچ نه و کند می تعریف را ایرانی باغ در داخلی فضای که است باغ داخلی دیوارهای. است

 .باشد گرفته قرار آن

 ،(Transparency) شفافیت. نامید شفافیت با دید بندی سامان توانمی را اصل این: انداز چشم بندیسامان اصل -ی

 و تداوم برون، و درون ارتباط چون هم مفاهیمی به بحث ریشه که شودمی سبب این و است وراء از دید قابلیت و امکان معنای به
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 نور بلکه ندارد، کاربردی وظیفه یک تنها معماری این در تور میرمیران عقیده به برسد، نورانیت به سرانجام و سبکی و یکپارچگی
 شیخ مسجد در گیرد، می صورت معماری این در نور به ماده تعالی که دارد حضور آنجا تا و سازد می را اصفهان معماری حقیقت

 بیافریند ماجرایی و کند آسمانی را زمینی مصالح و رسانده مادی ماوراء تا را بنا مادی کیفیت است توانسته تور اصفهان در اهلل، لطف
 فضاهای صفای و سبکی و دلبازی بهتر، تعبیر به شفافیت. کند پیدا تجسم نور، به ماده تبدیل یعنی معماری، عمیق هدف که

 دارد را آن خالی فضای افزایش و ساختمان توده و جرم از کاهش ویژگی دارای که است اسالمی دوران در معماری

 عناصر از سرشار است، آمده قرآن در مثبت فضاهای از که هاییتمثیل :طبیعت و معماری میان مکمل تعامل اصل -ک

 مذهبی، و قدسی مفاهیم کنار در را زمینی بهشتی دارد سعی ها تمثیل این از الهام با موحد، معمار. است طبیعی حیاتبخش و سرزنده
 جهت در. نمانند باز نیز معنوی و روحی تعالی و رشد از طبیعت، مواهب از برخورداری ضمن انسانها که دهد سامان ای گونه به

 همیشه روان، آبهای و سبز حیاطهای و ها کوشک و هاباغ از برخورداری ضمن اسالمی تمدن در شهرها و بناها منظور این تحقق
 .دارند مذهبی و معنوی و قدسی جنبه که است مراکزی و عناصر روی بر شهرها و محالت در بناها اصلی محورهای و تمرکز

 و معماران کار دستاورد ارزشمند، و جو کمال معماری و هنر: شهرسازان و معماران نفس تهذیب لزوم اصل -ل

 اسالمی ارزشهای در خود وجه واالترین و مندترین سامان در که را اخالقی و متجلی انسانی اصیل هنجارهای که است شهرسازانی
 دست ها منیت و نفسانی هواهای از دوری و نفس تهذیب و ایمان با و داده رشد خود در است، شده متجلی اسالم عملی حکمت و

که همه اصول ذکر شده پیشین، هم نمی توانند تضمین کننده ارزشمندی یک  گفت باید اینصورت غیر در. زنند می آفرینش کار به
کار باشند و بلکه باید گقت هنگامی چنین ضمانتی پاینده است که بهره گیرنده از آن اصول، پایبندی به ارزش های اصیل اخالق 

 اسالمی، در این راه گام برداشته باشد.
 

 ساسی برای طراحی معاصرشاخص ها و معیارهای ا -1جدول 

 شاخص عیارم ردیف

 نظارت بر فضاها 8

 فراهم نمودن امکان انتخاب و مداخله شهروندان در امور مرتبط با مدیریت فضاها -
های ای شهری جهت جلوگیری و حضور گروهنظارت و کنترل محسوس و نامحسوس بر فضاه -

 ، ندالیزم و بزهکاران.معتادین
 های خیابان در طراحی و برنامه ریزی فضاهادر نظر گرفتن عنصر چ شم  -
 نصب دوربین های مداربسته -

 خوانایی 0
 استفاده از تابلوها و عالئم های شاخص -
 بکارگیری از تابلوهای راهنما در مسیر -

 سرزندگی و نشاط 9
 مهیا کردن امکان انجام فعالیت های شاد و نشاط اور در فضا -
 فراهم کردن امکان کشف توسط افراد -
 فراهم کردن امکان انجام فعالیت های متنوع در فضاهای شهری -

 مشارکت شهروندان 6
 طراحی فضا جهت استفاده اقشار و سنین جامعه خصوصاً سالمندان و معلولین -
 طراحی محیطی تفریحی جهت گذران اوقات فراغت و ایجاد امکان مالقات و گفتگوی ازادانه افراد -

 ایمنی و امنیت ۱
 کاشت بوته های تیغ دار -
 استقرار تلفن های عمومی و تجهیزات امدادی -
 نظارت محسوس بر فضاهای شهری -

 راحتی و آسایش افراد 0

 عدم استفاده از وسایل و مصالح لغزنده و مساله ساز -
 تعبیه امکان نشستن برای معلولین و. افرادمسن -
 جلوگیری از آلودگی های صوتی در مکان های تعبیه شده -
 استفاده از رمپ های کم شیب -

 

 ایرانی -اسالمی کهن با معاصر شهرسازی و معماری هایویژگی مقایسه -4-٣
 در جمله از است، حیات مادی های جنبه بر تمرکز و معنوی مبانی از انسان جدایی امروزی، جوامع به مبتال مسائل از یکی

 در غالبا نیز انسانها بلکه ،نمایدمین القاء را روحانی و معنوی معنایی و پیام فضا و محیط عبارات، تنها نه شهرسازی و معماری مقوله
 مسلمین شهر و معماری. نیستند باشند، حیات معنوی های آرمان تجلی که روحانی و معنادار کیفی، فضاهای و ها محیط ایجاد پی
 که است پرداخته غرب از روی دنباله به دنیاگرایی، در بود حیات تعادل حافظ و اسرار و رموز و معانی از سرشار روزگاری که

 معماری گوناگون های شیوه از نارس ای ملغمه به اخیر دهه چند در ویژه به و نمانده نصیب بی بلیه این از نیز ایرانی شهرهای
 بر عالوه متجدد شهرسازی و معماری و سنتی شهرسازی و معماری بین مختصر ای مقایسه(. 8909 زاده، تقی)اند شده تبدیل غربی
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 معنوی تعالیم در ریشه که کمال دارای زیبایی وجود کند می مشخص را تفکر دو این بنیاتی و ای ریشه های تفاوت اینکه
 سازد می نمایان نیز دارد را خداجویانه

 و طبیعت زیبایی با رابطه در گرایانه طبیعت گرایش خود در مستتر آسمانی و خداجویانه تفکرات لحاظ به سنتی شهرسازی
 آب از استفاده شهرها، سرسبز و وسیع های باغ وجود. پروراند می خود در را دارد معبود به توجه و انسان به دهی تذکر در که نقشی

 و تکنولوژی و ماشین کارگیری به با مدرن شهرهای که حالی در. اند جمله آن از مذهبی اماکن ساخت و طبیعی های جلوه سایر و
 و زودگذر زیبایی آنها در اغلب و هستند هنری زیبایی فاقد انسان، توان مظاهر کشیدن رخ به با رنگ و تناسب ابعاد، گرفتن نظر در

 و انسان وحدت شامل وحدت و همیاری و تعاون روح و هستند گرا مردم سنتی شهرهای که حالی در. دارد وجود شگفتی به متمایل
 شهرهای در ولی است محسوس کامال آنها در مصنوع عناصر و طبیعت وحدث مصنوع، محیط و انسان وحدت طبیعی، محیط

 و مرکز آنهاست، سر پشت که تفکری خاطر به سنتی فضاهای دیگر طرف از نیست، توحیدی شهر معیارهای از نشانی امروزی
 و دنیوی های قدرت به اشاره مدرن، فضاهای مقابل در است بخشیده می معنا آن به که دارند آسمان و ابدیت به رو محوری
 (8910 شهابیان، و دوست رفیق) دارند، انسان فیزیولوژیکی و زمینی نیازهای
 

 پژوهش پیشینه -4
 ای استفاده و برداری بهره هیچگونه FMEA تکنیک از آن به مربوط های طرح و ها پروژه و شهرسازی عرصه در کنون تا
 شرح به ادامه در که دارد وسیعی بسیار و دیرینه کاربردی و عملیاتی سوابق مختلف، علوم دیگر و صنعت زمینه در لکن است؛ نشده

 ایمنی ارزیابی جهت اعتماد قابلیت مهندسین توسط میالدی 89۱6 دهه در بار اولین برای: پردازیم می آنها پیرامون مختصری
 متحده ایاالت در که طوری به و یافت گسترش سرعت به روش این از استفاده آن از بعد و شد گذاری پایه نظامی سیستمهای

 سال در( 8911 افخمی، و عطا آقایی شد استفاده ایرباس و کنکورد هواپیماهای ایمنی ارزیابی برای ترتیب به و فرانسه و آمریکا
 روش این و 86 ،8909 همکاران، و صوت در. گردید صنعت این در FMEA اجرای انگیزه هوافضا صنعت در ایمنی مسائل 8906

 برده بکار و ابداع ،پیشگیری و ایمنی مسائل اهمیت دلیل به خود فضایی های پروژه انجام برای ناسا توسط 8906 سال اوایل در
 دوم نیمه در و گرفت کمک خود شیمیایی و ای هسته مسائل برای روش این از آلمان کشور 8916 دهه در آن از بعد چندی. شد

 استفاده آمریکا در روش این از خودروسازی صنعت در OS-9666 استاندارد وضع با " فورد خودروسازی کارخانه که بود8916 دهه
 .گشت خودروسازی صنعت در خصوصا مختلف علوم در و دنیا سطح در FMEA توسعه و رواج سبب و کرد

 

 تحقیق روش -5
 نظرات و آرا بررسی طریق از مطالعه انجام روش و بوده هدف مبنای بر و کاربردی نوع از حاضر پژوهش در تحقیق روش 

 های جنبه و ابعاد تحلیل و شناسایی و مطالعه مورد محدوده به مستقیم مراجعه ،مردم همچنین و اندرکاران دست و کارشناسان
 های کاستی و مشکالت تحلیل و شناسایی و اصلی عملکردهای و ها ویژگی ارزیابی اطالعات، آوری جمع راستای در آن مختلف

 جدیت و اهمیت درجه برحسب شهری فضاهای در مشکالت بندی اولویت و شده گردآوری های داده تحلیل نهایت، در و فضاها آن
 .بود خواهد آنها حل منظور به اصالحی و پیشنهادی اقدامات ارائه و موضوع
 و شهری فضای در موجود مشکالت و مسائل به عنایت با فرآیندگرا و ساختاری نگاهی با و سیستمی رویکرد با تحقیق این

 برنامه و ها طراحی در مذکور، اصول رعایت کنار در مردم نیازهای و نظرات نمودن لحاظ و مرتبط ایرانی اسالمی معیارهای و اصول
 ،باشد داشته را شهری فضاهای مشکالت حل و تحلیل شناسایی، توانایی که خصوص این در مناسب تکنیکی انتخاب و ها ریزی

 ای کتابخانه مطالعات به استناد با و توصیفی و تحلیلی روش به حاضر پژوهش اول سطح اطالعات اساس، این بر. پذیرد می صورت
 آوری جمع اکتشافی روش به مصاحبه و پرسشنامه تهیه میدانی، های برداشت و مطالعات طریق از آن دوم سطح اطالعات و

 

 پژوهش هاییافته -6

 مشکالت وقوع از پیشگیری و سازی کمینه شناسایی راستای در مناسب تکنیکی پیشنهاد-6-1

 شهری فضاهای در
 دارد ضرورت کند، مواجه مشکل با را آن کارآیی و نموده تهدید را پروژه یک است ممکن که خطراتی کلیه بررسی منظور به

 و ساری شهر عرصه در ریسک مدیریت از استفاده یابیم می در تامل اندکی با. گیرد قرار توجه مورد ریسک مدیریت و ارزیابی که
 آسیب با را طرح عملکرد آنکه از قبل آنها حل منظور به اصالحی اقدامات ارائه و مشکالت شناسایی جهت در شهری های پروژه
 مدیریت در مطرح های تکنیک میان از اما باشد؛ شهری ریزان برنامه و طراحان به شایانی کمک تواند می کند، مواجه جدی های
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 شهروندان توسط آنکه از قبل و وقوع از قبل را شهری فضای یک پیرامون احتمالی مشکالت بتواند که برتر روشی اتخاذ ریسک،
 در موجود مشکالت شناسایی به همچنین و نماید ارائه آنها رفع جهت در مناسب پیشنهادی اقدامات و کرده بررسی شود، تجربه

 واقع ثمر مثمر پیش از بیش تواند می. دهد ارائه مناسب های حل راه نهایت در و کند بررسی را آن گوناگون ابعاد و پرداخته فضا
 در است؛ صنعتی کامال ابزار یک که FMEA تکنیک از استفاده ریسک، ارزیابی مختلف روشهای میان از رسد می نظر به گردد

 آل ایده حد به دستیابی روش این اساس که چرا باشد، استفاده قابل و سودمند تواند می روشها سایر از بیش شهرسازی عرصه
 ها حل راه ترین هزینه کم ارائه نیز و آنها ساختن کمینه جهت در تالش و مشکالت وقوع از پیشگیری و شناسایی همانا که کیفیت

 باشد زمینه این در سازنده اقدامی تواند می ذیل های قابلیت دلیل به و است ،باشدمی ای پروژه هر در
 ریشه علل و نموده ارزیابی و شناسایی مردم و متخصصان دیدگاه براساس و مختلف جهات از را احتمالی و موجود مشکالت

 افراد بر مشکالت از هریک که اثراتی بپردازد؟ مردمی تمایالت و خواسته انعکاس به و کرده تحلیل و کشف را آنها آورنده پدید ای
 و اصالحی اقدامات نهایت، در بپردازد؛ موضوع جدیت و اهمیت لحاظ به مشکالت بندی طبقه به و کرده بررسی را گذاشته

 نماید . ارائه مشکالت حل جهت در سازنده پیشنهادها
 

 fmeaمفهوم تکنیک  -6-2
 و شناسایی برای سیستماتیک روشی FMEA.  است آن آثار و خطا حاالت تحلیل و تجزیه معنای به FMEA اصطالح

 رضایت افزایش و ایمنی افزایش ،نقص و عیب بروز از جلوگیری بر و بوده آن فرآیند و محصول در مشکل وقوع از پیشگیری
 که بوده هدفمند و منظم فرایند یک بر مبتنی FMEA تکنیک کلی، طور به( 8909 ،9 همکاران، و صوت در) دارد تمرکز مشتری

 می صورت ،شودمی FMEA قرم یا جدول تشکیل به منجر ،نهایت در که مرحله 86 نمودن طی طریق از آن سازی پیاده و اجرا
 تشکیل مراحل و ها گام اصطالحات، مفاهیم تلفیق ضمن مجال این در است شده تشکیل مختلف ستون 86 از جدول این گیرد

 در تکنیک این از استفاده نحوه و عملکرد چگونگی دادن نشان بر سعی شهرسازی، مفاهیم و اصطالحات با تکنیک این دهنده
 این پیرامون ومشکالت مسائل حل راستای در سنندج میدان سبزه مجموعه روی بر آن سازی پیاده و اجرا طریق از شهرسازی
 عناصر سری یک از FMEA فرم شده اشاره که همانگونه. نمودیم خودداری آن صنعتی متون و مفاهیم تکرار از و داشته مجموعه

 در و آن آورنده وجود به علل و مشکالت بیشتر چه هر شناسایی در را ما ها ستون این تکمیل که شودمی تشکیل هایی ستون و
 :دهد می نشان را FMEA فرم یک کلی شمای زیر جدول. سازد می رهنمون آنها، رفع جهت در اصالحی اقدامات انجام نتیجه

 

 FMEA جدول نمونه -2جدول 

 و ...( کنندگاناستفادهها، صفحه )اعضای تیم، سازمان FMEAتوصیف مشارکت کنندگان در اجرای 

 عملکرد
حاالت 

 خطا
 کنترل ها رخداد علل وخامت اثرات

احتمال 
 کشف

اقدامات 
 پیشنهادی

 وضعیت

 

 و شهروندان های خواسته و توقعات و قضا آن نیازهای از برگرفته باید شهری فضای یک عملکرد :عملکرد -الف

 شهروندان رضایت تا باشد داشته که رود می انتظار مطالعه مورد قضای از که آنچه همه ستون این در باشد فضا آن کنندگاناستفاده
 باید ابتدا در ستون، این تکمیل منظور به. شودمی داده شرح مربوطه عملکردهای همه بهتر بیان به. شودیم نوشته کند، جلب را

 آل ایده و موفق تا باشد داشته باید فضا یک که مواردی کلیه و شود تهیه مجموعه در موجود مشکالت و مسائل از فهرستی
 قطعا که عملکردهایی تمامی ،سازی خالصه از پس شود، گذاشته مذاکره و بحث به فکری طوفان جله یک در شود،( ایرانی اسالمی

 مقاله در است ذکر به الزم. شودمی انتخاب. نماید کسب را کنندگاناستفاده رضایت تا باشد داشته وجود مطالعه مورد فضای در باید
 طراحی عملکرد مجموعه، این مختلف عملکردهای از و میدان سبزه مجموعه بررسی به تنها سنندج شهری فضاهای از حاضر

 پرداخته جامعه سنین و اقشار تمامی برای و روز شبانه مختلف ساعات در استفاده قابل و متناسب آن داخلی فضاهای و مجموعه
 شودمی

 یک تواند می مطالعه مورد فضای در بهبود فرصت حتی یا و مشکل تفص، نوع هر :(مشکالت بیان) خطا حاالت -ب

 هر برای ستون این مشکالت در پیدایش علل. شود مشخص آن به مربوط مشکالت باید عملکرد هر برای باشد، خرابی حالت
 باشد آنها وجود خاطر به پارک در مشکل پیدایش است ممکن که دالیلی و علل همه. است گردیده ذکر دوم ستون در که مشکلی

 .شود لیست باید ،شودمی مشکل این وقوع باعث چیزی چه سوال به پاسخ در را
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 دیدگاه از اثرات معموال.  شوندمی پدیدار مشکل یک وجود نتیجه در که هستند پیامدهایی واقع در اثرات :اثرات -ج

 .شودمی مشخص فضا آن از استفاده در آنها تجربه اساس بر یا و شهروندان

 تاثیر ضعف و شدت میزان لحاظ به پارک در مشکالت علل اثرات دهی امتیاز مستلزم ستون، این تکمیل :اثرات وخامت -د

 این و بوده تاثیرگذار کاربران روی بر تواند می اندازه چه تا آن علل با مشکل یک وجود که معنا بدین است؛ کنندگاناستفاده بر آن
 اثر وخامت آید می بدست مردم با مصاحبه و پرسشنامه طریق از نیز مهم این که باشد تامل قابل و مهم تواند می حد چه تا تاثیر
 .کنندمی بندی امتیاز 86 تا 8 بین معموال را مشکل یک

 

 پیشنهادی اقدامات ارانه -٣-6
 الحد از هم و خست اینکه ولی مشت لحط از هم حتی یدیه تحت طرفی از بایستی آل ایده شرایط در شهری فضاهای

 سنی، شرایط با مختلف کرد و کار به روز شته محل ساعات در که صورت بدین باشد پذیر انعطاف آن، از کنندگاناستفاده و مخاطین
 تصن باشد شده فوت ی م و باشد خود خلی هویت دارای باید شهری فضاهای دیگر طرف از که برستی خدمت این وسطی حی
 حد محیطی ایجاد و اسالمی شهرسازی و معماری معیارهای و اصول تموشن تحت سایه در تنها شهری فضاهای در تیترهایی جب

 باری و ها خواسته الگام ندیده و شهری فضاهای در فرمانی می بود توابین و بوده ممکن مردم بال و هنا حوا همه ه بخگو و جمعت
 ره مجموعه وی و گرفته صورت میدانی مطالعات اصلی پر شودمی و عملکرده تنکه بعضا و انعطاف عراق در مع ابعک در افراد

 و سکت جیت خوبی بال ال، یکی فوت در گیری قرار دلیل به و کند می عبور مجموعه این از زیادی جمعیت که گیرند محل میان،
 عامر اکالت و شرایة و آنها الطلق به قریب اکثریت که کند می پیدا اهمیت بیشتر هنگامی سکه این اما؛ باشدمی دارا را استراحت

 تشریح که موضوعاتی اهمیت و باال سمت به عنایت با ده ش آن بر حاکم مو اصالح و بهبود و خواستار نبوده راضی مجموعه فی
 میزان جهت به ها اولویت انتخاب اساس بر پیشانی های حل راه و اقدامات RPN نل ا حاصل نتایج مطابق همچنین و گردید

 است شده ارائه زیر صورت به آنها از یک هر به توجه ارجحیت و اهمیت و آنها پذیری ریسک

 منظور)محل این برای مناسب مکان وجود عدم و ا و ارعب بانوان حضور برای مناسبه امکانات و مبلمان نبود اول: اولویت

 مکث و...( و نشستن

 پیشنهادها:
القای حس امنیت در زنان و در نتیجه افزایش میزان حضور و  و ایجاد راستای شیر محیط امنیتی ضریب افزایش -

 استقبال آنان در پارک.
 هنری فرهنگی، های زمینه در بانوان اختصاصی فعالیت جهت و غرفه و االجه صورت به مکانهایی احداث پیشنهاد -

 .... و میسرگر حذفی
 

 گیری نتیجه
 احداث و طراحی که باشی داشته انتظار که معنی این به آنها معرفی و بررسی و گفت در منش طراحی الگوهای وجود به اشاره 

 مقتضیات و شرایط به توجه با باید امروز شهری فضاهای تا م و است تی الگوهای با گلستانی اسرین شهرهای شهری فضاهای
 چه هر به تواند می که کند می عرضه طراحی جهت با هایی راهنمای فرهنگی و اعتقادی اصول و مفاهیم ولی شود، طراحی المرور
 اسالمی ساری شهر و معماری های مبل و اصول ن ت و ماهیه بررسی از پس پژوهش این در حاد شهری فضای کردن تر غنی

 الفت تین ےس ےن وہ خیر یا سرد مجموعه بررسی به نمونه عنوان به سنندج شهری فضای میان از FMEA کد از مانده ایوشی
 میشان سه مجموعه طراحی عملکرد بررسی به موضوع اهمیت و مجموعه ملنی مرتعه های خواسته و نیزها به توجه با سوریه کت

 این از که برناختم جامعه و افتند تمامی برای مناسب و ریز السته محلک ساعات در استفاده قابل و متناسب آن داخلی فضاهای و
 اسالمی معیارهای و اصول مبنای بر و شدند تحلیل و شناسایی موجود، مشکالت و مسائل هزینه، و کمترین زمان صرف با طرف
 طراحی در اصول این است امید تاحت بر سوری مورد فضای برای شاسب و بیهادی اقدام و راهکارها ارائه فضاه ساخت ایرانی

 فضای یک بررسی شده داده توضیح که افرادی برای FM روشی باله از به این در سوالی گلود قرای توجه مورد شهری فضاهای
 راه شدن استخلج مشکالت و ملل حل برای فضا سخت برائی اسالمی معیارهای و اصول برای و شده بوشاخه سنندج شهر شهری

 و شهری فضاهای مشکالت و مسائل شناخت به طریق بدین و FMEA کد و فراست ن ا آتی تحقات در که باشد شده داشته اره
 دهند. قرار بررسی مورد را فضاها و بپردازند آنها رفع حل جی راهکار ارائه
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 دو، جلد 2311 پاییز(، 12)پیاپی:  3، شماره ششمسال 

 
 

 

 اداری هایساختمانمحیطی در طراحی  مؤثرفاکتورهای 

     

 2*، محمد قمیشی1زادهمحمد صادق حایریسید
 92/60/22تاریخ دریافت:  

 92/67/22تاریخ پذیرش: 
 

  52793کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

توجه به چگونگی طراحی محیط  روازاین اندکردهاداری بیش از گذشته اهمیت پیدا  هایساختمانامروزه محیط کاری در 
کار مورد توجه قرار گرفته است. کارمندان بیش از یک سوم زمان روزانه خود را در فضای محل کار خود مشغول به کار 

جسمی و روحی و باال بردن آسایش در فضاهای کاری  هایخواسته تأمینراهکارهای مناسب در جهت  روازاینهستند 
 نیبنابرادی و راحتی کارکنان دارد نمی در رضایتاکارمندان ضروری است. شرایط کالبدی ساختمان اداری نقش عمده

رعایت تمامی این  چراکهدر ابتدا تمامی زوایای طراحی را بررسی و آنالیز کند و بعد اقدام به طراحی کند  ستیبایمطراح 
و عدم توجه به این عوامل و طراحی نادرست باعث ایجاد  شودیمعوامل محیطی باعث ایجاد فضایی مناسب و کارآمد 

و با  یاکتابخانهاین پژوهش به روش اسنادی و  در. به همین سبب گرددیماضطراب شغلی و پایین آمدن راندمان کاری 
اداری  هایساختمانبروی طراحی  رگذاریتأثالعات پیشین به فاکتورهای محیطی و و مط هابررسی و تحقیق بروی پژوهش

 است. شدهپرداختهگردد مندی کاری در کارمندان میکه موجب افزایش سطح رضایت
 

 

 شغلی، ساختمان اداری یمندتیرضا، فضاهای اداری، محیط کاری یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 ایراندانشجوی کارشناسی ارشد، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  -2

 (ghomeshi.m@gmail.com))مسئول مکاتبات( واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراناستادیار، گروه معماری،  -1
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 مقدمه -1
در طراحی هر ساختمانی همواره معمار سعی دارد تا کاربران فضا را به خوبی شناخته و با توجه به اهداف و انتظارات کاربران، 

 آن بر نحوه انجام کار به واسطهکامل محیط بر کارمند و  تأثیرهای اداری به دلیل فضا را طراحی نماید. این امر در طراحی ساختمان
یابد. به گذارند مانند خانه اهمیتی دوچندان میرح و اینکه کارمندان نیمی از عمر خود را در این فضاها میتوجیه اقتصادی ط به ویژه

زند. همین سبب معمار باید با شناخت کامل مبانی نظری ساختمان اداری و اهدافی که قرار است در آن برسند دست به طراحی می
آن بر انسان رفته و با  تأثیرگذارین پرداخته شده و سپس به سراغ محیط و ابتدا به شناخت نیازهای انسادر این پژوهش پس 

مستقیم گذاشته و روند کاری وی را به موفقیت و یا عدم آن  تأثیرتحلیل آن دو سعی در استخراج فاکتورهایی که بر کاربر فضا 
 دهد خواهد داشت.سوق می

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2
 و خطوط افقیبا محدود  فضایی در را او بتوان تا نیست مکانیکی موجودی ،کارمندان که اعتقادند این بر امروزه پژوهشگران

دیگر  و محیط مناسبنا دمای یا و مناسب دید بدون نور، بدون و طوالنی راهروهای با یکنواخت هایصندلی و میزها، عمودی
 کالبدی بهینه شرایط فراهم آوردن به نیاز کار، و فعالیت در زمان به که است معنوی - مادی موجودی انسان .محدود کرد عوامل
 حجت). سازد فراهم بری او شکل به بهترین را امکان این باید او کاری محیط و دارد کار محل در مطلوب کارایی به رسیدن جهت

 در ضرورت این به توجه عدم و اداری کاری محیط طراحی با کارمندان بازدهی رابطه مستقیم به توجه (. با9523 نتایج، حیدر و پناه
 ساختمان یک" (.9521 همکاران، و دارد )قابلی ضرورت کارمندان بازدهی ارتقاء به توجه با های اداریساختمان طراحی ما کشور
 سپری کار محیط در کارمندان وقت اعظم قسمت چراکه شودمی محسوب نیز او زندگی محیط کارمند، کار عنوان محیط به اداری

 کاری محیطی فضاهای هایویژگی اساس براین. شود منتقل هم زندگی محیط به است ممکن کاری مشکالت و مسائل و شودمی
به  9256ابتدا در دهه  لغت نیاز (.9: 9523 برقچی، و )ماستیانی "است برخوردار خاصی اهمیت از کارمندان روی هاآن تأثیر و

بخش روانشناسی تجربی برای نظم بخشیدن به مطالعات مربوط به انگیزش استفاده علم روانشناسی مطرح گردید و در  واسطه
شود )اختیاری، در واقع به معنای کاتالیزوری بود که در فرد منجر به ایجاد رفتاری خاص می ؛ و(Deci & Ryan, 2000شد)

ان هدف و وسیله تفاوتی نگذاشته است؛ کند که وی میفرانکل نظریه پردازی است که نظریه مازلو را ناقص و بیان می (.9529
کند که درست است که انسان برای زندگی به غذا نیاز دارد اما این مسئله شرطی کافی نیست تا انسان معنای کامل فرانکل بیان می

یابد که  زندگی را دریابد و به همین سبب انسان برای رسیدن به سطح مطلوبی از زندگی باید به استانداردهایی از زندگی دست
 (.9523ای برای رسیدن به معنای واقعی زندگی است )فرانکل، دهی به نیازها تنها وسیلهپاسخ

که ابتدا نیازهای هر انسان شناخته شود به این  بودنیاز  پژوهشتر فضای معماری در این به منظور شکل دهی بهتر و صحیح
تا بوسیله این شناخت بتوان ساختمانی اداری با  دهنده نیازهای فیزیولوژیکی، فرهنگی و انسانی باشددلیل که معماری باید پاسخ

ضا را پاسخ گفت و به آن بتوان نیازهای کارمندان و کاربران ف به واسطهتوجه به نیازهای هر کارمند در هر بخش طراحی کرد که 
 وری کاری شد.دنبال آن منجر به باال رفتن بهره

 

 روش تحقیق -3
تحقیقات گذشتگان مورد بروی  استفاده شده است و با مطالعات اسنادی و کتابخانه ایروش توصیفی تحلیلی در این تحقیق از 

 طراحی ساختمان اداری استخراج گردیده است.گذار در  تأثیرفاکتورهای  بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و
 

 پیشینه تحقیق -4

 نیاز انسان -4-1
علم روانشناسی مطرح گردید و در بخش روانشناسی تجربی برای نظم بخشیدن به  به واسطه 9256ابتدا در دهه  لغت نیاز

کاتالیزوری بود که در فرد منجر به ایجاد در واقع به معنای  ؛ و(Deci and Ryan, 2000)گیزش استفاده شدمطالعات مربوط به ان
آن وی شروع به کار و فعالیت  به واسطهای در درون انسان است که نیاز به معنی خواسته (.9529شود )اختیاری، رفتاری خاص می

مان بخشیدن (. انسان دارای نیازهای مادی و معنوی مختلفی است و این نیازها منجر به هدایت کردن و ساز9522کند )رابینز، می
گردد و (. نیاز از هرجا که سرچشمه بگیرد، منجر به ایجاد تنش می9523نژاد و انجم شعاع، شود )هاشمیرفتار و ادراک هر انسان می

 (.9521کوشند تا در اولین فرصت بدان پاسخ داده و این تنش را رفع کنند )شولتز، ها میبه همین سبب ارگانیسم
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 محیط -4-2
که هم ظاهر و هم باطن انسان را احاطه کرده  تمامی چیزهایی که در اطراف انسان قرار گرفته است خواندتوان محیط را می 
گذارد، این اثربخشی ممکن است کند و برروی وی اثر میدربرگیرنده همه چیزهایی است که انسان را به خود مشغول می ؛ واست

ترین حالت فضای اطراف ترین و اصلیمحیط را در ساده (.9521ده، زاکوچک یا بزرگ، محسوس و یا نامحسوس باشد )عبداهلل
خوانند. حال این محیط ساخته دست خود انسان باشد و یا ساخته دست خداوند فرقی ندارد. بنا بر تعریف برخی از روانشناسان، می

رود به آن پیوند از محیط انتظار می مردم و فرهنگ آنان، معماری و منظر اطراف همگی محیط هستند و هرکدام بنا به تعریفی که
 (.9529سروش، خواه و گودرزیخورند )جعفریمی

 

 قابلیت محیط -4-3

توان آگاهی داشتن و شناخت از محل زندگی انسان در جهت جوابدهی به نیازهای وی و ذات و بطور کلی قابلیت محیط را می
خت محیطی در معماری منجر به یهمین قابلیت و شنا ؛ وکردن، دانستهستی درونی انسان را از حالت بلقوه به حالت بلفعل تبدیل 

ها به هنگام طراحی ها و نیازهای وی در آن گنجانده خواهد شد. قابلیتخلق فضای پاسخگو برای انسان شده و تمامی خواسته
 (.Liu et al, 2009های کاربر فضا نقشی اساسی دارند )اصلی محیط با نگاه به فعالیت

 

 قابلیت محیط در طراحی -4-4
ها ای فرمی مناسب در راستای عملکرد باید قابلیت محیط را شناخت که این قابلیتتر معماری و ارائهبه منظور طراحی صحیح

گیری از آن باید خصوصیا روحی، روانی و های جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی هر محیطی است و به منظور بهرهشامل ویژگی
توان به دو سطح معنی تقسیم قابلیت محیط در طراحی را می (.Motalebi,2006محیط را نیز در آن لحاظ نمود ) کالبدی کاربران

 دانشگر) نمود، بدین ترتیب یک دارای معنای شناخته شده و قابلیت مستقیم و یک سطح دارای معنی نمادین و غیر مستقیم است
 .(9529 پور،اسالم و مقدم

 

 ادراک محیط -4-5
کند و فرد با هجوم منبع تمامی اطالعات دریافت شده از محیط ادراک آن است. محیط تمامی احساسات را درگیر خود می

توان تنها حس کردن خواند بلکه نتیجه شود. پس ادراک را نمیرو میاطالعاتی بیشتر از آنچه که بتواند آنها را پردازش نماید روبه
توان رسیدن، دریافتن و یا (. در لغت ادراک را می9526محیط کسب کرده است )مرتضوی، پردازش اطالعاتی است که فرد از 

آن  به واسطهتوان شناخت دانست. ادراک فرایندی است ذهنی که ترین و بیشترین کاربرد معنی آنرا میفهمیدن معنا کرد. ابتدایی
داند و به ایتلسون، فرد را بخشی از فرایند ادراک می (.9523 خداپناهی، و ایروانی)یابند رابطه میان انسان، اشیا و محیط معنی می

توان فرد را از محیط جدا کرد این موضوع اعتقاد دارد که انسان چیزی جز حافظه بلند مدت و شناختش نیست. در فرایند ادراک نمی
و ادراک بستگی به کاری دارد که فرد در و این جداسازی دشوار است به این دلیل که همواره فرد و محیط با یکدیگر در تعامل بوده 

 (.9526حال انجام آن بوده است )مرتضوی، 

 

 طیبر ادراک مح رمؤثعوامل  -4-6
و مربوط به فرد  طیپس عوامل مربوط به ادراک به دو دسته مربوط به مح باشندیاثرگذار م طیبر نحوه ادراک مح طیفرد و مح

را  طیاست که فرد و مح ییهایژگیاز و یو زمان است و همگ اسیادراک، فاصله، مق طیشرا رینظ یطیمح ی. عواملگردندیم میتقس
و  یجو یژگیدر آن قرار دارند؛ مانند و طیاست که فرد و مح یطیشرا قایدق زین یطیمح طیو منظور از شرا دهدیقرار م تأثیرتحت 

گذراند.  تأثیربر ادراک  یهمگ نندهیب ایو  نهیدر برابر زم طیمح اسیمق ایدارد،  یافرد تا موضوع چه فاصله نکهیا ای ط،یمح یکالبد ای
قرار گرفته باشد  یدر چه فصل ایصرف کرده و  طیفرد چقدر زمان در مح نکهیا دهد،یقرار م تأثیرادراک را تحت  زیزمان ن نیهمچن

 .(9523)پاکزاد و بزرگ، 
 

 و رفتار انسان طیمح -4-7
است که دربردارنده  یکیولوژیزیسطح ف یبه معن ی. سطح مولکولشودیم میتقس یو موالر یانسان به دو سطح مولکول رفتار

بروز  طیمح ایو  گرید ایتماس فرد با فرد  به واسطههاست و سطح موالر که و پاسخ زشیانگ یراهنما ،یمحرک یهارندهیگ
 یرا رفتار ی(. اسکات رفتار آشکارTolman, 1932نمود ) میآشکار و پنهان تقس اربه دو دسته افک زیآنرا ن توانیکه م دینمایم
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شده است و رفتار پنهان را  جادیا یو درون یرونیب یهامحرک به واسطهفرد مشاهده کننده آشکار است و  یکه برا خواندیم
 ,Scott)ستیمعلوم ن نندهیبب یکه برا خواند کنندیم یدر اصطالحات خود معرف گرانیکه باز یرپوستیز یهمان باز توانیم

1964.) 
 

 قلمرو -4-8
های مختلف از آن بعنوان محدوده از دیدگاه لئون پاستال قلمرو مکانی انسان، فضایی دارای محدودیت است که فرد و گروه

(. قلمرو فرد برخالف فضای شخصی با فرد در حرکت نبوده و دارای 9522نمایند )لنگ، اختصاصی خویش استفاده و دفاع می
به توان تالشی برای اثر گذاشتن و یا کنترل کردن رفتار و کردار فرد بت و مشخصی است. قلمرو گرایی را میموقعیت جغرافیایی ثا

 (.9527)مک اندرو،  محیط و اشیا اطراف وی خواند واسطه
 

 یانسان یروین یوربهره -4-9
. پس هر شودیسازمان م یو بقا یداریپا نیکرد که باعث تضم فیسازمان تعر کیبه گوهر ارزشمند  توانیرا م یوربهره

و  قیعال ،تیشخص ثیسازمان از ح کیاست که کارکنان  نیا شودیم یانسان یروین یورسازمان باعث بهره کیآنچه که در 
افراد  نیدر ا تیو قبول مسئول زهیعالقه به کار، انگ بیترت نیگردند. بد قمنطب یکار طیخود در مح تیعواطف با شغل و فعال

 (.9522 ،ییو شادالو ینصرآبادی)باق ابدییم شیافزا یورو بهره افتهی شیافزا
 

 معماری طراحی كمک به انسانی نیروی وریبهره -4-11
همه معماران و طراحان دیدی فلسفی در رابطه با طراحی ندارد، اما همگی آنها از باید در رابطه با اثراتی که محیط بر روان 

طراحیی بزنند که توانایی پاسخ به نیازهای انسان را داشته تا فرد درون محیط حس آسایش گذارد آگاه بوده و دست به انسان می
های رفتاری و شناختی ای بدون در نظر گرفتن ویژگی(. در علم معماری امروز طراحی سلیقهVivian et al, 2012داشته باشد)

ای تنگاتنگ با زندگی روزمره را بعنوان محیطی که رابطه همواره مسکن (.9521)شاهچراغی و بندرآباد، شود هر فرد به شدت رد می
های اداری نیز فضاهایی هستند که کارمندان بسیاری از ساعات عمر خود شناسیم، اما نباید فراموش کرد که ساختمانافراد دارد می

وری نیروی به دنبال آن بهره کنند. به همین سبب کیفیت طراحی یک ساختمان اداری نیز بر آسایش روحی ورا در آنجا سپری می
 (.9522ای برای آسایش باشد )فهید، تواند مانند خانه آشیانهانسانی به طور مستقیم اثر بگذارد. محیط کار نیز می

 

 مبانی نظری -5

 فاكتورهای طراحی فضای اداری -5-1
و ارتفاع آنها، تراکم فضا، باز بودن فضا،  شنیمانند تعداد پارت یکه عوامل کنندیم انیخود ب قاتیدر تحق و همکاران خودشرف 

 ,Maher & Hippel, 2005 2012)خواهد شد  یانسان یروین یوربه نور باعث باال رفتن بهره یو دسترس میتنظ تیقابل
Azagba & Sharaf,)هوا،  تیفیچون ک یعوامل کندیانجام شده است، اثبات م یداخل طیمح تیفیکه در رابطه با ک یقاتی. تحق

 Fisk, 2002-Kosonen)دارد یانسان یروین یوربهره زانیبر م ییبسزا تأثیرافراد  یحرارت شیو آسا کیآکوست ط،یمح ییروشنا

et al, 2011 Abbaszadeh et al, 2006 --Wagner et al, 2007 ،RHO, 2008.) 
 

 دفاتر با پالن باز -5-2
 ,Brill et alاست و مرزهایی در آن وجود ندارد که به سقف برسند ) دفاتر با طراحی باز به معنی داشتن فضایی باز و یکدست

ها طراح سعی کرده از دیوار و یا پارتیشن استفاده ننماید. ایده اولیه این نوع طراحی در ابتدا توسط دو (. در این نوع پالن2000
 Hundert andمطرح شد )Wolfgang Schnelle و Eberhardهای به نام 9206طراح و تولیدکننده مبلمان آلمانی در سال 

Greenfield, 1969.) 
 

 دفاتر با پالن بسته -5-3
ای قدیمی است، بلکه پالن رسمی در طراحی فضاهای اداری به طور معمول بوده است. ای جدید و نه شیوهپالن بسته نه شیوه

شود. در این کارمنان زیاد به شیوه پالن بسته منجر به اشغال شدن تمامی فضاها می طراحی یک ساختمان اداری با مراجعین و
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 Crouch and Nimran, 1989)داردر فضاها را تقسیم نموده و هر فردی برای خود اتاق های بزرگ مانند دیواسیستم پارتیشن
O’Neill and Carayon, 1993 - Block and Stokes, 1989.) 

 

 پذیرطراحی انعطاف -5-4
 پذیری را امکان خمتوان انعطافپذیری به معنی قابلیت تغییر دادن و سازگار کردن است. در اصطالح عام میواژه انعطاف

دن از هرگونه خشکی و یا سفتی شدن، تغییر کردن، عدم حساسیت به اصالح و یا تغییر، قابلیت تطبیق با شرایط مختلف و عاری بو
 (.Schneider and Till, 2005)است

 

 اندازه و ویژگی ظاهری محیط -5-5
Frontczak کند که ویژگی ظاهری یک ساختمان به طور مستقیم بر روی رضایت آنها از آن در تحقیقات خود بیان می

نماید اندازه یک فضا یکی از اثرگذارترین مسائل بر میزان رضایت محیطی فرد محیط اثربخش است. وی در این تحقیقات بیان می
 (. Kim et al, 2013-Sundstorm, 1986 ) است

 

 جنسیت تأثیر -5-6
مندی افراد از محیط اثرگذار بوده و به طور کلی زنان دهد که جنسیت نیز بر روی رضایتهمچنین تحقیقات دیگری نشان می

 (.(choi and moon, 2017 یت کمتری را نسبت به مردان دارنددرصد رضا

 

 دمای محیط -5-7
ا منجر به بروز اختالالتی مانند کرامپ عضالنی، گرما است. گرم به ویژهیکی از عوامل اثرگذار بر راندمان کاری دمای محیط، 

شود. به همین سبب در طراحی وری میگرما زدگی، خستگی گرمایی، کم شدن عملکرد جسم و ذهن و به دنبال آنها کاهش بهره
 (.9526فضاهای کاری باید همواره در سطح آسایش حرارتی باشد )دهقان شهرضا، 

 

 روشنایی -5-8

 choi)روشنایی است تأمینین گزینه برای خورشید چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم همواره بهتراستفاده از نور طبیعی 

and moon, 2017). 
 

 استفاده از عناصر طبیعی -5-9
گیری از نور طبیعی، صدای آب، گیاهان و فضای سبز، منظر طبیعی باعث باال رفتن میزان عناصر طبیعی هر کدام مانند بهره

 ی چنین فضاهایی بسیار اثرگذاراستگیری از طراحی بیوفیلیک در طراحنسانی خواهد شد و بطور کلی بهرهوری نیروی ابهره
(Cooper and Browning, 2015). 

 

 یارگونوم -5-11

به منظور  ستیابزار یارگونوم یکار یهاطیکاربرد دارد. در مح یو اقامت یادار یفضاها شتریدر ب یاز دانش ارگونوم استفاده
در  یارگونوم یری(. هدف از بکارگ9526)قائم،  ستیادار طیکارمندان مح یولوژیزیو ف یجسمان تیبا وضع طیسازگار کردن آن مح

 (.9521 ان،ی)دستور ستیکار یوربهره نیبه باالتر دنیمنظور رس بهراحت  ییفضا جادیا یکار یهاطیمح
 

 رنگ -5-11
با چشم انسان  میها به طور مستقکه رنگ لیدل نیمهم است، به ا اریبس طیمح یآن بر افراد در طراح تأثیراستفاده از رنگ و 

باال بردن  یبرا یساختمان ادار یسبب در طراح نی. به همگذارندیآن بر روح و جسم فرد اثر م به واسطهرابطه برقرار کرده و 
هستند.  انکاریب یاجلوه یدارا رامونیپ طیدر مح هارنگاست.  تیموضوع حائز اهم هارنگ ینگاه به روانشناس یراندمان کار

 ریبعنوان محرک غ طیدافع باشند. نقش جلوه رنگ در مح ایکننده، سازنده، مخرب، جاذب و  کیآور، تحرها ممکن است ماللرنگ
های سبز و آبی و از از رنگ در طراحی فضاهای اداری بهتر است برای تمرکز بیشتر افراد (.9527اندرو، قابل گذشت است )مک

های رسمی استفاده از الگوها با تضاد های سرد به منظور کاهش استرس، اضطراب و فشار خون استفاده کرد. برای محیطرنگ
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های سرد باعث هر چه زودتر سپری شدن توان از این الگوها در فضای استراحت کارمندان بهره برد. رنگشدید مناسب نیست و می
ها بهتر است در فضاهایی شوند. به طور این رنگاهش وزن روانی، بزرگتر جلوه دادن و کوچکتر کردن اشیا داخل فضا میزمان، ک

 (.9523با فعالیت یکنواخت استفاده شود )کریمی، 
 

 نتیجه گیری -6
 باال باعث آن کاربران خواسته و نیازها براساس اداری دفاتر و کاری هایمحیط طراحی و کارمندان نیازهای به توجه اینبربنا

 ایجاد باعث کل در و هاشرکت آوری سود افزایش در نتیجه و هاهزینه کاهش و کاری بازده بهبود و شغلی رضایت سطح رفتن
ها برای منابع انسانی در ترین چالشیکی از مهم .گرددمی بیشتر کارمندان بازدهی و بیشتر امنیت احساس و بهتر کاری روحیه

وری و میزان رضایت افراد از فضای کاری خویش است. کارمندان و کارکنان ادارات و ها نحوه و چگونگی باال بردن بهرهسازمان
ای خلق کنند که این خود را از فضای کاری خویش جدا می دانند ، مگر آنکه معماران و شهرسازان فضاها را به گونه هاآنسازم

 و فعالیت حضور، برای بهینه شرایط نمودن فراهم و سازمان محیط در مداخله دار شود. معماران باحس در استفاده کنندگان فضا بی
 شوند. سازمان، استراتژیک اهداف به دستیابی نهایت در و انسانی نیروی وریبهره ارتقاء زمینه ساز در سازمان، افراد اجتماعی تعامل

کند و اگر فضایی هر کدام از این دو ویژگی را به همراه هم داشته باشد سیم میمعماری، محیط را به دو دسته زیبایی و کاربردی تق
تواند نیازهای عملکردی و بصری کاربر فضا را بطور همزمان پاسخ دهد. البته باید به این نکته توجه داشت که این امر خود می

 منی، جانمایی مناسب هر کدام از فضاها است.الزمه داشتن نکات متعددی مانند رنگ، هماهنگی با محیط پیرامون، دوام، ای
بر طراحی ساختمان اداری به منظور باال  مؤثرمطرح گردید و با شناخت مبانی نظری  پژوهشبا توجه به آن چه که در این 

توانند در طراحی وری و راندمان کاری کارمندان و احساس آسایش میان آنها در اینجا به استخراج فاکتورهایی که میبردن بهره
ارائه  9ل برده خواهد شد. این فاکتورها در جدو یه طراحها دست بدر نتیجه تحلیل آنو اثرگذار بوده پرداخته تا با بررسی آنها 

 اند.گشته
 )مأخذ: نگارنده( در طراحی مؤثرفاکتورهای  1جدول 

 رفرنس فاکتورها ردیف

 (Thirion-Venter, 2012) کار )منظور طراحی و رعایت استانداردها در طراحی فضای کار است( فضای 9

9 
)منظور رعایت موارد باال بردن آسایش کارمندان در  آسایش کارمندان

 (طراحی است
(Danielsson, 2010) 

 سرو صدا 5
(Clements-Croome et al, 2019, Rho, 

2008) 

 ( Rho, 2008, Takenoya, 2006) به صورت مکانیکی تهویه هوا 1

 شغلی رضایتمندی 3
-(Sundstrom and Sundstrom, 1986) 

(Rho, 2008) 

 (Rho, 2008) فردی میان روابط 0

 (Rho, 2008) کارکنان میان تعامالت 7

 (Sundstrom and Sundstrom, 1986) ثیرات محیطی بر افراداز محیط کار و تأ تأثیرپذیری 2

 کیفیت هوا 2
(Choi etal, 2010 )-(Wagner et al, 2007, 

Fisk, 2002) 

 مصنوعیکیفیت روشنایی  96
(Choi and Moon, 2017) 

(Wagner etal 2007, Fisk, 2002) 

 (Wagner etal, 2007, Fisk, 2002) (کیفیت صوتی )کیفیت صدای محیط 99

 (Wagner etal, 2007, Fisk, 2002) (آسایش حرارتیراحتی حرارتی ) 99

 ( Kim, 2013, Clements et al, 2019) و فرم فیزیکی ابعاد و اندازه فضا ها 95

 (Vivian, et al, 2012) )میزان احساس راحتی در محیط( سطح راحتی 91

93 
قابل فهم بودن محیط و ایجاد ارتباط با خوانایی و ) سطح ادراک از محیط

 محیط(
(Vivian, et al, 2012) 

 (Choi and Moon, 2017) (مستقیم یا غیر مستقیم) نور طبیعی روز 90

 (Choi etal, 2010) تهویه طبیعی 97

 (Newsham, 2003) )ابعاد و اندازه میز کار( سطح کار 92

 (Choi and Moon, 2017) محیط بر کاربر( تأثیر) رضایت بصری 92

 (Hundert and Greenfield, 1969) هادیوارها و پارتیشن 96
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 رفرنس فاکتورها ردیف

99 
باشند ساختمان اداری پالن باز)دفاتر بصورت یکپارچه و بدون دیوارکشی می

 جابجایی حدود فضا وجود دارد(و امکان 
(Shafaghat et al, 2015) 

(Brill et al, 2000) 

 ساختمان اداری پالن بسته)حدود و مرز فضاها از قبل تعیین شده باشد( 99
(Block and Stokes, 1989; Crouch and 

Nimran, 1989; Hedge, 1982; Neill and 

Carayon, 1993) 
 (Shafaghat et al, 2015) )فلکسیبلیتی( ف پذیرمحل کار )آفیس( انعطا 95

91 
فضای کارمشترک) چیدمان میزهای کار در یک اتاق یا یک فضای مشترک 

 می باشد.(
(Shafaghat et al, 2015) 

 (Shafaghat et al, 2015) حفظ حریم شخصی در محیط کار 93

 (Fisk and Seppanen, 2007) کیفیت تجهیزات و مبلمان 90

 Azagba and Sharaf, 2012, Maher and) تعداد پارتیشن ها، ارتفاع پارتیشن 97

Hippel, 2005) 

 Azagba and Sharaf, 2012, Maher and) تراکم فضاها 92

Hippel, 2005) 

 Azagba and Sharaf, 2012, Maher and) قابلیت تنظیم و دسترسی به نور روز 92

Hippel, 2005) 
 ((Clements-Croome et al, 2019 چیدمان اشیاء )میز، صندلی( در فضا نحوهطراحی یا  56

59 
قابل توجهی  تأثیررنگ آبی، سبز، زرد و سفید به عنوان رنگ اداری  ( رنگ

 )بر کارمندان دارد
(Cooper and Browning, 2015) 

 (Rho, 2008) نورپردازی 59

 (Rho, 2008) دما 55

 ((Kamarulzaman et al,2011 فضای سبز استفاده ازگیاهان و 51

 9525( یا مک اندرو، (Mc Andrew, 1999 نوع مصالح و بافت 53

 ((Clements-Croome et al, 2019 وجود دید و منظر مناسب 50

 
کار فاکتور در طراحی ساختمان اداری میتوان به درک و آسایش محیطی کاربران در فضای  50این با بکار گیری این بربنا

خود را اعمال  یشخص قهیکه کارکنان سل یشد زمان ادآوری دیبا نیهمچن کمک کرد و رضایت محیطی کارمندان را افزایش داد.
افراد  یبر راندمان کار توانیم رهیو غ هایتعداد مرخص ت،یفعال زانیمانند نوع کار، م یگریدارند. عوامل د یبهتر هیروح کنندیم

 اثرگذار باشد.

 

 منابع
 .37. فصلنامه صفه، یآنها بر معمار تأثیرو  یشناسانسان در روان ازیخواست و ن یهامفهوم ی(. بررس9529. )میمر ،یاریاخت .9
 تدوین و مطالعه سازمان تهران: انتشارات .ادراک و احساس روانشناسی (.9527) کریم. محمد و خداپناهی، محمود ایروانی، .9

 (.سمت) دانشگاهها انسانی علوم کتب
 .90. دو ماهنامه حصون، یسازمان یوردر بهره ی(. نقش منابع انسان9522. )هینور ،ییو شادالو یعل ،ینصر آباد یباق .5

محیط یادگیری بر فرایند ادراک و شناخت  تأثیر(. باز خوانی 9529سروش، محمد مهدی. )خواه، سرور و گودرزیجعفری .1
 قزوین، ایران. همایش ملی معماری و شهرسازی انسانگراکودکان. 

 و معماری المللیبین کنفرانس اداری. کار محیط در طراحی الگوهای بررسی (.9523وحید. ) حیدرنتایج، حسین، پناه وحجت .3
 فریدونکار، مازندران، ایران.شهرسازی. 

 ساختمان بررسی با اداری فضاهای درون کارمندان رفتار (. بررسی9523الهام. ) علی و خانلری، امامی، ساناز، سیده حسینی، .0
 .ایران گنبدکاووس، ایران. و شهرسازی معماری عمران، مهندسی در کلیدی مباحث سراسری همایش اولین پکن. مت اداری

و بازخورد آن در مطالعات  بسونیگ دگاهیاز د طیمح تیقابل هینظر لی(. تحل9529پور، مرمر. )دانشگر مقدم، گلرخ و اسالم .7
 .2آرمان شهر،  یو شهرساز یفصلنامه معمار انسان ساخت. دو طیانسان و مح

 عی. ماهنامه صنایادار یدر فضاها یکار با انسان با توجه به اصول ارگونوم طیمح شتری(. تطابق ب9521. )ان،فروغیدستور .2
 (.96)90چوب، مبلمان و کاغذ، 

 یابیجهت ارز یاروش پرسشنامه کی ییایو پا ییمحتوا ییروا یو بررس ی(. طراح9526اهلل. ) بیدهقان شهرضا، حب .2
 .9نظام سالمت، سال هفتم،  قاتیکار. مجله تحق طیدر مح ییاسترس گرما یمقدمات
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 های فرهنگی.(. رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: نشر دفتر پژوهش9522رابینز، استیفن. ) .96

. دو فصلنامه یشناختبوم یشناسروان هیبراساس نظر یرانیباغ ا طیمح ادراک ندیفرآ لی(. تحل9522آزاده. ) ،یشاهچراغ .99
 .3شهر، سال سوم،  تیهو

. تهران: نشر رخ یرازی. ترجمه محمدرضا شیمعمار یشناس داریپد ی(. روح مکان، به سو9521نوربرگ. ) نیستیشولتز، کر .99
 داد نو.

 یمصنوع بر مبنا طینسبت انسان و مح ۀدربار یکردیرو نیی: تبعیطبا ی(. معمار9521. )یزاده، محمد مهدعبداهلل .95
 .2 ران،یا یها. دوفصلنامه مطالعات معمارچهارگانه

. تهران: نشر صدا و میو عباس شم ی. ترجمه احمد صبوییغا یمعنا ی(. انسان در جست و جو9523. )کتوریفرانکل، و .91
 .دهیقص

 ارتقا فعالیت رویکرد با اداری هایساختمان (. طراحی9521بهنام. )لمسکی، ایمان و کالنتری،  سادات، تازیکه قابلی، مهدیه .93
 به نگاه آینده هایزیست افق محیط و هنر عمران، شهرسازی، معماری، الملی بین کنفرانس کارکنان. وریبهره و فیزیکی
 . گنبدکاووس، ایران.گذشته

 .99. فصلنامه صفه، ی(. ارگونوم9526. )سویقائم، گ .90

 (.9)9هنر،  هیپو)رنگ، فرم، فضا(. رهی(. رنگ درمان9523. )ایکتوریو ،یمیکر .97
 دومین رفتار کارمندان. در اداری هایساختمان کالبدی محیط تأثیر بررسی (.9523) معصومه. برقچی، سمانه، ماستیانی، .92

 نیشابور، ایران. مدیریت شهری. و معماری عمران، مهندسی در پژوهشی نوین های یافته المللی بین کنفرانس
 .بهشتی شهید دانشگاه انتشارات تهران: .محیط روانشناسی .(9526) شهرناز. مرتضوی، .92
 .ای. تهران: نشر وانیمترجم: غالمرضا محمود ،یطیمح ی(. روانشناس9525) .یت سیمک اندرو، فرانس .96

 تهران: انتشارات زرباف اصل.. ترجمه غالمرضا محمودی. یطیمح ی(. روانشناس9527. )یت سیمک اندرو، فرانس .99

 . ترجمه غالمرضا محمودی. تهران: انتشارات زرباف اصل.یطیمح ی(. روانشناس9527. )یت سیمک اندرو، فرانس .99

(. معماری بر مبنای شناخت قابلیت محیط تحلیل نظریه قابلیت محیط از 9523هاشمی نژاد، نجمه و انجم شعاع، امینه. ) .95
های سازنده آن. کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی.  دیدگاه گیبسون و شناخت مولفه
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 دو، جلد 3111 پاییز(، 13)پیاپی:  1، شماره ششمسال 

 
 

 

  ،یشیمایآباد مود بر اساس مطالعات پدریباغ ح یمعرف

 مصور و مکتوب

     

 3علی عباسی ،2احمد حیدری ،*1مهدی حسینی
 16/66/99تاریخ دریافت:  

 21/60/99تاریخ پذیرش: 
 

  26626کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

و  شیآسا نیتأم یدر راستا یهمگ ،یو فاعل یماد هایعلت نیبا توجه به ارتباط ب یرانیا هایباغ یوجود هایعلت
گفت که  توانیم نیشده است، بنابرا یریگو منظم بهره یهندس یراه از علت صور نیانسان بوده است و در ا جوییلذت

 یینها تیو غا شدهترکیب ییمعنا تیبا گذشت زمان با غا تیغا نیبوده است اما ا ییجولذت یرانیساخت باغ ا هیاول تیغا
و اصل عدم مشرف بودن تواما با  یبه محرمانگ لیدر کنار م یریکو میاقل. است افتهیبهشت مقدس نمود  کیبه صورت 

در خدمت حاکمان و  یریکو میبا اقل نطقهم نیا هایباغشده است  یاندرون و گرادرون یفضاها جادیباعث ا تیحفظ امن
و  هیریتا مود با توجه به حکومت خاندان ام رجندیشرق ب یاهیقه کوهپابوده است. منط یبا زندگ توأم یحکمران یبرا نیخوان

 اندانخ یو نصب یبهلگرد، شوکت آباد، نوفرست، مود و ارتباطات سبب آباد،میرح ه،یگرفته تا اکبر رآبادیاماز  هاآن استقرار
اطالعات  یآورگرد هایروش مذکور است. هایباغاز  یکی درآبادیکرده است. باغ ح جادیرا ا هاییباغ وندیمذکور تا دره هر
باغ  نیا دهدینشان م هاافتهی. باشدیو استفاده از اسناد مکتوب و مصور م مصاحبه با مطلعان ،یشیمایپ ،یابه روش کتابخانه

گنبدها را از کف داده،  ارشیتوان ن ماندهیباق یفرسوده و جرزها انیاع ده،یرفته، قنات آن خشک نیاز ب باًیتقردر حال حاضر 
مصالح آن اغلب از آجر و  آوردیدوران اقتدار آن انسان را به وجد م یرسوخ کرده و نجوا نندهیآن هنوز در ذهن ب بتیاما ه
و در فاصله  رجندیب یلومتریک 06باغ در فاصله  نیجنوب شرق به شمال غرب است ا تیسا یریقرارگاست جهت  تخش

مود متعلق به  درآبادیکه باغ ح شودیممشخص  طورنیا شدهانجاممطالعات  یریگجهیاز نت قرار داردمود  یلومتریک کی
آن  تبعبه زیباغ ن دهیاما چون قنات آن خشک باشدیم یوقف نو سه سهم آ یو در حال حاضر نه سهم آن ملک هیریخاندان ام

 یاسالم یرانیآن ا یسبک معمار باشدیبرقرار و پالن باغ متقارن م دارزهیو ت یامازه یهاقوسدر  تمیاز نفس افتاده است. ر
 نینششاهمثمر،  یکاربر اسبز ب یباغ حضور آب، وجود فضا نیا یهاشاخصهاز  گرددیو حدود ساخت آن به دوران قاجار بر م

 یشمال یرجندیب یخیتار هایباغ گرید برخالف. جهت باغ باشدیمدر کنار استخر، وجود درختان پسته، عناب؛ کاج و بنه 
 .باشدینم یجنوب

 

 یمعمار رجند،یمود، ب درآبادیح مود، باغ، یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول(کارشناس ارشد مدیریت اجرایی  و ارشد مهندسی معماری کارشناس -1

 و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی بیرجند هنردکترای  -2

 ارشد مهندسی معماری کارشناسدانشجوی  -0
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 مقدمه  -1
باغ ایرانی در یک گستره جغرافیایی از هند تا تبریز و از 

 متناسب با، سمرقند تا شیراز و مرزهای فراتر از این محدوده
شرایط اقلیمی و دوره تاریخی خاص خود در فرمها و 

های گوناگون تجلی پیدا کرده است . یکی از نقاط شکل
شهر بیرجند ، شکل گیری شیوه خاصی از مفاهیم باغ ایرانی

بیرجند به عنوان شهری که  .است یدر استان خراسان جنوب
رونق و شکوفایی خود را در دوره صفویه به دست آورده 

تاریخی متعلق به اواخر دوره  هایباغموعه ای از دارای مج
ها و شاخصه قاجار و پهلوی اول است بررسی ویژگی، زندیه
ن ایران نشا هایباغبیرجند در مقایسه با دیگر  ایهباغهای 

 . از شیوه متفاوتی در طراحی دارد
 

 ( : جاده شهر مود تا بیرجند1)تصویر 
نشان می دهد که غان و طا، معصومیه، بادامیر آ، مود، درحیم آباد ،بهلگر، شوکت آباد، شاخصه های هشت باغ تاریخی اکبریه

شاه نشین میان استخر ،شکل ، محور اصلی درخت کاج، اتصال به بافت روستایی، ترکیب خصوصیاتی همچون عدم حضور آب
, یفاطم) شیوه باغسازی بیرجند را از دیگر نقاط ایران متمایز می کند، گیری حوض خانه ،باغ قلعه ای بودن و محور قوی ممتد

 (1031رنجبر, و  گلزار یمهربان
 

 معرفی شهرمود -2
بیرجند به  کیلومتری جاده ارتباطی 06با قدمت تاریخی در جنوب استان خراسان جنوبی و در  شهرستان سربیشه  مود شهری

 .زاهدان واقع شده است

که در فرهنگ نفیس آمده به معنای عقابی است که پرهایش چنانآن  .و معنی فارسی سره« مود»کلمه  :تسمیهوجه  -لفا

به اعتقاد گذشتگان مود از ماد )قوم ماد( گرفته شده است و   اند،برخی دیگر کلمه مود را آشیانه عقاب معنی کرده. را به تیر چسبانند
زیرا در « ده مو»رسد که مود در اصل موده بوده یعنی به نظر می  .(1096)زمانی پور د. ا.,  اندآنان در این منطقه تأسیساتی داشته

برای پرورش مو قابلیت آن  وجود دارد و خاکآن  انگور در هایباغفراوان بوده است و هم اکنون هم « مو» هایباغمود تاکستان و 
محل وجود داشته است، به همان نام آن  این نظریه معتقدند هر دهی را بیشتر به خاطر محصولی که درفراوانی دارد، طرفداران 

آخر کلمه هم بر اثر کثرت استعمال از بین رفته و فقط مود « ه»شناختند و مود هم که موده بوده به همین دلیل شهرت یافته و می
منطقه آن  کند بین سربیشه و مود در گذشته جنگلی وجود داشته و سراسرمدارک زیادی وجود دارد که ثابت می .مانده استباقی

مود این است که مود به معنای انتهای بیشه بوده چنانچه سربیشه به معنای  بنابراین وجه تسمیه دیگر درباره بیشه زار بوده است؛
مود برگرفته شده از عارضه طبیعی بوده که در این جا تر باشد؛ زیرا نام دهد. این نظریه شاید به حقیقت نزدیکابتدای بیشه معنی می

 .همان جنگل و بیشه است

 .های گنبدی استهای خشتی با سقفبافت قدیم مود شامل خانه :شهر مود معماری -ب

  ت.های این شهر اسیش حصاری از محلهباالی شهر، پایین شهر، خاک سبزی، پشت حصاری و پ های شهر:محله -ج

های دست بافت مود جزو صنعت فرش مود شهرت جهانی دارد به طوری که برخی فرش :و هنر صنایع دستی -د

رسد. رونق و شکوفایی صنایع فرش دستباف در این منطقه به دوره قبل از صفویه میآن  قدمت  .های ایران استترین فرشنفیس
دار  16بافی با در شهر مود کارگاه قالی 1012تا  1066گردد که شخصی معروف به مصباح السلطنه قبل از سال به زمانی بر می

 .قالی، دایر کرده بود

کیلومتری بیرجند  06این بنا در باشد از آثار تاریخی و منحصر به فرد مود می (قلعه باغ مود)باغ و قلعه مود :آثار تاریخی -ه

تی تشریفاتی بوده بر جای ک بنای قدیمی که عمار. در داخل قلعه بقایایی از یبرج مدور است 26در شهر مود دارای یک حصار و 
تداعی آن  قدمت این بنا حداقل به دوره زندیه بر می گردد . در مرکز باغ عمارتی ساخته شده که ویژگی های معماری مانده که

  .(139, ص. 1090دارایی,  )امور اقتصادی و کننده نوع معماری اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی است
یعنی آن  امیر علی خان خزیمه سومین امیر خاندان امیریه بیرجند است که در عصر زندیه و آخرین پادشاه، بانی قلعه نو مود

 مستقر گردد در چهکند بوده و حکومتآن  لطفعلی خان زند می زیسته است امیر علی خان قبل از اینکه قلعه مزبور را بسازد و در
مستقر شده است قبل از او پدرش مرکز حکومت رااز نوفرست به آن  می کرده است اما به مود امده و قلعه را بنا کرده است و در
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زمانی پور د. ) چهکند آورده است و بعد از او  جانشینش میر علم خان دوم به نوبه خود حکومت را از مود به بیرجند منتقل کرده است
 .(91-96, ص. 1090ا., اسرار دره هریوند, 

هجری قمری که میر علم خان سوم فوت می کند قلعه نوِ مود و روستای حیدر آباد سهمیه فرزند بزرگش امیر  1069در سال 
در مالکیت فرزندش امیر  قلعه نوِ مود و روستای حیدر آباد 1002علی اکبر خان می شود بعد از فوت امیر علی اکبر خان در سال 

توان از دیگر آثار تاریخی این شهر می .(91, ص. 1090)زمانی پور د. ا., اسرار دره هریوند,  معصوم خان حسام الدوله واقع می شود
زابلی ساخته شده و نیز حمام قدیمی شهر  خان خزاعی و به دست میرزا حسنقلیبه مسجد جامع شهر که به دستور و با هزینه اهلل

 .خان خزاعی ساخته شده استقلیکه به فرمان اهلل
 

 ایرانی هایباغ -3
شاید خاطره میهن اصلی و ، ایرانیها از قدیم االیام به ساخت باغها و باغچه در حیاطها و دور و بر بناها عالقه خاصی داشته اند

یعنی پردیسمی « په اره دئسه»بوده است . آنها باغچه هایی را که در اطراف بنا می ساختند خاستگاه قوم آریا منشا این عالقه 
سرسبز و خرم  هایباغکه پاداش اعمال نیک به آنها می بخشیده اند در ، نامیدند بنابر این ایرانیان تصور ذهنی شان را از بهشت

چویبارها  و در باغ نیز آب روان خوش و گلهای زیبا و درختهایی که تجسم بخشیده اند در بهشت کوثر هست و درختان و گلها و 
 .(1000)استاد پیرنیا,  شودمیآن  می توان در سایه آنها آرمید و این همه محصور در دیواری است که مانع ورود جهنمیان به

باغسازی در ایران زمین به دلیل شرایط خاص اقلیمی 
بیشتر تحت تاثیر نظامهای ساخت به ویژه نظام آبیاری است 
هرچند که عوامل حسی و زیبایی شناختی در مراحل بعدی 

ویژگی خاص اقلیمی و نقشی ویژه در ساخت باغ داشته اند 
روحیه خاص ایرانیان ،موجب عملکرد گرا شدن آنان در 

ماری و باغ سازی گردیده است ارسطو در تحلیل زمینه مع
مادی و ، فاعلی، یعلت غای وجودی هنر چهار هایعلت

صوری را معرفی نموده که بعدها فالسفه اسالمی در 
 ه اندتی شناسانه خود از آنها بهره بردهای هستحلیل

بیرجندی  هایباغ بنابراین (1096, ی)پورمند و کشتکار قالن
آباد مود هم در ادامه همین اندیشه ساخته شده و باغ حیدر

 .است

 
ارتباطات بین زیر سامانه ها ،علت وجودی و   :(2)تصویر 

 (1931, یکشتکار قالن و)پورمند  مفاهیم فرایند

است با رواج باغسازی حکمت مینویی و تجلی این عالم را در معماری در دوران صفویه که آخرین دوران شکوفایی هنر ایرانی 
در دوران شاه عباس و همزمانی او با دوران رونسانس اروپا و آن  این دوران که اقتدارهستیم )همان( و باغ آرایی ایران شاهد 

شیخ بهایی را باید موثر چون  بزرگی معمار وهمزمانی فیلسوف  همچنینعثمانی و ملکه بریتانیا چون پادشاه علم دوست  یپادشاهان
 دانست.
 

 بیرجندی هایباغ -3-1
ه ش( و پدر وی  1229-1020تاریخی بیرجندی در دوره قاجاریه و در دوران محمد ابراهیم خان شوکت الملک ) هایباغعمده 

 هایباغو نواحی اطراف آن در دوره ناصرالدین شاه شکل گرفته است از شاخصه های  امیر علم خان حشمت الملک، حاکم بیرجند
ن کاج، شاه نشین میان استخر، بیرجندی می توان به عدم حضور محور آب، اتصال به بافت روستایی یا مسکونی، محور درختا

 . )رنجبر, سال چهارم( خانه، باغ قلعه ای بودن، و محور قوی ممتد را نام بردگیری حوضشکل
 

 هندسه -3-2
هندسه اساس هنر و معماری ایرانی است این نگرش زاده دید مفهوم وار ایرانیان به اندیشه ،هنر و محیط انسانی است این 

می خورد و فضاهای باز و  در تمامی عرصه های به چشمدر باغ ایرانی که در پیوند فضاهای بسته و باز شکل می گیرد تاثیر گذاری 
ابعاد ، عرصه های طبیعی نیز به نظم در امده و با هندسه قوام می گیرند هندسه به عنوان یک علت مادی در کنار سایر علتها در باغ

جوهای آب نحوه حضور و عبور آب و به طور کلی به  های درختکاری،ردیف، محورهای اصلی و فرعی، حصارها ،و تناسبات کلی
 .سلط می پردازدهندسه م
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و مرز بیرون و درون کامال طرح کالبدی باغ ایرانی بر اساس ساختار هندسی بسیار دقیق و محاسبه شده شکل یافته است 
از یک آن  دهد که کوشکمود نشان می بادِآباقیمانده باغ حیدر ابنیه و جرزهای .(1096, ی)پورمند و کشتکار قالن شودتعریف می

 .باشدو سایت باغ مستطیل شکل می دارای اندرونی هندسه بیضوی
 

 
 :  شکل قرارگیری درختان در باغ ایرانی و باغچه بندی(9)تصویر 

 

 های گیاهیگونه -3-3
در میان کرت باغ ایرانی معموال گیاهانی می کاشتند که زیاد بلند نشود و همیشه سرسبز و زیبا باشند اما در دو خیابان دو طرف 

نیا, )استاد پیریا آبنما داالن پوشیده ای از درختان می ساختند نوع درختان بسته به آب و هوا و خاک منطقه متفاوت بود همان کرت 
بیرجندی هم از درختان کاج و سرو برای اطراف کرتها و اطراف باغ و از گیاهان بذری و درختان کوتاه مانند انار  هایباغدر  .(1000

به دلیل خشکیدگی  حیدرآباد و میوه و گل در کرتها استفاده شده است و در باغ اکبریه بیرجند به خوبی دیده می شود ولی در باغ 
انگور و آلو ، پسته و، بادام، شامل کاج حیدرآباد درختان باغ  قنات درختان از بین رفته اند اما آثار کرتها تا حدودی مشخص می باشد

  .بوده است
 

 هامواد و روش -4
و رولوه اعیان و  برداریعکس، های الزم و مطالعات بصریسایت باغ بررسی و پیمایش در ابتدا ضمن بازدیددر این پژوهش 

م افزار گوگل ارث دریافت نرعکسهای هوایی از  ترسیم گردید 2611و وضعیت فعلی بنا توسط نرم افزار اتوکد  عرصه انجام گردید
سپس اطالعات ارتباط با قنات و روستای مود و سایر روستا ها بررسی شد ، فاصله تا مسیل، سیرکوالسیون، و دسترسی های باغ شد

ساخت  هایروشدیتیلهای معماری و انواع ساختمایه ها و ، و عناصرشناخت اجزا ، ایرانی و مقایسه آنها هایباغی شناخت تکمیل
می باشد در برخی منابع مورد بررسی قرار گرفت  و از انجایی که اطالعات مکتوب در خصوص این باغ فقط در حد اشاره اسمی 

و آن  و بر اساس مطلعان محلی از جمله آقای دکتر اسداهلل زمانی پور دریافت  شده استمصاحبه با طریق سایر اطالعات را از 
فوق یک برگ سند قدیمی قسمتی  هایروشعالوه بر  اطالعات بصری و شهودی وضعیت باغ در دوران رونق تبیین گردیده است

 .از اطالعات را تسجیل نموده است
 

 هایافته -5
تا مود یک آن  کیلومتری بیرجند قرار دارد و فاصله 06فاصله  مود  در  حیدرآباد و مزرعه و قنات  باغدهد این ان میها نشیافته

سال قبل 266حدود تا  احتماال هجری قمری 1066های سال قبل از در حدودآن  مالکیت آثاربا توجه به  قناتاین  .باشدکیلومتر می
چنانچه مولف اسرار دره هریوند  احداث شده است، (اجداد آقایان حبیبی مود)از اهالی دستگرد مود  1توسط خانواده حسن حبیب

 هجری قمری به فرزند بزرگش امیر علی اکبر خان را قید می نماید 1069انتقال مالکیت از میر علم خان سوم متوفی در سال 
قای محمد رضا آو به گفته  لذا این قنات و روستا قبل از این تاریخ وجود داشته است (1090)زمانی پور د. ا., اسرار دره هریوند, 

لذا در دوره  (1093)حبیبی مود,  است و بعدا توسط خاندان علم تملک شده است دهبزرگ ایشان احداث گردیتوسط پدر  حبیبی مود
شود باعث خوشحالی آنها از تملک های بعد که بر اساس سند موجود ملک مورد نظر مجدد توسط خانواده حبیبی مود باز خریده می

به گفته  باشندمی های محمد حبیبی مود و محمود نقاش مود و سلیمانی مود .خود از نوادگان آنهاخانواده شود مجدد ملکشان می

                                                           

 است شمسی در ابتدای سلطنت پهلوی اول انجام شده 1061چرا که نام گذاری فامیل در سال  نبوده در آن تاریخ نام فامیلی  -1
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در آن  که هنوز آثار بناهای 2ه استداشت .حیدر آباد مرکز حکومت شد 1پس از اتمام و احیای قنات حیدر آباد که آب فراوانی مطلعان
-بصورت مخروبه دیده می زارعینساختمان سرسرا و ساختمانهای مسکونی  ،سه نقطه بنام باغ منزل محل حکومت و سکونت امیر

 شود.
حکومت امرای حاکم مرکزیت این مزرعه و قنات در سالهای 

 .شده استمیبرگزار  در آن مذهبی و اعیاد و مراسم داشته
این ملک به آقای امیر معصوم خزیمه علم که قنات و قلعه 
معروف جدید مود محل استراحت و سکونت ایشان بوده به 

 امیر علم خانآقای است و بعد از ایشان به ارث رسیده 
این  ه استرسیدنامبرده  یکی از ورراثبه عنوان خزیمه 

نه ، شمسی1016در سال  قبل از اصالحات ارضی ملک
به آقایان محمد حبیبی مود و ذبیح اهلل نقاش مود و آن  سهم

مهدی سلیمانی فروخته شد سه سهم دیگرآن نیز بخاطر 
اینکه بدون رضایت مالک اولیه تصرف شده بود بنام موقوفه 

وقوفات خاندان علم در نظر گرفته شده که هنوز در ردیف م
 .باشدو خزیمه علم می

 
 باغ حیدرآباد نسبت به شهر مود موقعیت (4) تصویر

 

 حیدرآبادقنات باغ  -5-1
باشد که می کیلومتر( 62)مقایسه شود با طول قنات دولت آباد یزد  متر1066چاه طول قنات از دهانه یعنی مظهر قنات تا مادر 

مود میگذرد که بتدریج بعلت کمی باران و نزوالت آسمانی خشکیده و بصورت مخروبه می باشد که کشمان  دشت و، از روستا
 بشود یکی از قناتهای معروف .چون گذشته خواهد بود آن  چنانچه سر مایه گذاری  قابل مالحظه ای برای مرمت و احیای

 

 عناصر سازنده کالبدی -5-2
 .باغ و نزدیک به مظهر قنات ایجاد شده استکوشک ایجاد شده در باالدست  :کوشک -لفا

و این حصار مرز بین فضای درونی و بیرونی را به خوبی تعریف  هندسه مستطیل می باشد لی حصار دارایشکل ک :حصار -ب
 .کندمی

 هایباغبندی در این باغ بر اساس آنچه از عکسها و وضعیت موجود مشخص می شود مانند سایر کرت بندی:کرت -ج
که  تاریخی بیرجند هایباغو سایر  باشد جهت قرار گیری این باغ بر خالف قلعه باغ مودبیرجندی بر مبنای شیب ثقلی زمین  می

ایرانی در اقلیم  هایباغمانند سایر  حیدرآبادبقای باغ  .جهت شمالی جنوبی دارد دارای جهت جنوب شرقی به شمال غربی می باشد
پیدایش مجموعه ها هستند آباد یزد از این گونه باغبیشتر به قنات باالسری وابسته بوده است باغ اکبریه بیرجند و دولت ،کویر

، پیرامون هایباغعمارات باغ دولت آباد پس از احداث و احیای رشته های قناتی است که با همین نام شکل گرفته و پس از رونق 
در، عمارت بهشت آیین، تاالر آیینه، عمارت تهرانی، عمارت هشتی )عمارت بادگیر(، عمارت چند عمارت شامل عمارت سرآن  در

 .(1090, یرستمپورجعفر, پورجعفر, ) )مربوط به باغ بهشت آیین( و تاالر طنبی احداث گردیده است سردر شمالی
 

 های معماریویژگی -5-3
 .ها به خوبی برقرار می باشدها و جداره ها و بازشوها و طاغچهریتم در قوس :ریتم -لفا
 

 
 قسمتی از کوشک که باقی مانده است (5)تصویر 

                                                           
 به گفته اقای محمد رضا حبیبی مود پنج سنگ آب داشته است. -1
 ستفاده شده است.البته با توجه به دیگر اسناد و همزمانی تملک باغ حیدراباد و قلعه باغ مود احتماال موقتا و یا پاره وقت و یا تفریحی از آن ا -2
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رود که در تقارن یکی از اصول معماری ایرانی به شمار می :تقارن -ب
باد آباغ حیدر (1039)یعقوبی,  باغ ایرانی از این اصل بسیار استفاده شده است

ها و گنبدها و طور در قوسهمین باشدیدر محور طولی خود دارای تقارن م
 .عناصر اجرا شده مطابق پالنهای زیر دارای تقارن می باشد

حکومتی این باغ شامل گونه  اقامتی تفریحی  شناسی باغ:گونه -ج
( بوده است بوده است و بر اساس اسناد در مالکیت حاکم وقت )خاندان امیریه

و از آنجایی که بر اساس منابع موجود همزمان با قلعه باغ مود در مالکیت 
یک نفر بوده است احتماال همزمان مورد استفاده قرار می گرفته است و یا 

وانی برای مقطعی خاص یکی از همسران حاکم به همراه قسمتی از امور دی
در این بنا انجام می گرفته است همچنین بعد اقتصادی مبتنی بر کشاورزی 

 .باغ را هم هم باید مد نظر قرار دهیم

 

 تقارن پالن بر محور ورودی:  (1) پالن

رها سازی باغ به دلیل خشکیدگی قنات و احتماال وضعیت مالکیت  و عدم نیاز مادی و از طرفی نگاه  آسیب شناسی: -د
ساختمان شده است نبود ازاره های باعث تخریب پاکارها بر اثر آن  ین رفتن فضای سبز و به تبعتهاتری هزینه فایده باعث از ب

رطوبت مویینگی موجود در خاک  شده است وندالیسم انسانی و فرسایش اقلیمی و باد و بوران و رطوبت از باال باعث افزایش تنش 
  .گنبدها گرفته است تسلیم و کاهش نیارش گنبدها شده و گرانش توان ایستادن را از

  
 ب پاکار به دلیل عدم وجود ازارهیآس (6)تصویر 

 

 ها و عناصردیتیل -5-4
دار و سقف مسطح و تیزهدار چفد مازه، در اعیان این باغ از سبک معماری اسالمی ایرانی استفاده شده است قوس کلیل تخت

 .چوب و سنگ می باشد، گل، آجر، مصالح خشت بهره گیری شده استو گنبد  تیر پوش 
چفد مازه ای یک قوس باربر و غیر باربر ایرانی است که از رسم قسمت باالیی یک  :یا طاق قوس چمله دارچفد مازه -لفا

 .ها در نقاط رنگی پالن ذیل قرار دارنداین قوس بیضی ایستاده رسم می شود

   
          دارطاق با چَفد مازه   (7)تصویر شماره  های مشخص شده مازه ای در پالنای و قسمتچفد مازه (2) پالن

                

چفد نیزه ای نمونه ساخت یافته چفد مازه ای است که به دلیل باربری بیشتر و ارتفاع کوتاه  :دارتیزه هاییا طاق چفد -ب

   .گیردمبنای نقاط کانونی بیضی ها شکل میتر بر مبنای اصل مردم واری شکل گرفته است و از رسم دو بیضی بر 
       

       
 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rundb%C3%A5ge.png?uselang=fa
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 دار        زهی(: طاق با چَفد ت8) ریتصو در پالن یا زهیمشخص شده ت یدار و قسمتها زهی(: چفد ت9)پالن 

دو نوع کلیل تخت  :یک طبقه و دو طبقه تخت ،منحنیکلیل قوس  -ج

 .شکل زیر قوس کلیل تخت دیده می شود دریک طبقه و دو طبقه داریم 
 (9)تصویر 

به  یچوب یرهای: سقف مسطح از تپوشریتخت ت هایسقف -د

عنوان حمال و شاخه درختان و اندود گل پوشش شده است همانطور که در 
  .باشند یسقف مسطح م ریهاشور شده در تصو یشود قسمتها یم دهید ریتصو

 قوس کلیل تخت :(3)تصویر 

  
         تصویر تیرپوش (11)تصویر         های تیرپوش در پالنسقف (4) پالن

 

در عکس شماره چهار گنبد تک  زیر به ترتیب شماره از وضعیت موجود اعیان باغ گرفته شده است تصاویر :چند تصویر -ه

آثار باقیمانده  2شوند عکس شماره سه دیده میی تخت باربر در این عکس و عکس شماره شود همینطور کلیلهاپوسته دیده می
 .ها در پالن مشخص شده استازحصار  باغ را نشان می دهد مکان قرار گیری عکس

 

  
 از جهات مختلف         ریچند تصو(: 11) ریتصو گرفته شده از نقاط مختلف پالن       یها(: عکس5)پالن 

 
باشند رطوبت موجود در از آجر و خشت با مالت گل و آهک اجرا گردیده اند اما بدون ازاره میجرزها در این باغ  جرزها: -و

 .پایه ها نشان از نبود عایق در پی و شالوده جرزها دارد

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spetsb%C3%A5ge.png?uselang=fa
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 گیرینتیجه
با قلعه باغ مود  و همزمان مالکیت این باغ در ابتدا در اختیار خاندان امیریه بوده است ؛توان نتیجه گرفتها میآنچه از یافته

باشد عدم وجود ازاره و عایق شامل خشت و گل و چوب و سنگ می و آوردبومآن  مورد بهره برداری قرار داشته است مصالح

حکومتی –گونه اقامتی کاربری باغ از نوعِباعث تخریب پاکارها بر اثر رطوبت  گردیده است  و حضور و عبور آب از زیر سردر ،شالوده
 .باشدشخصی و وقفی می در حال حاضر ملکیِآن  مالکیت بوده است

نبودن فضای ، دوری از مرکز، مالکیت مانندِاز کانون توجهات به دالیل عمده آن  و خروج عدم ثبت این باغ در میراث فرهنگی
 .شده استآن  و سایر دالیل باعث تخریب بیش از پیش زیست روستایی در محل

و کم التفاتی همزیستان ما به گذاران اسالف خود باعث  و کاهش امید به زندگیبه دلیل خشکسالی  قنات عدم احیای
با سرمایه گذاری مالکان و عالقه مندان می تواند باعث احیای این اعیان آن  احیای قنات .خشکیدن و تخریب قنات گردیده است

 .زیبا گردد
زیاد و باربری کلیل تخت  باعث تخریب شده است گنبدها برای  سقفها به دلیل دهانه در بعضی قسمتها مانندآن  عناصر 

تری دارند گنبدهای همزاد خود در این نواحی که قوس تنداز  بنابراینپوش از قوس کمی برخوردارند های تیرمطابقت با سقف
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 معماری سبز یتخصص یفصلنامه علم
 دو، جلد 2933 پاییز(، 12)پیاپی:  9، شماره ششمسال 

 
 

 

 نیو نگرش در ب یریبه فراگ لیتما زانیآموزش بر م تأثیر یبررس

 یرشته معمار به مندانعالقه

     

 1یمونا ساجد
 50/50/99تاریخ دریافت:  

 50/50/99تاریخ پذیرش: 
 

  85800کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

 پيشرفت لحاو در  قابتير کامالً نجهادر  شكوفایيو  ءبقا ايبرهاست سازمانافراد و  ايبر حياتي ظيفهو یك زشموآ
. بخشند دبهبوو  دهنموآوري روز بهرا  هارفتاو ر هاشنگر ،هامهارت ،نشدا مستمر طوربه نندابتو باید افراد دا،فرو  وزمرا

 يبه رشته معمار مندانعالقه نيو نگرش در ب يريبه فراگ لیتما زانيآموزش بر م تأثير يپژوهش حاضر با هدف بررس
به  لیپرسشنامه استاندارد تما هاداده يو ابزار گردآور يتجرب مهين قاتيحاضر از نوع تحق قي. روش تحقدازدپريم

به  مندانعالقه رحاض قيتحق ي( و پرسشنامه محقق ساخته نگرش بوده است. جامعه آمار1555شر،ي؛ فSDL)يريفراگ
 ينفر به صورت تصادف 05تعداد  ؛ کهآزاد بوده است يآموزش مؤسساتو  يفن يهامجتمعمراجعه کننده به  يرشته معمار

آزمون و پس  شيپ ریشدند. مقاد نیگزیو کنترل جا شیدر دو گروه آزما يبه صورت تصادف ؛ ودر دسترس انتخاب شدند
نشان داد که تفاوت  ليو تحل هیتجز جیقرار گرفت. نتا سهیمورد مقا رهيچند متغ انسیکووار ليتحل يبا روش آمار آزمون

قبل از آموزش و بعد از آموزش وجود داشته  يبه رشته معمار مندعالقه رانيفراگ نيدر ب يريبه فراگ لیتما نيب ينادارمع
نشان  جیرشته بودند. نتا نیدر ا يريفراگبه دنبال  ترمصمم، بهتر و ترمثبتبا نگرش  دهیدآموزش رانيکه فراگ يمعن نیبد

 هايدوره نیبنابرا؛ بوده است تأثيرگذار يبه رشته معمار مندعالقه رانيفراگ نگرش رييبر تغ يآموزش يهادورهداد که 
را  يجامع و منسجم ریزيبرنامه ؛ ورشته بپردازند نیدر ا ليبه ادامه تحص ترآگاهانهکه  کندميکمك  رانيبه فراگ يآموزش

 .ندیرشته دنبال نما نیبه اهداف خود در ا دنيرس يبرا

 

 .يبه رشته معمار مندانعالقهنگرش،  ريي، تغيريبه فراگ لیوزش، تماآم یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 Monasadjedi@hotmail.com دانشگاه آزاد تهران مرکز یمعمار یارشد مهندس یکارشناس -2
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 مقدمه -1
 پرورش منظور به تربيتي، اقدامي عنوان به آموزش آن دنبال به و است او وجودي معناي تحقق و انسان پرورش تربيت، هدف

 آموختن و یادگيري حال در همواره خویش، اتحي طي در انسان. پذیردمي صورت هدف این به نيل راستاي در جامع و کامل انساني
 کرده ایجاب را مناسب یاددهي و آموزش حضور التزام آموختن، به - معاصر انسان ویژه به - او هميشگي نياز ترتيب، این به است؛

 دگرگون را اجتماع آن دنبال به فرد و وجودي ساختار یابد، تحقق زندگي هايواقعيت قالب در و درستي به مهم این که يدر صورت و
 عناصر تيباترب بلكه کندمي ایفا مؤثري نقش آن جوینده شاکله پرورش در تنهانه یاددهي شيوه و آموزش دیگر، بياني به. سازدمي

 امري آموزش اثربخشي، گسترده دامنه این مبناي بر. بود خواهد تأثيرگذار نيز آتي يهانسل و جامعه کالبد يريگشكل در واحد،
 را آن توانينم و است خورده گره آینده نسل تربيت منظور به اجتماعي -تاریخي تأمالت و هاشهیاند با که شوديم قلمداد ضروري

 (.5889 ميرلوحي،)کرد  جدا اجتماعي هايواقعيت از
امي واال در هاي علمي، توانسته گهاي انتقال مفاهيم، دستاوردهاي جدید علوم و نتایج تالشآموزش به عنوان یكي از راه

 و فراگيران که است فرایندي ي علمي داشته باشد. آموزشراستاي تمایل بيشتر براي یادگيري و ارتقاي عملكرد فراگيران در جامعه
 که است نگرش هایي و ها انگاره شرایط، تأثير تحت شدت به فراگيران یادگيري لذا. سازدمي مرتبط یكدیگر به را آموزشي مراکز

 نادیده نمي توان را فراگيران باورهاي و آموزش را بر نگرشها تأثير و . بطوریكه اهميتسازدمي فراهم آموزشي، ارکان این از یك هر
 (.5889 توفان،) گرفت

 و است مرتبط نگرش موضوع مورد در ما ذهني هايبرداشت با دیگر سوي از و پيشين تجارب و هاآموخته با سو یك از نگرش
 کریمي مونقي و ژیاني فرد،) انگيزدمي بر افراد و مفاهيم ها،سازمان ها،موقعيت اشيا، به را ما منفي و ثبتم واکنش صورت، هر در

 باور یا عقاید داشتن ترتيب، به آن ها از منظور که است کنشي و عاطفي ارزش، شناختي، ابعاد برگيرنده ي در (. نگرش5891
 گيري جهت و نظر مورد موضوع به نسبت فرد احساسي و هيجاني زمينه ي فرد، منفي یا مثبت عاطفي گيري جهت اتخاذ آگاهانه،

 (.5،5015اميلي و ریبر) است ویژه رفتار یك انجام براي

. کنديم ينيبشيپ را يريادگی يراهبردها از استفاده يکل طور به تسلط هدف كی که دادند نشان( 1،1550و سانتيا )چانتو 
 در( دارد دیجد يهامهارت ای دانش به ازين که است هاآن يستگیشا بهبود هدف،) کننديم دیيتا ار تسلط هدف كی که يانیدانشجو

 يكردهایرو که( در تحقيق خود نشان دادند 8،1555رند. همچنين )جون ریچاردسوندا مشارکت يترقيعم يريادگی يراهبردها
 به خودشان از و يريادگی از ادراکاتشان و يدانشگاه و يعلم طيمح از آنها ادراکات به يعال آموزش در مطالعه يبرا انیدانشجو
 .دارد ارتباط ريفراگ عنوان
 از بسياري سوي از یادگيري فرایند به نسبت یادگيرندگان در مثبت نگرش ایجاد و پرورش و آموزش عاطفي بعد به توجه با
 توجه اینكه بدون. است بوده هدف فراگيران، در توانایي و دانش ایجاد همواره که چرا. است شده گرفته نادیده دنيا آموزش مراکز
 به نسبت فراگيران يعالقه و نگرش داشت اذعان توانمي شك بدون و گرفت نظر در مجزا تواننمي را یادگيري هايموقعيت شود

 عملكرد بر مستقيم طور به و شود مي مربوط یادگيري فرایند به آنچه هر کلي طور به و معلم آموزش، موضوع یادگيري، محيط
 (.1555 ،0آیسنك) گذاردمي تأثير یادگيرندگان

 و تزياسم چاردسون،یر: مانند) هستند کامل و هدفمند يزندگ كی به دنيرس يبرا موانع از يكی عنوان به يمنف يها گرشن
باشد وزشي، نگرش فراگيران ميهاي آمترین عوامل در کارایي برنامهیكي از مغفول که، بنابراین از آنجایي(1550 ؛0پاپتامس

پذیرد، برطرف کردن از سویي انسان در توسعه نقش کليدي دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت مي ؛ و(5895)فردانش، 
اي از انرژي ها سرچشمهکه روح و روان انسان(. چنان5895اي برخوردار است )پذیره، نيازهاي روحي و رواني افراد از اهميت ویژه

اي به ثمر برسانند )جباري سازد کارهاي ارزندهخيزد و افراد را قادر ميست؛ که نگرش، اشتياق، پيشرفت و افتخار از آن برميا
 (.5888ظهيرآبادي و عطافر، 

شناسایي و درک راهبردهاي طراحي آموزشي که "کند که: ( بيان مي1550بر این اساس در بحث طراحي آموزشي داولي) 
 با رابطه در ادراک و . شناخت"دهند براي بهبود عملكرد و یادگيري مفيد خواهد بودش یادگيرنده را افزایش مينگرش و انگيز

 با سازگاري عدم و ناآشنایي دليل به شود، مي حاضر جدید موقعيتي در وقتي موجود یك ارگانيسم. شود مي حاصل معين نا موقعيتي
 زاده، ميابراه فردانش،)است  جدید موقعيت با شدن سازگار براي فعاليت رشته یك شروع نقطه خود این که شده اختالل دچار آن،

 .(5895همكاران، و يمحمد

                                                           
1. Reber  & Emily 
2. Chanto Santia 
3. John Richardson 
4. Isenk 
5. Richardson, Smiths & Paptams 
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 آن جوینده و آموزنده ميان که شود مي تعریف اي پيچيده ارتباطي فرآیند نياز، یك عنوان به آموزش شد، ذکر آنچه به توجه با
 عنوان به هنر دیگر، سویي . ازپذیردمي صورت. است برخوردار باالیي اهميت زا اجتماعي و فردي معرفت سطح بردن باال هدف با و

مختلف  اقشار ميان در خاصي جایگاه از مردمي همواره باورهاي و اجتماعي وضعيت ظاهري نماد و گوناگون ادوار مختصات از تابعي
 آدمي طبع استغناي و توانگري هنر نشانگر رکن همترینم مثابه به . زیبایي(5895 ، به نقل از قدمي،15550گال) است بوده برخوردار

 از بشر که کندمي تأیيد واقعيت این را مطلب این. است قطعي فرهنگ، از جزیي عنوان به زیبایي به بشر نياز (.5880 شرفي،) است
(. 1551 ،5گرت) است هدهند تسكين نوعي زیبایي واقع در و است داشته محيطش در زیباسازي سعي همواره خلقت، روزهاي اولين

 گردد، مي زیبایي تجلي موجب که و دالیلي و عوامل جوي جست و بد و خوب تفكيك هنر، به نگري ژرف و عمق آن، دنبال به
 و معنوي فطري ریشه و وحدت حس داشتن مطلوب، کمال به رسيدگي در. است عالقه، دانش و نگرشي معمارگونه داشتن نيازمند
 هنر به که زماني از آدمي. آید مي فراهم نگرش و عمل حسي، هاي داده طریق از آن ادراک سپس و مادي چارچوبي به آن انتقال

 مي اهميت ميان این در (. آنچه1،1550است )ریسر داشته توجه شناختي زیبایي حس و روحي، باطني نيازهاي به ورزیده مبادرت
آموزش معماري بسيار مورد توجه قرار  چگونگي لذا،. است معماري البدک و عينيت به ذهنيت مهارتي، هاي آموزه انتقال نحوه یابد،

 در مؤثر هاي مؤلفه بر تأمل و بازاندیشي که در پژوهش خود به این نتيجه رسيد (5888گرفته است. در این خصوص، )دانشگرمقدم، 
 نمونه نقد مسئله، طرح با همزمان اسكيس جلسات برگزاري پاسخ، و پرسش طرح به دانشجویان برانگيختن نظير معماري، آموزش

 دریافتند که به( 5895رمضاني،) بود. خواهد تأثيرگذار معماري مدارس در معماري آموزش کيفيت بهبود بر مستقيم طور به غيره و ها
 قابل کنار رد ها دانشگاه و ها آموزشگاه مدارس، در و کرده ابداع را بودن عملي که است نياز، هایي مهارت کارها، انجام منظور

 از استفاده مستلزم است، نياز مورد کارها دادن انجام در که تفكري از زیادي بخش که معنا این به. گيرد قرار دانش و بودن شمارش
 قرار مطالعه مورد معماري آموزش در راهبردي موضوعي عنوان به را معماري نقد( 5880،مهدوي نژاد). است حاضر شرایط در تجربه

 ساماندهي جهت در جدیدي امكان معماري، ارتباطي هاي جنبه به دانشجویان توجه جلب که گيرد مي نتيجه چنين و دهد مي
 یادگيري فرآیند در تواند مي که دهد مي قرار معماري معلمان و استادان اختيار در معماري، اثر نقد گانه شش هاي روش نقد، فرآیند
 بر است که آیا آموزش برآمده ها فرضيه به این پاسخگویي درصدد ،ضرورت ها این تنگرف نظر در با حاضر شود. پژوهش واقع مؤثر

 .دارد معناداري تأثيرمعماري  رشته به مندانعالقه فراگيري و نگرش به تمایل ميزان
 

 روش -2
 با آزمون پس پيش آزمون، طرح از آن در که است آزمایشي نيمه روش ازنظر و بوده کاربردي هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 موسسه) موسسه به رشته معماري مراجعه کننده به چهار مندانعالقهاست. جامعه آماري این تحقيق  شده استفاده کنترل گروه
در شهر  (الناز آزاد آموزشگاه و سيدخندان شعبه تهران فني مجتمع ميرداماد، شعبه تهران فني مجتمع یمين، ابن عالي آموزشي

نفر به صورت تصادفي در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش به صورت تصادفي  05 تهران تشكيل داده اند.
گروه کنترل( گروه کنترل از بين فراگيراني انتخاب شدند که مراحل ثبت نام را  نفر 15گروه آزمایش و  نفر 15جایگزین شدند. )

وه آزمایش از بين فراگيراني که دوره آموزشي آنها در ماه اخير برگزار گذرانده و در ماه هاي بعد دوره آموزشي آنها شروع ميشد و گر
. تاکنون آموزشي را به طور رسمي در موسسات نگذرانده 5شد. نمونه ها براساس شرایط ورود، وارد گروه مطالعه شدند. شرایط ورود: 

 روه شوند.. با رضایت آگاهانه وکامل وارد گ8. عالقه مند به رشته معماري باشند.1باشند.

 

 ابزار -3

توسط فيشر و همكاران ساخته شد. این  1555در سال : 3(directed learning-Self)پرسشنامه تمایل به فراگیری

تدوین شده است. چرا که از زمان تدوین  5900مقياس جایگزیني براي مقياس آمادگي براي خودراهبردي یادگيري گاگليمينو 
 .ار عاملي سازههاي زیربنایي نظري آن به صورت معناداي مورد مداقه و انتقاد قرار نگرفته استگاگليمينو تا به حال ساخت مقياس

ها عبارتند از خودکنترلي،  سوال ميباشد که سه خرده مقياس را در بر مي گيرد. این خرده مقياس 05پرسشنامه مشتمل بر  نیا
 ؛ و( هنجاریابي شد5895) همكاران و يناد توسطنامه در ایران و خود مدیریتي اندازه گيري ميكند. این پرسش رغبت به یادگيري

 یيروا گزارش شده است. 99/5 هفته سه فاصله در یيبازآزما بیضرو  5888کرونباخ يآلفا از استفاده با اسيمق نیا يدرون يهمسان
 است گرفته قرار ديتائ مورد يديتائ يعامل ليتحل قیطر از زين اسيمق سازه

                                                           
1. Groat 
2. Racer 
3. SDL 
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گزاره است. گویه هاي این  55ین پرسشنامه یك پرسشنامه محقق ساخته مي باشد که داراي اپرسشنامه نگرش: 

متغير بوده به  0تا  5دامنه امتياز هر سوال بين  .ساخته شده است با نگرش مثبت و منفيپرسشنامه بر اساس ویژگي هاي افراد 
تعلق  0و کامال موافقم امتياز  0، موافقم امتياز 8ي ندارم امتياز ، نظر1، مخالفم امتياز 5گونه اي که به جواب کامال مخالفم امتياز 

گرفته است. سنجش روایي پرسشنامه با استفاده از روایي محتوایي سنجيده شد بدین صورت که پرسشنامه با استفاده از منابع معتبر 
به دست  5891ا استفاده از آلفاي کرونباخ پایایي پرسشنامه نيز ب ؛ ومورد تایيد قرار گرفتند متخصص سهتهيه شده و سپس توسط 

 آمد که مقادیر به دست آمده هر دو پرسشنامه حكایت پایایي قابل قبول پرسشنامه ها دارد.
روش اجرا نيز بدین صورت بود که بعد از انتخاب نمونه، قبل از شروع دوره آموزشي پرسشنامه در بين گروه ها توزیع گردید و 

 مجددا پرسشنامه توزیع و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.در پایان دوره یك ماهه 

 

 یافته ها -4
آزمون  50/5ها به شكل نرمال است در سطح خطاي  ها، فرض صفر که مبتني بر توزیع داده هنگام بررسي نرمال بودن داده

ها  صفر که مبني بر نرمال بودن داده به دست آید، دليلي براي رد فرض 50/5مساوي  -بنابراین اگر آماره آزمون، بزرگتر؛ شود مي
یعني ؛ شده فرض صفر تأیيد و فرض یك رد شده است معناداري محاسبه دیگر با توجه به حد عبارت به؛ است، وجود نخواهد داشت

 امتریكپار هاي آزمون از توانمي اساس این بر لذاروي منحني نرمال قرار دارند.  متغيرهاي تمایل به فراگيري و نگرش فراگيران
 .کرد استفاده( هتلينگ اثر ویلكزو المبدا پيالیي، اثر کوواریانس، تحليل)

 
 کلموگروف -آزمون اسمیرنوف -1جدول 

 سطح معناداری تعداد آماره آزمون گروه ها متغیر

 تمایل به فراگیری
 58580 55 58810 آزمایش

 58500 55 58050 کنترل

 نگرش
 5818 55 58889 آزمایش

 5880 55 58880 کنترل

 توزیع داده ها نرمال مي باشد. 5850با توجه به مقادیر سطح معناداري بزرگتر از 
 

 فراگیری و نگرش در پیش آزمون و پس آزمون به آموزش بر تمایل تأثیرنتایج میانگین و انحراف استاندارد  -2 جدول

 استاندارد انحراف میانگین تعداد گروه متغیر

تمایل به 

 فراگیری

 آزمونپيش 
 58588 50810 55 آزمایش

 5858 50885 55 کنترل

 پس آزمون
 58590 59885 55 آزمایش

 58588 50801 55 کنترل

 نگرش
 پيش آزمون

 5815 50811 55 آزمایش

 5808 8890 55 کنترل

 پس آزمون
 5800 11810 55 آزمایش

 5850 9880 55 کنترل

 
 گروه دو در پس آزمون و پيش آزمون تفكيك به نگرش و تمایل به فراگيري متغير معيار انحراف و ميانگين 1 جدول در
 پس آزمون و پيش آزمون در کنترل گروه فراگيري به تمایل نمرات ميانگين جدول این مطابق. است شده بيان کنترل و آزمایش
 نمرات ميانگين. است یافته افزایش زمونپيش آ به نسبت پس آزمون در آزمایش گروه نمرات ميانگين ولي ندارد. چنداني تفاوت
 به نسبت پس آزمون در آزمایش گروه نمرات ميانگين ولي ندارد. چنداني تفاوت پس آزمون و پيش آزمون در کنترل گروه نگرش

 .است یافته افزایش چشمگيري پيش آزمون
 رعایت کوواریانس تجزیه و تحليل در. است شده استفاده چند متغيره کوواریانس تجزیه وتحليل روش از فرضيه ها آزمون براي

در این پژوهش نيز  .است الزامي خطا واریانس هاي همگني و کوواریانس-واریانس ماتریس یكساني بعضي از مفروضه ها از قبيل
 ابتدا به بررسي این مفروضه ها پرداخته شده است.

باکس استفاده شده است. ته این مفروضه، از آزمون اموابس متغيرهاي بين کوواریانس -واریانس ماتریس براي بررسي یكساني
(. بر این  p> 50/5باشد )دار نميمعني 50/5و از نظر آماري در سطح  8818باکس، ي اممقدار آماره کهباکس نشان داد آزمون ام
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روه آزمایش و گواه نشان ها در دو گفرض نيز رعایت شده است. آزمون لوین براي بررسي فرض همساني واریانساساس، این پيش
متغيرهاي  واریانس همساني (. لذا فرضP > 50/5) باشداز نظر آماري معنادار نمي 50/5لوین که در سطح  Fي مقدار آماره کهداد 

تجزیه و  از بنابراین بودند؛ مفروضه ها این بودن برقرار نشانگر هاي مورد مقایسه رعایت شده است. همگيپژوهش در بين گروه
پس  در کنترل و آزمایش گروه هاي نگرش و تمایل به فراگيري نمره هاي ميانگين مقایسه به منظور چند متغيره واریانس تحليل
 شد. استفاده آزمون
 

 وابسته متغیر بر گروه متغیر اثر بررسی برای چندمتغیره کوواریانس تحلیل معناداری آزمون . نتایج3جدول

 اتا همبستگي مجذور F Sigه آمار مقادیر نام آزمون

 005/5 555/5 108/85 500/5 اثر پيالیي

 808/5 555/5 150/10 008/5 المبدا ویلكز

 058/5 555/5 018/05 01/509 اثر هتلينگ

 588/5 555/5 805/88 05/500 بزرگترین ریشه خطا

 
(P  8 > 5850 و F =10/85) پيالیي اثر یعني آماره، چهار هر که داد نشان 8کوواریانس در جدول تجزیه وتحليل نتيجه

 P > 5850 و F =80/88) روي ریشه بزرگترین(P 8 > 5850 و =F 01/05) هتلينگ اثر(P 8 >5850 و =F 150/10) ویلكز المبداي
 قلمست متغير از اوليه، تفاوتهاي تعدیل از پس وابسته متغيرهاي خطي ترکيب که مي گردد مشخص ترتيب بدین. هستند معنادار (

 ترکيب بر( آموزش) مداخله روش که مي دهد نشان متغيره چند کوواریانس تجزیه وتحليل نتيجه به عبارت دیگر، پذیرفته اند؛ تأثير
 مي نشان اتا همچنين مجذور. دارد وجود گروه ها بين معناداري تفاوت و است بوده. است شده ارائه مؤثر وابسته متغيرهاي خطي
 درصد 00 یعني است؛ درصد 5800 تفاوت این ميزان و است معنادار مجموع در وابسته متغيرهاي به توجه با گروه دو بين تفاوت دهد

 .است وابسته متغيرهاي متقابل تأثير از ناشي گروه دو بين اختالف به مربوط واریانس
 

 به تمایل میزان بر آموزش اثربخشی بررسی: MANCOVA چندمتغیره کوواریانس تحلیل آزمون نتایج .4جدول

 فراگیری

 معناداری F میانگین مجذورات (df) مجموع مجذورات متغیر وابسته

 58555 5010881 5818850 5 5088180 گروه آزمایش

 58555 18058180 1188051 5 10085855 پیش آزمون

 08510 80 5008158 خطا
 

  05 8518095 کل

 
 نگرش میزان بر آموزش اثربخشی بررسی: MANCOVA چندمتغیره کوواریانس تحلیل آزمون نتایج .5جدول

 معناداری F میانگین مجذورات (df) مجموع مجذورات متغیر وابسته

 58555 1818900 08088050 5 8108050 گروه آزمایش

 58555 0088805 8808015 5 0088895 پیش آزمون

 08850 80 591880 خطا
 

  05 5508801 کل

 

 تفاوت که گردد معلوم تا شد پرداخته پژوهش فرضيه هاي بررسي به متغيره تك واریانسکو تجزیه و تحليل به توجه با
تمایل به  نمرات ميانگين بين پيش آزمون، اثر با تعدیل 0با توجه به نتایج جدول  .کجاست به مربوط خطي، ترکيب در شده مشاهده
ميانگين  بررسي. دارد وجود معناداري تفاوت P≥0/001سطح در  F (0088805و ) dF=80 با آزمایش و کنترل گروه در دو فراگيري

 به نسبت باالتري نمرات ميانگين کرده اند؛ دریافت آموزش که آزمایش گروه به رشته معماري در مندانعالقه که مي دهد نشان ها
 دو در نگرش فراگيران نمرات نميانگي بين پيش آزمون، اثر تعدیل ، با0توجه به نتایج جدول  با همچنين. داشته اند کنترل گروه
ميانگين  بررسي. دارد وجود معناداري تفاوت جدول نتایج به P≥0/001در سطح  F (0088805و ) dF=80 با آزمایش و کنترل گروه

 به نسبت باالتري نمرات ميانگين کرده اند؛ دریافت آموزش که آزمایش گروه به رشته معماري مندانعالقه که مي دهد نشان ها
 .داشته اند کنترل هگرو
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 بحث و نتیجه گیری

به رشته معماري بود.  مندانعالقهآموزش بر ميزان تمایل به فراگيري و نگرش در بين  تأثيرهدف پژوهش حاضر، بررسي 
 مایلت قبل از آموزش با ميانگين یافته هاي پژوهش نشان داد که ميانگين تمایل به فراگيري در فراگيران عالقمند به رشته معماري

 در آموزشي بر تمایل هايدورهبعد از آموزش داراي تفاوت معناداري مي باشد. نتایج حكایتگر آن است که  بين آنها در فراگيري به
 نگرش در تغيير ميانگين که داد نشان تحليل و تجزیه بوده است. همچنين نتایج تأثيرگذارمعماري  رشته به عالقمند فراگيران
 .باشد مي معناداري تفاوت داراي آموزش از بعد آنها بين در نگرش ميانگين با آموزش از قبل معماري رشته به عالقمند فراگيران

نگرش آنها  ؛ واست بوده تأثيرگذار معماري رشته به فراگيران عالقمند بر تغيير نگرش آموزشي هايدوره که بيانگر آن است نتایج
 فراگيران بين در رشته مثبت تر شده است. همچنين تمایل به فراگيري و نگرشنسبت به یادگيري بيشتر و ادامه تحصيل در این 

 گروه دو این بين معنادار تفاوت حكایت کنترل و آزمایش گروه بين ها بررسي نتایج. است نبوده یكسان کنترل و آزمایش گروه دو
 رشته به مند عالقه فراگيران ميانگين مقدار از شتربي آزمایش گروه معماري رشته به مند عالقه فراگيران ميانگين مقدار. است بوده

 بين در معماري رشته به مثبت نگرش بهبود و فراگيري به تمایل رفتن باال دهنده نشان این ؛ وباشند مي کنترل گروه در معماري
 نیبد .باشد مي آموزشي هايدوره باالي تأثير همچنين ؛ وباشند مي آزمایش گروه معماري رشته به مند عالقه فراگيران بين در
 هايدوره نیبنابرا؛ بودند رشته نیا در يريفراگ دنبال به تر مصمم و بهتر تر، مثبت نگرش با دهید آموزش رانيفراگ که يمعن

 يبرا را يمنسجم و جامع ریزيبرنامه ؛ وبپردازند رشته نیا در ليتحص ادامه به ترآگاهانه که کندمي کمك رانيفراگ به يآموزش
 این عملي و نظري تبيين این یافته با نتایج پژوهش هيچ کس هم خواني ندارد. در .ندینما دنبال رشته نیا در خود اهداف به نديرس

کرد که با توجه به اینكه نوع روند آموزش به خصوص در رشته معماري به گونه اي است که بسياري از  عنوان توانمي نتایج
دانشگاه مي شوند در برخورد با این نوع روند دچار سردگمي شده و در بسياري موارد این عالقه  دانشجویاني که با عالقه قبلي وارد

کمرنگ تر مي شود. در مواردي نيز منجر به انصراف دانشجو و پذیرش در رشته دیگري مي گردد و تعداد کثيري از دانشجویاني که 
هيچگونه مطالعه و تحقيقي که متناسب با این رشته باشد، انجام نمي مانند تنها به تحویل پروژه اکتفا کرده و در رشته باقي مي

دهند. چنانچه دانشجویان قبل از زرود به دانشگاه آموزش الزم را نبينند، در صورت تداوم باعث کاهش ميزان خالقيت و فعاليت 
پروژه هاي ساخته شده با وجود  شود. باید توجه داشت که در حال حاضر نيز بسياري ازدانشجو و در نتيجه افت تحصيلي مي
 رود.معماري کشور به سوي انحطاط و واپسزدگي پيش ميفتن ندارند. با افزایش این روند مهندس معمار در طراحي حرفي براي گ

در نتيجه شناخت مشكل و تالش براي حل آن مي توان تا حد زیادي این ميزان عالقه مندي را همچنان حفظ کرد یا حتي 
د. مي توان با هماهنگي سيستم آموزش معماري در دانشگاه ها و یا تغيير نگرش دانشجویان به این رشته تا حد زیادي ارتقاء بخشي

راه براي حل مشكل هموار نمود. در حال حاضر در بيان مسئله تناقضات اطالعاتي بسياري وجود دارد. نگرش دانشجویان در بدو 
آکادميك از آموزش  هايدورهاما اگر قبل از ورود به ؛ مشاهده مي کنند متفاوت است ورود به دانشگاه با آنچه در سيستم آموزشي

هاي موسسات و مراکز تخصصي این رشته بهره مند گردند با آگاهي، دانش و نگرشي روشن و قویتر به فراگيري این رشته مي 
 پردازند.

مفهومي مهم براي فهم رفتار انسان، عقاید و احساسات یكي دیگر از عوامل مؤثر بر انگيزه یادگيري افراد نگرش است. نگرش 
. یكي از باشدهاي منفي مانع یادگيري ميبنابراین نگرش؛ اوست. عقاید از جمله عوامل اساسي هستند که با یادگيري رابطه دارند

شود که انگيزش ناميده ميپارامترهاي مؤثر در یادگيري برانگيختن عالقه و توجه فراگيران به سمت مطالب درسي در کالس است 
. توانيم شاهد نگرش مثبت ایشان نسبت به آموزش و یادگيري باشيمو چنانچه انگيزش الزم را در فراگيران ایجاد نمایيم مي

توان به نگرش مثبت تغيير داد و به یك نتایج مطلوب رساند چرا که داشتن نگرش مثبت همچنين نگرش منفي دانشجویان را مي
ها امري ارثي نيستند بلكه آنان تمایلي دروني شود، باید یادآور شد که نگرشدگيري یك شروع خوب محسوب مينسبت به یا

 هستند و ممكن است در طول زمان تغيير کند.
به رشته  مندانعالقه مورد در صرفا حاضر پژوهش. هست محدودیت هایي داراي نيز پژوهش این پژوهش ها همه همانند

 بر عالوه .گردد رعایت احتياط جانب باید جوامع سایر به نتایج تعميم براي دليل همين به است، گرفته انجام رانته شهر در معماري
 نيز پژوهش ي متغيرها سنجش براي. شود قلمداد پژوهش هايمحدودیت از یكي به عنوان مي تواند نيز پيگيري دوره نبود آن

 .دارد همراه به محدودیت هایي دهي گزارش خود به صورت موضوع این مي رسد نظر به که است شده استفاده پرسشنامه از صرفاً
 و بگيرد صورت نتایج به صورت روش کيفي تحقيقاتي در این زمينه انجام شود. آتي پژوهش هاي در مي شود پيشنهاد پایان در

 .شود اجرا کاربردي به صورت هدف سازمانهاي و دانشگاه ها در پژوهش این نتایج
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The Effect of Education on the Willingness to Learn and 

Attitude among Those Interested in Architecture 
 
 

Abstract 

 
Education is a vital task for individuals and organizations. To survive and develop in today’s 

competitive and developing world, individuals should constantly update and improve their 

knowledge, skills, attitudes and behaviors. The current paper aimed to investigate the effect of 

education on willingness to learn and attitude on those interested in architecture. The present 

research method is semi-experimental research and data collection tools Standard Learning 

Questionnaire (Fisher, 2011) and the researcher's questionnaire was made by attitude. The 

statistical population of the study were those interested in architecture referring to institutes of 

technology and educational institutions. Forty people were selected through convenient sampling 

method. They were randomly assigned into two experimental and control groups. Values of 

pretest and posttest were compared using multivariate analysis of covariance. The results of the 

analysis showed that there was a significant difference between the tendency to learn among 

learners interested in architecture before and after training, which means that trained learners 

with a more positive, better and more determined attitude to learn in this field. They were. The 

results showed that the training courses were effective in changing the attitude of learners 

interested in architecture. Therefore, training courses help learners to continue their studies in 

this field more consciously. And pursue comprehensive and coherent planning to achieve their 

goals in this field. 
 
Keywords: Education, willingness to learn, attitude change, those interested in architecture. 
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 نمازگزار ینور و فضا در ساختار مسجد بر حاالت معنو تأثیر

 )مسجد جامع اصفهان(

     

 میثم خانجان1
 21/12/89تاریخ دریافت:  

 19/11/89تاریخ پذیرش: 
 

  22412کد مقاله:  

 

 یدهـچک
 

محدود نشده و از نظر  ییروشنا نیروز بود، به تأم ییکه به عنوان تنها منبع روشنا یعینور طب ران،یا یسنت یدر معمار
 یدر معمار یعیطب ینورپرداز یخوب باز هاینمونهاز  یکیمورد توجه معماران بوده است.  زیفضا ن ییبایو ز یبصر تیفیک
 نیدر ا یو سقف یواریمتنوع د ی. وجود بازشوهاافتیمتفاوت آن  یفضاهابا  یمذهب هایمجموعهدر  توانمیرا  یرانیا

 تیفیو ک تیمختلف در کم یرهایو تنوع نورگ یمعمار ینقش طراح یادعاست. به منظور بررس نیشاهد ا ینوع معمار
انجام  ست،متفاوت ا یو فضاها هااطیح یدر مسجد جامع اصفهان که دارا یقیآن، تحق یفضا متناسب با کاربر ییروشنا

و  رانیمعاصر ا یبا معمار ییاسناد ضمن آشنا قیطالعات از طرا یآورگرد قیمقاله با استفاده از روش تحق نیشد. در ا
معماران بزرگ  دگاهید و همچنین تأثیرگذارعناصر  نیاز ا کیهر حیو توض یدوران معمار نینور و فضا در ا نیارتباط ب

شهر اصفهان  یاز مراکز مذهب کییمجموعه  نی. امیقرار ده یرا مورد بررس یخی، تاریو جهان مجموعه فرهنگ رانیا
و  تیفضا، وضع یمجموعه که از نظر شکل هندس نیمنتخب ا یاز فضاها یتعداد ینورپرداز یژگیمقاله و نی. در اباشدمی

طراحانه  ماتیتصم نیبشده و رابطه  یفضا متفاوت هستند، بررس یدر مجموعه و کاربر یریمحل قرارگ ر،ینورگ تیموقع
 طیشرا ،ینورپرداز یدر کتب راهنما شدهارائه یارهای. سپس به کمک معگرددمی یفضا معرف ینورپرداز تیفیمعمار و ک

فضا  یحاصل از آن با توجه به کاربر یبصر تیفینور و ک عیتوز یکنواختیتنوع و  ،ییروشنا زانیهر فضا از نظر م ینور
اعم از انتخاب  یطراح ماتیتصم هینور روز در کل ران،یا یسنت یاز آن است که در معمار یحاصله حاک جیشد. نتا لیتحل

 اطیهر فضا به ح دید زانیم د،یهر فضا نسبت به خورش گیریجهت، هااتاقو  هاحیاطتناسبات و ابعاد  ،یپر و خال یفضاها
 نیینقش تع رهیو غ یو کاربر یدسترسهر فضا از نظر  تیآن، اهم رینورگ تیو آسمان، عمق هر فضا و شکل و موقع

از  وهیش نیطراحانه به کار رفته در ا یاست. راهکارها شدهمیمحسوب  یارکان طراح نیاز مهمتر یکیداشته و  یکنندها
از نعمات  شتریهر چه ب مندیبهرهمعماران معاصر باشد و امکان  بخشالهامراهگشا و  تواندمیامروز هم  ،یمعمار

 مردم را فراهم کند. یبرا یعیطب ینورپرداز
 

 معاصر، مسجد جامع اصفهان، نماز ینور، فضا، معمار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 پژوهشگر کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی مالیر -2
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 مقدمه -1
های فردی و اجتماعی فرد را کند و کلیه فعالیتمحافظت می عوامل طبیعی فضا در معماری، همان چیزی است که انسان را از

 هست و در فضای معماری معماری فضا کند. جوهر اصلینیازهای مادی و معنوی خود را تأمین می فضا انسان در .گیردبرمیدر 
 .بندی کردضا را در معماری دستهف توانمیطرق متنوعی  بهو  دارد گوناگون کند. فضا در معماری انواعو زندگی می حرکت انسان

و فیزیک است.  ریاضی ،فلسفی برای مباحث یو موضوعفضا بعد توصیفی فضا جوهر  گوید:معمار برجسته معاصر می برنارد چومی
 (.Madanipour2881) است شهرسازی معماری و فضا جوهر

در نظر بگیریم که  که فضا را خأل باشدمیتعریف این نزدیکترین  کند:تعریف واضح در مورد فضا را یورگ گروتر چنین ارایه می
شیئی را در خود جای دهد و یا از چیزی آکنده شود. فضا موجودیتی نیست که تعریف دقیق و مشخصی داشته باشد، با این  تواندمی

کند ولی به فهوم موجود خویش به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمیدر م فضا (.2۸91گیری است. )گروتر، حال قابل اندازه
شود. از این پس فضا بستری برای محض آن که یک گروه انسانی فعالیتی را در مکانی مطرح کند، معنای نمادین فضا پدیدار می

 .(2۸91؛ محلی برای تخیل و واقعیت. )حبیبی، گرددمیبیان فعالیت و رفتارهای انسانی 
شناسی، معماری و شهرسازی های گوناگون از قبیل فلسفه، جامعههای متعدد و رشتهای است که در زمینهواژه (Space) فضا

های فوق نیست، بلکه شود. لیکن تکثّر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت یکسان از این مفهوم در تمام زمینهبطور وسیع استفاده می
رسد از این واژه دهد با وجود درک مشترکی که به نظر میتلف قابل بررسی است. مطالعات نشان میهای مختعریف فضا از دیدگاه

خورد و این واژه از تعدد معنایی نسبتاً باالیی وجود دارد، تقریباً توافق مطلقی در مورد تعریف فضا در مباحث علمی به چشم نمی
های این مفهوم باشد. از این رو در این یادداشت ربرگیرنده تمامی جنبهبرخوردار است و تعریف مشخص و جامعی وجود ندارد که د

کند و ما کنیم. فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر میبه ذکر برخی کلیات در مورد مفهوم فضا بسنده می
بخشد که اهمیت آن در یک و امنیت می را در تمام طول زندگی احاطه کرده است. فضا به محیط زیست اطراف ما احساس راحتی

دهد دارای یک جنبه فضایی نیز زندگی لذت بخش از نور آفتاب و محلی برای آرامش کمتر نیست. هرکاری که انسان انجام می
 های عمیقی برخوردار است. اینشود احتیاج به فضا دارد. دلبستگی بشر به فضا از ریشههست به عبارتی هر عملی که انجام می

 .گیردپذیرد، سرچشمه میهای گوناگون صورت میدلبستگی از نیاز انسان به ایجاد ارتباط با سایر انسانها که از طریق زبان
 

 های فضاویژگی -2

 گذارد.مصالح و شکل و ابعاد( کیفیاتی که ناشی از شکل و صورت و مصالح و ابعاد و تناسبات فضاست و بر ذهن انسان اثر می)
کند؛ بنابراین یکی از عوامل معنوی که با اثر پذیرفتن از جهان بینی و فرهنگ طراح و جامعه، ارزشهایی را به ناظر القا میکیفیات 

تعریف کننده فضا نگرشی است که طراح به ماده و جهان هستی دارد. ادراک انسان از فضا با ادراک او از خود و جهان مرتبط است. 
شود که دستگاه فکری او با دستگاه فکری شخصی ه از فضا به میزانی به ادراک حقیقت فضا نزدیک میانسان در مقام استفاده کنند

 -فضای نیمه خصوصی، فضای عمومی، فضای خصوصی: انواع فضا در معماری .که فضا را پدید آورده است سنخیت داشته باشد
 فضاهای محصور و نا محصورو  نیمه عمومی

 

 معماری بر پایه فضا -3

کنند، بطوری که ای بر اهمیت فضا در معماری تأکید میمختلفی که تاکنون از معماری ارائه شده است، اغلب به گونه تعاریف
به عبارت دیگر موضوع اصلی معماری ؛ وجه مشترک بسیاری از این تعاریف، در تعریف معماری به عنوان فن سازماندهی فضا است

 .های مختلف، به نحوی خالق سازماندهی کنیمنواع مصالح و روشاین است که چگونه فضا را با استفاده از ا

 .شوداز دیدگاه اگوست پره معماری هنر سازماندهی فضاست و این هنر از راه ساختمان بیان می -

 .کندادوارد میلر اپژوکوم نیز معماری را هنر ساختن و هدف کلی آن را محصور کردن فضا برای استفاده بشر تعریف می -

 .المونت مور نیز معماری هنر محصور کردن فضا جهت استفاده بشر استبه گفته  -

 

 های آزادیل پیدایش فرمالد -4
 ن از جنبهان طراحان به استفاده از این فرمها در طرح های معماری را می توپیدایش فرمهای آزاد و همچنین تمایل روزافزو

ره نقش هر در ادامه، دربا ؛ که.. بررسی کرداقتصادی، انرژی و. شناسی، عملکردی، ای، زیبایی یل سازهالهای مختلفی همچون د
کردن  به بهینه توانمیهای آزاد  ای گرایش به سمت فرم یل سازهالز جمله دا .یک از این عوامل به اختصار صحبت شده است

است که کاهش وزن سازه،  هییبد .تر شدن طرح اشاره کرد ای و به تبع آن کاهش وزن سازه و اقتصادی فرم سازه و مقاطع سازه

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%86%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%86%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
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می توان به این موضوع اذعان داشت  .ای بهتر و هم چنین کاهش وزن فونداسیون مورد نیاز را به همراه خواهد داشت عملکرد لرزه
ای منظم و مکعبی به سمت فرم منحنی و آزاد، حرکتی به سمت مصرف بهینه  شدن از فرم سازه ، خارجکه در بسیاری از موارد

ی اهای معمول به تیرچه ه های معمول و تغییر تیرچه به تغییر دال به تیرچه توانمیای بوده است. به عنوان مثال  زهمصالح سا
های بلند به سمت فرمهای  مرتبه از حالت مکعب های بلند همچنین موارد زیادی که فرم خارجی سازه ؛ وایزواستاتیک اشاره کرد

 می ربردنمونه مثال زدنی از این کا Gate Capital برج .را درمقابل نیروها داشته باشد ترین حالت منحنی میل کرده است تا بهینه
ها و  های خنک کننده نیروگاه و در سازه برج Worker The Christ هایی همچون کلیسای و همچنین اصولی که در سازه باشد

اصلی تبدیل خط راست به قوس و تبدیل قوس به  اند که دلیل سازه سیلوهای افقی و برخی تانکرهای مخازن آب استفاده شده
 .(2۸8۸مسعودی، ندافیان، شهبازی، توری) است گنبد و تبدیل گنبد به فرمی با دو انحنا، بهره گیری از فرمی پایدارتر بوده

 

 مفهوم فضا از نظر اندیشمندان -5
های مختلف تاریخی بر اساس گرفته و در دورهفضا مفهومی است که از دیرباز توسط بسیاری از اندیشمندان مورد توجه قرار 

ا با اینکه نظرات متفاوتی در ه ها و هندی های گوناگون تعریف شده است. مصریرویکردهای اجتماعی و فرهنگی رایج، به شیوه
فضای برونی مورد فضا داشتند اما در این اعتقاد اشتراک داشتند که هیچ مرز مشخصی بین فضای درونی تصور )واقعیت ذهنی( با 

ها با دنیای واقعی روزمره ترکیب شده بود. آنچه )واقعیت عینی( وجود ندارد. در واقع فضای درونی و ذهنی رؤیاها، اساطیر و افسانه
کند، جنبه ساختی و نظام یافته فضاست ولی این فضای نظام یافته بیش از هر چیز در فضای اساطیری توجه را به خود معطوف می

ای برای فضا وجود . در زبان یونانیان باستان، واژهباشدمیعی صورت اساطیری است که برخاسته از تخیل آفریننده مربوط به نو
خواندند. پارمیندز وقتی که دریافت، کردند. فیلسوفان یونان فضا را شی بازتاب مینداشت. آنها بجای فضا از لفظ مابین استفاده می

ور کرد، آن را بدین دلیل که وجود خارجی ندارد به عنوان حالتی ناپایدار معرفی کرد. لوسیپوس توان تصفضای به این صورت را نمی
نیز فضا را اگر چه از نظر جسمانی وجود خارجی ندارد، لیکن حقیقی تلقی نمود. افالطون مسئله را بیشتر از دیدگاه تیمائوس بررسی 

آن را به ارسطو واگذاشت تا تئوری فضا )توپوز( را کامل کند. از نظر ارسطو کرد و از هندسه به عنوان علم الفضا برداشت نمود ولی 
کند و آن را نماید. ارسطو فضا را با ظرف قیاس میهاست. او فضا را به عنوان ظرف تمام اشیاء توصیف میای از مکانفضا مجموعه

ه باشد و در نتیجه برای آن نهایتی وجود دارد. در حقیقت داند که بایستی پیرامون آن بسته باشد تا بتواند وجود داشتجایی خالی می
 (.2۸۳1)حمیدی و دیگران،  برای ارسطو فضا محتوای یک ظرف بود

فضا ارکان  (Mumford 2812) "فضای شهری نمود اهداف انسان ارگانیک است"مدرن  -، اندیشمند پستمامفورد از نظر
فضای شهر در طول تاریخ محصول عملکرد فضا   از گذشته است. بدین ترتیب از نظر مامفورد، فرم میراث فرهنگی خاص انتقال

ی از اندیشمندان عرصه معماری و شهرسازی است که شهر را به مثابه موجودی زنده یک کنزو تانگه. است و فضا بعد فرهنگی دارد
های فیزیکی انسان و میدانی فضا میدانی برای فعالیت نگهکنزو تا کند که توسعه آن بر پایه رشد ساختار آن است. از نظرتلقی می

ترین جنبه فضا، ایجاد میدانی برای شکل بخشیدن به انسان است. اما مهم؛ های نمادگرایانه استبرای برقراری ارتباطات به شیوه
 (.Rapaport،28۳۳ ) داندیای از ارتباطات مامس راپاپورت، فضای شهری را در بردارنده مجموعه. (2۸۳1)حمیدی و دیگران، 

در  روابط اجتماعی بازتاب جامعه نیست بلکه خود فضا بعد مادی جامعه است و اگر آن را مستقل از جامعه و فضا ،کستلزاز نظر 
آن است که ماهیت را از جسم آن جدا سازیم و اولین اصل هر علم اجتماعی را نادیده بگیریم. روح و جسم با هم  نظر بگیریم، مانند

 .گیردارتباط متقابل دارند؛ بنابراین اشکال فضایی کره خاکی ما، همانند سایر چیزها توسط عمل انسانی شکل می
(Castelles،28۳۳). 

 

 رابطۀ فرم و فضا -6
 :ن قابل شناسایی استالموضوع رابطة فرم و فضا دو استراتژی ک هدر پیشین

 .در این رویکرد اعتقاد بر این اســت که فضا فرم را می سازد :از کل بــه جزء الف:
 .بر اســاس این دیدگاه این فرم است که فضا را می سازد از جزء به کل: ب:

از نظر معماران، این فضا اســت که فرم را شکل می دهد. فرآیند  .دارد دیدگاه اول دیدگاه معماران است و بیشترین فراوانی را
جفری "فضا به سمت فرم حرکت می کند.  (تعیین حدود)دید حکاری معماری از بررســی سایت آغاز می شــود و قدم به قدم با ت

این رویه هم در معماری غرب و  .(2۸92بیکر،) ، اولین مؤلفة شــکل دهنده به فرم معماری را مؤلفة زمین و ســایت می داند"بیکر
 ،می ایرانی، معمار بر اساس اقلیم، طرز تابش، جهت وزش، مکانالمی ایران مشهود است. در معماری اسالهم در معماری اســ

 .(254:2۸94پیرنیا،)یا راســتای ســاختمان را تعیین می کرد  "رون"سایر عناصر و جنس زمین، 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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تحدید فضایی فرم می پرداخت. با این وصف طبیعی اســت که در معماری، فضا فرم را بســازد. ولی این و قدم به قدم به 
ت و مبلمان نیز تســری یافته اســت. دلیل اینکه این استراتژی حتی در طراحی صنعتی نیز دیده می الرویکرد حتی در فرم محصو

معماری  تأثیرمبلمان از قرون وســطی به بعد دائما تحت " :می گوید "لوسی اسمیت"شــود، پیشینة تاریخی آن است. آنگونه که 
شگرفی بر نحوة  تأثیربوده اســت. تزئینات روی مبلمان اغلــب برگرفته از این منبع هستند. از قرن هجدهم به بعد، معماران 

ین فضا قرار می گیرد، وحدت و انسجام وجود می که در االســاخت مبلمان داشــتند و معتقد بودند که باید بین معماری داخلی و اق

 .(2۸9۳،21اسمیت،) "داشته باشد

 

 ارتباطات متنی فرم و فضا -7
 :هر فرم با دو گروه کلی فرم در ارتباط قرار دارد که عبارتند از

موجود در ، با سایر اشــیاء می گیرد به عنوان یک شــئفرمی کــه در فضا قرار ت همبســته:الفرم های محصو -الف
در فضای خانگی نشــیمن مورد مطالعه، مبل ها با یکدیگر، با میزهای عسلی، با تابلوها، گلدان،  المث؛ فضا ارتبــاط برقرار می کند

 .شوندگنجه، فرش و سایر عناصر همبسته می
ه گرفتن سهم معماری گرچه رویکرد این پژوهش از فرم به فضا اســت، لیکن این دال بر نادید :فرم های کالبدی فضا -ب

در یــک کالبد معماری قرار دارد. گرچه می توان فضاها را به فضای بسته و فضای باز طبقه  البر فضا نیســت. هر فضایی معمو
دید معماری صورت گرفته اســت. در اینجا به عناصری که فضا را حت ال یکبنــدی نمود، لیکن حتی در فضــای باز نیز معمو

د، کالبد می گوییم. هر کالبدی نیز برای خود فرم یــا فرم هایی دارد، لذا فرمی که در فضا قرار دارد، با فرم های دید کرده انحت
 .مفهوم فضا برآیند دریافت های ذهنی تمام مسیر های یاد شده است .کالبدی نیز در ارتباط قرار می گیرد

 

 فرم در معماری -8
عنوان رویکرد معماران  شد و به صورت مستقل مورد توجه معماران واقع نمی فرم بهف معماری امروز، الدر معماری سنتی برخ

ش در خلق و کشف فضاها اختصاص پیدا میکرد تا القیت در معماری به تالکرد. خ نمایی نمی در طراحی و ساخت آثار معماری خود
از جهت تنوع عملکردی و هویتی و نزدیک درک کالبدی معماری از نگاه شهر. همچنین محدودیت مصالح، محدود بودن بناها 

ها و ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی باعث ایجاد یک وحدت هویتی در فرم معماری میشد، وحدتی که در این  بودن اندیشه
 (معمار)معماری، خلق فضا هدف هنرمند ه در حوز .روزگار پادشاهی تکنولوژی و تنوع مبانی فکری به ظاهر ساده، ولی ممتنع است

دهند. فرم این فضاها را تبدیل به محیط میکند و  ها در آن رخ می گیرند و رفتارها، اتفاقات و فعالیتاست. فضاها انسان را در بر می
آنچه در طراحی مهم است، طراحی فرمی است  "لوکوربوزیه"به آنها کالبد میدهد. فرم در معماری جسم و صورت آن است. از نگاه 

عملکرد  تواندمیهای کارکردی خود را نیز با ذات خود تطبیق دهد. در نظر او حتی  مفهوم و پیامی باشد و خواسته که بتواند حامی
 .(29 ،2۸91اچ بیکر ) کند از فرم تبعیت

گیری فرم معماری معرفی میکرد. از نظر او، محیط نیروی  عنوان دو عامل مؤثر بر شکل سالیوان عملکرد و محیط را به 
. لویی کان منشأ پیدایش فرم (همانجا)بیرونی مؤثر بر تحقق فرم بود و عملکرد نیروی درونی روحانیای بود که فرم را تعیین میکرد 

د که میخواهد چه باشد. این خواست ها وجود دارد و خود میگوی پدیده مهمعطوف به بودن میداند که در ه ٔەرا خواست درونی یا اراد
ت میگیرند. در معماری، این آرزوی ازلی است أدرونی از آرزوهای انسان که حاصل آن، همان نیازهای عملکردی انسان است، نش

 .(2۸94پور  غریب). حقیقتی از پیش در فرم معماری حضور دارد و حکم میکند که آن فرم باید به چه شکل باشدبه مثا که به
های جدید  فرم میگوید که فرمهای جدید ریشه در ساختار جدید، مصالح جدید، وظایف و اندیشه هدربار2985اتوواگنر در سال 

های مدرن باید  فرم همهبنابراین ؛ خروج برای آفرینش هنری ما باید زندگی مدرن باشد طهانسان دارند. بر این اساس، تنها نق
. فرم در راستای عملکرد، بیان موضوع، معنا و محتوا از ماده شکل (همان)ید زمان ما باشند مطابق با مصالح جدید و نیازهای جد

 (.129 ،2۸91اچ بیکر ) دوهای متفاوتی بررسی میش میگیرد. فرم در معماری همانند دیگر هنرهای کاربردی از جنبه

در این حوزه، معیارهای ظاهری و شکلی آن مورد بررسی و گاهی مقایسه قرار میگیرد؛ مانند مقیاس،  الف. زیباشناسی:

 ...زمینه، بافت، رنگ و تناسبات، پس

دهی به فرم که همانند دم و بازدم  یند شکلآهای درونی فضاها بر فر فعالیت تأثیرچگونگی  ب. تعامل فرم با عملکرد:

 .یند دوسویه استآانسان یک فر
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یک مفهوم  ٔەکنند بیان تواندمیفرم، محتوای بصری معماری در اولین برخورد است که  پ. هویت و ماهیت معنایی فرم:

هویتی معماری است و  نشانهشخصیت و  ٔەکنند ذهن معمار بین فرم و محتوا وحدت ایجاد میکند. فرم بیان ٔەباشد. در حقیقت اید
 .معماری بدون ماهیت، معنای خاصی ندارد

سیک از نگرش مدرنیسم شروع شد و تعاریف اصلی در این زمینه القابل ذکر است که تعریف مستقل فرم و متفاوت با دوران ک
های این دوره جستجو کرد. لیکن در دوران بعد از مدرن، با تعاریف متنوعی از فرم مواجه میشویم که به نقد تعریف  را باید در نوشته

وجوه دیگری از فرم را بازگو میکنند. با توجه به اینکه بحث بر روی این تعاریف نیازمند تحقیقی مستقل و مدرنیستی فرم پرداخته و 
 .پوشی میشود مستقیمی نمیگذارند، در اینجا از آنها چشم تأثیرعمیق بوده و بر نتایج مورد نظر این مقاله 

 

 تداوم فضایی در معماری ایرانی..9
بخش ترکیبــات فضایــی در معمــاری "فضــای معمــاری ایرانــی ابتــدا بایــد آن را شــناخت؛بــرای خوانــدن و درک 

فضـای معمـاری ایرانـی از .(Memarian,345:2005)"ایــران موجودیــت کالبــدی آنهــا را موردتوجــه قــرار میدهـد
 توانمییـوان و حیـاط بـوده اسـت. ایـن سـه ریـز فضـا را گذشـته دور حاصـل مجـاورت و همسـایگی سـه ریـز فضـای اتـاق، ا

بـه ترتیـب در سـه گونـه فضـای بسـته، سرپوشـیده و بـاز جـای داد. معمــاران ایرانــی هنــگام طراحــی ایــن فضاهــا 
پژوهشـگر معمـاری و شهرسـازی محمدرضـا حائـری،  .همــواره مقولـه تـداوم و پیوسـتگی را سـرلوحه کار خـود قـرار میدادنـد

هـای تاریخـی قسـمتی از فضـا را بـرای  معمـاری خانه":در مـورد تــداوم فضایــی در معمــاری ایرانــی اینطــور مینویســد
ت پیوســته بــودن فضــای محصورشــده بــه فضــای یکنــد و در ایــن فرآینـد خصلـحضـور، تعریــف و تنظیــم م

اندازی و بسـط فضایـی جـزء  ـی را حفــظ میشـود. پیوسـتگی بـا فضـای نامحـدود از طریـق بسـط نـوری و چشـمیتناهـال
یه رسـید. سازمان الن تریالرد و بـه باکاز یه خانه حرکت را آغالن تری از پایین توانمی .فضاهـا بـه یکدیگـر ایجـاد میشــود

ت؛ از زیرزمیـن به گرفته اس ت را برعهدهاین حرکت ـه هدایه وظیفد، بلککن اد نمیمانعی ایجتنها  ت نهحرکـل ایـن در مقابی فضای
 (.Haeri,7:2009)"ـماناز مهتابی به بام و از بام به آسی، خانه بـه مهتاباله، از باخاناله بـه باحیـاط بـه صفه، از صفاط، از حی

موانع گذر ی وار از ن است و منحنالیاج تصور کرد. موج دارای سـومای فضای معماری ایرانی را فض توانمیبه تعبیری دیگر 
اند  عی داشــتهایرانی ساران ن معتقـد است که معمالادر اردمثبت بـه آن اسـت. نـول نـگاه تـداوم فضایـی میکند. ایـن فضا محص

گسلی یـا سدی در راه عبـور هیـچ تـداوم "ـاس ن اسه از میان تـوده جامـد و بر اید و نعبـور دهنع مان ای بیانسان را از میان فض
 .(Ardalan,7:2001)"یرودیکتاست، پیـش م در فضایی مواج و گسترنده که پیوسته آدمی متداوما .آوردنـد د نمیانسان پدی

اران سعی معمیابیـم  ا دوره اصفهانـی، درمیپاری گرفتـه تی، از دوره های تاریخی معماری ایران ه دورهمیان با مطالعن در ای
بخشند. در کی و تـداوم فضایـی را ارتقـا، بافزایش فضا، ایده شفافیت، سرم و هر دوره بر این بوده است تا از طریق کاهش ج

ساختمان را به سبکی معنوی نگینی  واقعی اســت. شفافیت، سألتقلیل معماری به خی حقیقت استفاده از شفافیت در معماری ایران
 .ددهسوق می

 

 فرم در معماری ایران -11
در رابطه مستقیم فرهنگ و اعتقاد مردم دانست که تحت اشکال، جهت، رنگ و  توانمیدر واقع پیدایش فرم در معماری را 

که با کمک این چهار عامل، موفق به نمود فضا در بعد فیزیکی و کلید ورود به فرهنگی است که  گرددمیجنسیت خاصی تعریف 
اند  انسانهایی دانست که به تولید فضا اقدام نموده نمود فیزیکی تفکرات و سنت توانمینند. در واقع فرم را ک این فضا را تولید می

پیشینه تاریخی حجم پردازی  (2۸82،حسینی راد) .به درک صحیح فضا نزدیک شد توانمیپس با درک درست از فرم تولید شده 
گرایش به نقش برجسته سازی همراه با ساده سازی، تزیین و روایت گری  در سرزمین ایران نیز بیش از هرچیز تاکید بر اصالت و

سمانی، از چنان دقت و زیبایی آ، نقش برجسته ها و مجسمه های هخامنشی ضمن نمایش اعتقادات معنوی و )همان(دارد
ف و وسایل تزیینی و برخوردارند که گویی با ابزارهای جواهرسازی تراش خورده اند. هنرمندان ساسانی در منقوش کردن ظرو

 .(2۸82،...قوایی وت).بری های معمارانه در تاریخ هنر جهان جای مهمی را برای خود باز کرده اندگچ
 

 فرم در معماری داخلی اسالمی ایران .12
ثار معماری اطالق می گردد که در طول سال های متمادی رونق آمعماری اسالمی در مقام توصیف به بازه گسترده ای از 

 .(2۸82،...قوایی وت)اسالم در سرزمین های اسالمی شکل گرفته اند
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ن ها به چشم می خورد، در یک نگاه کلی و جامع نگر آثار معماری اسالمی هرچند از لحاظ ظاهری تفاوت هایی در میان آدر  
قالبی واحد با عنوان معماری اسالمی ن ها در آن ها بازشناسی کرد که موجب شده تمامی آمی توان پیوستاری ارزشمند و پویا را در 

که معماری اسالمی ایران به عنوان یکی از مهم ترین مکاتب معماری اسالمی مورد پذیرش  (همان)در کنار یکدیگر قرار گیرند
 .همگان قرار گرفته است

زیبایی در همه ی حرفه ها  معماران و هنرمندان مسلمان با الهام از حدیث )خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد( سعی در بیان
که در این دوره با توجه به قوانین و احکام شرعی، طبیعتا بازنمایی حجمی و به کارگرفتن نقوش برجسته  (همان)و هنرها را داشتند

به انسانی و حیوانی که پیش از اسالم جهت زیبا سازی بنا ها به کار می رفت دیگر مورد توجه قرار نگرفت اما در قالب شکل دهی 
 (2۸82،حسینی راد)، ذوق حجم پردازانه ایرانیان را به نمایش گذاشتالت کاربردی و سپس تزیینات حجم دار معماریآاسباب و 

راسته و آنابراین ساختارهای معماری که در گذشته عموما با پیکره های عظیم و نقوش برجسته ی انسانی، حیوانی و گیاهی ب
جر کاری و حجاری به صورت نیمه آخوشنویسی و تزیینات گیاهی و هندسی گچ بری شد و با تزیین می شد، اینک با کتیبه های 

ن ها عرفا از فرم های آپیرامون توجه معماران اسالمی ایرانی به مساله فرم می توان بیان کرد که  (همان)برجسته مزین می شد.
رضایت استفاده می کردند ... و عمال هیچ فرمی در  موجود و متناسب با اقلیم در فرهنگ اجدادی خود در جهت اهداف خود با

، معمار اسالمی تمام مدت و به طور خستگی ناپذیر مشغول تجربه با فرم های جدید معماری اسالمی عملکردی انحصاری ندارد ...
معماری مغول در ایران یا  مانند گذر از معماری سلجوق بهنبود، بلکه ترجیح این بود که باید به بهسازی فرم های موجود بپردازد )

 .(2۸9۸برند، هیلن) ن تزیینات بیشری بیافزایدآتاریخ نیمرخ طاق در مغرب( یا به 
 

 اهمیت مبحث نور -13-1
مانند خورشید، شیشة گداخته، رشتة المپ و  در این عالم یا از خود نور منتشر می کنند و به واسطة نور خود دیده میشوند اءاشی

واسطة نوری که بر اثر تابش به سطح خارجی آنها به چشم انسان می رسد دیده می شوند. بر این اساس هر شیء  و یا به فلز مذاب
غیر نورانی در مواجه با تابش نور قسمتی از آن را جذب می کند که به انرژی گرمایی تبدیل می شود، قسمتی را از خود عبور می 

اما جدای از فرایند علمی نور در طبیعت، مفهوم و ماهیت نور ؛ ت آن می شوددهد و قسمت دیگر را منعکس می کند که موجب رؤی
نور در ادیان و مذاهب مورد احترام و تقدس بوده است. در دین زرتشت، تفسیر هستی، فرشته  .همواره مورد توجه بشر بوده است

» و « کلمه»و در مسیحیت، عیسی مسیح )ع(، شناسی و تقدس آتش بر مبنای نور است. در دین یهود، اولین مخلوق خدا، نور است 
و یا خدا و نور و یا پدر نورهاست و در نور ساکن است. در اسالم نیز بر معنویت نور تأکید شده است. همچنین نور در عرفان و « نور

ظاهر در تمام  یعنی وجود« الظاهر»تصوف با تأسی از قرآن، اسمی از اسماء الهی دانسته شده و عبارت از تجلی حق به اسم 
موجودات و گاه بر هر چه که پنهان را آشکار می کند از علوم لدنی، و اردات الهی که ماسوی ااهلل را از دل بیرون می کند، اطالق 

 ) ۸9: 2۸9۸می شود. نور در نثر و نظم در ادبیات فارسی به انحاء گوناگون بکار رفته است. )سیما نوربخش، 
نورِ ذاتی "یاء و ضوء و روشنایی است. در لغت و در اصطالح علوم نور و ضوء اندکی متفاوتند. ضوء، نور، مترادف ض: معنای نور

اما نور از غیر ؛ محسوب می شود -از آن جهت که آن شئ شفاف است -مضئ و کیفیتی است که کمال بالذات شئِ شفاف "شئ
 (41-۸8: 2۸9۸، همان« )بالفعل می گردد. ه و شفافخود مستفاد شده و کیفیتی است که جسم غیر شفاف از آن بهره مند شد

 

 نور در قرآن و حدیث .13-2
دارد. در این کتاب آسمانی چهل و سه بار کلمهء نور و بیست و سه بار کلمه ظلمت آمده است. « نور» قرآن سوره ای به نام 

به صورت جمع آمده و « ظلمات»ور در همه موارد به صورت مفرد و  .نیز این دو کلمه یازده بار در کنار یکدیگر مطرح شده است
معانی آنها در موارد مختلف متفاوت است. برای نمونه گاه مساوی و معادل تورات و انجیل و عدیل هدایت است و گاه نور و ظلمات، 

و کتاب آسمانی و قرآن آمده است. گاه  به معنای بینایی و کوری بکار رفته است. گاه مساوی با پیامبر )ص(، دین حق و راه راست
نیز به معنای اجر و پاداش بکار رفته و گاه منظور نورِ حسی است. نور در برخی آیات کنایه از ایمان و رهبر و راهنماست و ظلمات، 

 .(42- 41: 2۸9۸)سیما نوربخش،  باطل و گمراهی استکنایه از کفر و راه 
از  (549طبرسی )متوفی  النور و و جعلَ الظمات و األرض اَلحمدهلل الذی خَلَقَ السموات»ید: خداوند در آغاز سوره انعام می فرما

سندی نقل کرده که ظلمات و نور بر شب و روز اطالق می شود و یا به نظر قتاده، بر جهنم و بهشت اطالق می شود. در تفسیر 
ماالت و صفات جمال و جاللِ خداوند بر مظاهرِ تفاصیلِ این آیه[ ظهور ک»]آمده است: ( 1۸9متوفی )منسوب به ابن عربی 

در این تفسیر، سماوات، « موجودات است. او کمال مطلق بوده و حمد مطلق، مخصوص ذات اوست که جامع صفات و اسماء است.
نی ذات اوست، عالم ارواح است و ارض، عالم جسم دانسته شده است. خداوند در عالم جسم، مراتب ظلمات را که حجاب های ظلما
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سیما ست.) مت و آخرت را عالم نور دانسته اانشاء کرده و در عالم ارواح نیز نورِ علم و ادراک را مقرر کرده است. مالصدرا دنیا را ظل
 (42: 2۸9۸نوربخش، 

نور است که در ابتدای متن مقاله آورده شده است. در این آیه پنج بار کلمه نور تکرار شده و بیشتر کلمات  ی نمونه دیگر، آیه
آن مانند مشکوه، مصباح، زجاجه، کوکب، دری، شجرهء مبارکه زیتون، یضئ، نار و یهدی است که از حیث تأویلی و معناشناسی با 

 ،)سیما نوربخش .کیمان و عارفان بوده و تفسیر و تأویل های بسیاری از آن کرده اندنور مرتبط اند. این آیه مورد توجه بسیاری از ح
2۸9۸ :4۸-41 ). 
 

 نور در حکمت سهروردی -13-3
از آنجایی که نور در شریعت اسالم جایگاه متعالی و نمایانی دارد اندیشمندان مسلمان ایرانی توجه ویژه ای به آن داشته اند و 

و آراء خود از آن سخن گفته اند، البته نباید جایگاه تاریخی نور در بین ادیان باستانی ایرنیان و تاثیرگذاری آن  در جای جای رساله ها
است و در یشت « خورنگه»در اوستا، نام این واژه » در حافظة تاریخی متفکرین پس از اسالم این مرز و بوم را نیز فراموش کرد. 

نیرویی است که از سوی خداوند به صورت شعاع های نور و یا صوری دیگر در  "فر "تا، نوزدهم تکرار شده است. به موجب اوس
 ( 1: 2۸94)حسن بلخاری، « صورت قابلیت و خواست اهدا می گردد و موجب نیرومند شدن و ترقی و تعالی دارندگانش می گردد.

شده است، متشرعان و علمای طراز اول تاریخ ایران  ا توجه به اشارات فراوان به منزلت متعالی نور که در قرآن و حدیث یادآورب
 ۳11برای مفهوم نور در زندگی روزمرة مسلمین جایگاه واالیی درنظر گرفته اند. عالءالدولة سمنانی عارف قرن هشتم )متوفی 

وری است هر عضوی را از اعضای سالک ن»هجری قمری( این جایگاه ویژه را در حیات سالک متدین اینگونه بیان می کند؛ 
مخصوص و هر طاعتی را از طاعتها نوری است؛ وضو را نوری است عظیم، که خلوت تاریک را روشن گرداند، و آن نور به قرص 

)عالءالدوله سمنانی، « آفتاب ماند که در برابر پیشانی سالک ظاهر گردد و انوار او صافیتر، و از کسوت لونی ]رنگی[ بیرون آمده. 
2۸9۸ :۸19-۸21 ) 

، مهمترین مسألة فیلسوف است. در حکمت سهروردی این اهمیت به نور اختصاص یافته است. در این حکمت، نور بی وجود
 ( 51: 2۸9۸نیاز از تعریف و ظاهرتر از هر چیز بوده و ذاتاً ظاهر و ظاهر کنندة غیر است. )سیما نوربخش، 

کید کالم ااهلل به این مسأله، جای تعجب ندارد که مبنای اساسی و با توجه به اشاراتی که خداوند متعال به نور در قرآن دارد و تأ
نور در حکمت سهروردی، بدیهی و بی نیاز » بنیان وجود در نظر این اندیشمند بزرگ ایرانی به نورِ حق تعالی اختصاص یافته است. 

بنابراین هیچ ؛ روشن تر از نور نیست از تعریف است و شئِ بی نیاز از تعریف و شرح، ظاهر است و در جهان هستی چیزی ظاهر و
و معرِّف ندارد زیرا معرِّف باید ظاهرتر از  حقیقت، نور بسیط است و جنس و فصل و حد .چیز به اندازه نور بی نیاز از تعریف نیست

د ظاهر است و معرَّف باشد و همان گونه که بیان شد چیزی ظاهرتر از آنچه حقیقتش عین ظهور است وجود ندارد. نور تنها به خو
 ( 49: 2۸9۸سایر اشیاء نیز در پرتو ظهور آن ظاهر می شوند. )سیما نوربخش، 

در فلسفة اسالمی، فارابی، ابن سینا و غزالی بیش از دیگران به نور اندیشیده اما هیچ یک به اندازة سهروردی این معنا را به کار 
نظر سهروردی تمام مراتب هستی و درجات معرفت و آغاز و انجام عالم و  نبرده و هیچ یک از آثار او از این اندیشه خالی نیست. به

سعادت و نیکبختی انسان جزو تطورات نور است و همة انوار، تجلی نوراألنوار است. هر نوری، نور نازل تر از خود را پدیدار می کند 
ا در تمامی پیکرة اندیشه و حکمت خود جاری کرد و و سراسر جهان برآمده از نور و متقّوم از نور است. سهروردی این نظام نوری ر

نو افالطونیان و « صدور و فیضِ»افالطون و « خیر اعلیِ»در عین حال با انتخاب نور به عنوان اساس فلسفهء خویش میان اندیشه 
عرفان و  کشف و شهودیونانی و امشاسپندان و ایزدان و فرشته شناسی ایرانی و بحث مالئکه در اسالم، اشراق و  عقول و مفارقت

 .( ۸8: 2۸9۸است. )سیما نوربخش،  8او با همه آنها قابل انطباق « حکمت نوریة»تصوف و آیات و روایات جمع کرد بطوری که 
که از اساسی ترین بخش های فلسفة او )به ویژه در مورد « فره»یا « خره»شیخ اشراق با ذکر و تبیین معنای بلندی چون 

خره نوری است که ذات الهی ساطع می شود و »گشود. از دیدگاه او « فلسفة نور»شمار می رود، باب جدیدی در ( به انسان نورانی
 (. 5: 2۸94)حسن بلخاری، « می یابند. بدان بعضی از مردم بر بعضی دیگر برتری

 

 مسجدجامع اصفهان -14
آثار معماری جهان است ) پروفسور آرتور اپهام  مسجد جامع اصفهان، با عظمت خاموش، جدی و اسرارآمیزش یکی از زیباترین

 (.2۸15:۸۸2،پوپ

مسجد جامع اصفهان یکی از مهمترین آثار معماری ایرانی به شمار میرود، بعنوان بزرگترین و شاخص ترین ساختمان ایران 
 (. .Oleg, Grabar 2881شناخته شده است )
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و رشد و تغییرات متوالی آن همواره با شکلگیری هستة اوّلیه شهر  ازآنجایی که تولد مسجد جامع اصفهان از قرن دوم هجری
اسالمی اصفهان و توسعة فیزیکی آن در رابطه با تحوالت اجتماعی بوده است مسجد جامع در طول حیاط خود، تغییرات گسترده ای 

بهویژه خلق طرح مسجد ایرانی  را تجربه کرده است. به سخن دیگر مسجد جامع اصفهان، تجربیات معماری هزار سالة مسجدسازی
اصفهان به  .را در بردارد و به همین لحاظ میتوان بسیاری از سبکهای تاریخ معماری ایران و کشورهای همسایه رادرآن شناسایینمود

و عنوان یکی از کانون های مهم سیاسی و مذهبی در ادوار مختلف مطرح بوده است. همین امر سبب شده است به دنبال هر رخداد 
 ).21: 2۸59تغییر سیاسی و مذهبی و اجتماعی، تغییراتی را در این مسجد شاهد باشیم )موزه رضا عباسی،

درمورد بنیان اولیه مسجد جامع اصفهان بحث های زیادی مطرح شده است،برخی پیشینه آن را به دوره ساسانی میرسانند و  
ا شده است و از جمله این افراد حاج میرزا حسن خان جابر انصاری است. معتقدند که مسجد اولیه در محلی که قبال آتشکده بوده برپ

 ).2۸12:22وی در این مورد می گوید :جامع عتیق در عجم آتشکده بوده است.اعراب مسجد نمودند )جابر انصاری:
 .کردند هجری بنا 251تا  24۸این مسجد رااعراب قبیله بنی تمبم بین سالهای  .و غالمحسین معماریان می گوید

 (.2۸98:21هجری بنا نمود )مسجد جامع اصفهان،دکتر غالمحسین معماریان:  251این مسجدرا هانی بن ابی هانی در سال  
 

 میالروح هنر اس -15
عینی است، لکن به نظر انسان یک مفهوم ذهنی و انتزاعی جلوه می کند. این امر و نیز  الگرچه وحدت خود یک حقیقت کام

م مبتنی بر توحید المی است. اسالیکی دو عامل که از روحیه و طرز تفکر مردم سامی نژاد برمی خیزد، علت انتزاعی بودن هنر اس
می به کلی منع نشده الکن به کار بردن تصویر در هنر اساست و وحدت را نمی توان با هیچ تصویری نمودار ساخت و بیان کرد. ل

است. در هنری که اختصاص به امور دینی ندارد می توان از تصویر استفاده کرد به شرطی که تصویر خداوند یا صورت پیغمبر 
 (.82 :2۸95البهنسی، )نباشد  (ص)مالاس

است که ممکن  و آن از میان برداشتن هرگونه حضوری وجود نداشتن تصاویر در مساجد در مرتبه ی اول یک هدف منفی دارد
است در مقابل حضور نامرئی خداوند جلوه کند و باعث اشتباه و خطا شود، به علت نقصی که در هر تمثیل و رمزی وجود دارد. در 

تعالی است، بدین معنی مرتبه ی ثانی، این وجود نداشتن تصویر یک هدف و غایت مثبت دارد که آن تأکید بر جنبه تَنزیه ذات باری
بیان شده  اال اهللاله  الاول  تم، که اساس آن در شهادالکه ذات مقدس او را نمی توان با هیچ چیز دیگری سنجید. بنا به نظر اس

بنابراین به آنچه نسبی و مقید ؛ است، منشأ هرگونه خطا از این امر سرچشمه می گیرد که نسبی و مقید به عنوان مطلق تلقی شود
ل وجودی داده شود که در واقع از او نیست و فقط متعلق به مطلق است، و همان خیال و به صورت دقیق تر وَهم الت یک استقاس

است که انسان را به این اشتباه می کشاند. مسلمانان در هنر تصویری، یکی از انواع آشکار و مسری این خطا را می بینند، زیرا به 
مودار و مبیّن الوهیّت نباشد، باز هم باعث اشتباه بین دو مرتبه از واقعیت می شود نظر آنان حتی اگر یک تصویر ن

 .(1:2۸91بورکهارت)
می را چه در زمان و چه در مکان انکار الهیچ کس وحدت هنر اس میالبنابر نظر بورکهارت در باب احساس هویت در هنر اس 

ره مسجد قرطبه بنشینیم یا چه به نظاره مدرسه بزرگ سمرقند یا نمی کند، این وحدت بسیار آشکار و بدیهی است، چه به نظا
آرامگاه عارفی در مغرب یا در ترکمنستان چین. در هر حال چنان است که گویی نور واحد و یگانه ای از همه این آثار هنری ساطع 

 .)12۳:2۸9۸شوآن،)شده است.
 

 مسجد، تجلیگر عالم معنا -16
مساجد اسالمی، جلوه ای از زیبایی های بصری و نمونه بارزی از تلفیق فرم های نمادین با باورهای عمیق اعتقادی است. این 
معانی همچون منابع الهامشان جز با سنبل و تشبیهات به بیان نمی آید، چنان که گویی قران و دیگر متون دینی برای بیان حقایق 

 .(2۸5-2۸1، 2۸94احمدی ملکی، )می کویند  معنوی به زبان رمز واشاره سخن
این عناصر نمادین قادر هستند از تعالی فردی و وحدت لظهای با الواهیات حمایت کنند. یا واسطه آن شود، برخی صاحبنظران 

 .(252: ش2۸98رضایی، ) چنین هنری را عرفان دیداری قلمداد کرده اند، ویژگی که فقط در هنر دینی می توان نشانی از آن یافت
این مقدمات مدخلی مناسب برای برسی عناصر ساختاری معماری مسجد جامع عتیق اصفهان می باشد که نمونه ای بارز در 

 .تجلی عالم معنا است
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 گیری نتیجه
با جایگاه سمبلیک و ارزش محتوایی نور و رنگ در هنر اسالمی به مراتب بیشتر از ارزش بصری آن است. در این حوزة هنری 

این که اصول زیبایی شناسی ویژه و مدونی جهت آرایش عناصر تصویری در سطح اثر به کار رفته است و همین نظام بصری 
مستحکم می باشد که حیرت شرق شناسان و متخصصان هنر اسالمی را به خود جلب کرده است، به نظر می رسد که مبانی 

و به تعبیر هنری کُربن در عرفان ایرانی  رار دارد؛ از جمله نور و رنگول اهمیت قاعتقادی و کاربرد رمزگونة اجزاء ترکیب در درجة ا

عرفانی خویش را به داوری گیرد. او فراسوی زمان  –رنگ ها تبدیل به شاخصی می گردند برای عارف تا بدان وسیله مقام نورانی »
سخت به توازنی دست می یابد و از راه روش های است و تنها عالم رنگ جهت دهنده سیر و سلوک اوست. عارف پس از ریاضتی 

 (52: 2۸94)حسن بلخاری، « کیمیایی، بسط و قبض و انعقاد و انحالل، نفس او دگرگونه می شود.

حتی برخی این رویکرد نمادین و پرداختن معنوی هنرمند اسالمی به نور و رنگ تصویر را در سطح باالترین مراتب سلوک 
 معنوی قرار می دهند؛

نور، نماد جریان وجود در پیکره مراتب است )قوس نزول( و رنگ نماد بازگشت به روشنایی جاری در ذات نور )قوس صعود( »
رنگ در  .در فرآیند تعین از اول تا آخر بود که جهان ظاهر گردانده شد و تنها بازگشت از آخر به اول، آدمی قادر به یافتن باطن است

)حسن بلخاری، « همین روشنی اش وسیله ای می گردد برای انسان سنتی تا به مقام جمع رسد.حد تجسمی از بی رنگ به مدد 
2۸94 :51-52) 

اسالمی که در سابقة تاریخی خود در علم و عرفان، صاحب چنین منابع و مراجعی بوده است، عجیب  –بنابراین، هنر ایرانی  
را در هزار توی اسرار درونی خود به مساعی عارفانه بر می انگیزد.  روح نیست اگر جهانی را به تحسین و تمجید خود وامی دارد و

هدف اصلی در هنر اسالمی متجلی کردن انوار ذات حق تعالی بر پهنة هستی است و چه کارماده ای در این راستا بهتر از نور و 
 .ن اسالمی به زیبایی تبیین شده اندرنگ که در منابع شریعت اسالم به خوبی تشریح شده است و به وسیلة عارفان و متفکرا
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